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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Mílí přátelé, 
hlavním úkolem těch, kteří na podzimní volební Valné hromadě VNK

budou zvoleni do čela našeho spolku, bude společně na svých bedrech
nést jeho poslání do dalších let. Je třeba mít na paměti, že ho ponesou ve
zcela nových, ještě nepříznivějších podmínkách, než dokonce byla tristní
situace v oblasti národní kultury, se kterou se utkávali naši otcové zakla-
datelé již od počátku devadesátých let. Dvakrát do téže řeky se prostě ne-
vstoupí. Jaké praktické kroky nás tedy čekají?

Na základě Nového Občanského zákoníku musí být změna názvu našeho
VNK provedena nejpozději k 1. 1. 2016. Valnou hromadu je potřeba usku-
tečnit před tímto termínem. Zápis do nového veřejného rejstříku spolků, ve-
deného již místně příslušným soudem, provedlo samo Ministerstva vnitra
ČR. Náš návrh na zápis (kromě vyplněného webového formuláře) musí být
ale ze strany našeho zapsaného spolku podpořen několika dokumenty:
a) aktuálními stanovami VNK
b) zápisem z valné hromady VNK včetně podpisové (prezenční) listiny, ze kterého plyne rozhodnutí

o změně názvu spolku - zejména tu jde o koncovku právní formy, dále o volbě statutárního či jiného
orgánu a schválení aktuální verze stanov (zde se nevyžaduje notářské ověření podpisů)

c) souhlas osoby (statutára – v našem případě předsedy VNK) s tím, že bude zapsána do veřejného rejst-
říku, a její čestné prohlášením o tom, že je svéprávná a není v úpadku, s notářsky ověřeným podpisem

d) průvodním dopisem
e) návrhem na zápis stanov VNK do rejstříkového soudu
f) souhlasem majitele nemovitosti, ve které má spolek sídlo, s úředně ověřenými podpisy (tento souhlas

nesmí být starší než 3 měsíce), případně nájemní smlouvou mezi spolkem a vlastníkem nemovitosti.
Termín konání valné hromady VNK bude upřesněn a bude s ním seznámena včas celá členská zá-

kladna. Rozhodne se zde nejen o personálních otázkách, ale v závislosti na tom i o podobě naší Lípy –
zda bude i nadále literárním a kulturně-politickým časopisem jako dosud, nebo se stane opět jen pouhým
zpravodajem VNK. A zda bude existovat náš časopis Lípa stále v tištěné podobě nebo bude dále utlumo-
ván, jak si naplánovalo současné vedení VNK, směřující časopis do jeho pouze internetové verze. Přitom
paradoxně toto vedení dodnes nic pro existenci elektronické verze neučinilo. Dokonce díky neuhrazení
faktur (přes urgence poskytovatele webových stránek) jsme o naše stránky přišli.

Těším se, milí členové našeho zapsaného spolku, na setkání s vámi. 
Jan Poláček, šéfredaktor časopisu Lípa
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70 let od osvobození Československa 
IVAN VOTAVA

Je neuvěřitelné, co se na nás, v souvislosti se se-
dmdesátým výročím ukončení války valilo ze sdělo-
vacích prostředků, lhostejno, zda šlo o tisk, rozhlas,
či televizi. Člověk by si řekl, že k nám promlouvá
banda nedovzdělaných jedinců. Jenže to je omyl.
Tady jde jen a pouze o brutální propagandu.

Sovětský svaz sice zmizel z mapy světa, ale co je
podivuhodnější, zmizel i z dějin. Vidím-li, jak ke mě
promlouvá z televizní obrazovky člověk, který bez
uzardění řekne, že Ostravu v dubnu 1945 osvobodila
čtvrtá ukrajinská armáda a reportér televize to přejde
mlčením, slyším-li, že nás v roce 1945 Rusové neo-
svobodili, ale dobyli a začali okupovat, a jestliže re-
daktor ČT, bez souvislostí uvede, že při únorovém
bombardování Prahy zahynulo 700 Pražanů, zatímco
při bombardování, které provedla Rudá armáda
osmého a devátého května zemřelo cca 1.200 čes-
kých občanů, jen nevěřícně zírám. 

Před rokem 1989 mi velice vadilo, že Českoslo-
vensko, dle státní propagandy, osvobodila jen
a pouze Rudá armáda. Po roce 1989 pak podle všeho
osvobodili Československo pouze Američané,
a pokud se mluví o Sovětském svazu, pak se jedná
jen o epizodní situace. 

V tomto článku se budu věnovat pouze bombar-
dování našeho území. Nemám ambice konkurovat
historikům, a proto v následujících řádcích uvedu jen
fakta z veřejně dostupných pramenů. Závěr nechť si
udělá každý sám.

Letecké útoky provedené
západními spojenci 

po otevření druhé fronty
Praha
Dne 14. února 1945 zažila Praha prakticky první

velký nálet. Nad Prahou se objevilo 62 letounů Boe-
ing B-17 Flying Fortress (Létající pevnost), 8. letecké
armády USAAF (United States Army Air Force).
Během pouhých pěti minut shodily tyto čtyřmotorové
těžké bombardéry na Prahu 152 tun bomb. Zahynulo
701 osob, 1.184 lidí bylo zraněno, z nichž mnozí po-
zději zemřeli. Žádná z bomb nezasáhla fabriky na
okraji Prahy, ale všechny dopadly do centra na obyd-
lené domy. Stoosmdesát domů bylo zcela zničeno,
200 bylo těžce poškozeno a na 1.500 domů bylo po-

škozeno lehce. Bez přístřeší tehdy zůstalo cca 11.000
Pražanů. Zničena byla nejen velká část benediktin-
ského opatství na Slovanech, známého jako Emauzy,
ale zasažena byla celá oblast Prahy na pravém břehu
Vltavy, směrem k Vinohradům, Nuslím a Vršovicím.
Dle pozdějšího vyjádření amerických představitelů
byl nálet způsoben údajně následkem navigační
chyby a bombardéry měly původně směřovat nad
Drážďany, ale jakýmsi omylem se dostaly nad Prahu.
Tomu by bylo vcelku možno (v tomto únorovém ná-
letu) věřit, protože bombardérů bylo jenom 62. Zá-
hadou ovšem zůstává, jak si mohli piloti splést cíle,
neboť Praha byla v té době v klidu, zatímco Drážďany
už den hořely. Nutno podotknout, že dle pamětníků
bylo v době náletu nad Prahou jasno a slunečno.

Dne 25. března 1945 došlo k druhému náletu, ten-
tokrát záměrně cílenému na průmyslové centrum na
severovýchodě města. Náletu se účastnilo na 500
strojů Boeing B-17 Flying Fortress a Consolidated B-
24 Liberator (Osvoboditel), které se nad Prahou stří-
daly ve třech vlnách, mezi 11. hodinou a 40. minutou
až 13. hodinou 20. minutou. Protože lidem už došlo,
že Američané bombardují plošně, zemřelo při tomto
výrazně mohutnějším náletu "pouhých" 370 civilistů,
protože se lidé, po včasném vyhlášení poplachu, sta-
čili uchýlit do protileteckých krytů. Útok byl veden na
rozsáhlé průmyslové komplexy v Libni a Vysočanech.
Bombardování zcela zničilo, nebo vážně poškodilo
na 60 továrních objektů. V ruiny se proměnily tovární
komplexy ČKD, vysočanská mlékárna, hlavní sklady
potravin firmy Julius Meinl, továrna na stroje bratří
Prášilů, továrna na celuloidové zboží firmy Philips.
Doslova byl rozprášen libeňský lihovar a silně byly
poškozeny parní mlýny Františka Odkolka. Současně
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byl veden útok na letiště v Letňanech a Kbelích, kam
byly stahovány německé proudové stíhačky Mes-
serschmitt Me 262 Schwalbe (Vlaštovka). Bomby
také padaly do Satalic a Čakovic, které v té době le-
žely za hranicemi Prahy, a kde zahynulo dalších 235
lidí a 417 bylo zraněno. Je poněkud zvláštní, že o této
části bombardování tehdejší tisk nepřinesl žádné
zpravodajství, takže se na něj postupně zapomínalo
a informace o něm se z různých zdrojů liší. 

Plzeň
Plzeňská Škodovka patřila společně s firmou

Krupp a Rheinmetall ke třem nejdůležitějším zbro-
jovkám, pracujícím pro Třetí říši. Jedním z předvá-
lečných vlastníků byla i americká Morganova
kapitálová skupina G. P. Morgan. 25. dubna 1945 se
tato zbrojovka stala terčem masového a skutečně
zničujícího náletu, který jí obrátil v ruiny. Na
500 bombardérů shodilo na Škodovku cca 5000 tříš-
tivých, fosforových a zápalných bomb. Dvacet devět
objektů továrny bylo zcela zničeno, 21 těžce poško-
zeno. Ustaly dodávky elektrické energie a infrastruk-
tura továrny byla totálně zničena. Škodovka byla
v průběhu let 1942 až 1945 cílem celkem osmi spo-
jeneckých náletů, ale je s podivem, že nikdy nedošlo
k jejímu většímu poškození, až na ten poslední, z 25.
dubna 1945, tedy pouhých třináct dní před koncem
války. Za pozornost proto stojí to, že 5. dubna 1945
v Košickém vládním programu dala naše vláda jasně
najevo, že se bude v znovuobnoveném Českosloven-
sku znárodňovat. Vzpomeňme na to, kdo byl před
válkou spoluvlastníkem Škodovky, a ptejme se, jak
je možné, že v předchozích sedmi náletech nebyla
továrna nijak zvlášť poškozená, avšak pouhých dva-
cet dní po vyhlášení Košického vládního programu,
kdy bylo jasné, že původním vlastníkům nebude vrá-
cena, byla srovnána se zemí. Jaký to asi mělo stra-
tegický význam pro porážku Německa? 

Kralupy nad Vltavou
V Kralupech pracovala rafinerie Kralupol, která

patřila mezi ty menší. Na počátku války byla začle-
něna do německého koncernu Benzin-Benzol-Ver-
band-Bochum. Proč byl Kralupol bombardován,
zůstává záhadou. Výroba benzínu byla totiž v Kralu-
polu, pro nerentabilitu, ukončena již v roce 1942. Dne
28. prosince 1944 bylo provedeno první bombardo-
vání. Vlivem husté mlhy a poruchám radiolokátoru
se nad Kralupy dostalo pouze 22 letounů Consolida-
ted B-24 Liberátor, jež shodily ve dvou vlnách 43 tun

bomb, které ale skončily severně od města v polích.
Zato 22. března 1945, ve 12 hodin a 29 minut, bylo
započato skutečné dílo zkázy. Na město zaútočilo
v osmi vlnách 125 Liberátorů. Minutu po jedné se
v deváté vlně objevilo nad městem dalších dvacet
bombardérů, které dílo zkázy dokončilo. Celkem na
město dopadlo 1256 bomb o hmotnosti 316 tun.
Hned první vlna náletu zasáhla zásobníky ropy,
město se zahalilo do hustého černého dýmu a další
bombardování pak probíhalo praticky naslepo. Jak
měl pak být, pod clonou dýmu, zasažen kromě Kra-
lupolu další cíl, totiž významný železniční uzel, se
můžeme jen dohadovat. O život přišlo bezprostředně
248 lidí, z toho 145 Čechů, zbytek pak byli němečtí
vojáci. Stovky zraněných ani nikdo nepočítal. Mrtví
byli snášeni do místního kostela, který jakousi záha-
dou zůstal, jako vztyčený prst k nebi, nepoškozený
osamoceně stát mezi ruinami městské zástavby.
Z 1884 budov města, jich bylo srovnáno se zemí,
nebo vážně poškozeno 1120. Bombardování ale ne-
zasáhlo jenom Kralupy. Část letadel shodila, prý omy-
lem, svůj náklad na nedaleké Neratovice. Jejich
bomby zničily desítky domů a v Neratovicích usmrtily
52 lidí. Chemická továrna, dnes známá jako Spolana,
zůstala ušetřena, nespadla tam ani jediná bomba.

Ostatní bombardovaná města
Tolik k nejznámějším a mediálně nejfrekventova-

nějším náletům v Protektorátu Čechy a Morava. Nyní
ještě stručně k několika dalším leteckým útokům, na
území dnešní České republiky.

Zlín - 13. října 1944 došlo k prvnímu náletu na Zlín,
trvajícímu pouhé tři minuty, který si vyžádal, kromě
hmotných škod, 2 mrtvé. Daleko horší to bylo 20. li-
stopadu 1944. Dvacet sedm B-24 Liberator zaútočilo
na tovární objekty firmy Baťa a shodily 65 tun bomb.
Kromě hmotných škod (230 miliónů Kčs si vyžádala
nová výstavba, škody na strojním vybavení byly cca

Bo
m

ba
rd

ov
án

í Z
lín

a

chrabrou americkou armádou

Lipa_03_2015_LIPA  03.09.15  17:33  Stránka 3



80 miliónů a na zničeném zboží dalších 175 milionů
korun). Ve čtvrti Letná přišlo o život 21 lidí, o zraně-
ných nemluvě.

Cheb - 25. března 1945 napadly americké bom-
bardéry Cheb a zničily obytné domy v dnešní Žižkově,
Havlíčkově, Riegrově a Palackého ulici. Při náletu na
Cheb bylo zabito na 118 osob, včetně mnoha politic-
kých vězňů. Další nálet přišel 8. dubna 1945. Město
bylo přelidněno, neboť do čtyřicetitisícového Chebu
(německy Egeru) přibylo dalších 20 tisíc utečenců
z východního Pruska, kteří byli na cestě do Německa.
Přes 70 francouzských antifašistů, a nezjištěný počet
sovětských zajatců, při tom zahynulo. Americké
bomby z letadel B-17 Flying Fortress totiž zasáhly
i tábor, ve kterém byli u Chebu koncentrováni. Do-
dnes se přesně neví, kolik osob v tomto táboře přišlo
při bombardování o život. Odhadem to bylo na 800
obětí. Při náletu bylo zničeno nejen nádraží, což byl
velice důležitý dopravní uzel, včetně 1522 tam stojí-
cích vagonů, ale v troskách skončila i třetina Chebu.
A to přesto, že už 18. 4., tedy 10 dní po tomto bom-
bardování, překročila americká vojska u Trojmezí
české hranice, a do Chebu to měla jen několik desí-
tek kilometrů. A o dva dny později došlo k bombar-
dování chrámu sv. Mikuláše v Chebu.

Ústí nad Labem - za války zažilo až do roku 1945
pouze jediný nálet, a to 16. prosince 1944. O život
tehdy přišlo 21 lidí. Ovšem nepoškozený železniční
uzel sloužil wermachtu nerušeně dál. Dne 17. dubna
1945 okolo druhé hodiny odpoledne od jihu přilétly
bombardovací svazy 15. americké letecké armády,
aby provedly nálet, který trval 17 minut. Další nálet,
ve čtvrtek 19. dubna, byl daleko ničivější. Po desáté
hodině dopolední, během 25 minut, zaútočilo na
město v osmi vlnách 54 letadel. Nálet srovnal se
zemí pětinu centra města. Bylo zničeno 572 domů
s 2754 byty. Poškozeno bylo 916 domů. Vážně byly
poškozeny oba historické kostely. Čtvrť Ostrov, pod
vrchem Větruše, zmizela z povrchu zemského. Do Va-
ňova a Předlic se nebylo možno dostat. Mrtví byli vy-
prošťováni z trosek ještě v roce 1946. Celkem bylo
napočítáno 512 mrtvých různých národností, vč. vá-
lečných zajatců. Paradoxem je, že na železničním
uzlu, který byl jedním z cílů náletu, byl za několik
hodin obnoven provoz. Největší škody byly způso-
beny na civilním majetku a na infrastruktuře města.
Na nápravu škod bylo do roku 1946 městem vynalo-
ženo cca 46,6 miliónů Kčs. 

České Velenice - 23. března 1945 provedlo 145 le-
tounů B-24 Liberator 15. letecké armády USAAF

nálet na dvojměstí České Velenice / Gmünd, kdy
z výšky 8-10 km shodilo 4800 pum. Bomby zasáhly
železniční uzel, železniční opravny a asi 120 domů.
Zahynulo 150 místních obyvatel, ale odhaduje se, že
obětí bylo ve skutečnosti cca 1.100 až 1.300, neboť
ve městě se pohybovala řada dělníků, zajatců,
uprchlíků i lidí z transportů a německých vojáků.

Další města - výše uvedená města nebyla jediná,
těch bylo daleko víc. Např. Brno, České Budějovice,
Záluží u Mostu, Kolín, Pardubice, Hněvice u Roudnice,
Chomutov, Kladno, Beroun, Holýšov (3. 5. 1945, po-
slední masový nálet 2. světové války) a další.

Letecké útoky Rudé armády
8. a 9. května 1945

Od února 1945 bombardovalo letectvo Rudé
 armády Moravu a Slezsko, především Ostravu
a Opavu. V dubnu 1945 několikrát bombardovalo
Brno. Útoky směřovaly proti slatinskému letišti a proti
hlavnímu nádraží, ale škody byly způsobeny i v sa-
motném městě. 

V Čechách sovětské letectvo bombardovalo města
v severních a středních Čechách až 8. a 9. května
1945. Jednalo se například o Děčín, Litoměřice, Li-
bochovice, Českou Lípu, Mimoň, Úštěk, Dubá, okolí
České Lípy, Zahrádky, Roudnici nad Labem, Mělník
a Mladou Boleslav. V dubnu 1945 se do bojů zapojilo
i rumunské letectvo a bombardovalo Uherský Brod,
Olomouc, Prostějov a letiště v Neředíně. 

Pro ilustraci je nutno uvést, že ke dni 8. 5. 1945
se mohlo na Litoměřicku nacházet 8 až 10 tisíc ně-
meckých vojáků. Německý ústup byl veden v něko-
lika směrech, avšak se stejným cílem – dostat se do
americké zóny. K samotnému největšímu bombar-
dování Litoměřicka došlo mezi 8. a 9. květnem 1945.
Toto bombardování provedla 2. letecká armáda
Rudé armády, pod vedením plukovníka Dobyše. Jed-
nalo se o dvoumotorová letadla typu Petjakov Pe-2.
V tomto případě už nešlo o podporu postupujících
jednotek. Mohutné bombardování dopravních tepen
a uzlů mělo zastavit prchající Němce, a znemožnit
jim útěk do amerického zajetí. Tak tomu bylo i v pří-
padě Roudnice nad Labem, Mělníka a Mladé Bole-
slavi. Při těchto náletech bylo zasaženo mnoho
civilních cílů. Dnes se tomu celosvětově říká poně-
kud eufemisticky vedlejší škody. Nutno konstatovat,
že Rudá armáda, až na několik symbolických náletů
na Německo pro povzbuzení morálky sovětského
lidu, nebombardovala plošně civilní zástavbu, vždy
se soustředila na bombardování frontových oblastí,
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bohužel byla v té souvislosti mnohdy i za-
sažena lidská sídliště poblíže fronty. Jedním
z důvodů této strategie mohla být i použí-
vaná letecká technika. SSSR v průběhu 2.
světové války prakticky nedisponoval stra-
tegickými bombardéry vhodnými pro ta-
kové akce. Tento nedostatek se snažila
sovětská strana vyvažovat letouny na tak-
tické úrovni. Letadla, která vlastnila Rudá
armáda, ať to byly sovětské Petljakov Pe-2,
ale i americké dvoumotorové bombardovací
letouny Douglas A-20 Boston (USA jich do-
daly v rámci válečné pomoci Land Lease do
SSSR 665 kusů), neumožňovala svými
technickými parametry dálkové bombardo-
vání. Sovětský svaz například marně žádal
v rámci válečné pomoci Američany o do-
dávky těžkých čtyřmotorových bombardérů
Boeing B-29 Superfortress (Super pevnost). Na svou
dobu šlo v tomto případě o nejpokročilejší kon-
strukci dálkových těžkých bombardérů. 

Z míst, která se na konci války ocitla pod pumov-
nicemi leteckých sil Rudé armády, jsou následně
z nich vybrány ty známější případy. Materiální škody
se zde určují velice obtížně, což je způsobeno zaml-
žením těchto případů minulým režimem. Sovětská
strana se těmito útoky nikdy netajila, neboť je vždy
považovala za naprosto legitimní válečné operace.

Roudnice nad Labem - při náletu 9. května v 10
hodin a 45minut bylo zabito 22 lidí a přibližně sto jich
bylo zraněno. Materiální škody byly zejména v centru
města.

Mladá Boleslav- během války nespadla na město
ani jedna bomba. Ovšem to se změnilo 9. května
okolo desáté hodiny, kdy na město zaútočily čtyři vlny
po 5 až 9 strojích Petljakov Pe-2, které shodily od-
hadem 30 tun bomb. Výsledkem bylo na 500 obětí,
z toho 150 místních obyvatel. Důvodem bylo neplnění
kapitulačních podmínek a zabránění nepříteli
v ústupu. Materiální škody byly poměrně vysoké.

Byšice - 9. 5. 1945 o půl osmé večer zemřelo při
náletu 23 lidí. Je zajímavé, že autor kroniky tamní že-
lezniční stanice v této souvislosti konstatuje, že se
tak stalo v důsledku "vlastní neopatrnosti a zvěda-
vosti". Deset pum bylo svrženo v 19 hodin a 40 minut
na Dolní Cetno. Pouze jedna bomba způsobila nepa-
trné škody a ostatní skončily na sousední louce. 

Mělník - bombardovala 2. letecká armáda v devíti vl-
nách. Mimo jiné byly zasaženy obě nemocnice a zhruba
pět set domů, z čehož patnáct bylo zničeno úplně. 

Ždírec nad Dobravou a sousední Krucemburk -
23 mrtvých a 14 zraněných místních obyvatel, ale
také blíže neuvedený počet německých vojáků ve
Ždírci. 24 mrtvých jich bylo v Krucemburku.

Závěr
Při leteckých útocích, které podnikla Rudá armáda

na našem území, přišlo o život zhruba 1.300 lidí. Le-
teckému bombardování ze strany USA padlo za oběť
cca 12.000 našich občanů.

Pro srovnání je nutno uvést, že 90% území dnešní
České republiky bylo osvobozeno z východu Rudou
armádou, jejíž ztráty se (v roce 2001) upřesnily na
139.918 padlých a nezvěstných vojáků. (A nemělo
by se také zapomínat na 33.241 obětí Rumunské
královské armády, která bojovala po boku a pod tak-
tovkou Rudé armády, stejně jako na 291 padlých Po-
láků). Zbytek našeho území, tedy jeho 10%,
osvobodila US Army. Její ztráty při tom činily 116
padlých vojáků. 

Velice obtížně se dají vyčíslit ztráty na lidských ži-
votech za 2. světové války ze sestřelených, či hava-
rovaných posádek letadel USAAF nad naším územím.
Údaje našich badatelů, ale i americké vojenské ko-
mise (z let 1945 až 1949) se pohybují kolem 287 až
294 mrtvých a nezvěstných amerických letců. 

Úplně na závěr si je třeba uvědomit, že pokud se
mluví či píše o minulosti, pak do přelomu devatenác-
tého a dvacátého století se jedná přece jen z větší
části ještě o dějiny, ale od této doby až do dnes jde
jen a pouze o politiku. 

A na přepisování dějin máme u nás odborníky.
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Dvě světové války nestačily?
JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ

K tezovité rekapitulaci nabádá konec století
a zároveň přelom tisíciletí.

Základní příčinou dvou světových válek, první
z let 1914–1918 a druhé z let 1939–1945, byly im-
perialistické agrese a světovládné dobyvačné zá-
měry, i když tyto hlavní motivy a cíle byly všemožně
zahalovány a zastírány. Veřejné mínění v obou pří-
padech vojenské řešení
nahromaděných kon-
fliktů ne dost účinně od-
mítalo, neboť bylo
obratně manipulováno
a zmanipulováno; svou
neblahou úlohu tu se-
hrávaly i reformistické
strany, které zabránily
akční jednotě pracují-
cích.

V obou případech vál-
kychtivou iniciativu vyvi-
nuli Němci. Roku 1914
německý císař a ně-
mecká diplomacie ovliv-
nili rakouského mocnáře
natolik, že vyhlásil válku
Srbsku. Rakousko-Uher-
sko dalo totiž Srbsku
v odpověď i v odvetu za
sarajevský atentát na následníka trůnu Františka
Ferdinanda d‘Este ultimátum s požadavky a pod-
mínkami, rovnajícími se státní sebevraždě a zřek-
nutí se suverenity.

Válčící tábory se formovaly o desetiletí předtím
utvořením Dohody (Anglie, Francie, Rusko) a Troj-
spolku (Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie).

Světová válka skončila na podzim roku 1918 po-
rážkou ústředních mocností, rozpadem Rakousko-
Uherska, zánikem této monarchie, zánikem
německého císařství a řady monarchií, jež Ně-
mecko v sobě slučovalo. Poválečné poměry měla
upravit řada mírových smluv, z nich nejdůležitější
byla smlouva versailleská (uzavřena s Německem
28. 6. 1919, saintgermainská (uzavřena s Rakous-
kem 10. 9.1919) a trianonská (uzavřena s Maďar-
skem 4. 6. 1920). Mírové smlouvy byly pro
poražené státy poměrně nepříznivé, po stránce te-

ritoriální zmenšovaly jejich území, redukovaly jejich
vojenský i hospodářský potenciál a snižovaly jejich
mocenskou prestiž.

Poražené země měly být tvrdě postiženy place-
ním reparací. Dobře to lze dokumentovat na pří-
padu Německa. V lednu 1921 pařížská konference
o německých reparacích vypracovala plán splácení

reparací – celkem šlo o 269
mld. zlatých marek, během 42
let zaručených výnosem ně-
meckých cel. Německá politika
vyjednáváním dosáhla snížení
částek i oddálení konečného
splacení. Navíc bylo Německo
podporováno půjčkami, aby se
uchránilo totálního zhroucení. 

V roce 1926 bylo Německo
přijato do Společnosti národů
a bylo mu přiznáno místo
v Radě Společnosti národů jako
velmoci. Tím jeho autorita za

přispění kapitalistických
mocností vzrostla. Po ná-
stupu Hitlera k moci roku
1933 si Německo další pod-
statné změny a úpravy ve
svůj prospěch vynutilo. Po
konferenci v Lausanne Ně-

mecko reparace už vůbec neplatilo. Roku 1933 Ně-
mecko odmítlo jakákoli omezení zbrojení a ohlásilo
své vystoupení ze Společnosti národů. Začala se
projevovat německá hospodářská expanze na Bal-
káně. 1. 5. 1935 se Německo zprostilo omezení
versailleské smlouvy, pokud šlo o vybudování ně-
meckého válečného letectva. 

V polovině 30. let se situace ve světě nebez-
pečně vyhrotila. Itálie napadla 5. 10. 1935 Habeš
a válčila s ní do 5. 5. 1936, kdy dobyla Addis Abebu.
Valné shromáždění Společnosti národů sice ozna-
čilo Itálii za agresora, ale vyhlášení sankcí proti Itá-
lii se nedotklo embarga podstatných surovin. 4. 7.
1936 VS Společnosti národů na nátlak Francie
a Velké Británie sankce proti Itálii odvolalo.
A pokud šlo o situaci ve Španělsku, tam se ohro-
ženou španělskou demokracii Společnost národů
stavěla ne dost účinně, a ne dost rozhodně a ne-
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přímo tak vlastně generála Franca proti
republikánské vládě podporovala.

Mezinárodní klima se ještě více
zhoršilo, když se 25. 10. 1936 koordi-
nací politických akcí německo-ital-
ských vytvořila osa Berlín-Řím, 25. 11.
1936 byl mezi Německem a Japon-
skem uzavřen pakt proti Kominterně.
V únoru 1937 začalo oficiální německé
vměšování do vnitropolitických záleži-
tostí Československa v souvislosti
s poskytnutím kulturní autonomie su-
detským Němcům. 

Další fakty o československo-německých vzta-
zích charakterizují už bezprostřední historii mni-
chovské zrady. Připomeňme jen, že mnichovská
konference Německa, Anglie, Francie a Itálie osud
Československa zpečetila. Ustanovení tzv. mni-
chovské dohody vyjadřovala vůli fašistického dik-
tátora Hitlera, jemu se západní mocnosti plně
podřídily. Československo nebylo ke konferenci
vůbec pozváno, ač bylo státem bezprostředně za-
interesovaným. Prosazování zájmu jedné mocnosti,
podporované třemi dalšími signatáři Dohody, stalo
se modelem při uplatňování imperialistické politiky
vydírání, nátlaku a agrese vůči státům menším.
Tento model se uplatnil posléze při agresi NATO
v Jugoslávii. Styl separátních jednání, kyvadlové di-
plomacie, opakující se zprostředkovatelské mise,
aktivizace odstředivých nacionalistických sil a ná-
tlakových teroristických skupin (jak tomu bylo v čin-
nosti sudetoněmecké menšiny rozvracející ČSR), to
vše objevilo se při řešení poměrů v Kosovu, kde tzv.
Kosovská osvobozenecká armáda, podporovaná ze
zahraničí, účastnila se rozbíjení Jugoslávie. 

1. světová válka skončila porážkou nejagresiv-
nější síly – vilémovského Německa a rozpadem
habsburské monarchie, tj. státu plnicího dříve
ochranitelskou funkci před osmanskými útoky
a pak státu ujařmujícího národy, většinou slovan-
ské.

Rusko po abdikaci cara Mikuláše II., po zhrou-
cení carismu a po svržení Prozatímní vlády octlo
se na podzim roku 1917 uprostřed socialistické re-
voluce. Mělo za to být a také bylo buržoazními
mocnostmi potrestáno izolací a zahraniční inter-
vencí. Ale svou houževnatostí a prozíravým vede-
ním politiků leninského typu, se sovětské Rusko
z izolace probojovalo a dosáhlo mezinárodního
uznání. 

Po roce 1945 se sovětské Rusko, už ve 30. le-
tech se měnící v mohutný Sovětský svaz, stalo
vlivným činitelem světové politiky. Získalo na
svou stranu jako spojence vznikající lidové demo-
kracie, země osvobozené od fašismu Sovětským
svazem: Polsko, Československo, Východní Ně-
mecko, Jugoslávii, Bulharsko, Maďarsko, Rumun-

sko. SSSR musel však čelit rostoucímu
tlaku zemí kapitalistických, od roku
1949 včleňujících se do NATO. Tím bylo
– v souladu se záměry amerického pre-
zidenta Harry Trumana – zahájeno „za-
držování“ komunismu. Tuto funkci
„zadržování“ měl zprvu plnit i americký
monopol atomové bomby, zbraně hro-
madného ničení, svržené v srpnu 1945

na dvě japonská města Hirošimu
a Nagasaki. Avšak americký monopol
vlastnění této zbraně netrval dlouho,
brzy poté ji měl i Sovětský svaz. Tak
ukončení 2. světové války ohlašovalo
novou fázi mezinárodní politiky:
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etapu závodů ve zbrojení a atomo-
vého vydírání.

Vyváženost celosvětového míru
těsně po roce 1945 byla na přelomu
let 40. a 50. ohrožována jakousi
téměř symetrií ohnisek konfliktu: ve
střední Evropě (Berlín – 1948) a na
Dálném východě (Korea – 1950–
1953). V roce 1956 vzrušila svět su-
ezská krize a roku 1961 znovu
berlínská krize a roku 1962 karib-
ská krize, tehdy stál svět na pokraji
nukleární války. Ke zvýšení světo-
vého napětí přispěly události v Ma-
ďarsku roku 1956, staly se
nežádoucí kontrarevoluční reakcí
na osvobodivé závěry XX. sjezdu
KSSS, který znamenal překonání
stagnace a průlom do dogmatismu v hnutí vědec-
kého socialismu, jeho organizace a teorie. 

Za peripetií studené války od konce let 40. pro-
jevuje se trvale v dějinném pohybu dialektické na-
pětí. Nad mocenskými zájmy obou světových
soustav jen s obtížemi vítězí rozvaha, tolerance,
mírová koexistence a mírové soutěžení. Zásluhy
o to měly vedle zemí socialistických i země hlásící
se k pozitivní neutralitě, národně osvobozovacímu
zápasu a antikolonialismu. Převahu v politické
praxi měly však, a žel vinou imperialismu mocen-
ské ambice, výhrůžná ultimata, krvavé a nekrvavé
intervence, vynucené anexe, okupace, protektoráty
a různé odstíny neokolonialismu.

Bipolární svět obtížně se zbavoval projevů a dů-
sledků studené války, snažil se je však minimali-
zovat, jak bylo zřejmé z procesu iniciovaného
helsinskou konferencí o spolupráci v Evropě roku
1975. Rok 200. výročí od Velké francouzské bur-
žoazní revoluce – (1989) – znamenal v evropském
měřítku především rozpad socialistické soustavy
a prudký zvrat v řadě východoevropských zemí ke
kapitalismu. Ukončení bipolárnosti světa se stalo
podnětem k nezahalené světovládě USA a k znač-
nému poklesu prestiže Sovětského svazu a vedlo
posléze až k jeho rozpadu. Imperialismus USA se
stal arbitrem sporů ve světě. USA se staly četníkem
jeho globalizované podoby. Akce NATO přivedly
k velmi nebezpečné eskalaci a zvyšují pravděpo-
dobnosti přerůstání tohoto konfliktu v třetí světo-
vou válku. K tomuto závěru vedou zkušenosti
z ukončeného 20. století.

Nahromaděné rozpory se rozrostly roku 1914
v mezinárodní konflikt proto, že nebylo účinné spo-
lečenské síly, která by přípravy k válce brzdila nebo
jim v rozhodné fázi bránila a pak zabránila. Mírové
hnutí bylo tehdy nerozvinuté, lidí se zmocňovala
válkychtivá demagogie a psychóza, sociální demo-
kracie v řadě zemí zklamala.

Do srpna 1939, v hodině sice už dvanácté, dalo
se Hitlerově vojenské agresi čelit, tím zmenšit ri-
ziko rozšiřujícího se napětí, za předpokladu, že pro-
bíhající rozhovory v anglo-francouzsko-sovětské
budou v létě 1939 uzavřeny pozitivně, aby se od-
vrátil pravděpodobný Hitlerův útok. K uzavření do-
hody – pro průtahy ze strany britsko-francouzské
– však nedošlo a SSSR měl zůstat osamocen. So-
větský svaz vývoj událostí do jisté míry předvídal.
Chtěl proto získat čas, přistoupil tedy – se zřetelem
k tehdejší mezinárodní situaci – k relativně men-
šímu zlu a uzavřel s fašistickým Německem pakt
o neútočení. Ve světle tohoto paktu se pak přepa-
dení SSSR 22. června 1941 jevilo jako zřetelný akt
německé agrese. I když fašistický útočník měl
zprvu výhodu překvapivého prvního úderu, měl na-
padený SSSR převahu morální a pak i převahu tak-
tickou. 

Studená válka v Evropě, existující v bipolár-
ním světě po desetiletí, byla transformována
v zájmu imperialismu USA a jeho spojenců
NATO. Tato organizace nedokázala v roce svého
66. výročí nic jiného, než obnovit a vyhrotit po-
larizovanost politické scény a od studené války
rychle dospět v Evropě k válce žhavé, zápalné
a výbušné. 
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Jak hodnotíte vřelý vztah bývalého prezidenta
Havla k Říši?

Vašeho pana státního prezidenta Havla si Vůdce
velmi vážil, zejména jeho ponoukání k humanitár-
nímu bombardování. Vskutku – když se na zemi
rozmnoží obtížný lidský hmyz, krytý mimikry žido-
bolševiků, nezbývá než sáhnout ke zbraním nejtěž-
šího kalibru. Vyhubit parazitní lidský druh je vysoce
humánní.

Ostatně Jugoslávie musela být rozkouskována
tak jako tak, jak jasnozřivě naplánoval Vůdce:

„Bohatá a úrodná půda banátské oblasti bude
vrácena Maďarsku, pobřeží Dalmácie a Černá Hora
připadnou Itálii, Srbsko bude spadat pod němec-
kou vojenskou vládu. Chorvatsko se stane auto-
nomním státem.“

Takže si zaslouží kultovní pomníky, velkoportrét
na fasádě Národního muzea, pamětní lavičky
apod.?

Rozhodně. Vždyť důstojně navázal na státního
prezidenta Háchu, který svižně rozpoznal, že Če-
chům a Slovákům se může dařit pouze v ocelové
náruči Říše.

Máte na mysli nějaké jeho konkrétní stanovisko?
Ano, patřičně jsme ocenili – Vůdce mu dokonce

daroval mercedes – jeho otevřená mužná slova:
„I v dobách bolševismu nejpříznivějších náš

národ mu dokonale odolal, hlavně proto, že naše
dělnictvo, naši zemědělci cítili instinktivní odpor
proti zápornému a destruktivnímu, nám rasově ci-
zímu marxistickému bolševismu. Jsme přesvěd-
čeni, že vítězná vojska Velkoněmecké říše ukážou
celému světu, co se skrývá za hlučnou fasádou
bolševismu.“

Nebyl však pan státní prezident se svými názory
osamocen? 

Rozhodně nikoli. Můj takříkajíc kolega Emanuel
Moravec rovněž věděl, která bije. Předpověděl exi-
stenci Evropské unie pod taktovkou Říše:

„Zkoumáme-li příčiny boje mezi Velkoněmec-
kou říší a Sovětským svazem, pak to byl v prvé
řadě zápas o východní část střední Evropy, která

souvisí kulturně, hospodářsky i strategicky s Vel-
koněmeckou říší a přes ni s ostatní Evropou. Ať
se stane se západní Evropou cokoli, osud 16 ma-
lých národů tohoto pásma závisí dnes pouze od
výsledku zápasu Velkoněmecké říše se Sovět-
ským svazem. Být středem politického a hospo-
dářského celku o 200 milionech obyvatel je
kapitálem, který nám musí závidět každý národ,
ať už žije kdekoli.

Prapor Evropy na stěžni říšské korouhve, to je
symbol a slib budoucnosti všem věřícím Evropa-
nům.“

Ale inteligence se prý bouřila?
Prosím vás, strach zmůže všecko. Například

jeden váš básník, dokonce dostal Nobelovu cenu,
se nechal slyšet:

„Německý národ bojuje na všech frontách. Bo-
juje obětavě a při tom rozhodně vítězí. Pro nás jako
součást Říše platí v této době válečné především
zásada, že nad všemi právy je naše povinnost.
Malá, nepatrná oběť (příspěvek Německému Čer-
venému kříži – pozn. red.), která je vlastně spíše
radostí, budiž jedním z našich prvních příspěvků
ve chvíli, kdy počínáme svou věrností i svou prací
znovu získávati si důvěru Říše, kterou jsme v mi-
nulých dnech tak marnotratně ztratili.“

Říši prý šli na ruku také herci?
Ano, to je ke všemu svolná čeládka! Třeba Rudolf

Deyl se nebál postavit na správnou stranu:
„Před tváří minulých generací prohlašujeme, že

budeme pokračovati v jejich velkém odkazu a že
budeme všemi prostředky hledati a nacházeti při-
pojení ke kulturnímu životu Velkoněmecka, aby-
chom takto plně rozvinuli všecky skryté zdroje
tvořivého češství. Neboť to jest jediná česká cesta
od věků do věků a každé odbočení od ní zname-
nalo vždy těžkou krizi a prohru. I my v oboru umě-
leckém dospíváme tedy k stejným směrnicím, jaké
vedou v politické praxi našeho státního prezidenta
dr. E. Háchu a naši protektorátní vládu, jimž
z těchto prostor posíláme svůj oddaný hold. Ať žije
Říše, Vůdce a naše otčina!“

PRAPOR EVROPY NA
STĚŽNI ŘÍŠSKÉ KOROUHVE 
Exkluzivní rozhovor s Josephem Goebbelsem, ministrem lidové osvěty a propagandy Třetí říše
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Moravec také varoval před So-
větským svazem i jeho pohrobkem
– Ruskem s jeho imperiálními
choutkami?

Ano, teprve dnes plně doceníme
jeho předpovědi. Ten Teufelskerl,
čertovský chlapík, snad absolvoval
Prognostický ústav:

„Jakou úlohu by převzal český
národ v případě, že by byl připojen
ke Svazu sovětských republik vý-
chodu, jak si to nyní usmyslil pan
Beneš? Česko, jako součást Sovět-
ského svazu, ocitlo by se tak na
západní periferii sovětské euroa-
sijské mocnosti. Žádný střed,
nýbrž velmi exponované pohraničí! Praha stala by
se poté vlastně bezvýznamným pohraničním měs-
tem. Český průmysl by se musil přestěhovat
někam na Ural. Pásmo mezi Šumavou a Prahou by
bylo vylidněno a přeměněno v hlubokou soustavu
opevnění. Sovětský svaz by se tu chystal k třetí
světové válce.

V této válce nebyl by český národ tak daleko
od všech válečných hrůz jako je dnes. Předně by
těch Čechů na zdejším území zůstalo velmi
málo. Dělníci by šli za průmyslem na východ
a zemědělci by se musili vystěhovat do obilních
továren na Ukrajině. Čechy by se staly velikým
vojenským táborem a zemí, kde je škoda vůbec
něco investovat. Hraničářská česká sovětská re-
publika změnila by se v poušť. Zbytky českého
národa by pak ještě dlouhá desítiletí bloudily
někde mezi Dněprem a Lenou. Chceme se stát
kvetoucím středem veliké střední Evropy pod
vedením Říše, anebo chceme být jen kouskem
plotu předsunutého sovětského pohraničí proti
Západu?“

A co Ukrajina? Neopakuje se historie po více než
70 letech?

Vždy jsme věděli a náš zvěčnělý Vůdce to otev-
řeně vyjádřil, že zvěř z asijských stepí nepřestane
ohrožovat árijskou Evropu, dokud nebude Rusko
v rozvalinách:

„Asiati a bolševici musí být vyštváni z Evropy,
tato dvousetpadesátiletá epizoda asijského moru
je u konce. Ural bude hranicí, za níž si Stalin a jemu
podobní mohou dělat, co se jim zlíbí. Ale občas-
nými vojenskými výpravami se zasadím, aby ani
tam Stalin neměl klid.

Po vypuzení Asiatů Evropa už nikdy nebude zá-
vislá na žádné vnější velmoci a může nám být
jedno, co se děje v Americe. Nové Rusko na této
straně Uralu se stane naší Indií, která však bude
mnohem víc po ruce, než je ta britská.“

I nesovětské Rusko je tedy nebezpečné?
Rozhodně. Hloupého staromilce musíme ovšem

nakopnout. Moudrému však stačí začíst se do Vůd-
cových směrnic:

„Blížící se tažení je víc než jen konflikt dvou
armád. Výsledkem bude konflikt dvou ideologií.
Samotné zbožné přání nezlikviduje v součas-
ném Rusku myšlenku socialismu. Musíme se
zbavit židobolševické inteligence. Musíme udě-
lat všechno pro to, abychom zabránili naciona-
listickému Rusku nahradit Rusko bolševické.
Jak dokládá historie, Rusko bude vždy protině-
mecké. Boj proti bolševismu sjednotí celou Ev-
ropu.“

Má se tedy Česko výrazněji angažovat v ukrajin-
ském konfliktu?

Jen blázen by si Ukrajinu nechal sebrat před
nosem. Vždyť už maršál Keitel si za letu nad stepí
liboval:

„Člověk mohl přímo cítit panenskost půdy.“
Dnes rozhodně nevoní méně vábně!
A Vůdce dodal:
„Všechno budeme mít hned za dveřmi: Ukrajina

a Krym jsou tak úrodné, že tam můžeme pěstovat
všechno, co potřebujeme, a zbytek (kávu, čaj,
kakao atd.) můžeme získat směnou z Jižní Ame-
riky.“

Až Říše přivine na své srdce Ukrajinu, jakou bu-
doucnost pro ni vybere? 
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Opět se odvolám na Vůdce, neboť nikdo neviděl
tak daleko dopředu jako on, dokonce ani Made-
leine Albrightová:

„Byla naprosto absurdní situace, kdy na východě
ležela obrovská, řídce obydlená říše s takřka ne-
vyčerpatelným bohatstvím a surovinami, kdežto
západní Evropa měla co dělat, aby uspokojila své
potřeby importem ze zámořských kolonií.

Hranice mezi Evropou a Asií není na Urale, ale
tam, kde končí osídlení lidí proněmeckého smýš-
lení a začíná čistě slovanské osídlení. Naším úko-
lem je posunout tuto hranici co nejdál na východ
a v případě nutnosti hodně daleko za Ural. Již nikdy
nesmí existovat žádná vojenská síla západně od
Uralu, i kdybychom o to měli svést stoletou válku.“

Ale jak kolonizaci provedete v praxi?
I to Vůdce prozíravě naplánoval dávno před Oba-

mou, Hollandem a Merkelovou:
„Nebude trvat dlouho a monotónní step na-

prosto změní své asijské vzezření. Během deseti
let se tam usadí čtyři miliony Germánů a během
dvaceti let nejméně deset milionů. I zbytek Evropy
se zapojí do tohoto využívání ruských pustin.

Pro místní obyvatelstvo se nebude zřizovat ani
školství, ani veřejné sociální zabezpečení. Bohatě
bude stačit znalost dopravních značek. Pod po-
jmem svoboda Ukrajinci stejně chápou jen to, že
místo aby se myli dvakrát, budou se nyní mýt jen

jednou měsíčně – Němci se svými rýžáky by tam
byli velice nepopulární.“

A věrný Heinrich Himmler jeho směrnici preci-
zoval:

„Bude naprosto stačit, pokud, za prvé, se děti ve
škole naučí dopravní značky, aby nám nepadaly
pod auta; za druhé, aby se naučily počítat do pěta-
dvaceti; a za třetí, aby se uměly také podepsat. Víc
není třeba.“

A až se vrátí do lůna unijní Říše i Krym?
I to Vůdce předvídal:
„Germanizace Krymu je věc životně důležitá. Nad

německými zájmy ve Spojených kavkazských pro-
tektorátech bude bdít německý generál-rezident.“

Ale co když se ukrajinská vláda postaví na
zadní?

Ztratil jste rozum? Už Vůdce rozhodně zavrhl
myšlenku dovolit Ukrajincům ustavit vlastní vládu:

„Znamenalo by to zahodit kompletně celý náš
válečný cíl. Německo by skončilo tak, že by znovu
muselo čelit zcela nezávislému státu. Říše potře-
buje dobytá území, bez nichž již nemůže dlouho
existovat. Musí dosáhnout hegemonie v Evropě.
Velké Německo a Evropa musí být bráněny daleko
od našich hranic. Avšak nyní se probudilo Rusko
a stal se z něho stát s největším technickým a ma-
teriálním potenciálem. To znamená, že útok z vý-
chodu lze v budoucnosti odrazit pouze Evropou
sjednocenou pod německým vedením.“

A když se přece vzepřou?
Pak přijde na řadu Himmlerova myšlenka:
„V Kyjevě je pořád ještě značný počet obyvatel.

Lidé vypadají uboze, takže se klidně můžeme obejít
bez takových 80 až 90 procent!“

Čili – ve styku s Ruskem odložit rukavičky?
Rozhodně.
Pane ministře, co v této souvislosti říkáte pláno-

vané cestě prezidenta Miloše Zemana do Moskvy?
Konečné řešení je v tomto případě velice

snadné: dejte mu do pasu razítko Rückkehr uner-
wünscht (Návrat nežádoucí! – pozn. red.) a bude
po voglech.

A co se sociálními demokraty?
Máte zřejmě na mysli židomenševiky. Ti se od-

rovnají sami, ale přesto bych je pro jistotu rovněž
nechal koncentrovat.

Poslyšte, nezatočil byste také se mnou?
Uhodl jste, ale počkám si, až rozhovor vyjde.

Hovořil KAREL SÜSS
LUK 22. 4. 2015
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ŘACHY SYROVÝHO MASA
Rozhovor Milana BUREŠE s Milanem KOHOUTEM

Před dvěma lety jste se vrátil po 26 letech
z Ameriky, stal jste se šťastným otcem, máte počí-
tač, auto, mobil... Co vám schází? 

Automobil jezdí už jenom na dvojku, není to
žádná výhra... Je to naopak šílená zátěž. Prostě
nesmyslná věc. Mám chalupu v malé vesničce
u Domažlic. Když jsem ji krátce po revoluci kupo-
val, tak sem ještě dojížděla pojízdná prodejna, to
byl takovej starej autobus Karosa, strašlivě funěl
a valil se z něho černý dým, ale přijel sem každej
den anebo obden. Už na něj čekala fronta, lidi si
nakoupili základní potraviny, který byly jen o ma-
ličko dražší než v normálním krámě, a tak automo-
bil nikdo nepotřeboval. Mezitím to všecko
vymizelo, ani autobus už sem nejezdí žádný. Když
se člověk snaží žít tak, aby měl všecko, to have it
all, jak říkáme v Americe, tak je to jako boj s větr-
nými mlýny. Celá společnost je nastavená na ně-
jaký styl, vzor fungování a je příšerně těžký tomu
vzdorovat. Obdivuju lidi, kteří to dělají.

Liší se v tomto ohledu americká společnost od
té české?

Nedávno jsem byl zase v Bostonu, a oživil si
tamní multikulturní a multirasový aspekt. To se mi
na Americe strašně líbí. Každej den jsem jezdil do
školy metrem, a nepotřeboval jsem dělat nic ji-
nýho, než koukat kolem, protože pozorovat v metru
lidi je báječný televizní program. Celý spektrum
světa, od turbanů přes různý šátky a barvy pleti.
Neuvěřitelně zajímavý. Na Americe je báječný, že
přesto, že byla založená pološílenou křesťanskou
xenofobní skupinou z Evropy – ne založená, ale
okupovaná, ukradená původním obyvatelům – pře-
sto se z ní stal jeden obrovitánskej kotel lidí z ce-
lého světa. A naučili se spolu velmi dobře vycházet.
To mi tady v Čechách hrozně chybí, protože Česko
je v podstatě země bledé tváře. Když tady chodím
po ulicích, tak z toho mám úplně depku, že jsou
všichni běloši. A když uvidím třeba Roma, mám
chuť běžet, obejmout ho a políbit. Mimochodem
chystám performanci, že budu chodit po ulicích
a líbat Romy a lidi jiných ras. Jen tak, prostě z ra-
dosti.

Jednou jste házel kusem masa v kostele a váš
kolega tam házel penězi. Proč proboha?

To byla samozřejmě těžká kritika náboženství
a konkrétně katolické církve. Jako umělce ze Spo-
jených států mě pozvali mě na hudební festival do
Kroměříže a já přemýšlel, jak udělat performanci,
která by byla hudební kompozicí. Spojené státy
tehdy jednostranně napadly Irák, polská vláda je
spolu s Brity nejvíc podporovala a poslala tam po
britské vládě i nejvíc vojáků. Připadlo mi zvláštní,
jak je katolicismus pokryteckej: na jedné straně
hovoří o lásce, nenásilí a míru mezi národy a na
druhé straně podporuje válku, ze které může týt.
Říkal jsem si, že bych měl udělat nějakou zvukovou
performanci. A v kroměřížský katolický katedrále
jsem si prohlížel ukřižovaný Kristy, který jsou sym-
bolem křesťanství, a zase jsem si říkal, jak je to pří-
šerně morbidní symbol – vyhřezlá střeva, žebra,
z kterejch se vyvaluje maso a krev. Mrtvola přibitá
na prknech. Říkal jsem si, jak je ta křesťanská ob-
sese lidským masem zajímavá, obzvlášť v katoli-
cismu. Zároveň jsem si vzpomněl na příběhy
novinářů, kteří psali na začátku irácký války. Udělal
jsem z jejich příběhů performanci. Z jejich svědec-
kých výpovědi jsem vytvářel poetický textový vý-
tažky, kterým jsem říkal Okamžiky války. V Americe
jsem z toho udělal sbírku básní, kterou jsem četl
a přitom performoval. Úplně mě tam fascinovaly
popisy jako „vystříkla krev a střeva a rozlila se po
žluté podlaze obchodu“ nebo „ptáčkové po výbu-
chu bomby na trhu vylétli z klecí a vraceli se zpátky
ke krmítkům hledajíce potravu“. Nastřádal jsem
několik set takhle neuvěřitelnejch věcí, takovejch
poetickejch okamžiků hrůzy. Naprostej kontrast
toho, co by poetično mělo být. V jednom textu ja-
kýsi reportér říkal, že zažil bombový atentát někde
na trhu v Bagdádu. Člověk prý úplně ohluchne, jaká
je to řacha, a když se mu začne vracet sluch, tak
slyší, jak pleskají kusy lidskýho masa o zem.
Bomba vyhodí různý části těl třeba půl kilometru
do vzduchu. Trvá to strašně dlouho, než začnou
pršet – takovej déšť útržků lidskýho masa. A ty
pleskance! Říkal jsem si, že to je přesně ono! Ty
Kristovy vyhřezlý žebra, ta obsese lidským masem,
ta podpora církve vraždění v Iráku, ty pády masa
na zem. Tak jsem si koupil obrovskou flákotu vep-
řovýho žebra, šel jsem do toho kostela a vyhazoval
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jsem to maso do vzduchu. Když jsem byl přesně
v ose chrámový lodi, vydávalo to neuvěřitelně silný
echa. Řachy syrovýho masa o zem. Samozřejmě
strašnej průser, kostel se snad musel znova vysvě-
covat, a na festival mě už nikdy v životě nepozvou.

Poetiku utrpení a bomby úžasně vystihuje Hala-
sova báseň Až bomba praskne. Až bomba praskne
/ Poleze dál / rýhujíc bahno / Otevře se // Škeble //
Bledé pohlaví vod // Všecko začne znova / za ne-
tečnosti prvních ryb / a hvězdy / plankton bývalých
básníků / otřesou se nudou / v chrámu mlhovin… 

To je podobný, až na to, že já jsem pracoval se
skutečným textem reportérů. Mají tam úplně nád-
herný scény, kde to hýří barvama. Rudá krev zkom-
binovaná s rozházenejma barevnýma šatama
a botama. Okamžiky, kdy vybuchne pekařskej
chrám, a bochníky chleba se povalujou po zemi.
Neuvěřitelný výjevy, kam až dojde lidská blbost. Co
za zrůdnosti vytváří. A při tom je to neuvěřitelný. Za
těch 26 let v Americe jsem si uvědomil, že jako mla-
dýmu klukovi mi vždycky vrtalo hlavou, jak je
možný, že v Evropě se pořád vedly nějaký války. Při
prohlídkách hradů ti vždycky říkali: „A ten vyrazil
do války a ten si vydobyl...“ Oni si v podstatě ty
války vymýšleli a vytvářeli si je. A já jsem si říkal –
do prdele, vždyť to přece v dnešní době není možný
– jakoby šlo ospravedlnit válku jenom proto, že se
rozhodnu, že ji zahájím. Ale dneska to funguje úplně
stejně, jako to vždycky fungovalo. Jakoby se v ba-
lastu slov vždycky vytvořilo ospravedlnění činu.
Jazyk je strašně nebezpečnej materiál. Správně
kladená slova do médií dokážou vystavit fantasma-
gorický opodstatnění vstupu do další války.

Víte o tom asi i proto, že jste působil jako vyu-
čující vojáků...

To je pravda. Když jsem přijel do Ameriky, straš-
livým způsobem jsem zradil Československo. Do-
stal jsem nabídku vyučovat na vojenský základně
Fort Devens v Massachusetts, kde byl mimo jiný
výcvikový program pro zelené barety, speciální jed-
notky vysazovaný do týla nepřítele. Tam dělají ty
nejstrašnější věci a jsou na to přesně cvičení. Ne-
jenom technikami, ale i myšlením. Strašný.

Necítil jste tehdy odpor k tomu, že vstupujete do
jejich služeb?

Říkal jsem si: do Československa už se stejně
nikdy nedostanu – byl jsem jen na jednosměrný
cestě, one way. Šlo o učení češtiny, tak jsem to vzal.
Musel jsem podepsat papír, že jsem si vědom, že
zrazuju svoji bývalou zem a že se tam nebudu moct

už nikdy v životě, ani jako turista, podívat. Už si ne-
pamatuju svoje pocity a neříkám, že jsem ideální
případ naprostýho světce, který celý život jedná
úplně příkladně. To vůbec ne. Samozřejmě, jakmile
participuješ na něčem podobným, tak participuješ
i na tom svinstvu, který celej ten moloch dělá. 

Teď jsem dělal performanci po atentátu v Bos-
tonu. Fascinovaly mě ty dvě místa, kde vybuchly
bomby. Lidičky už tam samozřejmě kmitali – bus-
siness as usual, drahý kšefty na Boston Street plně
funkční. Říkal jsem si: To je teda dobrý! Tady přece
vybuchly ty bomby! Tak mě napadlo mytí rukou: My
jsme nevinní, to Oni způsobili Nám to utrpení – ta-
kovej ten prst napřaženej jedním směrem. Takže
jsem si tam donesl mísu s vodou a na místě, kde
vybuchla bomba, jsem si myl ruce. Okolo chodili
lidi a zírali. Pak jsem o tom diskutoval s několika
kamarády Američany a jeden z nich byl úplně vy-
točenej, protože zastával názor: Já s tím nemám
absolutně nic společnýho, a jestli někdo takovéto
zvěrstvo udělá, tak je ho potřeba okamžitě zabít,
okamžitě popravit, zabít, mučit. Je to mimochodem
českej emigrant. Ale byl jsem taky na programu
v Mobiusu, kam přišly dvě ženy. Jedna z nich měla
z toho výbuchu furt ještě střepiny v noze a druhá
přišla o sluch, o jedno ucho. Ta se střepinama měla
vystoupení a mě šokovalo, že jako oběť atentátu
vůči atentátníkům vůbec neprojevovala šílenou ne-
návist. Naopak řekla, že si uvědomila, co nám
vlastně ti dva kluci chtěli říct. Že nám chtěli ukázat,
jak to vypadá, když my házíme bomby po celým
světě, ale jsme od toho strašně daleko, takže ne-
vidíme utrhaný nohy.

Myslím, že příčiny lhostejnosti či neschopnosti
dělat něco s nespravedlnostmi, jsou v zásadě dvě.
A jsou pojmenovány už i v principech českosloven-
ské druhé kultury. Zaprvé problém byrokratizace:
všechno to zprostředkování, že člověk už nevidí, co
všechno působí jeho rozhodnutí, jeho chování.
A k tomu ještě víc přispívá konzumní individualis-
mus, ideologie, která má podpořit, aby sis nevšímal
důsledků vlastní práce, nákupu, abys co nejvíc
konzumoval a tím se podřídil hodnotám, které pod-
porují status quo.

A systém produkuje akce, který to mají zmírnit
a dát konzumentům pocit, že jsou zodpovědní kon-
zumenti. Třeba recyklování. Když se zamýšlím nad
recyklováním, tak si říkám: No počkejte, panáč-
kové, takže vy si vyrábíte tuny plastovejch flašek,
nesmyslnejch stonásobnejch obalů na každou kra-
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vinu, a pak si vytvoříte jakýsi alibi
tím, že to hodíte lidem na krk, aby
si to třídili a roznášeli do popelnic.
Potom se to někam rozváží, znova
to zase třídí. Když jsem pro recyk-
lování věcí, tak přece celej ten vý-
robní proces nezačnu! To je
neuvěřitelný pokrytectví, jak vý-
robců, tak konzumentů. „Ale já re-
cykluju,“ řekne ti každej osvícenej
člověk, „běhám do nějakejch kon-
tejnerů.“ Nesmysl.

Ve vašich slovech vidím dědic-
tví undergroundu, který tyto jevy
sice velice dobře dokázal kritizo-
vat, ale nenabízel alternativu.
Pokud byla, tak spočívala v uza-
vření se a minimalizaci vlastních
nákladů. Nicméně vzdání se ná-
roku na společenskou změnu zna-
mená, že všechna ta svinstva
mohou pokračovat, jenom... 

...jen já se od nich odděluju.
Bylo to takový segregační hnutí,
který se více či méně oddělilo od
hlavní kultury. Proto se tomu ří-
kalo druhá kultura. Smyslem bylo
vytvořit si úplně jinej prostor, než
byl ten oficiální, s tím, že proti ofi-
ciálnímu nechci bojovat, když mi
dá pokoj. Když mi dá svatý pokoj, řekl by asi Sva-
topluk Karásek.

V Jirousově Zprávě o třetím českém hudebním
obrození, ústředním textu druhé kultury, se píše:
„Kapela DG 307 je výkřikem zoufalství normálních
osobností, neschopných přizpůsobit se té tváři
světa, jakou nám nastavuje současná konzumní
společnost.“

Já tady dnes a denně českýmu undergroundu
říkám, ať si přečtou základní teze a pamflety un-
dergroundu včetně Jirouse, aby si uvědomili, že to
bylo protikonzumní, protikapitalistický hnutí. Pro-
tiestablišácký. Jirous tam říká, že si je vědom, že
na Západě se underground chce atomizovat a je
bojem proti tamnímu establišmentu, kdežto on se
chce od toho establišmentu odtrhnout. Říká – a to
mi vždycky připadalo skvělý a skoro geniální – že
když budeš bojovat proti establišmentu, tak je ne-
bezpečí, že se jím staneš. Což je přesně to, co se
stalo se spoustou zdejších bývalých undergroun-

ďáků, disidentů a členů druhý kultury – že se po
revoluci přetavili v establišment. A tím pádem za-
čínají establišment obhajovat, tvrdí, že finální bitva
je v podstatě vybojována, jsme už v dokonalé, his-
toricky konečné společnosti. A tím pádem neuvě-
řitelným způsobem podporují současný
establišment a vytvářejí základy nový, naprostý to-
tality. Totality, která nechce zpochybnit jejich vítěz-
ství. Všechno je zamraženo, jen se slaví.

Ano, dnes jsou mnozí umělci a bývalí „androši“
často obhájci těch, kteří drží ekonomickou moc
a majetek. Je ale zajímavé, že už dávno se vědělo,
že to tak dopadne. Jirous ve zmíněném textu říká:
„Je smutným a častým jevem na Západě, kde byl
underground na počátku šedesátých let teoreticky
formulován a ustanoven jako hnutí, že někteří
umělci, když dosáhli skrze působení v něm ocenění
a slávy, vstoupili do kontaktů s oficiální kulturou
(budeme jí pro naše potřeby říkat první kultura),
která je s jásotem přijala a pohltila, jako přijme
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a pohltí nové karosérie automobilů, novou módu či
cokoli jiného.“

Vím. Znám tu esej velmi dobře, a používal jsem
ji vždy ve škole jako povinnou četbu. To je přesně
ono. Jako by zdejší současní establišáci z bývalýho
undergroundu měli mezeru v historický paměti. To
mě úplně fascinuje. 

Jirous tam přesně chápe příběhy různých opo-
zičních hnutí, který vytvoří neuvěřitelný vzdor proti
systému, aby se jím vzápětí nechaly pohltit, koop-
tovat. Třeba punk se stal největším prostitutem, ač
proti té prostituci tvrdě bojoval. A to mě na Jirou-
sovi a druhý kultuře fascinovalo. Nebyla postavená
na singulárním oddělení se od kultury, jako by sek-
tářským hnutí izolovanejch ostrůvků západní spo-
lečnosti, které rebelují proti systému, jehož jsou
pořád součástí. Ve druhý kultuře šlo o oddělenost
po celé úrovni společnosti. Vždycky jsem to vysvět-
loval jako teorii vrstev dortu. Buď máš na dortu
různý třešničky a jahůdky zapíchnutý do šlehačky
– to jsou oddělený hnutí, anebo je hnutí celá jedna
čokoládová, jedna máslová vrstva po celý ploše
dortu.

Když začalo Occupy Wall Street, zarazilo mě, že
to stavěli téměř na stejný filosofický rovině – dru-
hokulturně: My s váma nechceme spolupracovat,
nechceme být v opozici. Chceme vytvořit něco
úplně odděleného. A když za nima chodili lidi z po-
litickýho establišmentu, kteří cítili možnost napum-
povat si svoji politickou moc, a snažili se je
přemluvit, aby se dali k nim, že oni jsou přece taky
proti vykořisťování bankami a finančním průmys-
lem, tak slyšeli jen: Ne, my s váma nechceme mít
nic společnýho. A když se jich ptali na program, ří-
kali: My žádný program nemáme, protože to by
bylo zase v rámci zaběhaného chápání: vytvořit
program, vytvořit stranu, prosaď si to ve volbách...
a jsi v tom samém mlejnu jako vždycky. Kdežto Ji-
rousova druhá kultura řekla: Ne, ne, ne! My s váma
nechceme nic mít, nechte nás na pokoji, vlezte
nám na hrb! My si uděláme úplně novou alterna-
tivu. I když to zní šíleně naivně.

Překvapilo mě, že právě ta Jirousova zpráva je
uvedena citací Mao Ce-tunga, kterou v dalším
textu bere zcela vážně a ne jako ironii. „Ve vel-
kých kulturních revolucích je jedinou metodou pro
lidi, aby se osvobodili sami, a nesmí být užito
žádné metody, která dělá věci za ně. Věřte lidem,
spoléhejte na ně a respektujte jejich iniciativu.
Odhoďte strach. Nebojte se zmatků. Ať se lidé vy-

chovávají sami v tom velkém revolučním hnutí.“
To je jasné přihlášení se k hodnotám revolučního
socialismu...

Samozřejmě, nenašel jsem jediný materiál z teh-
dejší doby, který by říkal: Je potřeba zatočit se so-
cialismem, protože musí nastat privatizace
výrobních prostředků, vrácení hradů, zámků, kos-
telů v restitucích... To v těch textech vůbec není.
Jestli Jirous použil Maa, tak za tím cítím i zbraň
proti tehdejšímu establišmentu. Použít filosofickou
zbraň establišmentu proti němu samotnému. Ale
na druhé straně si určitě neříkal: Co řekl ten Mao
je naprostá pitomost, já s tím nesouhlasím, dávám
to tam jenom proto, abych zaštítil snahu druhé
české kultury o to pravé osvobození.

Emancipace má v podstatě velmi podobné myš-
lenky odjakživa. Zaráží mě, že v době, kdy jsme byli
pod útlakem tehdejší pookupační husákovský nor-
malizace, jsme pořád rezonovali s těmi samými
myšlenkami o osvobození člověka. A je šíleně
smutný, že ti samí lidi -- když se stali establišmen-
tem současný doby -- se od těch myšlenek odvra-
cejí a podporují novodobé otrokářství. Příšernej
bezuzdnej kapitalismus, kterej zachvátil celou ze-
měkouli. To je pro mě něco hrozně odpornýho a ne-
pochopitelnýho. Buď to ti lidi úplně upřímně
nemysleli, anebo jim sklerotické změny v mozku
úplně zastínily bývalé zkušenosti a názory. Je ne-
uvěřitelný, že někdejší českej underground dneska
podporuje jakéhosi Schwarzenberga, neuvěřitelně
bezpáteřního skřeta, který se sem po revoluci na-
vezl s vidinou velkých majetků, který mu byly hned
vráceny, a v podstatě z touhy po renesanci býva-
lých šlechtických rodů a struktury společnosti, kte-
rou reprezentovaly. Jak se může někdo, kdo prožil
českej underground a druhou kulturu, dostat do tá-
bora toho člověka? To vůbec nechápu. Zároveň je
pro mě nepochopitelný dostat se z českýho un-
dergroundu, kde byla úcta k náboženství, protože
bylo tehdejším establišmentem logicky více čí
méně potlačovaný, do tábora praktikujících církví,
které reprezentují naprostou opresi a totální diktát
mysli. Hrozná je jejich podpora majetkových resti-
tucí. Církve dostanou do rukou obrovské majetky
a tím pádem i politickou moc, protože jedno souvisí
s druhým. Ekonomická moc je dnes nadřazená po-
litické moci v celém systému tržního hospodářství.

Dnes se státní represe dějí taky – na imigran-
tech v detenčních centrech, na Romech, na lidech
bez domova...
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…na nezaměstnaných, kteří jsou diskriminovaní
a utlačovaní systémem. Vstoupili jsme znovu do
fáze, kdy se říká: Soukromé vlastnictví jest svato.
Dneska mě chtějí ukřižovat, když řeknu: Podívejte
se, my jsme byli tenkrát za totality daleko blíž spo-
lečenské změně ke kvalitativně lepší společnosti,
než jsme teď. Teď jsme totiž udělali jakousi od-
bočku zpátky okolo přes čtyři pole, protože je lo-
gický, že se budeme muset vracet k socialistickejm
systémům. Už jenom proto, že životní prostředí na
zeměkouli nás donutí, že se budeme muset začít
dělit o zdroje, co nejvíc šetřit, to jest bydlet v ko-
munitních domech, kde se spotřebuje co nejméně
energií. Budeme muset vystavět ekonomiku na po-
dílnictví a přídělovém systému spíš než na soutě-
žení a trhu a neuvěřitelném plýtvání a nadprodukci.
To znamená na socialistickém systému. A je proto
velmi užitečné a prospěšné si těch pár socialistic-
kých systémů ještě udržovat a hýčkat, abychom
měli studijní materiál druhů, které jsou téměř před
vymřením. Protože jak se to zdá srandovní, nově
rodící se generace vždycky ztrácí zkušenosti,
a musí se hrozně těžce učit věci, který jsou člověku
přes padesát úplně zřejmý. Říká si, že je to přece
jasný jak facka, ale ta následující generace už
o tom nic neví. A bude se to muset učit z gruntu.
Vím to od Američanů, protože žít v individualistické
společnosti je úplně jiný než v kolektivistický spo-
lečnosti.

Svou uměleckou práci vnímáte jako osobní přís-
pěvek k odporu proti kapitálu?

Takhle to neberu. Umění beru čistě jako politický
nástroj po věky věkův. To jsou ty moje teorie věč-
ných performerů, kdy má umění vždycky prvořadě
sloužit v etické rovině, zatímco rovina kognitivní
a estetická jsou až druhořadé. Tak to vždycky bylo,
a tak to, myslím, i bude.

Jedním z velmi silných momentů, který se ve va-
šich pracích opakuje, je tělo a sexualita… 

Tělo je tam logicky, protože jsem se desítky let
věnoval performanci. Podle mé teorie věčných
performerů, kteří fungovali už od pradávných
časů, kdy jsme ještě byli na úrovni tribálních spo-
lečností, performerům nezbývalo jiného dostup-
ného nástroje než vlastního těla. To je umělecký
nástroj, který máš pořád s sebou, nemusíš za něj
platit a je neuvěřitelně účinný. Protože tělo má
každý a zosobňuje všechny naše smysly a pocity.
Tím pádem je strašně mocným nástrojem. Zlí ja-
zykové mi samozřejmě vyčítají: Ty tam furt sereš

jenom sebe. No jo, ale kde chceš ve chvíli, kdy
máš nápad, honem někde někoho shánět? Tak si
to uděláš sám. Zvlášť v Americe, kde je neuvěři-
telně těžký sehnat někoho, aby ti pomohl třeba na
půl hodiny. Studiové projekty jsem dělal samo-
spouští. Než mi vyšla dobrá fotka, exponoval jsem
to třeba desetkrát dvacetkrát. Co si neuděláš sám,
to nemáš. Tělo je nejlacinější a nejúčinnější. Na-
prosto geniální performance dělal můj největší
učitel, Díogenés ze Sinopé. Používal tělo v kon-
textu veřejného života.

Mluvil jste o tribálních společnostech. Nikoli po-
prvé jsem v tom zaslechl představu pokroku jdou-
cího od primitivních společností až po industriální,
která je v krizi. Pokud jde o společnosti například
lovců a sběračů v Amazonii, řekl bych, že to nejsou
„předchozí stádia“, ale paralelní, které mají nárok
na existenci...

Rozhodně paralelní, ale v tom zděděném, in-
stinktivním smyslu. Na to nemusíš být velký filosof,
aby sis uvědomil, že 99 procent času, co jsme na
zeměkouli jako lidský druh, jsme žili v tribálních
společnostech. Novodobé společenské útvary jsou
poslední vteřinkou vývoje. Když si to uvědomíš, tak
ti z toho musí vyjít, že naše geny a pudy se musejí
nejvíc blížit právě tribálním společnostem. A sexu-
alita s tím souvisí samozřejmě taky. Do nebe řvou-
cím příkladem je křesťanství, které neuvěřitelně
zneužívá lidskou sexualitu ke svému mocenskému
prospěchu. Se studenty jsem se vždy snažil otevřít
k tělu i sexualitě ten instinktivní přístup. Při první
hodině jsem se jich ptal, co je performerův nejú-
činnější nástroj, a když se nakonec došlo k lid-
skému tělu, vyzval jsem je: Je tady někdo, kdo by
nám předvedl lidské tělo, abychom o tom mohli
diskutovat. Někdo hned vyskočil na stůl v šatech
a já na to: lidské tělo, ne objekt obalený jakýmisi
hadry, které už jsou v kontextu dané doby. Oni na
mě vždycky zírali, tak mi holt nezbylo než použít
vlastní tělo. Vyskočil jsem na stůl a svlékl se do
naha. Po zbytek hodiny jsem tam byl nahej, což je
zvláště v upjatý americký společnosti hodně těžký
zkousnout. Ale potom se vše úplně otevřelo, uvol-
nilo i pro zbytek semestru.

V tomto kontextu toho už vlastně platí lautréa-
montovské „umění jednou budou dělat všichni“.
Jenom nemají podmínky, aby život jako umění pro-
žívali. Umění je obsažené v každodennosti, jenže
ta je prožívaná jako různá nucení do něčeho, diktát
podmínek, pracovní doby atd. Takže se ten Lautré-
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amontův výrok dá chápat tak, že když
se osvobodí každodennost, tak už to
je prožívání umění… 

Ano. Umění je život je politika je
umění. To byl název retrospektivní vý-
stavy, kterou jsem měl v Brně. Ten za-
čarovaný kruh, který u mě plyne
právě z chápání performance v mixu
s politikou. Tady se ale spousta umě-
leckých porevolučních kritiků posta-
vila proti jakémukoli angažovanému
umění, proti umění v politické sféře.
Začali tvrdit takový neuvěřitelný
žvásty, že umění musí být totálně
nadčasový, musí zobrazovat krásu,
estetiku, kognitivitu, ale v žádném
případě ne politický aspekt. To je ale
vykastrování základní funkce umění,
protože umění je součástí komunity.
Performeři vždycky korigovali úchylky
v dané komunitě, kde žili. A tím
pádem byli součástí polis. Jasný jak
facka. A co je součástí dynamiky
polis, tak je politické. Tím pádem by
umění vždycky mělo být politické ne-
boli angažované neboli spojené se
skutečným životem komunity, ve
které působí a ve které se vytváří.

Nedávno jsem dělal konkurz na ře-
ditele plzeňský městský galerie. Se-
děla tam komise, civěla na můj
koncept rozvoje galerie a byla šoko-
vaná. Nastínil jsem jim takový anar-
chisticko-angažovaný koncept, ve
kterém by se galerie úplně slila s ve-
řejným prostorem a nesloužila by jen k vyvěšování
mrtvých děl jako chcíplotin na zdi, ale umění by se
v ní tvořilo a bylo by tvořeno v interakci s plzeňskou
komunitou. Oni to absolutně nechápali... A jeden
povídá: A to by bylo angažovaný umění? No ano, to
by bylo angažované umění. A on: Pane Kohout,
a uvědomil jste si, že my jsme skončili s angažo-
vaným uměním v roce 1989? Tak jsem si říkal: No
to je dobrý, od devětaosmdesátýho se v palici tady
toho debila bude vytvářet jen krásno a nebude se
nic řešit, protože vše je již bylo vyřešeno! Takže se
bude tvořit to bezzubé vykastrované umění, slou-
žící jen k obveselování buržoazní společnosti…

20. 5. 2014 
http://www.literarky.cz/ 

Milan Kohout (1955)
Performer a spisovatel, signatář Charty 77

a účastník aktivit českého undergroundu. Roku
1986 byl vyhoštěn do Rakouska, kde byl 2 roky
internován v uprchlickém táboře. Později získal
azyl v USA. Pracoval jako kameraman pro ame-
rickou veřejnoprávní televizi C-Span. Je členem
umělecké skupiny Mobius. Vystupoval v mnoha
zemích světa, v nichž kritizoval kapitalismus
a roli náboženství. Aktivně vystupuje za práva
Romů. Na podzim participoval na výstavě Kde
domov můj? v Centru současného umění DOX,
kde při vernisáži za zvuku sirény provolával: „Ba-
kalo, kde je domov tvých horníků?“ Je autorem
vzpomínkové knihy Proveď vola světem, volem
zůstane.
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JÁ PÍŠI VÁM
To není podzim, jen… tesknota padá
a vzpomínky, ty zvadlé evergreeny,

jež chtěly neuvadat,
upuštěné do větru, jako malá lež,

z níž vyrašila zrada…

To nejsou slova, jimž nelze neuvěřit,
slova, jež nelze neříci…,
to jenom… na holých větvích, čechrajíce peří,
prdí básníci,
až růže studem nachoví.
To není Luna, vysoké Cé nad tichem,
jen… velký kulový,
jež kdysi bylo krásným snem.

To není Naděje a Víra, 
jež jsem pozval k svému stolu,

jen… Frustrace s Alienací, 
jak leklé ryby vnadné,

se soumrakem vešly: Bude nám krásně spolu,
až s námi budeš na dně…

A přece…, vy jste ta, již píši,
ač je už dávno po setmění,
snad Víra s Nadějí to slyší -
já píši vám…: Lásce, která není.

JAK JSME S MOJÍ KOČIČKOU KUCHTILI DORT
(báseň na čapkovský motiv)

Tak tohle žeru: Na talíři neděle, pár kůstek,
co ještě včera v blátě čechralo si peří.
A trpko v ústech.
Z vypečených filozofů plné zuby

pikantního bůhvíčeho
a v žaludku vředy
…
Už ani zub moudrosti ne a ne vzpomenout,

kdy do živého
zakousl se naposledy.

Dívám se na svoji kočičku. Kočička po očku
na mě hledí…,
pak protáhne se líně:

Nazvi jak chceš ten život psí, 
ten život pro kočku -

co upečeme, to si taky sníme!

A i kdyby to hořká Láska byla,
jež se vkrádá do srdcí jak podzim do zahrad,
aby pestrým listím přikryla nás 

po tom velkém milování,
až na holý život opadaní,
budem jednou sami umírat?

Ach ano, láska!
volá kočička, jako by cítila už bít
umíráček v hrudi ptáčka,
co ještě poletuje v oblacích.

Však nejprve třeba formu vymazat
všemi mazanými kdyby,
než bude ptáček lapen…,
než osud přetne drápem
trylek. A potom…oškubat
a přidat hlavu rybí,
zhasnout světlo, rozsvítit Chandru,
svléknout šaty, kleknout si, líbat vlhký klín,
rozbít tucet vajec, vrazit tam pepř,

tymián, kmín,
šafrán, čili, penis…, špetku oleandru,
milovat zpěv velryb, 

z včerejších novin malířskou čapku složit
a zmalovat se pod obraz Doriana Graye,
nechat to kynout a potom varem přejet
a hlavně…, hlavně se dožít -
vnuků své ženy, nebo aspoň rána
a neptat se, kam na své pouti
oblaka letí.
Spadnout z višně a uplést si věnec z routy

LUBOMÍR BROŽEK
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a dvě tři nemanželské děti
s lvicí Elsou, co při tom tak skvěle řve,
jít s módou v nových botách do rakve,
do žloutků cukr přimísit,
modlit se, plakat, vřískat… a třít a třít a třít…
Vyblít se do piána při písni:
When I give my love, You will be completed

A potom čekat…
na příliv, tornádo, kobercový nálet, 

potopu světa,
na sopku, které už tisíc let v břiše kručí,
hromová ústa, jež zahřímají na celá nebesa: 

Dokonáno jest!
I kdyby to byl život pes,
co za noci hvězdy hlídá
…
někdo - dívám se na svou kočičku 

- to sežrat musí…:

Už se zase hrabe v záhonech,
už zase růžím přistřihuje křídla.

LID POPELNICOVÝCH POLÍ
Někteří jako by nám z oka vypadli 

- a přímo na ulici.
Takový zčista pád může i duši zmrzačit
nadosmrti, než za ní kdesi v popelnicích
anděl Homeless víka zatlačí.

A že duše umí bolet v té staré vestě těla,
z níž pomalu se stává odpadek
na cestě ke spalovně. 

Takový už je úděl rozedraných vest,
na kterých léta lásku vybělela.

I sem tam nějaký ten flek po dávné zradě
své kontury ztrácí
v cárech, jež drží pohromadě
už jenom silou vůle, dokud je duše nepřebolí,
aby obnošenou vestu (Bůh miluje recyklaci!)
vyměnila za jinou.

Stmívá se, lid popelnicových polí,
odnikud nikam, ve větru ženoucím listí
podzimní krajinou,
jak hejno ptačí, co ztratilo svůj jih,
táhne za kořistí.

Jeden nikdy neví, co na něho čeká,
v bzdících útrobách, přecpaných
po velké žranici světa.
Až prohrabe se životem na dno kontejneru,
je dobré svou vlastní igelitku mít.

Já na to seru,
já mám své okno do ulice,
pod ním tři popelnice
na plevelná slova. Co bych si přál víc,
za všeobecné nadúrody slov, 

bukvic a žaludů…
Ani prase v žitě nežije si líp!

Tak tedy civím: Voyer osudů,
jež ztratily svůj jih,
jako opěšalí ptáci,
klovající zbytky žití ve včerejších odpadcích,
do nichž přes plot půlnoci 

pouliční lampa světlo zvrací.

A přece, taková noc: 
Tmě vlhne kunda pod robertkem měsíce

a nebe je plné hvězdného spermatu…
Taková noc: Tehdy se člověk cítí snad nejvíce
na dosah zázraku…,
který se nekoná.

Taková noc: Noc opona
za fraškou, jež zbyla z dramatu.

Taková noc:
Noc nespavost.

V zásvětlí pouliční lampy
v blikavém tanci,
světlo a tma, výdech a vdech,
světlušky - baletky noci.

Ony se neptají, odkud, proč a kam,
na jakou skládku… V blikání baterek
strašně lidské oči!

Taková noc: Noc ulice, do níž okno otvírám.

Ony se neptají: Kolik poraněná duše váží?
Jenom se dívají… Tak trochu mimo a přes.
Jenom se dívají, 

než za nimi víka zatlačí anděl Homeless
nebo popeláři.
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VZALI JSTE MI
Vzali jste mi hlas
když vykřičet jsem do světa chtěl
svůj bol, svou beznaděj.

Vzali jste mi tón,
když z orchestru sehraných nástrojů zněl
v opeře, co má smutný děj.

Vzali jste mi zrak,
když dívat jsem se na lásku směl,
v rámečku jak vzácná orchidej.

Vzali jste mi i tu lásku
v závisti nad splynutím dvou těl,
ona chtěla já jsem chtěl.

Vzali jste mi naději
když tolik, tolik doufat jsem směl,
zvuk Tvého hlasu odezněl.

Vzali jste mi víru
když vaším lžím jsem naletěl,
jas mé šťastné hvězdy potemněl.

Vzali jste mi všechno,
už nezbylo nic, co bych ještě měl,
skončil román, už není žádný děj.

TVOJE JMÉNO PÍŠU
Píšu všude Tvoje jméno, v jednom tahu,
křídou na zeď, nebo špičkou boty na podlahu,
nebo nožem v cukrárně do koláče,
do písku, co déšť zrána smáčel,
do prachu, co vítr odvál pryč,
do notové osnovy, kde chybí klíč.

Píšu všude Tvoje jméno, do omalovánek,
těch pár písmenek, které navenek,
vypadají trochu divně, kostrbatě,
roztroušené jsou teď v louži, v blátě.
Srdcem je čmárám denně na oblohu,
to je vše, co teď vlastně jenom mohu.

LOUČENÍ
Když přišla chvíle loučení,
píšu tyto řádky,
proč ta doba mučení
vrací se v mysli zpátky.

Líbalas mě na čelo
svit měsíce po nebi psal,
věřit by se nechtělo,
vždyť tolik, 
tolik jsem o Tebe stál.

Chtěl jsem být pro tebe něčím,
bez čeho se nemůžeš obejít,
teď nad Tvou fotkou brečím,
na cestu dalekou 
se chystám tiše odejít.

Na tu cestu jsi mi dala zelenou
a nevystavila lístek zpáteční,
vzpomínky na Tebe už mi nevezmou,
jsem s Tebou spjat navždy
šňůrou pupeční.

Stýská se mi po Tvých hebkých rukách,
po jejich pohlazení, které jen ony umí,
po modrých očích jak chrpy v lukách,
po něžných slůvkách, 
jež Ti ze smyslných rtů šumí.

MOUDROSTI
Hodina s Tebou uteče 
jak pár minut,
ale pár minut bez Tebe 
je jako hodina,
čím míň Tě vidím, 
tím víc po Tobě toužím,
čím víc po tobě toužím, 

IVAN FENCL
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tím častěji Tě chci vidět.
V lásce neplatí zákon 
o zachování hmoty,
ztrácíme oba 
ať jsem to já nebo Ty.

VLTAVA
Den jako každý jiný,
bloumám ulicemi
sem a tam.
Do výloh se koukám
píseň o štěstí si broukám,
mám ho, či nemám?

Obloha šmolkově modrá
bez mráčku, pohoda dobrá
panuje v okolí.
Tak došel jsem až na nábřeží,
Kde Vltava vpřed neustále běží,
oděna v plášť sobolí.

Vlnka s vlnkou si tu hraje,
racek se mi směje
nad hlavou.
Mé myšlenky se nesou v dál,
s řekou se já na cestu dal,
chůzí houpavou.

Jako matka plná něhy,
hladí, mazlí se s břehy
vlnkami svými.
Stojím u zábradlí v úžasu,
nevnímám běh času,
co pádí peřejemi.

DOPIS
Pošťák mi přinesl psaní,
bílá obálka, má adresa na ní,
každičký den, co Tě znám,
na ni s nedočkavostí čekám.

Inzerát, někdo se chce bavit, jiný hrát,
někdo chce lásku najít, zase milovat,
těch pár slov na papíře,
má moc, pro někoho hodně zmůže.

Tak poznal jsem Tě v čase běhu,
tolik bych chtěl dát Ti svoji něhu,
nejen prostor a čas dělí nás,
piš, lásko ať přijde dopis zas.

Čas letí a milosrdný je k nám,
s myšlenkou na Tebe usínám,
a každé večerní usínání,
mi říká, těš se s láskou na setkání.

ROZVOD
Až se spolu zítra rozloučíme
více nebudeme se znát,
naposled se do očí zahledíme
a možná ani to ne, snad.

Až se spolu zítra rozloučíme,
už se nebudeme na sebe smát,
na společné dny možná vzpomeneme,
poslední slovo jiní budou si brát.

Až se spolu zítra rozloučíme,
jizva v mém srdci navždy zůstane,
až papír s razítkem podepíšeme,
sen o štěstí se navždy rozplyne.

Až se zítra spolu rozloučíme,
nebudeme si už ani psát,
až se zítra spolu rozloučíme,
poslední slovo bude mít advokát.

POMLUVA
Dnes ráno ke mně přišla
beznaděj, vždyť slova vyřklá
jsou plná jedu a zla.
Jen ústa, co lži ty vysloví
s pravdou si málo rozumí
a duše jejich okoralá, zvadla.

Dnes ráno ke mně přišel
smutek, když jsem slova slyšel,
co do srdce bodala jak nůž.
Jen ústa, co lži ty vysloví,
proč pravdu říkat neumí,
vždyť za tou si stojí pravý muž.

Dnes ráno jsem potkal bolest,
byl to úmysl, či lest,
či zlé, podlé nařčení.
Falešný, posel těch zpráv,
jedovatým proutkem jen máv,
lež za pravdu měl bez uzardění.

Naše ukázka je především ze sbírky 
Zamřížované zrcadlo, kterou autor vydal v Plzni
jako samizdat. 
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DOBŘÍ HOLUBI SE VRACEJÍ
"V Jáchymově se mezi lidma proslýchá, že se po
převratu zase votevřou uranový šachty. Je tam
prej smolinec na třicet let," vypráví básník Petr
Štengl básníkovi Janu Těsnohlídkovi. "Jak to víš?"
ptá se Těsnohlídek. "Pár dnů sem se tam motal
a taky sem zašel do hospody," vysvětluje Štengl.
"Chceš říct, že tam budou fárat nový politický?"
děsí se Těsnohlídek. "To ne. Jaký nový politický?
Zametou tam na doživotí hajzly z exekutorskejch
mafií, který tady legálně vokrádají lidi a ničí jim
životy. Žádný politický, ale vobyčejný kriminální
gaunery!" rozhorluje se Štengl. "S nima by tam
měli sfárat všichni vládní a bankovní zkurvysyni,
který to tu za dvacet let totálně dojebali," vrčí
Těsnohlídek. "Vo tom vůbec nepochybuj. Jasně,
že tam zahučej i tyhle zmrdi," ujišťuje ho Štengl.

NA STEJNÉ LODI
V pražské kavárně Louvre
vystavuje Mahátmá Gándhí
digitální fotky z dovolené
v Karibiku. Výstavu zahajuje
Matka Tereza, mezi hosty
figurují čelní představitelé
české politické scény, špičky
českého byznysu a šéfové
nejsledovanějších médií.
"Když se chce, tak to jde!"
poplácává Mahátmu po
vychrtlých plecích prezident
Klaus. "Důležité je chtít,"
souhlasí Mahátmá. "Matko,
co je nového v Kalkatě?"
ptá se Terezy Roman Joch.
"Právě jsme otevřeli nový
Občanský institut řeholní
prosperity," sděluje Tereza.
"Když se chce, tak to jde!"
drtí jí Joch kostnatou ruku.
"Důležité je chtít," souhlasí
Matka Tereza z Kalkaty.

ANTIVEVERNÍCI
Veverky v Central parku jsou důvěřivé, 
přátelsky skáčou lidem na ramena. 
Sjetí sráčové jim šoupou krek 

a semena máčená v tvrdým chlastu. 
Veverky se motají, padají ze stromů a piští.
Ve světě plném luxusu, stupidní hudby
a marketingových strategií je jim těsno. 
Čas pracuje proti nim, nedaleko odtud 
stojí Americké muzeum přírodních dějin. 
Týpci s kapucema se chechtají 
a pocvakávají vyhazovacími noži. 
Ve svých projevech mluvil Obama 
o státním deficitu, o dostupném zdravotnictví, 
o razantním zkrocení bankovního sektoru 
a o nutné nápravě hypotékových křivd. 
O veverkách neřek ani slovo. 

MAOISTA
Sedím na špinavé lavičce v Columbus Parku, 
v eldorádu feťáků, teploušů a nymfomanek, 
vzduch je prošpikován vůněmi ostrých jídel. 
Přibíhá ke mně flekatý pes kuriózní rasy, 
vrtí ocasem, kňučí a vynucuje si hlazení.
„Chceš ten pes?“ ptá se starý olysalý Číňan.
„Ne, nechci. Nejsem odsud,“ odmítám.
„Já ti k němu dát recept na pečení,“ pokračuje.
„Jím jen ryby,“ kašlu na něj a hladím psa.
„Nevíš co bejt very oukej,“ tlačí Číňan na pilu.
„Už mi dej pokoj,“ mám ho plný zuby.
„Mao jed hodně pes a byl big boss,“ říká.
„Jak to víš?“ ptám se, pes si lehá na záda a vrtí.
„Já bejt u něj pět rok kuchař,“ říká pyšně.
„A dobrý?“ ptám se a šimrám psa na břiše.
„Very oukej!“ uklání se směrem k Pekingu. 

PRASATSTÁN
"V období dešťů přicházejí gorily do Kwewele
a pomáhají lidem v jejich domácnostech. Bydlí
s nima a starají se o jejich děti. Potom se zase
vracejí do svejch lokalit," říká Oumulu Bubuku.

MILAN KOZELKA
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"A vy se jich nebojíte?" žasne tisková mluvčí
jaderné elektrárny Temelín. "Proč bysme se jich
měli bát? Gorila je naše kultovní zvíře. U vás
je to prase, u nás gorila," říká Oumulu Bubuku.
"Prase ale není nebezpečné," namítá tisková
mluvčí. "Jak to, že není? Zatímco my na sebe
nikdy nebereme gorilí podobu, u vás se to
prasečíma ksichtama jen hemží. Tomu taky
odpovídá stav vaší politiky, kultury a lékařský
péče," dotčeně oponuje Oumulu Bubuku.

TŘETÍ STRANA MINCE
„Seš komouš, nebo yuppie?“ ptá se Chelsea.
„Ani jedno, ani druhý,“ podávám jí jointa.
„Co tedy seš? Něco bejt musíš,“ naléhá.
„Zenovej Indián,“ střílím jen tak od boku.
„To sou divoký a temperamentní lidi,“ říká.
„Ale ne všichni…“ padám do rozpaků.
„Moh by z tebe bejt terorista?“ pokračuje.
„Za jistejch okolností určitě,“ přiznávám.
„Píchal si někdy teroristku?“ vrací mi jointa.
„Jednou,“ vybavuju si zimní noc s Michaelou.
„Jaký to bylo?“ ovívá mi čelo dredama.
„Něžný. Měla v těle osm let kriminálu,“ říkám.
„Už si někdy píchal černošku?“ ptá se tiše.
„Ne, eště nikdy,“ přiznávám a potím se.
„Tak budu první,“ směje se a mává na taxi.

TŘI MUŠKETÝŘI
"Abychom docílili přímé demokracie a zamezili
neomezenému vlivu nadnárodních korporací,
je nutné přesadit ananasovníky na místo štrůdlu
a posílit krevní plazmu!" 

hřímá Václav Bělohradský
na půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.
"Abychom docílili posílení krevní plazmy, je nutné
přesadit demokracii na místo přímých 

ananasovníků
a zamezit nadnárodnímu vlivu štrůdlu

na korporace!"
hřímá Jan Keller na půdě Filosofické fakulty
Masarykovy univerzity. "Abychom posílili přímé
docílení neomezeného vlivu nadnárodní demo-
kracie,
je nutné přesadit plazmu na místo krevních
štrůdlů
a zamezit korporativnímu zananasovění!" hřímá
Ondřej Slačálek na půdě policejně vyklizené
vily Milady. Válka skončila, boj pokračuje!

Jsem velmi výkonný dělník klávesnice. Je úterý 2.
srpna, 11.15 hod a já hlásím dopsání knihy Man-
hattanský deník. Pavle J. Hejátko, těš se a trénuj
na křest.
2. 8. 2011 Facebook

Co mě v životě nejvíc ovlivnilo? 1. Čuňasovy filmy
2. Čuňasovy povídky 3. Čuňasovy komentáře
k mým textům a jeho interpretace mých příhod.
Neocenitelná výhoda konvergujícího plukovnictví.
31. 8. 2011 Facebook

Dost často uzavírám svoje autorský čtení recitací
básně Václava Hraběte Jam-session s J. S. Ba-
chem. Párkrát za mnou potom přišel některý orga-
nizátor a poprosil mě, jestli bych mu nemohl na
toho pana Hrabětu dát číslo na mobil nebo e-mail... 
6. 10. 2012 Facebook

Dnes vedu poprvé svého syna Johna Fitzgeralda
do soukromé školy. Přivítají nás členové školního
top managementu, děti dostanou zdarma hambur-
gra, coca-colu, fotku zakladatele Asociace kredit-
ních karet a Globalizační evangelium v angličtině.
1. 9. 2011 Facebook

Šel dělník Vandas od Varnsdorfu domů, v rumbur-
ský harendě večer se stavil, s rozbitou lebkou z ní
vyletěl ven, plakala Ivana Řápková.
12. 9. 2011 Facebook

Včera jsem se nechal ostříhat a oholit a vzal jsem
si sako a kravatu. Dnes mne všude vítali s otevře-
nou náručí a příjemně se usmívali, a ve všem mi
vyšli vstříc. Pochopil jsem, že chyba byla ve mně,
a ne v systému. Nová doba žádá novou fasádu.
Sluší mi to, jsem sekáč. Holá lebka je víc dnešní.
Nic než národ. Pravda a láska vítězí nad lží a ne-
návistí. Zvyknete si, vymejšlím reklamní slogany
pro Tesco…
14. 9. 2011 Facebook

DNES V 17.00 ČTEME S JANEM TĚSNOHLÍDKEM
SVOJE TEXTY NA SCHODECH PŘED PRAŽSKÝM MA-
GISTRÁTEM: PRAHA - TĚSTO LITERATURY, LITERA-
TURA PRO ÚŘEDNÍKY! KDYŽ NEJDOU ONI ZA NÁMI,
TAK JDEME MY ZA NIMI, MYSLÍM, ŽE PO NAŠEM
ČTENÍ PROŽIJÍ ZAJÍMAVOU NOC.
25. 10. 2011 Facebook
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ŠÍLENSTVÍ SVĚTA
Přívaly lží se na lidstvo valí
to mocní pějí píseň svou
z hrdinů ovce nadělali
Lhali nám lhali a stále lžou

Vzdálené Země ohně ničí
sténají pod krupobitím střel
všude jen zmar a lidské vzlyky-
svět snad zešílel

Kdejaký farizej
vnuká masám přesvědčení
že peklo peklem není
a zlo že není zlem

Lhali nám lhali
a lžou nám každý den
jenže je slyšet rachot zbraní-
svět jistě zešílel

KVĚTY HLOUPOSTI
Na jedné straně
bída... utrpení...strázně
a na té druhé
mamon a hýření nehorázné
slovo Čest se stydí
ve slovníku
Jsi vlastenec? Jsi k smíchu!

Hloupost jak plevel netrhaný
se rozrůstá a kvete
Je vyznáván kult zbraní
na celičkém světě
Lidské plémě konzumuje
mediální šlamastyku
lhostejně se podřídí
všemu co se kolem děje
a nevidí ach nevidí
že svět spěje do zániku

SLIBOVALI...
Blaho lidem slibovali
a my věřili jsme
byly to však zámky vzdušné
které rychle zpráchnivěly

Časem zcela oněměly
hlasy "zaručených" pravd
i na lásku zapomněli -
ta nemohla zvítězit
Z "tunelů" se šíří smrad
žumpy-už jí nelze vyčistit

Jak ovce nás ostříhali
všude plno bolesti
Nadobro nám uzavřeli
kohout "Rohu hojnosti"

SAVE OUR SOULS
(Zachraňte naše duše)

Blikající bandita
naše many polyká
jenom málo vrací
A dáváme dál...a víc
zbyla nám jen holá řiť
tak nás ožebračil

Svobodo! Tys nám dovolila
takhle žít -
teď můžeme vše
a nemusíme nic
Naše uši byly
k varování hluché
ďáblu jsme se zaslíbili
zachraňte naše duše

DEMOKRACIE V ČECHÁCH
Demokracie demokracie
tak takhle vypadá!
Už několik let
je v Čechách usídlena

VĚRA KULIŠOVÁ
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Pár lidí vynesla do nebes
a s davem soucit nemá

To dlouhé čekání na ni!
Pro pozlátko lákavé
co zmámilo i mne
hluché k varování
Dnes je dovoleno vše-
drogy hazard orgie
a ten kdo nemá peníze
se nedobude práva
Morálka je v šatlavě
z Čech se stala dojná kráva
Demokracie demokracie
takovouhle nechci tě

KLIDU NOCI
Děkuji ti noci
že se mohu opájet
tvým tichem
popást oči
v třpytu hvězd
meditovat s měsícem
a nechat se v duchu vést
nekonečným vesmírem

Děkuji ti noci
za tvůj chlad
kdy se zrosí
stébla lučních trav
a ožijí zvadlé květy
Děkuji ti noci
že tu horkost denní
i milostná snění
sejmeš ze zmámených hlav

Dík noci tajemná
že tak často zahalí
mé touhy smutky obavy
tvoje clona černá
Vánkem ovívána
nepomýšlím na spaní
jsem družka věrná
co s tebou vítá rána

V PAMÁTNÍKU MYSLI
Veškeré Dobro
co kdy ke mně přicházelo
uchovávám v památníku mysli
Když přijde stres a beznaděj

tak sílu čerpám z něho
pro pochmurné dny příští
Tak sílu čerpám z něho-
to Dobro čtu si v něm

Zlo je vždycky zákeřné
neb přichází nečekaně
Krvavými črty 
se v mysli často zapíše
a ta zraněná pak trpí
Čas mu ale ztupí zbraně
písmo Zla pak vybledne
Jen Čas - jen ten mu ostří ztupí

PRAMÁTI ŽIVOTA
Moře v tvých vlnách
se oddávám snění
jsem v zajetí euforie
když vlnky pohupují
mým tělem a hladí
jak ruka matky

Z té nadpozemské slasti
tak blaze mi je
vždyť ležím v náruči
laskavé pramáti
všeho co na Zemi žije

LETNÍ INTERMEZZO
Dnešní noc hvězdy září víc
Měsíc je v úplňku
vyhoupl se z pod mračen
a jako oko obrovité
shlíží zhůry dolů
Vráží lidem do oken
své paprsky stříbro-lité
a ruší spánek somnambulů
Chce vylákat je ven

Tóny kytar se nesou z dáli
tak procítěné...hřejivé
koncert v nitru vyvolají
a smysly touží po lásce
Pak kytary umlkají...
náhle se cítím osamělá
Své srdce dávám poezii-
jak chutná náruč
jsem už zapomněla
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PRACHY NOSTE PŘILEPENÝ V KAPSE NA CIHLE!
Umění mé delikátní – cudné noblesní!
I tak se dá definovat – krádež kapesní!
Kolem Hradu, hbitě kradu, kapsy šacuji!
V Praze blaze, lidská práva tu dodržují!

Nechci vidět Emiráty, ani Iráky!
Useknutím ruky léčej svoje chmatáky!
Nepoznal jsem v Praze bídu ani zármutek!
Ukrást pět tisíc je žertík, pouhý přestupek!

Slyšeli jsme zpověď zloděje!
A co jářku nám to prospěje?

Policisté stěžují si: „Lidičky drazí!
Chytit lumpy, zas je pustit – tak zněj rozkazy!
V Praze buďte opatrní, víc než obvykle!
Prachy noste přilepený v kapse na cihle!“

MÍSTO VÍTA MEŠITA
Vyhrál islám vlasteneckou válku
Evropa je dobyta.
Velký muftí raduje se s dárků
místo Víta mešita

Než chalífát raděj bydlet v iglů
kupujem si letenky
Teplomet a teplé prádlo v pinglu
letíme na Špicberky

Píšu dopis chyt mně kloubní zánět
mráz je moudrý teolog
Raděj v Praze Alláhu se klanět
tady zmrznu, tam bych zmok.

Na Špicberkách při polární záři
čtu si pilně v koránu
Rozkaž muftí pohraniční stráži
ať mě pustí zpět domů.

KŘESLA
Nezvratné důkazy už jsou tu. Banky to tutlají!
Potažená kůží klientů, křesla svá, že mají.

Když do křesla usedáš, v domě bankovním,
za přepážkou čerty máš, v rouše andělským.

Kázání Svatého Vavřince, poslouchej pozorně!
Banky, herny a nevěstince stáhnou tě odborně.

KRÁVA MILKA
Kulturnější zem nad Česko neznám
je Praha město geniálních reklam.
Vyhraj, užij, reklama nás učí,
člověk na to jako tele čučí.

Využil jsem svoje lidská práva
žiju v lesích a živí mě kráva.
Kolem chaty divočáci ryjou
bez roboty brambory mám bio.

Že mám půjčky, výhody a slevy
budoucnost má krásná se mi jeví
Neprozraďte, že mám doma krávu
je to proti unijnímu právu.

Člověk někdy ve výčepu padne
v žebřiňáku mě pak kráva táhne.
Kráva Milka táhne mě přes lesy
sám bez Milky zabloudil bych asi.

KRÁL Z NEMANIC
Nemám smělý, rozhodný a ocelový zrak,
co maj muži, kteří vědí co teď a co pak.
Bankéři a kapitáni, lídři udatní,
otrhali růže krásné a co my ostatní?

Na defilé zírám dívek krásných jako květ,
ňáký květ snad moh‘ by pro mne taky vypučet!
Když už nemám pro růžičku žádné přednosti,
utrhnu si kapustičku, ta mě pohostí.

Je nebezpečná krása růže, když růže trny má.
Přivonět chceš růži stiskneš teče červená!
když si taháš trny z prstu, vůně ti na nic!
S kapustičkou potěšíš se, jsi král z Nemanic!

VLADIMÍR PINTA
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SLÁVA ÚTVARU PRO ODHALOVÁNÍ 
ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU
Když „Čóro – Grando“ jde chasa, 
v bance hrůzou třese se kasa!
Benga na nás krátký jsou! 
My válíme přesilovku, k tomu týmovou!
Benga na nás vyzráli, 
frajera s doutníkem pozvali.
S Colombem jde o život,
pomáhá mu major Zeman 
a Hercule Poirot.
Je rota má pochytaná 
„Útvarem pro odhalování“.
Kdo při činu byl přistižen 
za trest prý mu bude ustřižen!

NEZNAJ
Hyena jsem jaké pak s tím štráchy!
Vycvičená vykusovat prachy.
Prodírám se paragrafů houštím,
než fi nanční operace spouštím.

Herny, banky – pasti na dyliny.
Prohráls oukej banka půjčí jiný.
Z šmejdů, lichvy já jsem jmění nabyl.
Pro prachy dnes vraždí už jen debil.

V paragrafů džungli vše se může.
Kdo se vyzná stáhne druhý z kůže.
Proč ve vládě stále o tom jednaj?
Ptá se vnuk – což „Desatero“ neznaj?

HLEDÁM HOLKU VESELOU,
NE S PRDÝLKOU KYSELOU
Hledám holku veselou, ne s prdýlkou kyselou!
Děvče snaživý, co mě uživí!

Hledám holku od Lídla, jídlo by mi nabídla.
Dámám z kukaně dávám sórce mé!

Jako benzín voní motorům,
kalorie voněj‘ frajerům!

Valerie od Lídla kalorie nabídla.
Valje z kukaně patří sórce mé.

Jako benzín voní motorům,
kalorie voněj‘ frajerům!

Valerie od Lídla mě jak krajinu přehlídla!
Je to nemilé! Zkusím to v Bile.

V TRŽNÍM ČESKÉM VICHRU
Dámy páni dáme many! Volaj z Raiffeisen!
V tržním českém vichru, připočtem si lichvu!

Od Komerčky, kdo chce kačky, též je ošálen!
Krásně banka Citi, hraje na city!

Vlnky mořské na Havaji stáří prý hojí.
Já zastavil vilku svojí něco to stojí.

Vím děti mé, že je smutné dluhů splácení.
Jsou přesné splátky nutné, neb dům byl a není!

DVOJE BRÝLE A JEN TŘI SKLÍČKA
Já a moje dívka Marie,
každý máme tři dioptrie.
Pohodička v brýlích líbání,
cinkaj sklíčka lásky vyznání.

Stal se tůhle případ fatální!
Prasklo v brýlích sklíčko konkávní!
Z veselé je smutná písnička,
dvoje brýle a jen tři sklíčka!

Jako zvonky loretánské,
cinkaj naše brejličky.
Když si z lásky velikánské,
vyměňujem hubičky.

JSEM SRDCAŘ JAKO PIRK,
NAD NĚJ VĚTŠÍ KING
Matka prý mou kariéru chrání.
„Škodnou“ říká – z domku vyhání.
Žádnou dívenku nechce mít v domku,
instalován u nás systém kamerový.

Nejsem máti dítě na hlídání,
je žárlení tvé vskutku skandální!
Jsem srdcař jako Pirk, nad něj větší king,
vznešenou mám klientelu – léčím dámy.

Jednoduchou terapii
mám na ženskou hysterii!
Hezký srdcař všechno spraví,

na to šup je zpátky zdraví!
Bez postýlky, holt to nejde!
Máti klepej, dřív než vejdeš dál!

Naše ukázka pochází z autorovy sbírky 
V tržním českém vichru, 
vydané vlastním nákladem v roce 2015. 
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SNĚNÍ V ŽABINKU
Hrací obraz s Panenkou Marií na zdi
a má touha zase ve snu moře brázdí,
zas cítím osobitou vůni toho stavení,
stojícího v Hulíně na žádné avenue.

A před spaním prázdninový rituál,
dětské štěstí na celý život mi tu dal.
Stařenka ráda ukojila dětské přání,
po mé touze zeptala se jen tak maní

a já prosil: Staři, zahrej ještě jednou,
pak už víčka klíží se a sny blednou,
oknem z ulice doznívá den ten žňový,
snad navštíví mne Ječmínek, kdo ví?

Ze dvora zas občas naše koza zamečí,
bohužel tento rod už vymřel po meči.
tomu prostému vojáku od Slavkova,
vlast vzdálená se mu navždy schová.

Já však nikdy nesnil o vzdálených krajích
nechtěl jsem ani do Francie tam na jih,
mně stačil rybník Bezednik a Grado,
toto koupaliště, co mělo mě rádo,

i když mělo svoji vodu od řas zelenou,
pro neplavce rezavým lanem dělenou,
já však věrnost mu oplácel každé léto,
i když za války bylo tehdy všechno zlé to,

dodnes vracím se s nadějí do těch míst.
Najdu ztracené mládí? Jsem si jist.

ZAHRADA V HULÍNĚ
Tak nikde jinde vistárie nevoní
jak v naší besídce vedle jabloní,
ty modrobílé květy čínské liány,
svědkové polibků Milady i Anny.

To nebyl projev znuděného mládí,
které svou violu v červnu nenaladí,
na nejhlubší struny mladého Werthera,
když nesplnila mé přání dívka některá.

Ty květy provázely moje mladé touhy,
nezbylo z nich nic, ani náznak pouhý,
ani snová besídka s krásnou vistárií,

a hulínská zahrada už jiným patří,
všechno je vskutku pryč, rodiče i bratři
a já tu už jen v duchu další brázdu ryji.

PRAMENY BÁSNÍ
Je v tom jen má práce, taky smutek
nad životem, co nám rychle utek.
Papír snese všechno, ohnula se šíje,
báseň ze mne náhle vytryskla a žije.

Zamyslete se však nad tím činem
v tomto světě přec jen trochu jiném,
chodil jsem v životě různými cestami,
ale nemusím v zoufalství volat: Běda mi,

chodil jsem i cestou hrbolatou, křivou,
pod topoly, jasany, taky pod naší jívou,
ale nestavím si z bronzu sochu,
spíše naopak se bojím trochu, 

když zlomek času zachytit se snažím
rodnou řečí, jazykem tím naším,
aby rozuměli Hulíňáci těm mým básním.

O tom celý život já sním.

VLÁDNÍ PROGRAM 
Bohatým přidat peněz hodně,
chudá luza ať si chodí po dně,
to je program vládní koalice,
ale lidem z toho rudnou líce.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
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NESMRTELNOST
V ten krásný den hned po mé smrti,
pár přátel nejbližších ta zpráva zdrtí,
ale slunko vyjde zas a já už nebudu,
změním se v hulínského pobudu.

K tomu smutku na Hřebavci nebo na Suché
všechny milenecké dvojice budou hluché,
tam jeden krásný Hanák, mladý, divoký,
pomuchlá dívce hruď a sáhne na boky.

Děvče je krev a mlíko - Hanačka,
tiskne ji moc, a přec ji nezmačká,
a když ji na plaňavskou louku položí,
lhostejno, zda před ložem či po loži

zašeptá ji horce verš můj jediný.
Tu udá se cos - zastaví se dějiny,
všechno kolem zmlkne a v tom klidu
vejdu skromně do podvědomí lidu.

VENUŠE
Když jsem se narodil v Žabinku na nůši,
Absolon našel Věstonickou Venuši,
krasavici trochu jinou, než jsou dnešní,
těm mladším bychom připadali směšní,

kdybychom si přáli, aby naše milenky
měly na hlavách z bronzu čelenky
a snad trochu jinak formovaná tělíčka,
jistě i tehdy líbali je muži na líčka,

i když jiné představy o kráse dívčích těl
má dnešní muž, jinou ženu určitě by chtěl,
co liší se od dívek z Věstonic,

zdá se, že je to rozdíl, vlastně je to nic,
je to jenom několik tisíc roků zpátky.
Měli tam trochu jiné milostné hrátky.

DĚTSTVÍ V HULÍNĚ
Ani jako dítě nevěřil jsem na strašidla,
to spíš v kupce sena najdeš šídla,
ani na ty ježibaby, na peklo,
to se u nás nikdy ani nahlas neřeklo.

Přesto dobu, kdy jsem byl dítětem,
si nesu sebou celým dlouhým životem,
ty doby v Hulíně, které utekly mi,
tak strašně rychle, skoky převelkými,

neupadly nikdy v zapomnění,
zbyly vzpomínky a spousta snění,
takže promiň mi ty verše ostudné,

první lásku opustil jsem, jen stud ne,
já se stydím za to dodneška.
Nevím, zda odpustí mi moje Anežka.

MŮJ RÁJ
Ten můj ráj je odjakživa zcela prostý,
žádnou exotikou mne už nepohostí,
můj ráj je v Hulíně u Rusavy líné,
co kolem cukrovaru k lesu plyne.

Za ruku mne vede žena věrná,
nestraší nás na obzoru rakev černá,
když jsme kdekoliv my dva spolu,
jsme všude v ráji od rovníku k pólu.

V náručí mám svoji ženu milovanou,
kterou mi už žádné větry neodvanou,
objímám ji něžně, ale pevně v pase,

moje mysl okamžik ten nepropase,
vychutnáme spolu vteřiny z věčnosti,
ať jsou nám navždy jenom k radosti.

HULÍN V SRDCI
Když se projdu tím známým ořeším,
kde bohužel už dneska nezhřeším,
jen moje vzpomínky zaženu do dáli,
přestože jsme si tady spolu zahráli

pohádku o princezně a taky o králi,
i když jsme ledacos v žití prohráli,
není vůbec důvod k žádné skepsi,
jenom narychlo změříme tep si,

zda nemáme už infarkt objednaný
a zda už nehrají nám smutné hrany,
to je přece lidský strach už odvěký.

Prošel jsem vítězně mnohou bitvou,
získal jsem lásku několika žen i tvou.
A Hulín, ten mám v srdci na věky.

Naše ukázka je převážně ze sbírky 
Hulínské kořeny z roku 2013.
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KAMARÁD OSUD
Ráno si s námi hvízdá,
večer si na nás počká;
ptáčka, co vypad z hnízda,
sežrala kočka.

TELEVIZNÍ SERIÁL
Ten divný člověk 
něco říká, 
nechápu,
proč u toho vzlyká
a stará paní 
v křesle usíná.

Co se jí právě 
honí v hlavě? 
Proč jsi to vypnul? 
ptá se vyčítavě.
Vždyť je to moje rodina.

POČÁTEK KONCE 
První den
ukápl z prázdnin,
už nejsou celé.
Jak hladová ryba
se zahryzla
sobota do neděle.

Skončilo ráno,
dřív, než jsi
ukousla z krajíce.
Nic nedá vrátit se.

VZPOMÍNKA
Na nohavicích svízel,
na botách špinavý sníh,
přišel, byl s námi a zmizel
čas malin nahnilých.

POZNÁNÍ
Jsi zklamaný jak dítě,
které rozebralo loutku
a rozpačitě
muchlá v dlaních
hrst hadříků,
pár obarvených kousků dřeva
a zacuchané nitě.

RODINNÝ VÝLET 
Svačili na paloučku
a po poradě s otcem
rozšlápli rodinu Broučků
z chaloupky pod jalovcem.

DILEMA
Přes to, že je optimista,
učitel si tajně stýská.
Pochyby ho v duši mučí,
jestli správně žáčky učí.
Celý den mu v hlavě hučí:
Byl Jánošík terorista?!

RADY DOSPÍVAJÍCÍM
Nesuď
a nebudeš souzen,
rovnou tě pověsí.
Se džbánkem bez ucha volej
vesele na lesy.
A pilně kopej jámy.
Sám do nich nepadej.
Sedni si vedle vrány,
oči jí vyklovej.

TELEVIZNÍ SERIÁL
Ten divný člověk 
něco říká, 
nechápu,
proč u toho vzlyká
a stará paní 
v křesle usíná.

Co se jí právě 
honí v hlavě? 
Proč jsi to vypnul? 
ptá se vyčítavě.
Vždyť je to moje rodina.

JOSEF PRSKAVEC
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KOLIBŘÍ VYDÁNÍ POEZIE 
PO TŘICETI LETECH
Za listem
pomalu obracím list,
zasním se na chvíli:
Jak jsem jen tohle
dokázal číst
bez brýlí.

STARÝ POHODÁŘ
Občan Džin
přespává v láhvi,
minulost neřeší, 
budoucnost nevěští. 

Víkendy trávívá
ve staré lampě
-nějaký trouba 
občas ji přeleští.

CESTA SLÁVY 
Pěstmi už bušíme 
vesmíru na bránu, 
příroda se k nám lísá. 

Odvážně saháme 
věčnosti na hranu,
z plastu je dědova mísa.

SKLERÓZA
Před Noem se zjevil Bůh,
vrátil mu vypuštěnou holubici
a smutným hlasem pravil: 
Potopa ještě nezačala.

DĚDCI
Všude byli,
všechno viděli,
co se stane 
předem věděli.

SETKÁNÍ S DÁVNOU LÁSKOU
V ulicích města
potkal jsem
nahou lady Godivu;
ptám se jí:
Kde máš koně?
Zmateně se usmála:
Promiň…
To ta moje skleróza.

VZORNÁ BÁSEŇ O VZORNÉM ČLOVĚKU
Pilně se učil,
po celý život rád,
hodně a dobře pracoval,
jeho zaměstnání byla užitečná,
nezdravá, špatně placená
a nikdo mu je nezáviděl,
vážil si starých lidí,
věřil v Boha,
demokracii
a vedoucí úlohu dělnické třídy,
bojoval za utužení přátelství mezi národy,
pozorně sledoval politickou situaci,
pravidelně chodil k volbám
a nikdy do ničeho nemluvil,
budoval a bránil svou vlast
a od nikoho nic nechtěl,
pečlivě četl příbalové letáky,
myl si ruce, platil daně,
vzorně vychovával děti,
nemluvil s plnou pusou,
miloval všechny lidi,
neokusoval si nehty,
seděl rovně
a den před tím,
než mu vzniknul nárok
na přiznání penze
zemřel tak rychle,
že vůbec nepotřeboval
lékařskou péči
a stačil pouze odkázat
všechny své úspory na dobročinné
a své tělesné ostatky pro vědecké 
účely.

REZIGNACE
Mistr umývá 
svým učedníkům nohy -
Když už jste nic nepochopili,
ať jste alespoň čistí!

STVOŘENÍ SVĚTA 
Za šest dnů dal mu lesk
-od pouště k závěji- 
sedmý den stvořil stesk,
osmý den naději.

Naše ukázka je ze sbírky Milénium, 
kterou autor vydal jako samizdat v roce 2012.
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KONEC PRAVDY A LÁSKY
Pětadvacet roků
není v TV den jediný,
aby nás nekrmila
hrůznými zločiny.

Prostý občan
je nadmíru toho syt.
Dávno pochopil, že máme stát,
v němž je už strach žít.

HRADNÍ INAUGURACE
Když se pan prezident otřel 
o některé zdivočelé žurnalisty, 
frenetický aplaus 
u nóbl publika měl jistý.

Když zazněla slova, 
že se bude ptát, 
kdo loupil 
a kdo okrádá ten náš stát,

když podotknul, že je třeba – 
hrrr na ně!, 
rázem všem přítomným 
zmrtvěly dlaně.

TELEVIZNÍ EXPERT Z HYDE PARKU J. P.
Každý se nějak proslavit toužívá.
Třeba označiti za zločince Lenina.
Proč na stará kolena ten expert tolik chvátá
dostihnout věhlas a mentalitu Hérostrata?

ŠRAJTOFLE, VSTUPENKA DO KLUBU
Pomni a nebo i nepomni,
lidé přestali už býti skromní.
Náboženstvím peněz ve jménu,
chtějí proslavit se za každou cenu.
Vědí, že majetek, byť i skrytý,
zařadí je mezi celebrity.

JEDEN JAKO DRUHÝ
Zda je u nás volba nutná?
Lidem je to dávno putna.
Poslancem, ministrem může přec,
u nás být může i Ferda Mravenec.

TOŤ OTÁZKA
Problém mi už dlouho nedá spát,
až opuchla mi z toho víčka:
Jak žijí, dýchají a množí se,
to věru bych věděl rád,
ti, co nemají svého strýčka.

TAKYPOLITICI
Oč všem šíbrům kráčí,
jsou-li svým voličům k pláči?
Jen o sinekuru,
když je volby vznesly vzhůru.

LIDOVCI VĚDÍ, JAK NA TO
Jak si zachovati
v politice stálý vliv?
Hned vám to, hlupáci, předvedu:
Politikem být vždycky středu,
ať je ten střed kdekoliv.

MEDIÁLNÍ BOMBA
Je pondělí osm hodin.
Hlavní zpráva Radiožurnálu.
Víme, co se děje ve světě.
Jágr dal gól.

PRAVDA A LÁSKA
Z pravdy nezůstalo více, než
podvod, klam a lež.
Z lásky potom, zejména,
nenávist až do třetího kolena.

OSVĚDČENÉ VÝCHODISKO
Někteří členové vlády,
nevědí si s vládnutím už rady.
Proto lidem štěstí,
rádi by vetloukali pěstí.

JIŘÍ STANO
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NEBUDU SÁM
Jen jednu otázku 
si stále kladu,
proč žil jsem pro lásku
a sklidil zradu,
bez konce řetěz těžkých chvil.

A na pokraji sil
už přeměřuji z cesty,
po níž jsem rád šel,
jen její zbytek,
jejž mi osud vyměřil.

Všechno jsem vydržel,
i nenávist,
jež náhle tak vzplála
a udusila vše,
co zbylo z toho mála,
abych teď na konci pouti
spatřil ke své hrůze
jen pár střepů deziluze.

Ne, já nezávidím 
nikomu moc,
jež chvástá se a směje,
a ponižuje ty, jež proti ní
jsou bez naděje,
a vzepřít se jí mohou
jenom bezelstností
a probdělými večery,
přeplněny tíhou
mnohokrát zklamané důvěry.

Zbývá jen otázka,
pro co jsem vlastně žil
a jaké jméno skutečné
má ten ideál,
který mne po celý život hnal.

Na novém začátku
s tajenou úzkostí se ptám,
co bude dál,
přestože odpověď znám.

Zase půjdou po stezce,
k jejímuž cíli zbývalo málo,
ti, kteří štafetu v rukou,
soudruh předá soudruhovi
se stejnou nadějí a mukou,
které dějiny znovu osloví.

Nikdo nevezme mi jistotu,
kterou již znovu mám –
ne, nebyl jsem
a ani za sto let 
nebudu sám.

BLUDNÉ KOLO VÝPRODEJE
Moudrost vlády vysvítá tu veškerá –
nalézt strategického partnera.
Jenom tak průmysl ožije,
prodáme-li cizákovi akcie.

Cizák rád dá z fleku
opatrné hrsti dolarových šeků,
žádné strachy!
Čert vem nezávislost, 
jen když budou prachy!

Aby se vyznalo v tomhle prase,
čím větší výprodej průmyslových bloků,
tím vícero rok od roku
chybí peněz ve státní kase.

POLITICKÁ TRAMPOLÍNA
Milý brachu, nebuď líný,
a partajní využij trampolíny.
V krátké době uvidíš,
že vyskočíš notně výš.

Politická trampolína je garance,
dokonce i pitomce
mnohokrát už vynesla
do ministerského to křesla.

MILIÓNY A ČILÍ HOŠI
Chytrým, čistým jako zvony, 
padaj z nebe milióny,
až hlupákům přechází zrak.

Odkud vzaly se a jak
nevědí to, jaksi,
ani ti, jimž naplnily se kapsy.

Sametovko, jen vydrž ještě chvíli,
stále je tu co krást,
modlí se ti hoši čilí.
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CO DĚLAT?
Svatý Jan sepsal ve vyhnanství 

na ostrově Patmos
bestseller všech dob – Apokalypsu
Země byla sice stále ještě sličná 
ale nikoli už pustá 
plná vraždících se ras plemen a ritů
Hořící keř 
nebyl ještě identifikován coby výron zemního
plynu 
přírodní naftový vrt 
ale zlaté čtyřtaktní tele už garážovalo 

v myslích i srdcích
Apokalypsu četlo pár notorických vyznavačů
Spíše než poselství hledali 

za sedmi pečetěmi zoologii: 
kde se vzaly kobylky s ženskými vlasy

a lvími tesáky
kdo je děvka babylonská
odkud se vynoří sedmihlavý drak 
Pletli si ji s kalendářem 
pátrali po datu Posledního soudu 
toužíce vědět kolik dní jim zbývá

do konečného halali
A zatím se Apokalypsa dosud ani nenaplnila – 
tak byl básník dalekozraký!
Každý píše vlastní Apokalypsu
Pro Barbaru Panklovou bude jiná

než pro Barunku Nesezdanou 
„Probůh dnes mě ještě nikdo nevošukal!“
Pro jiné konec světa nastane 

když se opozdí honorář
Buďme dalekozrací 
abychom apokalyptický dar nepromrhali 
neúčastným pozorováním korodujícího mamonu 
němým zkoumáním dohořívajícího keře 
važme a vykládejme slova jež nám našeptává
Marné je kárat minulost
když ani budoucnost není dokořán
ale právě teď nastává 
to jediné je jisté
Po Velkém Třesku – zárodku minulosti 
dozrává Jablko Konce 
Velký Tlesk chabý potlesk 
chrámová opona i krámová roleta se spouští
V knihách je to elementární

a prosté milý Watsone 

Ne tak v životě
Psavce přepsáním jediného písmene

změníš v psance! 
A čas se krátí a ukazuje prstem na každého z nás
Nebyly banány a neplatilo se u lékaře 
V České banánové republice není radno stonat
Socialistický realismus vystřídal 

fasádový surrealismus
dřevotřískové kulisy silikony bižu… 
Svět zezadu…
Žereme drápy vlasy srst rozemleté 

brouky zplesnivělé sliby 
nesmíme vrátit posypovou sůl 
kterou osolili Těšínsko slovanští bratři ze severu
Dětská srdéčka okupoval Harry Potter 
kocour Mikeš odešel do světa na zkušenou

a už se nevrátil 
poněmčil se či poangličtil 
a nosí brýle panu šerifovi za Velkou louží
Zatímco blaničtí rytíři se ještě nikdy nevzbudili 
a zpod Blaníku nezaslechneš ani chrápání 
v pohádkách pro dospělé dementy
zachraňuje páreček bílého a černého rytíře
Blacka and Whitea 
tu New York tu svět 
ba celou galaxii před pavouky bolševiky ufouny…
Garry Cooper spasil westernové městečko

skolením tří padouchů 
a dobro konal výhradně v pravé poledne 
Bruce Willis bdí dvacet čtyři hodin denně
Hráči v dresu té či oné strany nás obehrávají
o naše osudy
Ou Tú myslí jen na nás
abychom si užili tlachotu 
a všichni bojují se všemi 
tedy především s námi 
o přežití 
poslušni nejnižší signální soustavy 

KAREL SÝS
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Děvky Léta Páně 2013 se odnaučily slinit 
aby neupozornily vyhlédnuté oběti 
že je čeká Velké Chlamst
Mobily nahradily zvonce stád
esemesky vyhubily truvéry…
Co dělat?
Mácha vydal Máj samizdatem 600 výtisků 
jenže Kanzelsberger i Maťa ohrnuli nos 
A přece před hrdličkou vypelichal i Riegrův kožich!
Nerudův testament končí: „Dlužen jsem dnes…“
soupis Haškova jmění: „Čtyři košile obnošené…“
Co dělat?
Někdy je třeba léčit bolák mastičkou 
ale někdy je nutné vytlačit hnis
a Čechy jsou jeden velký bolák
Kdo mlčí souhlasí 
podepisuje si úmrtní list a navíc nečitelně! 
Do zapomnění se kráčí po tichých stezkách 
Trojtečky zámlky jinotaje vroubí sestup do pekel
Je čas mlčet čas hovořit čas křičet na lesy
„Vesel bývá člověk z příhodné odpovědi úst svých 
neboť slovo v čas příhodný ó jak jest dobré!“
Kdo se bojí sere v síni 
nesmí ani do lesa na houby

Nestačí potkávat se v lukách
pýřit se když někdo řekne srp
je třeba vyvézt do kompostu pýr
Místo tečny sečna!

Hlas volajícího na poušti se dusí v písku 
ale volat na poušti nevyžaduje odvahu 
Je třeba řvát v ulicích nacpaných ovcemi
Říkají 21. srpen? Odpovězte jim:
12. října 1492 jste vtáhli do panenského světa 
a vyhandlovali zlato na oltáře 

a trůny za pálivé chcanky
V roce 1757 jste znásilnili Indii 

a znesvětili Koh-i-noor 
horu jejího světla
V roce 1879 jste vybrakovali Jihoafrickou republiku 
démanty vás připravily o zrak
V roce 1882 jste obsadili Egypt
uškrtili jste suezskou šíji
V roce 1896 Ghanu kravín černého masa
když dojde zlato je slonová kost dobrá dost
V roce 1904 s vámi vyrazili dveře v Tibetu 
ale lezete zpátky oknem
24. března 1999 jste bombardovali Bělehrad 
zvětřili jste hrdost tu prostituti neodpustí
12. června 1999 jste vpadli do Kosova 

český voják toprá fójak 
konečně okusil sladkost okupace

Ó ty cukerínová internacionální pomoci!
Zatímco váš věrný ratlík panáčkoval u boudy 
u bývalého Hradu českých králů 
král železný a zlatý zvracel do hradního příkopu 
na pleše Slavatů Martiniců a Vondrů
7. října 2001 začal váš dočasný pobyt 

v Afghánistánu
20. března 2003 jste přepadli Irák 
hořlavý spermacet obludil vaše chřípí
17. března 2011 jste vtrhli do Libye 
nafta nesnesitelně voněla
Ó opojné pižmo uranu a zinku!

Co je šeptem to je čertem 
čert zná i abecedu hluchoněmých
Na mlčící Hospodin nedbá 
odmítá odečítat ze sevřených rtů 
Morseovka se nepřijímá
Zdražili vám benzín? 
Jezděte na vlastní žluč!

ŽÍT NA JEDNIČKU
Básník je dobrovolné ručení
Nemusíme ho číst 
nemusíme ho znát 
hlavně když je
Národy se udržují díky básníkům 
kteří vyslovili bezjazyčné 
Nevadí že když umějí jen tlachat nebo mlčet
Vykoupí je zapsané slovo
až se jich smrt v zimě zeptá 
co dělali na jaře a v létě
Básník musí z něčeho žít 
ale báseň je pro všechny zadarmo 
Kdo a čím by chtěl zaplatit Máj?
A k čemu bude dnešní měna básníkům 
když zašli na nezájem včerejšího publika? 
Básníkova mzda bude splacena nezapomněním
Běda zemi která nemá hrdiny
dvakrát běda zemi jež je potřebuje
třikrát běda zemi jež je nepotřebuje
čtyřikrát zemi která nepotřebuje básníky
Nezvalovy husy přeletěly Řím!
Je osud pěvců světem putovati 
a po skončené pouti svítit doma v kuchyni

Naše ukázka je ze sbírky Apokalypsa podle Joba,
vydal Periskop, Příbram, 2013.
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FONTÁNA V KLECI
Temný večer,
západ slunce,
a já bych nejradši brečel,
za promarněné šance.

Brečel bych
klidně i celou noc,
a slzy by stékaly,
po oknech zamřížovaných.

Měl to být krásný život,
modlitba, kostely, kříže,
člověk by si nevšiml jakživo,
že před ním byly mříže.

Však jednou,
jednou člověk prozřel,
to až dny zšednou,
až z toho vystřízlivěl.

Krutá zjištění,
odsouzen jest,
ze kterého útěku není,
jen svírat mříži v pěst.

Temný večer,
už i západ vyčítám slunci.
Já za mřížemi jako vězeň,
jako fontána v kleci.

BÁSEŇ
Jako motýl,
co si na zahradě s kvítky hraje
jako boty,
které udávají směr, cestu znaje.

Jako noty,
které muzikanta nutí hrát,
jako sloky
básně, co mě její konec nutí znát.

Jako anděl,
co si zpívá svou píseň,
jako úděl,
přečíst do konce tuhle báseň.

Taková má být báseň,
vlídná jako láska,
krutá jako depresivní jeseň,
i něžná jako sedmikráska.

Dnes už se temno,
veršem nerozsvěcí,
s Františkem Hrubínem
i já povzdychnu si.

PODVEČERNÍ ZAMYŠLENÍ
Západ s Východem
proti sobě zbrojí,
hledejme společné,
co nás všechny pojí.

MIROSLAV JOSEF
TOMŠŮ

Narodil se 1993 ve Zlíně a žije ve Slušovicích. Vystudoval Střední školu
obchodně technickou ve Zlíně. Po úspěšně složené maturitní zkoušce
v roce 2013 pokračuje nyní ve studiu na Fakultě aplikované informatiky
UTB ve Zlíně. Při studiu začal pracovat na různých pozicích od r. 2011 ve
s. p. Česká pošta. Od r. 2012 podniká v oblasti informačních technologií.
Poezii píše již od r. 2007, kdy byly jeho první pokusy publikovány v tamním
městském zpravodaji. Po následné tříleté odmlce, kdy se věnoval fejeto-
nům, se opět vrací k básnické tvorbě. Začíná publikovat v Poštovních novinách, občas v Haló novinách,
respektive v Obrysu – Kmeni (nyní LUKu), a pravidelně ve Zlínském deníku. Píše také novinové články
a reportáže. Aktivně propaguje literaturu. Je nadšeným členem Unie českých spisovatelů a Výboru národní
kultury. Účastní se kulturních akcí ve Zlíně a v Brně, kde se spolupodílí na přípravě kulturního programu.
Jeho básně jsou převážně levicově a křesťansky orientované, tedy v souladu s jeho životními postoji. JVP
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Jaké by asi bylo
nemít soupeře?
Moje zamyšlení ukončilo
volání: „Je večeře“!

METAŘ
Můj milý soudruhu,
máš tady celoživotní zásluhu.
Dostaneš dokonce i Řád práce,
budeš pozván do Hradního paláce!
Nedostaneš však od nás metál,
protože jsi pouze chodníky zametal.

PRÁCI ČEST
Když den v šest ráno,
směřuje dělný lid
fabrickou bránou,
stroje budou znít.

Vrtačky, pila
souzní soustruh
ctižádost učinila
pilně pracuje soudruh.

Budujeme životy,
žádná úzkost,
budujeme hodnoty,
jen světlou budoucnost.

Práce šlechtí
praví přísloví,
nenávidí ji ti,
kterým se nehodí.

Chtějí jen zisk,
ať na ně dřou jiní,
hladově otvírají pysk,
a jsou líní.

Ušklíbnu se tristně,
práce už nemá čest,
Tak na žebráky přispěj,
nečeká je trest.

Vstávám pozdně,
už ne ráno v šest
zvolám tichounce
Práci čest!

VOJÁK NA STRÁŽI
S plechovkou coca-coly,
na americké základně
brání svět před všemi voly,
a střeží důkladně.

Voják čeká stále
až Putin pošle raketu,
a komunisti slavit 1. máje,
má nachystanou odvetu.

Americká základna
však z dlouhé chvíle,
plná whisky, tequily
a lehkých dívek.

Se zájmem o dívku,
voják si nevšimnul,
na aktivační tlačítko.
dívku přitisknul.

Byl už vidět jenom plamen,
a s celým světem je už amen.

PÁNBŮH NA E55
Lehké děvy
na E55
maj dobré ceny
a poznávají svět.

Mezinárodní družba,
oddají se slasti
a jakýmkoliv tužbám,
jen když penězi chřastí.

Rozplynuté představy -
kde prachy nechřestí,
není zábavy,
ani neřestí.

V tom otevřelo se nebe
a na E55 vstoupil Bůh,
řek, dám ti lásku bez peněz,
a vyrovnám dluh.

Jenže my jsme zboží jakostní,
my jsme kněžky lásky,
a tohle je naše království
Bože, nedělej si vrásky!
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Co je směšné? Všechno, pokud se to děje ně-
komu jinému.

Jakmile dozraje doba, není síla, která by zadr-
žela novou myšlenku.

Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím za-
městnán a neexistovat je pro člověka totéž.

Člověku byla dána řeč, aby zakryl své myšlenky.
Filosof je milovníkem moudrosti, lépe řečeno,

pravdy. Všichni filosofové se vyznačovali těmito
vlastnostmi. Ve starověku není jediného filosofa,
který by neposloužil lidem příklady ctností a mo-
rálním poučením. Všichni se mohli mýlit v oblasti
fyziky, ale tu tak málo potřebujeme v praktickém
životě, že filosofové by se bez ní obešli. Celá staletí
trvalo, než lidé poznali část zákonů přírody. Ale
moudrému stačí jediný den, aby poznal povinnosti
člověka.

Jakmile jde o peníze, jsou všichni lidé stejného
náboženství.

Je lepší připustit nebezpečí, že bude zachráněn
viník, než odsoudit nevinného.

Jestliže nemůžeme s potěšením číst knihu zas
a znovu, není třeba ji číst vůbec.

Kdyby nebylo Boha, musili bychom si nějakého
vymysliti.

Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že
chtějí říct něco chytrého!

Náboženství vzniklo, když se sešel podvodník
s hlupákem.

Nekonečná malost bývá provázena nekonečně
velkou pýchou.

Od té doby, co lidé přemýšlejí, vždy tvrdili, že
nic není bez příčiny.

Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když
docela uzraje.

S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý
počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství.

Sláva je nakloněna tomu, kdo jí pohrdá, milov-
níka však odmítá.

Štěstí je jenom sen, bolest je skutečná.
Teď budu navždy zavržen do pekla.
Umění medicíny spočívá v obveselování paci-

enta, zatímco příroda léčí chorobu.
Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.

Země je pokryta lidmi, kteří nestojí za to, aby-
chom s nimi hovořili.

Ze všech náboženství, křesťanství by mělo nej-
více nabádat k toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíce
netolerantní.

Žijícímu člověku jsme povinováni ohledem, mrt-
vému pravdou.

Pro člověka cítícího se svět jeví jako tragedie,
pro myslícího je to komedie.

Láska je plátno, které nám poskytuje příroda
a na které vyšívá představivost.

V Anglii je občas zapotřebí zastřelit nějakého
admirála k povzbuzení ostatních.

Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí
současně na hlavu, srdce i tělo.

Ten, kdo je stále moudrý, má smutný život.
Tajemství úspěchu je - mlčet o tom, co nevíte.
První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přá-

telství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyža-
duje, abychom byli shovívaví, když je první zákon
porušen.

Přátelství je tichý soulad mezi dvěma citlivými
a čestnými lidmi.

Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkuše-
nostmi druhých?

Anglie má dvaačtyřicet náboženství a pouze dvě
omáčky.

Ženy umějí zachovat jen jedno tajemství - svůj
věk.

Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí
- proti nemocím, o nichž vědí ještě míň - lidem,
o jejichž stavu nevědí vůbec nic.

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji defino-
vat.

Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře
k doplnění.

Bůh stvořil člověka k obrazu svému a člověk mu
to dokonale oplatil.

Člověk se má zdokonalovat, i když je mu osm-
desát. Nevážím si lidí, kteří říkají: „Jsem už ta-
kový.“ Ach, starý blázne, buď tedy jiný!

Moc vždy zotročí člověka, který ji drží v ruce.
Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby

zkrotila muže.

VOLTAIRE 
(21. listopadu 1694, Paříž - 30. května 1778, Paříž) 
Vlastním jménem François Marie Arouet, byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel.
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Počet přemýšlivých lidí je příliš nepatrný na to,
aby mohli obtěžovat svět.

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci,
pro které je třeba milovat život.

Je tuze nebezpečné mít pravdu ve věcech, ve
kterých se zmýlili mocní.

Lidé myslí pouze, jen aby ospravedlnili své
špatné činy, a hovoří, jen aby maskovali své myš-
lenky.

Tajemství nudnosti: povědět vše, co víte.
Úspěch je dítětem odvahy.
Manžel, který si zamane překvapit svou ženu,

bývá obvykle sám překvapen.
Přátelství je zasnoubení dvou duší.
Neštěstí pociťujeme jako skutečnost, kdežto

štěstí je naším snem.
Zdvořilost je jen vycházkovým oblekem mužů,

který ihned odkládají, jakmile přijdou domů.
Bohoslovci okamžitě začnou tvrdit, že bůh je

rozhořčen, jakmile se člověk neztotožní s jejich mí-
něním.

Odvěký zákon tvůrčího génia je: kráčet po
cestách, po kterých dosud nikdo před ním nešel,
pohybuje se vpřed bez průvodce, bez naučených
schopností, bez pravidel; často na své cestě bloudí,
ale všechno, co vzniklo z pouhého rozumu a peč-
livosti, zanechává daleko za sebou.

Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který nemůže tre-
fit domů, přesto že ví, že má dům.

Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra.
Jedna z věcí, jež se v posledních stoletích na-

máhal lidský duch nalézti, je tajemství, jak dlužit
více, než máme, a žít si při tom, jako bychom byli
bez dluhů.

Papež je idol, jemuž se svazují ruce a líbají nohy.
Dopouštět se velkých chyb beztrestně - to je to,

co umožňuje intelekt.
Země je blázinec, do kterého zbytek Universa

posílá své blázny.
Hvězdy v ženách bychom mohli vidět v jediném

případě. Kdyby se večer objevily, a ráno zase zmi-
zely.

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než
dějinami jeho omylů.

Optimismus je takový zažraný názor, že všecko
je dobré, i když je to zlé.

Hádají-li se lidé dlouho, dokazuje to, že není jim
samým jasno, oč se hádají.

Nenajde se na světě země, kde by láska nedě-
lala z milenců básníky.

Manželství je jediné dobrodružství dostupné
zbabělým.

Předsudek vstoupil na kazatelnu první, teprve
za ním následoval rozum; to je normální postup lid-
ského ducha.

Co dělá a vždy bude dělat z tohoto světa slzavé
údolí, je nenasytná chtivost a pýcha lidstva.

Ó lidská hlouposti, jak umíš člověka přimět, že
jako papoušek se chopí toho, co nechápe či nepo-
chopí.

Až se jednou dostaneme do nebe, budeme se
divit třem věcem:

1. že tam nepotkáme ty, které jsme tam čekali;
2. že tam potkáme ty, které jsme tam nečekali;
3. a jak jsme se tam dostali my.
Nesmrtelnost není zaručena, avšak každý ro-

zumný by měl na ni vsadit, neboť konec konců nic
neztrácí.

Iluze je první ze všech radostí.
Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou

pýchou.
Hloupá a prostoduchá žena je požehnání boží.
Cynismus je výbornou zbraní proti pokrytectví.

Dává věcem jména, která jim příslušejí. Přispívá
k tomu, že skutečnost nabývá objektivnější fyzio-
gnomie.

Člověka posuzujeme spíš podle otázek než
podle odpovědí.

Práce od nás zahání tři velké nepřátele - nudu,
neřest a nouzi.

Chceš-li se mnou diskutovat, přesně vysvětli
pojmy.

Politika je bezmocná proti fanatismu. Jedinou
zbraní proti tomuto netvoru je rozum. Jediný způ-
sob, jak zabránit lidem upadnout do absurdnosti
a zloby, je poučit je.

Lidé propadlí pověrám jsou ve společnosti tím,
čím v armádě zbabělci: propadají panické hrůze
a šíří ji kolem sebe.

Nesouhlasím s tím, co říkáš, ale do poslední
kapky krve budu bránit tvé právo to říci.

Osud národa často záleží na dobrém trávení mi-
nistrově.

Vysvětlovaný vtip přestává být vtipem. Každý
komentátor je hlupák.

Přátelé mají mít přednost před králi.
Pokora je skromnost duše, lék proti pýše.
Žena je lidské stvoření, které se obléká, žvatlá

a svléká.
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VLASTENECKÁ PÍSEŇ 
K POCTĚ VELIKÁNŮ
u příležitosti konkurzu
na pomník zkomponýrovaná

Stával pomník na náměstí,
zůstal po něm sokl,
hašteří se na něm vrabci,
značkuje ho čokl.

Celý zástup velikánů
na tom soklu stával -
na pomníky u nás býval
vždycky velký nával.

Střídali se podle toho,
jak se časy mění,
tenhle skončil na smetišti,
tamten ve vězení…

Proč by na tom prázdném soklu
měla krákat vrána?
Kde je sokl, tam ať stojí
pomník velikána!

Hrdinové naší doby,
opanujte sokly!
Bez příkladných velikánů
by nám Češi zcvokli.

Přihlaste se, kandidáti!
Koho si vlast cení?
Ale fofrem, než vás doba
v liliputy změní!

DUMKA O ČESKÉM SPECIFIKU
„Češi jsou pakáž…“ - To je skvělé,
dnes už to u nás kdekdo ví,
že jsme sví vlastní nepřátelé.
My Češi jsme už takoví.

Takoví… ehm, prostě svoji,
s fatální českou potřebou:
Čechové rádi v lítém boji
vítězí sami nad sebou.

NO COMMENT
Česká čtverylka

„No comment“ - slogan ze zlata,
odpověď hodná Sokrata.
Ta věta říká: Je to tak
a zároveň i naopak.
O čem je vlastně řeč…? No comment.

„No comment“ moudrým prozradí,
kdo a co stojí v pozadí.
Kdo v pozadí, kdo v popředí -
jen pitomci to nevědí.
Kdo jsou ti pitomci…? No comment.

„No comment“ - triumf poznání,
jenž pravdu před lží ubrání.
Zdánlivě prostá věta vět -
a hned víš, kam se točí svět.
Kam že se točí svět…? No comment.

Hlavní předností Antarktidy
je minimální výskyt pitomců na km2.

SONET O LÁSKYPLNÉ MARNOSTI
Když zjara v ženách kvasí temné pudy
a testují si příští oběti,
zda budou řádně platit na děti
a vezmou zavděk porcí vlažné nudy,

zubí se něžně jako barakudy
svým krásným dravčím chrupem z perleti -
podoben bezhlavému teleti
snažím se zmizet včas a bez ostudy.

JIŘÍ ŽÁČEK
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Jenomže nikdy nevím kam a kudy;
i kdybych prchl třeba na Bermudy,
muž není nikde v bezpečí.

Když dívčí hrudě dmou se jako dudy,
začnu jim šeptat pošetilé bludy,
skolen už dávno před ztečí.

O RŮSTU RŮSTU
Všimli jste si? Rostou ceny piva,
tak to řeknu aspoň na půl úst.
Lidstvo čeká skvělá perspektiva -
setrvale nezadržitelný růst.

Dívkám rostou ňadra, mužům dlaně,
roste kvantita i kvalita,
rostou platy, ceny, dluhy, daně,
životní úroveň i kriminalita.

Všichni mají strategii prostou:
kynou, tloustnou, přibývají, rostou,
a dál budou růst a růst a růst.

Jak to skončí, víme díky Blesku:
happy endy došly u Lidla i v Tesku;
Stvořitel nám předepíše půst.

ČESKÝ KABARET I
Ten, kdo šetří, ať má za tři,
Slováci jsou naši bratři,
šťastné zítřky v dohledu,
sláva, nazdar, kupředu!

Nejsou strany jako strany,
We are happy, Time is money,
kdo má ptáka na triku,
vyfasuje trafiku.

Národ není stádo volů,
levá, pravá, vzhůru, dolů,
minulost se nevrací,
pobavte se lustrací!

Radujte se všeci, děcka,
prodáme se do Německa,
to nám dodá lesk a punc,
Arbeit macht frei, Gott mit uns!

Revoluční větry vanou,
když jde o moc, ostych stranou,
máme mnoho priorit,
na shledanou u koryt!

ÓDA NA ŠTĚTKY
Skládám ódu na štětky
z naší sexyrozvědky,
které válčí duší, tělem
s devizovým nepřítelem.
Vyrazí z něj kapitál
na školu i na špitál.

Válčí všemi prostředky
a jsou hrdé na předky.
Zavěste jim na podbřišky
válečný řád Jana Žižky!
Dokud při nás budou stát,
nezahyne český stát.

BAJKA O DIALOGU
Pro českého voříška,
pro německou dogu
bude třeba zajistit
prostor k dialogu.

Štěkávali na sebe
celé dlouhé věky -
ať si tedy tváří v tvář
vysvětlí své štěky!

Je to dobrá metoda
pro řešení krizí:
kde se vede dialog,
všechny spory zmizí.

Skeptik v tomhle řešení
vidí problém jeden:
až se doga nažere,
vořech bude sněden.

Náš výbor je z knihy Vy mně taky, kterou vydal
Šulc-Švarc, s. r. o., ve spolupráci s nakladatel-
stvím M. Švarce-Šulc a spol., Oldřichova 52, 
Praha 2, roku 2012 jako svou 437. publikaci
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KULTURA ZNEKLIDŇUJE
Rozhovor Jaroslava KOJZARA s Karlem SÝSEM

• Chtěl bych si s vámi trochu zavzpomínat. Zač-
něme s Kmenem. Jak na něj vzpomínáte?

Kmen byl nejprve přílohou Tvorby a pak se osa-
mostatnil. Na pouhé dva roky!

Sotva se postavil na vlastní nohy, ocitl se ve dvo-
jím ohni. Pro někoho příliš levý, režimní, poplatný
tehdejšímu spisovatelskému svazu, bezzubý, po-
ťouchlý – nálepek se sešlo hodně.

Pro druhé příliš pravý, otevřený, neposlušný, po-
šilhávající po disidentech, po Západu, po Gorbačo-
vovi, bezideový, kontrarevoluční – nálepek se také
sešlo hodně.

Kmen však, aspoň podle mne, se nezpronevěřil
socialistické demokracii, naopak. Snažil se ovšem
spojit nespojitelné, zatímco již bylo rozhodnuto, že
se nic spojovat nebude, že se pojede na jiný válec,
ale zase jen na jeden.

Říká se tomu přiléhavě: bruslit na tenkém ledě.
Jak známo, nemá se chodit na led s pány, zejména
ne s panstvem, které bez zaváhání shodí rubášku
a oblékne si tričko I love Havel.

V rozhovoru s jistým finským novinářem jsem
prorokoval, že už brzy se Havel stane ministrem
kultury. To jsem tedy netrefil, stal se ne ministrem,
nýbrž přímo prezidentem pakultury.

• Kdo tehdy patřil do redakce Kmenu?
Nerad na to vzpomínám. Nejméně polovina re-

daktorů zřejmě plnila zvláštní úkoly, někteří pře-
běhli, někteří nedoběhli.

• A kdo pravidelně spolupracoval?
Doba kvasila, přispěvatelů jsme měli neuvěři-

telné množství. Nejzajímavější byly reakce tzv. di-
sidentů. Vyzvali jsme je dopisem, aby poskytli
rozhovor, povídku, báseň… Vesměs neodpověděli,
už si nechtěli pokecat budoucí kádrový profil, na-
stupující režim potřeboval černobílý svět: napravo
do funkcí, nalevo do plynu. Mezi nemnohými sou-
hlasil s rozhovorem Ivan Klíma. Vyšel prakticky bez
ohlasu. Kdyby byl býval vyšel třeba v roce 1980, le-
ccos by bylo ve státě dánském jinak.

• Jsou někteří, kteří tehdy spolupracovali a dnes
se snaží od toho distancovat?

Samozřejmě, lidská paměť je krátká a nejkratší
mají bezobratlí.

• Na koho si vzpomínáte především? A vlastně
proč?

Právě, proč
vzpomínat? Byla to
pro mne jako spi-
sovatele velká
škola, ovšem s ve-
lice drahým škol-
ným. Po stránce
životní to bylo
trudné, neboť když
vás vyloučí ze
všech ústavů moc-
nářství, nemáte si
ani kam dojít pro vysvědčení.

• Vzpomínáte na nějaký významný počin z oné
doby, na nějž jste dodnes pyšný?

Například přijetí Jaroslava Foglara do Svazu spi-
sovatelů, které jsem inicioval. A na následující slav-
nost Kmene ve Vrchlického sadech, kde byl
»Jestřáb« můj kamarád. Rok na to už kamarád
nebyl a já pochopil, že byl typický Dušín a že Ry-
chlé šípy svého autora předběhly.

• A pokud jde o spolupracovníky, vzpomenete si
na některá zajímavá setkání či jednání? 

Samozřejmě. Mnozí vystoupí v mých pamětech,
až na jejich napsání najdu čas. Bude to velká
sranda, i když často k pláči.

• Měli jste tehdy – prý je měl každý, kdo samo-
statně myslel – potíže? Jaké to byly?

Potíže jsou stále stejné od dob, kdy člověk slezl
ze stromu. Největší potíž má člověk vždycky sám
se sebou, se svou zbabělostí i se svou odvahou.
Srážek s lidskou blbostí jsem zažil bezpočet, pře-
kvapující však bylo, na které straně se našlo blbců
víc. Podle mých zkušeností rozhodně vpravo.

• Jste básník. Jak to tehdy bylo s vydáváním po-
ezie?

Poezie byla naprosto svobodná, ostatně jako vždy,
když se básník rozhodne být básníkem, a ne slou-
hou. Básníci jsou prý jasnozřiví, ale přiznávám, že
jsem si neuměl představit, kam až básníci dokážou
po převratu klesnout. Mám samozřejmě na mysli
takzvané básníky. Tehdejší vydavatelské možnosti
poezie jsou dnes mimo veškeré představy. Ano, něk-
teří básníci měli zaracha, ale společnost byla na nej-
lepší cestě tuto ostudu navždy znemožnit. Že došlo
k pouhému přepólování, není vina naší generace.
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• A jak je to dnes, po Listopadu?
Jak říkám, punčocha se obrátila naruby. Dnešní

svoboda je lstivá, vydávej si, co chceš, když na to
máš. Jan Hus se v hrobě obrací: Chceš vydat věnec
sonetů? Zaplať! A to nedodávám, že zdaleka ne-
platí, že vše smí vyjít!

• A… myslíte, že navždy může existovat gene-
race bez poezie?

Tento režim potřebuje generace nejen bez poe-
zie, ale bez kultury vůbec. Kultura totiž vzrušuje

a zneklidňuje. Vepře jdoucí na porážku je třeba pře-
devším uklidnit, aby měli chutné šunky.

Stačí vejít do hospody. Milenci už si nehledí do
očí – hledí do tabletu. Nedrží se za ruce – mejlují.
Nelíbají se ani na dálku – dokonce si neposílají ani
»kiss«, stačí poslat »k« s tečkou.

Ovšem je to mejlka! Z generací bez kultury se
stanou dravci a ti tenhle svět rozsápou!

27. 7. 2015
Naše Pravda

Svaz českých spisovatelů kdysi dávno pořádal své
sjezdy. Obec spisovatelů konala po roce 1989 své
valné hromady. Ale první červnový víkend roku 2015
uspořádala nová Asociace spisovatelů zase sjezd. Proč
vlastně? Kam míří česká literární lochneska?

Na to hledal vzápětí odpověď Josef Chuchma ve
svém pořadu Jasná řeč na ČT ART. Partnery v tom
hledání mu byli literární kritik P. A. Bílek a spisovatel
a editor Ondřej Horák. Ale moc toho spolu nevyjasnili.
Josef Chuchma zpochybnil samotný název celého
podniku, Ondřej Horák prohlásil, že ho na víkendový
Sjezd spisovatelů nikdo nepozval, ale že i kdyby ho
někdo pozval, stejně by tam nešel, a jenom P. A. Bílek
se nechal slyšet, že byl k věci sice skeptický, sjezdu
se však zúčastnil a svou skepsi tam do jisté míry
ztratil.

Vraťme se však na skok (kvůli čtenářům, kteří ty
časy nepamatují) do minulosti. V dobách tzv. normali-
zace byli čeští (a slovenští) spisovatelé organizováni
ve svých národních svazech, které dohromady tvořily
svaz federální. Někdy se jim ironicky říkávalo svazy
„sepisovatelů“, protože spousta skutečných spisova-
telů v něm nebyla. Nemohla být. Většinou dojeli na své
postoje během tzv. Pražského jara a především pak
po nevítaném vstupu armád Varšavské smlouvy
v srpnu 1968.

Mimochodem, ty armády skutečně nikdo nevítal, ba
právě naopak, v tom ruský propagandistický film,
o kterém nás informují naši politici a média, zřejmě
opravdu lže. Říkám to ovšem trochu váhavě, protože
jsem ho neviděl, jeho obsah nám média jen převyprá-
věla, což mi nepříjemně připomíná dobu, kdy nám byl
podobně tlumočen zločinný obsah Charty 77, kterou
jsem ostatně – stejně jako Antichartu – nikdy nepo-
depsal.

Členy normalizač-
ních svazů s(e)piso-
vatelů tedy bylo
i nemálo autorů,
kteří měli do skuteč-
ných spisovatelů
dost daleko. Pro při-
jetí museli zájemci
splňovat jistá krité-
ria. Patřila k nim
kromě minimálně
dvou vydaných knih
a jistého literárního
talentu i politická nezávadnost – a to byl kámen úrazu.
Bohužel, Obec spisovatelů, která koncem roku 1989
vystřídala SČS, a otevřela všem autorům svou náruč
dokořán, se dopustila jiné chyby. Přijímala kdekoho.
Mezi jinými i spoustu literárních ochotníků, ba do-
konce grafomanů. A jízlivý termín „sepisovatelé“ se
objevil znovu. Navíc to šlo v posledních letech s Obcí
z kopce. Prošustrovala svůj majetek a stát se na ni
z vysoka vykašlal.

Proč? Nejspíš proto, že současní politikové sou-
časné s(e)pisovatele k ničemu nepotřebují, a že k nim
nemají žádný respekt. A proč by ho také měli mít, když
je současná česká literatura téměř bezzubá, takže se
jí nemusejí bát? Chléb a hry? Ale jistě. Jenže chleba
lidem zajistí páně Babišovy (i jiné) pekárny, minimální
mzda a sociální podpory. A hry? O ty se postarají bul-
vární média v čele s televizí, počítačové hry, internet
a sociální sítě!

Frustrovanost z popsaného stavu přivedla několik
desítek současných českých autorů mladší a střední
generace, ale i některých starších, koncem minu-
lého roku k založení Asociace spisovatelů, která se

SPISOVATELÉ V ASPIKU 
JAROSLAV ČEJKA
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Ahoj, Karle,
přečetl jsem si Tvůj dodatek ke svému článku v

LUKu. Věcně máš skoro ve všem pravdu, jenže Aspik
se nevymezuje vůči Unii - a dokonce ani vůči jiným spi-
sovatelským organizacím s výjimkou Obce, která
vznikla na půdorysu odmítnutí Svazu. Takže porovná-
vám Aspik, Obec a Svaz, nic víc, nic míň. Pokud vím,
tak kromě Obce a Unie existuje také PEN, KALF, AIEP
a na papíře snad i fakticky zaniklý Klub českých spi-
sovatelů. Toho jsem byl členem, a taky Obce, ze které
jsem, jak víš, vystoupil. V AIEP jsem ze setrvačnosti,
protože jsem se donedávna zúčastňoval jejich akcí,
jenže s tím je už taky nejspíš konec. V PENu, KALFu
a Unii jsem nikdy nebyl. Do PENu mě nikdo nepozval,
do KALFu nepatřím, protože literaturu faktu nedělám,
a do Unie, která mi přede dvěma roky laskavě dala svou
cenu a při té příležitosti mi nabídla členství, na stará
kolena vstupovat nechci, protože mě stafáž v nějakých
organizacích už dávno nebaví. Navíc Unii považuji za

obdobu židovského ghetta či indiánské rezerevace, do
které se nechali někteří levicoví autoři zavřít, čímž bo-
hužel zjednodušili pořadatelům tuzemských literárních
dostihů jejich nepřiznanou politickou selekci. Tak to
prostě je. A to nemluvím o tom, že Unie je spojená pu-
peční šňůrou s KSČM, což mi vadí. Jsem sice levičák,
a jako takový taky nemám nikde na růžích ustláno, ale
KSČM je pro mě verbálně příliš vlevo, a ČSSD fakticky
moc vpravo. Takže mi nezbývá, než zůstat osamělým
běžcem. No, běžcem, spíš lunochodem... 

Jo, a ještě k těm penězům. Já si myslím, že každá
práce má být zaplacená, pokud nejde o brigády
v rámci nějakého zájmového sdružení. Takže za své
občasné příspěvky do LUKu žádné honoráře nečekám
(vím, že je neplatíte nikomu), ale knihy bez honoráře,
či dokonce vlastním nákladem vydávat nechci. To bych
si až příliš připadal jako grafoman. Jenže chlapcům
a děvčatům z Aspiku skoro o nic jiného nejde. A to je
druhý extrém. Měj se! Jarda Čejka

dost nešťastně prezentovala především starostí o fi-
nanční stránku věci a opatrným nezájmem o věci
veřejné. Takže ode mne dostala v LUKu přezdívku
Aspik, coby zkratku slov Asociace spisovatelů kon-
formistů.

Mírná kritika, která se na hlavy zakladatelů pro
jejich počáteční chyby snesla, měla možná svůj
podíl na tom, že Asociace svolala zmíněný „sjezd
spisovatelů“, kterého se zúčastnilo několik desítek
básníků a prozaiků, ale i literárních kritiků, filozofů
etc. Mezi těmi literáty bylo, pokud jsem stačil zazna-
menat z krátkého televizního záběru do auditoria,
dost talentovaných autorů, ale – podle mne – málo
skutečných spisovatelů.

Protože za skutečné spisovatele byli v českých ze-
mích odjakživa považováni jen takoví autoři, kteří ve
své době nosili kůži na trh. Kterým nešlo jen o vlastní
honoráře, ceny a tituly, kteří neoslavovali pouze vítěze
a nešlapali po hlavách poraženým, nepřizpůsobovali
se žádné ideologii, nesloužili do roztrhání těla politic-
kým stranám, a neměli na očích postranní klapky jako
lekaví koně při Velké pardubické.

Pokud „spisovatelé v aspiku“ nečekaně obživnou
a začnou se víc zajímat o druhé než sami o sebe,
budou možná brzy sklízet hrozny hněvu. A nejen oni.
Ale třeba se jim také podaří znovu probudit zájem čes-
kých čtenářů o tuzemskou literaturu, zájem, jaký sklí-
zeli čapkové, fuksové, halasové, haškové, havlíčkové,
hrabalové, kafkové, kunderové, máchové, nerudové,
nezvalové, němcové, páralové, pavlové, reynkové, se-

ifertové, škvorečtí, vančurové, wolkrové, zábranové, za-
hradníčkové a další a další.

Kéž by se tak stalo co nejdřív! Jinak čeká českou
literaturu podobně tristní osud, jaký potkal světový
film. Ten také začínal jako zábava, později se stal umě-
ním, které strhávalo a kultivovalo stamilióny diváků,
ale pak se vrátil ke svému většinovému „hollywood-
skému“ údělu lepší či horší zábavy, jejíž úspěch se
měří jen a jen tržbami.

A degradace literatury a umění na pouhé zboží zna-
mená těžké ochuzení lidské kultury. Ale zajímá to
vůbec ještě někoho?
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Malý dovětek
Jaroslav Čejka sice otiskuje svůj článek v LUKu,

časopisu Unie českých spisovatelů, ale o její existenci
se vůbec nezmiňuje. Tím není řečeno, že UČS sdru-
žuje samé génie, to by byla nesnesitelná organizace
a géniové se odjakživa jen neradi nechávají zahnat
do ohrádek, byť sebepříjemnějších. Ale rozhodně vy-
hovuje Čejkovým požadavkům: jejím členům nejde
o honoráře (vesměs vydávají své knihy vlastním ná-
kladem), o ceny (uděluje výroční ceny, ale místo zla-
tého věnce laureát obdrží keramický pohár), nekouká
na ideové názory svých členů, nepeskuje je a nevy-
lučuje, neslouží politickým stranám, natož do roztrhání
těla, a nemá na očích postranní klapky, právě naopak
– sleduje zrůdnosti doby natolik, až je vyháněna ze
všech závodišť i stájí celého shnilého mocnářství.

http://www.obrys-kmen.cz KAREL SÝS
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Spisovatelé si pod názvem Asociace obnovili ne-
dávno svůj svaz, 5. a 6. 6. 2015 se sešli na ustavu-
jícím sjezdu a jejich předseda, Jan Němec (ročník
1981) si v úvodním projevu (otištěném v sobotní pří-
loze Lidovek Orientace) zavzdychal o nám všem ba-
gatelně známé skutečnosti a samozřejmosti, že jsou
bezmocní, že můžou říkat všechno, ale že to nemá
žádný efekt. Tuto samozřejmost rozvedl na celou no-
vinovou stranu, což je hezkých pár normostran. Holt,
rádi by zřejmě byli tím „svědomím národa" a on
národ nějak nefunguje, jako by byli tím jeho svědo-
mím.

Ale spravedlivě nutno přiznat, že to není jen tím, že
se věnují a připojují vždy a všude k pravdoláskařským
akcím a peticím Kocábů a Štětinů, že tak moc potře-
bují chránit národ před Zemanem a komunisty. Ve
světě to není typický rys tamních spisovatelů - ale ta
bezmoc asi ve vyspělém demokratickém světě ty-
pická bude. 

Ke konci projevu Němec připomíná: 
„Spisovatelé výrazněji neprotestovali ani proti pra-

vicovému extrémismu ani proti tomu - zde s čestnou
výjimkou Jana Balabána - když na lavičce umrzl první
opilý bezdomovec, propadnuvší sociální sítí na tvrdé
dno lhostejnosti. Měli jsme za to, že jde o jakési prů-
vodní jevy demokracie, respektive tržního kapitalismu
a byli jsme v tomto směru stejně naivní jako ti, kdo
v 50. letech očividné maření života považovali také
jen za postranní efekt dobra tak velkého, že člověk
proti němu není ničím. Je tu tedy ještě jedna možnost:
Co když jsme bezmocní hlavně proto, že jsme už
dlouho neudělali nic, na co bychom mohli být hrdí a co
by nás posílilo? Vyčerpáváme se názory, které v devíti
případech z deseti nedokazují nic jiného, než existenci
zduřelého ega, které je zastává."

Obávám se, že to nebude nic platné, pane Němče
- i kdybyste si z toho, co v projevu rozebíráte, vzali
takříkajíc ponaučení.

Reálsocialismus třeba za Novotného proti sobě po-
stavil společnost, která se jen bála mluvit odvážněji
a otevřeněji, než mnozí spisovatelé na IV. sjezdu
v roce 1967.

Dnes nevznikne žádný „šik spontánní podpory".
Musel jsem se smát, když nějaká „známá jména" se

podepsala pod nějakou
„pravdoláskařskou“ - ale
třeba i opačně orientova-
nou - petici a zřejmě se
(hlavně dříve, teď už jím to
snad došlo) naivně domní-
vala, že to snad bude mít
o to větší význam, když
jsou to „oni“ a nikoli ne-
známý plebejec. A násle-
duje facka od reality. Ono je to, namyšlený
intelektuále nebo umělče, skoro jedno - hlasů je tolik,
že se ztrácíš a mizíš, i kdyby vás byla celá „úderka
výkvětu známých jmen“, i když si myslíš, že by ti
(vám) mělo být nasloucháno (nebo aspoň víc než
jiným).

O tvých (vašich) předchůdcích si lidé na ulici vzru-
šeně povídali, co všechno spisovatelé „řekli za
všechny". Nyní to jednak neděláte, ale i kdybyste to
dělali, tak tento závratný pocit vašeho významu stejně
nepřijde. Ani jako „skutečně zasloužilá odměna". 

*****************
Pozn. red. Lípy – Ač je to velmi neobvyklé, byla

v BListech k tomuto článku přiřazena poznámka, je-
jímž autorem je Bob Kartous: 

Chápu pana Tejkla, ale nebyl bych tak kritický vůči
tomu, co pan Němec řekl. Je to do značné míry vý-
znamný posun od zastávání nějaké jednotné fronty
"pravdoláskařské" k větší diverzitě, dokonce k po-
třebě se od takové fronty emancipovat. Na sjezdu
zazněly i další projevy, v jednom z nich dokonce i va-
rování před tím, aby spisovatelé nebyli tak lacině
promiskuitní s pražskou kavárnou. Nicméně v jed-
nom je nutné s panem Tejklem souhlasit: české spi-
sovatele zaručeně nikdo neuslyší, i kdyby se snad
začali zabývat důležitými tématy. Na sjezdu jsem byl
a musím konstatovat, že spisovatelé mluvili pouze
sami k sobě. Několikrát jsem vznesl otázku, proč ne-
mluví o čtenářích a ke čtenářům. Nikdo mi na to ne-
uměl odpovědět. A tak vlastně nebylo o čem psát,
což mě mrzí, protože mezi mladými českými literáty
je nepochybně řada zajímavých lidí...

8. 6. 2015
http://blisty.cz/art

„VELKÉ SNĚMOVÁNÍ“ aneb PROČ NEVSTOUPÍ
DO STEJNÉ ŘEKY 
MIROSLAV TEJKL
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Před pikolou, za pikolou, heč, hledej si mě! 
ALEXEJ MIKULÁŠEK

Vlasta Rut Sidonová (1953 v Chomutově) se nedávno
představila knižním souborem Jídelna Šalom a jiné ži-
dovské povídky z dnešní Prahy. Vcelku úspěšně navá-
zala na tradice česko-židovské prózy meziválečné
i poválečné, jakkoli ideály českožidovského hnutí jsou
autorce cizí (vedou prý k asimilaci a ztrátě identity). Její
druhá kniha je žánrově odlišná: představuje ji sbírka
lyrické poezie PŘED PIKOLOU – ZA PIKOLOU (Praha: La-
dislava Fógelová, 2014, ISBN: 978-80-904565-1-8), te-
maticky však na povídkový text navazuje.

Sbírka, rozdělená do dvou oddílů, graficky i jinak od-
lišených, je věnována básníku Jiřímu Karenovi, nechybí
však ani verše inspirované životními osudy, či alespoň
věnované Stelle Zázvorkové, Karlu Sýsovi, Venuši S.,
romské učitelce z Rumburku, nevidomé zpěvačce Ka-
teřině T. K. a dalším. Obdiv k básníkovi Karlu Sýsovi
není náhodný, vyznívá z básní jako Básníkovi, Karlovi
S. 2009 nebo Neon, a vedle intimních reflexí je možno
zaznamenat i tuto radu: Přehlížej zimnici / po břiše pla-
zení / před zlatým teletem. / Není to znamení / je to JEN
/ mámení.

Verše plné lásky a /ne/udělované milosti jsou tóno-
vány křehkou touhou a jemným romantickým smut-
kem. Nečteme však lyriku lehounkých, jako vlásek
teninkých tónů a něžně hravých /hyper/náznaků; au-
torčina obraznost je vždy spíše konkrétní a vizuální
(a z očí přivřených / upadne cosi / do hrníčku s kávou),
snad až realistická, dokáže být až syčivě hrozivá, iro-
nická, prosící i vědoucí (Nač poslouchat velká slova, /
když nic / neznamenají). Od přímých díkůvzdání Bohu
a proseb o odpuštění směřuje ke konkrétnímu podo-
benství, v němž se tají přesah, tak či onak však silné
city (Chtěl bych ji mít pod střechou, / abychom spolu
roztáli. // Naše vločky padají daleko od sebe /…/ ale
možná tam nahoře / hluboko pod nulou / k sobě ales-
poň přimrzneme, b. Neon, s. 24). Možná se v těchto
metaforických stylizacích (a jsou to opravdu jen auto-
rčiny sebe-stylizace?) tají obavy ze samoty jako údělu
moderního člověka, jemuž ani Bůh ani kdokoli blízký
v podstatě nerozumí, ačkoli se všichni domníváme, že
nám, právě nám, je Nejvyšší, Hospodin, Bůh nejblíže.
A vedle touhy, touhy po lásce a obapolném odevzdání
se je to právě představa Boha, k níž se subjekt básní
upíná jako k jistotě a kotvě. Tak čteme např. v modlitbě
Šedesát, básni coby prosbě o odpuštění a poděkování
Pánu za možnost volby na rozcestí, za vidoucí oči, uši

k slyšení i za rozum,
/ který pochopil, že
existuješ a umožnil jí
rozeznávat dobro
a zlo.

Do poezie nejed-
nou vstupují exotické
obrazy inspirované tu
posledním letem au-
tora Malého prince,
jindy majákem sv.
Petra v Makarské,
poté zase datlovými bonbony zAbu Dhabi nebo oleandry
vSamarii, nechybí ani fontána Saint Michel, samozřejmě
ani Jeruzalém a Jaffská brána, ani černý prodavač pod
Etnou. Ovšem skutečným „dějištěm“, místem „pobytu“,
nebo alespoň „pozadím“ bytí lyrického subjektu je ne-
sporně český kulturní prostor, prostor českého jazyka
a jemu odpovídající vnímané bytí, svět viděný českýma
očima. Ožívá tu nejednou přímo Praha, ta současná, in-
timní prostor královen i kuběn, pyšných zraněných lvů
iGolemů snaprogramovaným mozkem (jsou na něj hrdí,
tedy cokoli mimo vložený program je uráží); město,
v němž je přetvářky více než upřímnosti a obavy překy-
pují přes okraj tohoto tavicího kotle.

Básnické texty zařazené do sbírky jsou psané (byť
ne výlučně) volným veršem; nechybí poezie dejme
tomu existenciální, v něčem prévertovská či kainarov-
ská (jako je báseň Sama). Pocit samoty, přesněji zá-
pasu se samotou, je leitmotivem sbírky – partner, děti,
Bůh, bližní, ti všichni mají samotu překonat, zabít její
toxin, ale zdaleka ne vždy se jim to daří.

Čteme texty místy blízké modernímu šansonu nebo
blues, ale i ozvuky české nebo moravské lidové písně
(Má milá matičko nebo Dívka písnička), starozákonní
reminiscence (Dlouhá cesta pouští), stejně jako texty
dejme tomu sociálně-kritické (Přízemí hotelu Hilton,
přehlídka anorexie v lila parádě zcela bez citu). Až sar-
kasticky a realisticky pohlíží autorka na ty, kteří se chtějí
vlísat do přízně kohosi skutečně nebo domněle vliv-
ného a vzbuzují spíše trapnost než soucit (Jeho ctitelé).

Básnická sbírka Vlasty Rut Sidonové je milým pře-
kvapením v kontextu současné české lyriky, která snad
jako jediná dokázala opravdu umělecky vzdorovat ne-
přízni času, nikoli se jí podřizovat či ji exploatovat.

L.U.K. č. 21/2015
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PRO NOVÉ NÁRODNÍ PROBUZENÍ
MILAN BLAHYNKA

Po mohutné a hutné Apokalypse podle Joba
(2013, pozměněně pak 2014) a po hravé dravé Mé
abecedě (2014) je tu Karel Sýs, vždycky týž a jako
vždy i jiný, s novou, tentokrát tenčí, jen co do knihař-
ského zpracování měkčí knížkou čtvercového for-
mátu TŘI VZKAZY SPÁČŮM (Zdenka Brožová
Periskop, Hluboš, 2015; na obálce dobová rytina Svo-
bodní zednáři na barikádě za dob Komuny, frontispis
Stržení sloupu na pařížském náměstí Vendome
1871); jak ten obrazový vstup, tak formát nemálo
znamená. Obrazy napovídají otázku: nežijeme dnes
i my v čase tak velice nahromaděných rozporů ve
společnosti, za jakých roku 1871 došlo v Paříži k re-
volučnímu výbuchu, který nutně skončil porážkou,
protože nebyla ještě síla schopná zabránit restauraci
řádu, jenž těžké rozpory plodí? Je taková síla v po-
hotovosti dnes? Na tu řečnickou otázku mimoděk
odpovídá formát, napovídající, že doposud toliko bás-
níci jsou s to uskutečňovat nemožné, ve svém díle
přesvědčivě řešit kvadraturu kruhu (křídového kruhu
násilí, křivd a vražd, o němž nás stále přesvědčují,
že je věčný), na jakou se všecka věda zatím nezmo-
hla. Dokud mlčící většina spíše spí a ráda se dává
uspávat, reálná naděje na šťastnější život v lidštěji
uspořádaném světě ještě není. Je třeba se probudit
a prozřít, a v tom je úloha básníků hodných toho
jména; básníků kohoutů plašících smrt, beznaděj
a pasivitu.

Proto první Sýsův vzkaz, nazvaný A bude hůř!, se
právem vysmívá těm kolegům básníkům verše
i prózy, kteří – ať už stejně upřímně jako naivně, ať
vypočítavě – přiložili svůj hlas k nastolení tržní svo-
body, mnozí snad ani netušíce, kdo a jak si svobodu
zprivatizuje a zneužije na úkor i jich samých, a dosud
si svůj omyl nedovedou přiznat a diví se, že za svůj
hlas nejenom nedošli většího uznání a podílu na vý-
těžcích „růstu růstu“, ale že slovo, jež bylo na po-
čátku, náhle pro management nic neznamená; že
čtenáři „čtou akorát ceníky“; že „šavlozubý kapita-
lismus nestojí o Zolu o Dickense o Balzaka / o Čapka
Vančuru ba ani o Magnuska / o nikoho kdo zobrazuje
dokonalou prázdnotu“ světa, v němž jde jen o zisk
a který „spisovatelkám nabízí kšeft s vlastní píčou /
spisovatelům s vlastním pinďourem / Kdo tři neděle
nebyl na obrazovce jako by nebyl“. Vždyť i „Kohout
dokokrhal Holub dovrkal Šiktanc doobrátil / sukno

nevydrží tolikeré ob-
racení“.

A „bude hůř / ani
hořící hovno vás ne-
zahřeje“ (…a bude
hůř napsal Jan Pelc,
Hovno hoří Šabach).
Sýsovi se daří po-
jmenovávat nad-
cházející osud
konjunkturálních
psavců názvy jejich
knih, domněle no-
vých hvězdiček na českém literárním nebi, ve sku-
tečnosti pouze nov, které zazářily na jednu dvě
sezóny a pohasly. Bude hůř pro autory, kteří se ze
spánku na vavřínech svých zásluh o vítězství trhu
probírají zvláštním způsobem a připodobňují se hy-
enám, po jejichž způsobu dnes marně vyjí o sto šest,
aby jim velcí dravci za jejich prorežimní zásluhy do-
přáli dohlodávat přednostně alespoň zbytky, jichž je
pro všecko spisovatelstvo málo. V tom je první Vzkaz
také slovem k úsilí party prominentů nyní si zaklá-
dajících svou Asociaci. Bude jim hůř hlavně proto, že
„literatura není děvka“ a „poezii zas narostou vlasy“,
jen co procitnou lidé, kteří zas jednou nebděli. „Co si
vezmete do pohřební loďky? / Hovno hoří nebo Zdi-
vočelou zemi? / Zahradní slavnost? / Osiris čte Slav-
nosti sněženek! / Maso egyptských hrnců? / Charón
miluje Smrt krásných srnců. /…/ Orlického velkok-
nížete? / Malého prince! / Prahu se žlutými prsty ma-
fiánů? / Prahu s prsty deště!“

První vzkaz je přesný v zobrazení dneška: „Místo
albatrosa přiletěla na Národní třídu banka“ (těch
domů, ve kterých peněžní chrámy „nahradily“ na-
kladatelství a knihkupectví, je bezpočet) a stejně se
vede i národu: „Český lev je bezpečně ustájen / před
volbami vypouštěn na vodítku / krmen odřezky z kní-
žecího cemru.“ První Vzkaz je vnitřně soudržný, jsa
protkán citáty, parafrázemi a motivy z české i u nás
zdomácnělé poezie, přísloví, pohádek, evokací kon-
stitutivních součinitelů národa. Tu „neslyšně klinká
ztrhané rolničky hlas“, „stíny modra nebe“ (Mácha),
„holduj kanci mobilu“ (V+W), „věci už nejsou mlčen-
liví soudruzi“ (Wolker), „ach to kalné ráno“ (Seifert),
„zlaté tele neznamená zlaté dno“, „oslové otřeste
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se“, a to často v konfrontaci s dobovými hesly a flo-
skulemi, odpalovanými zpět na svět poezii a lidství
nepřátelský („Neděkujeme vám ale odejděte“).

K čemu básníka inspirují názvy právem populár-
ních děl, to ukazuje třeba verš na téma „co si vez-
mete do pohřební loďky“, verš „Dobře placenou
procházku po Kábulu?“ Název nejen divácky šťastné
semaforské buffoopery tu příslovečným určením „do
Kábulu“ sarkasticky připomíná hned dvojí velice ne-
šťastné vojenské úsilí o podmanění Afghánistánu.

Poslání prvního vzkazu se nečte na konci, ale
v samém jeho středu: „Jen žádný strach před vel-
kými zvířaty…“ Parafrázovaný verš napsal Halas
roku 1938 pro nadcházející těžké časy; není dnes už
zase nadmíru aktuální?

Druhý vzkaz už svým názvem Blahobyt v křivém
přenosu míří na spáče, kteří dokázali spát, když „Říše
vzala lid svatého Václava / pod ochranu před asijskou
stepí“, a dnes zase spí, neboť je „celý svět pod
ochranou CHCIA“. Druhý vzkaz je nepředstavitelně
trpký, vzpomíná, jak „200 000 přicupitalo odpřisah-
nout věrnost Plešatému / Skrčenému a pajdající Říši
/ jen když se zruší výjimečný stav / a oni budou zase
odpoledne trsat na čajích v Repre / a večer čučet
v Lucerně na Mariku Röckovou“. Sýs neskrývá své
rozčarování z lidu s kosou a kladivem, o němž snil
St. K. Neumann, že úrodu novou sklidí sám se svými
a postaví chrám bratrské doby: ten lid „kosu zahodil
na smetiště dějin“ a „kladivo prodal Siemensům za
volňásky na peepshow / kam mu bolšán zakazoval
přístup / Úrodu za něj sklidili werwolfové z Impéria…
“ Neboť slavní „Čékáďáci přece nebyli děti nýbrž dě-
tinové!“, takže „příživníci modrokrevníci a černok-
něžníci se opět pomstili“.

A básník se spáčů ptá: „Na jak dlouho ještě?“
Když přece „kukaččí vejce vzpoury jsou už nasazená
/ Minulost je plná myší / přítomnost se hemží kry-
sami / budoucnost hladovými lvy“ a „svět je jedno
velké náměstí / pro snášení kukaččích vajec“, jak se
čte ve druhém Vzkazu už předtím. Sýs tam parafrá-
zuje Nezvalovo čtyrverší Place du Tertre ze Sbohem
a šátečku, a to takto: „Lásko setkáme se spolu až se
světu poštěstí / sedět u jednoho stolu na Míráku…“
A dodává: „Jenže snění pro kapitál není.“

Je na čtenáři, aby si sám řekl, co dělat, aby se sny
stávaly skutkem; aby se světu konečně poštěstilo.

Třetí Vzkaz spáčům už názvem Pouště hojnosti –
oázy nouze napovídá, že svět se sice rázně přepólo-
val („svazáckou modř překryla naťácká pouštní
hněď“), ale není na výběr. Je to nelítostná sarkasticky

stylizovaná zpráva jak o zglobalizované Zemi („Běda
– papírový tygr se přemnožil / Aladin už nemusí třít
lampu naučil se pouštět rakety / Alibaba a jeho mili-
arda loupežníků / přetrumfne profláknuté loupežníky
strýce Sama“), tak i o naší zemi, kdysi krásné a mi-
lované. Je to virtuózní skladba zahraná na struně na-
pjaté mezi travestovaným Máchou („ach zemi
krásnou zemi vyprodanou“) a říkankou sršící divo-
kými konotacemi („To nebude studený plamen / to
bude mazec / kočka / vrabec / Hospodine dej ať se
tak stane za našeho života / Howgh Tak jsem řekl /
Amen“).

V přepólovaném světě je vše jinak, úděsnější:
„Stáli jsme v studených frontách na banány / ale ne-
znali jsme horké fronty na hraně velmocí.“ I sloky
a verše uložené v paměti každého, kdo má rád poezii,
poezii života, je třeba přepsat, aby na dnešek seděly.
Nezval 1950: „Modré a bílé průvody mužů a žen, /
červené šátečky pionýrů. / Mladý je ten, mladý je ten,
/ kdo bojuje za šťastný život s armádou míru.“
Směšné? Jak komu. Ale sotva je k smíchu Sýs 2015:
„Zástupy chrtů a zástupy fen / červené šátečky bu-
kanýrů / mladý je ten kdo rejžuje / mladý je každý
režimista.“ Verše V. J. Picka, které zřejmě ve Zvona-
řově písňové verzi po sto letech inspirovaly Hrubína
k nádherným slokám Jobovy noci, začínaly: „Čechy
krásné, Čechy mé! / Duše má se touhou pne, / kde ty
vaše hory jsou, / zasnoubeny s oblohou?…“
A u Sýse? „Ach Čechy krásné Čechy mé / prso lokajů
se pýchou dme“, jak jinak, když přece „tekutý Čech“,
pružný Čecháček, „obsluhoval anglického krále,
čekal na medajli od starýho Procházky / lízal koule
římskému papeži / voskoval kníry Vilémovi“, „stavěl
nový svět v Akci Zet / a zas ho bořil v Akci Žet“, ba
i „přísahal na Sion i na silon…“ Spáči připustili, že
„je třetí Mnichov“ a že už „rozparcelována je česká
krajina / země kde na jméno Ježíš / do bankomatu
běžíš…“ Jaký to úžasný bankovní komfort pro kli-
enty spáče na polštáři konta, probouzející se, jen aby
konzumovali; a jaký to horor, vzpomeneme-li si na
sloku z Bieblovy závěrečné básně sbírky S lodí jež
dováží čaj a kávu: „Na druhé straně světa jsou Čechy
/ krásná a exotická země / plná hlubokých a záhad-
ných řek / jež suchou nohou přejdeš na Jména
Ježíš.“

Citované úryvky ze Tří vzkazů spáčům snad prů-
kazně dokládají, jak jsou Sýsovy verše vrchovatě na-
syceny nejrozmanitějšími, slohově často vzdálenými
slovními a frazeologickými výrazy z minulosti i pří-
tomna, z hovorové řeči i poezie, z politických a me-
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diálních frází i z mudrosloví, z Písma i z argotu, ze
všech slojí života i živoření, z jevišť i dějišť: na prk-
nech Semaforu se hrála „Taková ztráta krve“, listo-
pad oponou nejen divadel trhnul a je tu „taková ztráta
paměti“; ale co víc, zdánlivě zbytečně dlouhé, až ob-
žerné citáty ukazují, jak obrovská je absorpční způ-
sobilost Sýsova volného elastického verše, který
nepohrdne originální slovní hříčkou (jak taky když
nejste zamilovaní, ale zamejlování; rejžuje – reži-
mista), rýmem (Džugašvili Ševardšili Saakašvili /
svorně věnce vili; Ježíš – běžíš; kecy – k deci) i alar-

mujícím nerýmem: Nezval pointuje Place du Tertre
veršem „na jediném náměstí“, veršem, jenž se rý-
muje s veršem „až se světu poštěstí“, Sýs burcuje
nerýmujícím se a stylisticky i rytmicky vykloubeným
veršem „na Míráku“, tj. na náměstí s dominujícím
domem nikoli míru (který má v názvu), ale armády.

A jsme u úhrnného vzkazu spáčům: „Druhá svě-
tová je stará páka / žijeme před třetí.“ Ať se konečně
proberou soustavně lakovaní „lidi / co dohlídnou leda
na nejbližší vejplatu“.

LUK 15. 7. 2015 

Jsem si vědom, že slovo elita může při špatném
výkladu vyvolat podrážděnou reakci. Svým způso-
bem máme elit až po krk. Jsme si však skutečně
vždy a ve všem rovni a tak snadno zaměnitelní?

Ano, měli bychom si být rovni před zákonem, ne
však již v jednotlivostech lidského umu a poznání.

V lidské společnosti existují nesouměřitelné oblasti,
ve kterých platí rozdílná pravidla a jejich vnímání.
V průmyslu a obchodu je oprávněným představitelem
elity úspěšný podnikatel, který při respektování zá-
konných pravidel a obyčejné lidské slušnosti vytváří
zisk a rozvíjí vlastní firmu. Ve vědeckých týmech je
kvalita osobnosti prověřována srovnávacími meto-
dami, pokusy a případným využitím v praxi.

Ve sportu nám mnohdy stačí stopky, součty
bodů, dosažené branky a podobně. Ve všech těchto
oblastech je vytvářena určitá měřitelná hierarchie,
která až na výjimky potvrzující pravidlo, zobrazuje
objektivně velikost osobnosti v jejím profesním za-
měření.

Vkročíme-li však do oblasti kultury je všechno
jinak. Vytvořit osobnost téměř z ničeho, to je pouze
mediální záležitost. Zde se nerespektuje ani sku-
tečná hierarchie, ani elitní dokonalost. Často je
takto vyzdvižený jedinec pouhým výplodem módy,
mnohdy rozhodují kvality ze zcela jiného oboru,
osobní záliba těch, kteří rozhodují o společenské
zakázce, případně snadný přístup k ekonomickým
zdrojům, ale i drzé čelo a schopnost úspěšně kla-
mat. Důsledky jsou s časovým odstupem v dopadu
na myšlení nepřehlédnutelné.

Tento stav však není nový a neobvyklý. Už ne-
konečně dlouho shromažďuji staré ročníky literár-

ních a společen-
ských časopisů,
které toto mé tvr-
zení dokládají.
Kmenoví autoři na-
plňující jejich
stránky se ani
vzdáleně nekryjí
s plejádou těch,
kteří přetrvávají
v literárním pově-
domí. Naopak,
jména skutečných osobností se zde objevují
zřídka nebo i zcela chybí. Často mne napadá
otázka, kdo je v tomto případě více poškozován,
zda autor, který prošel životem mimo veřejnou dis-
kusi nebo čtenář, který byl sycen slovy plochými
a určenými k zapomenutí. Pokud autor i přes toto
opomíjení vytvořil dílo schopné odolat času - a pří-
kladů je bezpočet - je jednoznačně poškozeným
čtenář a společnost.

Ale dosti záběhů do minulosti. Náš čas je tady
a teď. Je asi potřebné se zeptat, zda naše poněkud
kocourkovské hašteření a bulvární sebevědomí
není předurčeno právě tímto zamlžením v oblas-
tech kde je slovo a formulace myšlenek základním
kamenem společenské stavby.

Jestliže chceme vyhnat povrchnost a sebe-
středné mudrlantství z křižovatek našich dialogů,
pomáhejme utvářet skutečnou profesní elitu a to
ne pro pohodlný život literátů - od toho ji Bůh chraň
- ale pro přehlednost událostí, které prožíváme
a důvěryhodnost slov, která nás obklopují.

UTVÁŘENÍ PROFESNÍCH ELIT
PETR MUSÍLEK
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Staša Fleischmannová. Vrstvami
PETR KADLEC

V nakladatelství Torst vyšla v roce 2014 pozoru-
hodná knížka vzpomínek, nazvaná Vrstvami. Auto-
rkou knížky i řady fotografií v ní obsažených je
Staša Fleischmannová, jedna ze sester – dvojčat,
rodem Jílovských (narozeny 1919 v Praze). Druhá
z dvojčat je Olga (Ola), provdaná Housková. Otec
Rudolf Jílovský, vlastním jménem Rudolf Klein
(1890 Kroměříž - 1954 New York), byl kabaretní
zpěvák, člen vlastenecky a protihabsbursky orien-
tovaného kabaretu Červená sedma (založen 1909),
později nakladatelský redaktor, přítel Ferdinanda
Peroutky a člen společnosti vlastenecky a masa-
rykovsky orientovaných spisovatelů. Za 2. světové
války působil v odbojové skupině Parsifal. V roce
1948 emigroval do USA, kde od roku 1951 začal
pracovat v americké redakci Svobodné Evropy.
Matka autorky, rovněž Staša (1898 Vídeň - 1955
Praha), je vnučkou Julia Grégra (1831-1896), poli-
tika a poslance Zemského sněmu a jednoho ze za-
kladatelů strany Mladočechů a dcerou lékaře
Ladislava Prokopa Procházky (1872-1955), minis-
tra zdravotnictví (1920-1921), důvěrného přítele
Karla Čapka, jednoho z autorů a spisovatelů (jako
byli například J. Čapek, J. Herben, J. Kallaba, J.
Kopta, J. Kříženecký, F. Langr a F. Peroutka), kteří
reagovali podobně, jako Čapek svým článkem Proč
nejsem komunistou na anketu časopisu Přítomnost
(1924-25). Maminka naší autorky Staši byla
krásná, inteligentní a emancipovaná žena, vynikala
šarmem i espritem. Přeložila Milence Lady Chat-
terleyové od D. H. Lawrence a další v té době kon-
troverzní romány. Přátelila se s Milenou Jesenskou
(obě jsou absolventky dívčího gymnázia Minerva),
spolupracovala s Voskovcem a Werichem, jejím du-
chovním světem byl Devětsil. Po rozchodu s man-
želem se stal jejím druhem Adolf Hoffmeister. 

Obě sestry, Staša i Ola, studovaly fotografii u Ja-
romíra Funkeho. Rok před 2. světovou válkou si za-
ložily svůj ateliér s názvem Fotografie OKO v domě
U Topičů na Národní třídě v Praze. Jejich prvý zá-
kazník byl Karel Čapek. K přátelům rodiny patřilo
mnoho známých osobností: již zmíněná Milena Je-
senská, Ferdinand Peroutka, František Halas, Julius
First, Jan Werich, Jiří Voskovec, Jaroslav Ježek, ale
i Vladimír Clementis, Hans Krása, Adolf Hoffmeister,
Zdeněk Bořek-Dohnalský, Josef Šíma, a další. Před-

tím sestry pracovaly v redakci Pestrého týdne spolu
s Milenou Jesenskou. Účastnily se akcí Mladé kul-
tury, na všech představeních Osvobozeného divadla
seděly v prvé řadě, manifestovaly proti fašistickému
diktátorovi Frankovi za demokratické Španělsko,
podnikly nebezpečný výlet do nacistického Ně-
mecka, manifestovaly na podporu V&W v roce 1938.
Koncem téhož roku se v galerii Mánes spontánně
loučily s Jaroslavem Ježkem před jeho odjezdem
do USA. “Za pianem seděl Ježek a vedle piana stálo
pár lidí spolu s Fučíkem a jeho tehdejší přítelkyní
a všichni, nejhlasitěji Fučík, zplna hrdla zpívali. Do-
konce si pamatuji co: Děvče ze dvorečka hledí do
slunéčka, skoro-li zajde…“ 

Kniha obsahuje bohatý výběr fotografií jak
z tvorby autorky a autorčiny sestry, tak z rodinného
archivu jejich rodičů. Většina z nich nebyla dosud
nikde publikována. Řada z nich zobrazuje známé
osobnosti a váží se k nim zajímavé příběhy a vzpo-
mínky. Jako například k velmi známé fotografii
Julia Fučíka z Moskvy roku 1936, ze zájezdu
spolku Mánes na oslavy 1. Máje. Tato fotografie
Staši Fleischmannové byla rovněž nedávno zveřej-
něna na výstavě o životě a tvorbě pětadevadesáti-
letých sester – dvojčat, nazvané Foto OKO
v pražské Galerii Leica (proběhla od 10. 4. do 14. 6.
2015). Další ze vzpomínek na J. Fučíka se týká
mnohem dramatičtější situace. 

„Za okupace k nám do ateliéru OKO jednou při-
šel Lubomír Linhart, kterého už jsme znaly, dělaly
jsme pro něj reprodukce dokumentů pro ilegální
tisk a kopie fotografií zvěrstev německé armády
na Ukrajině (řady oběšených obyvatel). Po válce
nám řekl a napsal, že k nám měl absolutní důvěru
proto, že jsme dcery Staši Jílovské. On sám byl
v odboji velmi aktivní, organizoval Národní revo-
luční výbor inteligence (NRVI). Tentokrát k nám při-
šel, že k nám posílá jednoho člena, který je
v ilegalitě a potřebuje ilegální občanský průkaz. Že
přijde v šest hodin, že máme udělat narychlo foto-
grafie a negativ zničit. Přišel takový fousáč a vše
jsme udělaly dle instrukcí. Když odešel, tak já
říkám: „Olo, to byl Fučík.“ Ola na to: „Ale ne, ten
nemá fousy.“ Ale byl to Fučík … Dopadlo to dobře,
za takový čin byl přinejmenším koncentrák, i kdyby
to nebyl zrovna Fučík“
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Jestliže 1. světová válka nepřímo ovlivnila myš-
lení a postoje autorky, tak 2. světová válka tragicky
zasahuje do jejího života již přímo. V Osvětimi
umírá její manžel Bedřich Stern (1916 -1943). Za
rok nato v Ravensbrücku umírá Milena Jesenská,
v březnu 1945 umírá v koncentračním táboře Flos-
senbürg dobrý kamarád „Pepek“ Taussig, jeho ro-
diče před tím přišli o život v Osvětimi a jeho bratr,
komunistický redaktor František, je popraven za
Heydrichiády. A další a další… 

Jednání obou sester v době německé okupace,
jejich matky, přítele Oly - herce Karla Housky a dal-
ších, po zatčení jejich otce a jeho
druhé ženy Šopily gestapem, kdy
z bytu zatčených vynášejí aktovku
narvanou obálkami, a tyto obálky
roznáší po pražských poštách (pa-
trně šlo o finanční pomoc postiže-
ným, tzv. Benešův fond) je líčeno
neobyčejně prostě, samozřejmě.
Kolik bylo tehdy takových hrdinů,
a jak málo z nich má jména!

V pozdější době, kdy druhý man-
žel autorky Ivo Fleischmann (1921
Praha - 1997 Paříž) pracoval jako
kulturní atašé ve Francii, se počet
přátel rozšířil o Louise Aragona, André Bretona, Bo-
rise Pasternaka, Ludvíka Aškenazyho, a o mnoho
dalších. Ivo Fleischmann v roce 1970 spolu se svou
ženou Stašou a dětmi emigrují a žijí v Paříži. Ola,
provdaná Housková, žije s rodinou v Praze. Její
manžel, herec Karel Houska (1916-1987), působil
40 let ve Vinohradském divadle.

Kniha dále obsahuje vzpomínky autorky na udá-
losti let 1945 – 1989, na setkání s B. Pasternakem,
a okolnostmi tohoto setkání z roku 1956, na ná-
vštěvy v jejich vršovickém bytě. Mezi jinými u nich
byli Roger Vailland, Luis Aragon s manželkou Elsou,
Tristan Tzara, Vladimir Pozner i Pablo Neruda. Uve-
deny jsou tři ze vzpomínek Ivo Fleischmanna,
z nichž asi nejzajímavější se váže ke slavnostní ve-
čeři v Hrzánském paláci na počest L. Aragona
a jeho ženy Elsy Trioletové (vraceli se z Moskvy)
v Praze, za účasti Jiřího Taufera, Vítězslava Ne-
zvala, Marie Pujmanové, Adolfa Hoffmeistera a Ivo
Fleischmanna, na které údajně došlo mezi J. Tau-
ferem a L. Aragonem k roztržce. V knize je uveřej-
něn i závažný dopis autorky Josefu Škvoreckému
(z 4. 11. 1977), ve kterém si autorka stěžuje na
Václava Černého, kvůli jeho knížce Pláč koruny

české, kterou J. Škvorecký v nakladatelství 68
Publishers v Torontu vydal téhož roku, tedy 1977.
V dopise Staši Josefu Škvoreckému do Kanady
mimo jiné stojí:

„Přečetla jsem si knížku Václava Černého Pláč
koruny české, kterou jste vydal. …čtení mě tak roz-
čílilo… V knize je mnoho informací, ale i dezinfor-
mací. Kdyby to bylo tak, jak V. Černý vypravuje, tak
by vlastně byl vůdcem demokratického odboje, tím
ale nebyl... A pak největší “bomba”, Julius Fučík. My,
kteří jsme ho znali osobně, víme, že Fučík nebyl to,
co z něj udělala komunistická propaganda po válce.

Byl komunista tak, jako byl komu-
nista Halas, Nezval, Vančura, Hora,
S. K. Neumann, E. F. Burian, Hoffme-
ister, Milena Jesenská a další, a Fučík
byl jejich přítel. Byli to komunisté
s ideálem docela jiným, než jak se to
vykládá dnes. Jejich chyby byly inte-

lektuální a filosofické. Konspirační
chyby Fučík asi dělal, jeho Reportáž
je určitě zkomolená, upravená, ne-
úplná, ale ani my, ani Václav Černý
neznáme pravé znění. Václav Černý
vlastně vidí Fučíka pouze takového,
jak ho předváděla propaganda

vládnoucí KSČ. Zdá se mi, že meziválečné levicové
literární kruhy V. Č. neznal.”

Kopii tohoto dopisu Staša poslala Ferdinandu
Peroutkovi. Ten jí v prosinci 1977 odpovídá: “Milá
Stašo, jak dobře vidíš do jeho kuchyně. Ale to je
u p. Černého nepřemožitelné, on musí, musí. Ne-
chci mu ubírat na zásluhách, které sklidil jako kri-
tik, ale jinak to vždy byl komický panáček. Já jeho
knihu nečetl, leží u mne nedotknuta. Přátelé mi ří-
kali, že mi připisuje onu větu, a tak si dovedu před-
stavit i všechno ostatní. Ačkoli mně svrbí prsty, já
přece se zřeknu toho, abych napsal jeho portrét,
ačkoli by to mohla být zábavná povídačka. Je pro
mne nenapadnutelný z důvodu, který já daleko více
uznávám než on. Pražským pánům by připravilo
značnou radost, kdybychom my dva se začali po-
týkat, a lepší češtinou, než se obyčejně děje. Ušet-
řili bychom jim kus práce, mohli by jen citovat. Tak
tedy raději ne, pokud mne se týká – on ovšem je
v té věci nezkrotný, a tak čtenáři se chvíli budou
dovídat – teprve po letech a jen od něho – že
p. Černý byl vůdcem v těch složitých, mnohostran-
ných událostech, v nichž takových vůdců jako on
bylo dvacet, třicet, čtyřicet.”
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Vzpomínky končí v roce 1989 návratem autorky
do Československa a fotografií autorky s Václavem
Havlem při předávání řádu T. G. Masaryka Rudolfu
Jílovskému in memoriam v roce 2000.

Lze souhlasit s názorem syna autorky Petra Fleis-
chmanna, který v úvodní kapitolce píše, že bez po-
chopení tohoto kulturního prostoru, ke kterému patřily
rodiče autorky i autorka sama, nelze řádně porozumět
českým dějinám první poloviny minulého století. 

Ocenění zaslouží výtvarné zpracování autorčiny
knihy, stejně jako bohatý jmenný rejstřík a seznam

rodinných příslušníků s jejich životopisnými daty.
Jak už to u podobných knih bývá, není hodnotná
jen tím, že poskytuje pohled na zajímavé a známé
osobnosti, na historické události, na dokreslující
události ryze osobního charakteru, v průběhu jed-
noho dlouhého aktivního života, ale i tím, že u vní-
mavého čtenáře navozuje mnoho dalších otázek
a námětů ke studiu. Umožňuje hlubší poznání doby,
kterou prožívali, snad i ovlivňovali, a událostí,
o kterých se asi ještě dlouhou dobu povedou živé
polemiky.

SOUVISLOSTI 
Rozhovor Jany VACKOVÉ s Marií ZÁBRANSKOU

• Svou genetickou souvislost jsi propojila
s otcem – uměleckým řezbářem. A co dědeček -
legionář z transsibiřské anabáze? 

Měla jsem veliké štěstí. Moje dětství naplňovaly
kontakty s dědečkem, který byl osobností. Po šesti
letech se vrátil domů, ke své rodině. Žena s pěti
dětmi čekala... Vyzdvihuji podstatné, vztah k církvi.
Po zkušenostech z války došel můj děd k přesvěd-
čení, že není bůh. Viděl kněze, kteří žehnali zbra-

ním a vybízeli k zabíjení. Takže i já jsem nevěřící,
a s údivem žasnu, jak církev stále dokáže manipu-
lovat s lidmi.

• Takže dědeček jako portrét osobnosti s trva-
lým působením… 

Člověk, lidská duše mě velmi zajímá. Discip-
línu portrétu ve své tvorbě miluji. Ráda si vyzkou-
ším zobrazení historických osobností. Uvedu
například Jana Amose Komenského. Jeho ideo-
vou podobu jsem ztvárnila jako malbu, grafický
list a dokonce pamětní medaili. Ale daleko větší
počet jsem vytvořila současných portrétů, napří-
klad pro přírodovědeckou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze. Jsem hrdá, že moje dílo přispělo
k uchování v povědomí přední profesory, vědecké
výzkumníky. Jejich portréty natrvalo zdobí uni-
verzitní prostory. Uvedu jména: František Po-
šepný, Emanuel Bořický, Radim Kettner, Richard
Zoubek. Další realizací byl například Alexander
von Humboldt, německý přírodovědec světového
významu - pamětní deska na lázeňské budově
v Teplicích. Zájem o současný portrét jsem si
uspokojila i v rámci rodiny. Vyzkoušela jsem i au-
toportrét. Svou portrétní tvorbu dávám k zhléd-
nutí a posouzení veřejnosti na webových
stránkách… 

• Nelituješ souvislosti s mánesovskou výstavou
„Mladí malíři dětem“? Zdá se, že nad tvé síly je
kdysi milovaný – nejen tebou – Adolf Zábranský,
v posledních letech prý „socrealistický“, takže má
utrum. V Mánesu jsi ho poznala ….

Mám-li připomenout své výtvarné začátky,
musím připomenout výbornou organizaci Svaz
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českých výtvarných umělců. Poskytovala nám,
začínajícím, veliké možnosti. Například akce
"Mladí umělci dětem“ (1978) – to byla soutěž
o výtvarné řešení prostor dětské nemocnice
v Motole. Výsledky soutěže byly prezentovány na
výstavě v Mánesu a my mladí jsme byli právem
hrdi, že naše práce má smysl a uplatnění. Ver-
nisáž jsme oslavovali v kavárně Mánesa. Ten
večer se mezi nás vmísil starší kolega s tím, že
téma „Umělci dětem“ jej hodně zajímá a že se
tvorbě pro děti věnuje mnoho let. Při vzájemném
představování jsem zjistila, že vedle mne stojí
významný český malíř Adolf Zábranský. Velmi
brzy jsme začali spolupracovat. Měl v té době
veliký cíl. Dokončit soubor sedmi kartonů veli-
kosti 250/350 cm na historická témata z revo-
lučních tradic našeho lidu. Měl dokonce i plán
realizovat je technikou fresco-secco (nástěnná
malba). Náhlé zhoršení zdraví jej přinutilo najít
novou techniku a to goblény. Jejich dokončení
a umístění v prostorách Národního shromáždění
se již nedožil. Vzniklo ojedinělé monumentální
dílo. Pracovníci Uměleckých řemesel ve Valaš-
ském Meziříčí, kteří tkali goblény, mi sdělili, že
jsou si vědomi významu díla, a že se dlouho ne-
najde výtvarník, který by něco podobného doká-

zal. A přesto po sametové revoluci byla díla
z Národního shromáždění odstraněna a prodána
v dražbě v soukromé galerii Peron. Je vylou-
čeno, abych se jako soukromá osob dopátrala,
kde se nyní tato díla nacházejí. Nejsmutnější je
pro mě dále zjištění, že i výtvarní teoretici, levi-
cově orientovaní, nemají zájem se osudem zci-
zení goblénů zabývat.

• Jak se daří tvému organizačnímu talentu? Ne-
přerůstají ti dnes přes hlavu problémy se spolky
umělců?

Přiznávám, že se ráda podílím na organizování
našeho výtvarného dění. Snad to bylo dáno i tím,
že jsem měla po mnoho let k užívání velmi
krásný ateliér přímo proti budově Mánesa. Pět let
jsem byla předsedkyní Sdružení pražských ma-
lířů (2003-2008). Založila jsem skupinu Femina,
která po patnáct let prezentovala kvalitní tvorbu
žen – výtvarnic, malířek, grafiček, sochařek, ke-
ramiček i textilních návrhářek (1993-2008).
V obou případech je shodný rok ukončení mého
předsednictví, a to rok 2008. Proč? Vyzývala jsem
totiž mnohé organizace, jimž Adolf Zábranský při-
nesl mezinárodní ocenění (Albatros, Národní ga-
lerie, UNICEF, IBBA a další), aby se podílely na
připomenutí stého výročí jeho narození. Vždy
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O LÍPĚ NEJEN Z JEDNÉ STRANY
MILAN DUBSKÝ

Národy mají mimo hlavní národní symboly také
své stromy. Česko má lípu, kterou má také Slovin-
sko. Dub má jako národní symbol několik států: Es-
tonsko, Irsko, Itálie a Moldavsko, Kanada má javor. 

V tomto článku mám na mysli Lípu jako časopis
Výboru národní kultury. Mezi více než osmnácti tisíci
časopisy, které vycházejí v Česku, má jedno charak-
teristické postavení. Je v něm v dobrém složení li-
teratura, umění, politika, kultura a texty nezávislého
a necenzurovaného myšlení. Nesklání se před „ma-
jiteli pravdy“ a nepoklonkuje před zadavateli in-
zerce. Píše o kulturních výročích, osobnostech,
uveřejňuje poezii i prózu. Uveřejňuje ukázky děl sou-
časných spisovatelů podle kvality textu a obsahu.

Časopisecká i knižní oblast v Česku byly a jsou
deformovány tržními vztahy. Kdo nefandí vládnou-

címu establish-
mentu, a vyjadřuje
se kriticky ke stá-
vajícím pořádkům
a systému, není vy-
dáván. Není od věci
poznamenat, že se
tak dělo vždycky za
všech společen-
ských formací, byť
v různé míře a do-
padech.

Dnes je hlavním
cílem nakladatel-
ství zisk, který dominuje před kvalitou. To ovšem
brání vydávání časopisů, kterým jde o povznesení
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jsem byla odmítnuta. Prý byl Zábranský veliký
umělec, ale komunista, a my se nyní bojíme jej
připomínat. Já jsem se nevzdala, a vzala jsem
organizaci stého výročí narození Adolfa Zábran-
ského do svých rukou. Díky tomu jsem vytvořila
pamětní desku s jeho portrétem na jeho rodný
dům, místní školu v obci Rybí, kde byl Adolfův
otec řídícím učitelem. 

• Víme dobře, že umělecký odkaz Adolfa Zá-
branského nemá v době vítězství pravdy a lásky
na růžích ustláno. Nezapomínáš ale na sebe? 

Vedle práce kolem jeho odkazu jsem se snažila
i o vlastní realizaci. Ke svým sedmdesátinám jsem
vyhledala velmi krásný prostor pro jubilejní vý-
stavu v Clam-Gallasově paláci. Poskytl mi dostatek
místa, abych mohla prezentovat svou přece jen
rozsáhlejší a poněkud různorodou tvorbu. To jest
malířství, grafiku, ilustrace a medailérství. To je
další obor, který mě hodně zajímal, a doufám, že
do Asociace výtvarných umělců - medailérů prá-
vem patřím.

• Co říkáš nezávislosti kultury v době obrovské
pakultury, subkultury a bitvy o sponzory, o nezpo-
platněné prostory? Zajímá to média?

Současný stav kultury mě silně znepokojuje.
Kýč úspěšně ovládá naši společnost a my si zvy-
káme. Ať je to v reklamě, a co horšího, v produkci
pro děti. Hračky, dětské knihy, a to texty i ilustrace.

Kdo dokáže získat sponzory má i příležitosti. Pe-
níze rozhodují o všem. Mám-li peníze, mohu si vy-
dávat knihy, pořádat výstavy a sdělovací
prostředky se budou o mne zajímat. Úroveň mé
tvorby je nepodstatná. Musím se přiznat, že shá-
nění sponzorů považuji za ponižující.

• Pragocentrizmus a podpora regionální péče
o kulturu – jaké máš zkušenosti? 

Pragocentrizmus je zřejmý. Avšak jako ro-
dačka z Plzně se zájmem sleduji, jak toto město
nakládá s příležitostí akce Plzeň - město kultury
2015. Již zahájení byla velká cirkusová show,
kdy se plzeňské náměstí proměnilo v manéž
s provazolezci, kteří předváděli, že zdolání
krásné gotické věže kostela sv. Bartoloměje je
pro ně maličkost. Výjimky se ale i v této oblasti
vyskytují, například Sdružení pražských malířů
upořádalo v Mladé Boleslavi v kostele Sboru
Českých bratří velkou výstavu výtvarných děl
s názvem Mysterium (9. 7. - 23. 8. 2015). Vysta-
vuji zde rovněž. Je vidět, že řadoví výtvarníci se
i dnes dokážou prosadit! A ráda se svěřím ještě
s jedním projektem. Těší mě, že rodný kraj přece
jen nezapomíná na svého významného rodáka.
A počítá s mou pomocí při znovuvybudování Pa-
mátníku Adolfa Zábranského v Žerotínském
zámku v Novém Jičíně.

21. 7. 2015
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kulturnosti čtenářstva. Ale současná konzumní
společnost, vzhledem k velkým změnám jejího
uspořádání a způsobu nazírání na svět, moc nečte.
A tak většina spisovatelů a básníků vydává svoje
díla nákladem vlastním, většinou se ztrátou. Mimo
jiné také proto, že distribuční náklady a způsoby
prodeje kvalitních literárních děl jsou nad mož-
nostmi mnoha autorů. A tak vycházejí díla „ofici-
álních, renomovaných“ autorů a autorek,
a překladů laciných a ne vždy hodnotných paper-
backů, kterých si všímá zase „oficiální“ kritika, za-
tímco ostatní díla přehlíží. Dále vycházejí memoáry
a životopisné knížky „celebrit“, které píší mnohým
z nich schopní „psavci“. Velkou část knižní i časo-
pisecké produkce tvoří kuchařky, mezi nimi také
právě „celebrit“, které se mermomocí chtějí dostat
do povědomí čtenářů-konzumentů. Při křtech
těchto publikací se další „celebrity“ ocitají v roli
kmotrů, aby podpořili důležitost autorů a díla, jež
je křtěno, s pozadím stolů s chlebíčky, pivem,
vínem a dalšími pochoutkami. Totéž v modrém se
děje v rozhlase a TV, kam si zvou usazení matadoři
opět známé „celebrity“, zatímco tisíce neobyčejně
obyčejných lidí je málo zajímají.

Mnoho časopisů v líbivém šatu, na křídě, s lami-
novanými obálkami, z oblasti lékařství, vědy, módy,
i z dalších oborů žije z inzerce. Vlastně všechny.
Jinak by se nevyplatilo je vydávat. Však také jich
mnoho má jepičí život, ale hned se najde nějaký
výtečník nebo skupina a začne vydávat nový časo-
pis, zaručeně nezávislý, nestranný.

V Česku jsou dvě spisovatelské organizace.
Obec spisovatelů, která žije ze zbývajících financí
po Svazu českých spisovatelů. Ty se tenčí a je ne-
bezpečí, že Obec zanikne. Nedávno založila sku-
pina autorů a autorek krásné literatury Asociaci
spisovatelů, novou organizaci s cílem vylepšit si-
tuaci spisovatelů a pracovat lépe než stávající
Obec spisovatelů. Chce usilovat o založení Státního
fondu literatury, z něhož by byli spisovatelé a lite-
ratura podporováni. Druhou významnou zájmovou
organizací je Unie českých spisovatelů. Ta žije
pouze z členských příspěvků, bez jakékoli podpory
ze strany státu a jeho příslušných institucí. Sdru-
žuje autory a autorky, jejichž postoje a názory jsou
blízké sociálnímu porozumění. Zaměření jejich děl
přináší pravdivý obraz nejen naší současnosti. Po-
řádá hodnotné a zajímavé akce a besedy s vý-
znamnými představiteli umění, literatury, vědy
a ekonomiky.

V Česku vychází každý den kolem padesáti titulů
knih. Postavení spisovatelů v naší zemi není t.č.
záviděníhodné. Dávno neplatí, že spisovatelé jsou
svědomím národa, důležitou složkou společnosti,
která má povznášet kulturnost a kulturu občanů.
Stát a jeho orgány, ministerstvo kultury, sněmovna
ani senát a jejich komise je nevnímají. Nejsou pod-
porováni. Literární fond, zdroj tehdejší podpory spi-
sovatelů, byl po roce 1989 zrušen. Majetek, peníze,
nemovitosti a domovy spisovatelů prodány a utra-
ceny.

„Velebený trh“ měl zajistit životaschopnost
krásné literatury a existenci profesionálních au-
torů. Nic takového se nestalo a ani nemohlo stát.
Dnes se profesionálně živí psaním malá skupina
spisovatelů, jejichž díla jsou vydávána. Ale náklady,
počet výtisků, se nedají srovnávat s dobou před 25
lety. Kde jsou čtvrteční fronty před knihkupectvími,
kdy vycházely nové tituly! I to svědčí o nedobré
proměně postojů občanů a o změnách ve společ-
nosti. Málo se čte. Herci už nepatří k chudým kra-
jánkům. Tolik divadélek jednoho nebo dvou herců
připomínají inflaci v divadelnictví. Kamenná diva-
dla jsou plná. Obsahy mnoha her pojednávají o ne-
věrách, manželských trojúhelnících a absentuje
obsah s důležitými tématy. Vyjímaje klasiku uzna-
ných autorů.

Většina prózy a poezie je vydávána vlastním ná-
kladem autorů, kteří se pak musí starat i o distri-
buci a prodej svých děl. Od bezdomovců se liší tím,
že nebydlí pod mosty, skromností, odvahou, nema-
jíce podpory od státu ani od veřejnosti.

A tak lípa není jen název stromu, který je sym-
bolem českého národa. Lípa je také ocenění hod-
ným čtvrtletníkem, časopisem, který nahrazuje
a vyplňuje alespoň zčásti mezeru, která součas-
nou českou literaturu a kulturu tíží. Mezi naléha-
vými úkoly, které bude užitečné splnit, je nalézt
porozumění a dialog mezi spisovatelskými orga-
nizacemi. Společně pak usilovat o nápravu po-
stojů příslušných státních orgánů, které se honosí
proklamacemi, že pečují o kulturu státu a obyva-
tel. A tu tvoří literatura, hudba, výtvarné umění,
časopisy s hodnotným obsahem a kulturností
zpracování, které musí být hlavním pilířem naší
kultury, kulturnosti a vyspělosti. Teprve za ním
nebo vedle může být svébytný bulvár knižní a ča-
sopisecký.

Psáno pro týdeník Literatura Umění Kultura,
č. 27/2015
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Sto deset let Jiřího Voskovce 
JIŘÍ JÍROVEC

Jiří Voskovec (19. 6. 1905 – 1. 7. 1981) byl s Janem
Werichem a Jaroslavem Ježkem motorem a po deset
let vlastníkem Osvobozeného divadla. To bylo pů-
vodně založeno Jindřichem Honzlem, Jiřím Frejkou
a E. F. Burianem.

Na rozdíl od Wericha je Voskovec českému publiku
v podstatě málo známý. Pamětníci Osvobozeného di-
vadla vymřeli, jejich písně se nehrají a divadelní
tvorba sama příliš nepřipomíná, protože celé divadlo
bylo na náš současný vkus příliš levicové.

Voskovec byl po emigraci do Francie a následně
do USA považován za nepřítele státu. Zejména proto,
že se angažoval ve Svobodné Evropě. Byl tedy v me-
diální klatbě, ale ta v podstatě polevila, když se Werich
začal hrát na konci padesátých let hry Osvobozeného
divadla. V šedesátých letech se vrátil do povědomí
rozhovorem s Karlem Kynclem a knihou Klobouk ve
křoví. Dostal nabídku na režírování v Činoherním
klubu, ale tu nemohl z ekonomických důvodů při-
jmout. Ačkoli jeho rozhovor s Werichem nazvaný Re-
lativně vzato (1977) nebyl oficiálně v Československu
vydán (důkaz blbosti, protože v něm nebylo nic proti
ničemu), jeho kopii měl kdekdo.

Hvězda V+W uvadla po roce 1968, protože Werich
se postavil za Dubčeka a teprve v roce 1977 se objevil
v televizi ve známém setkání s Horníčkem a Suchým
v Lucerně.

Po roce 1989 se o Osvobozeném divadle a V+W
v mediích příliš nemluvilo. Oba již byli v hereckém
nebi, jejich prvorepubliková tvorba byla příliš levicová
a Werichovi přitížil podpis Anticharty. Motto Balady
z hadrů „Nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene
hlad“ bylo v novém režimu nepřípadné.

Voskovec v roce 1948 získal místo jako filmový ex-
pert UNESCO v Paříži a posléze emigroval do Spoje-
ných států. Pro emigraci měl několik důvodů. Jeho
manželka, Američanka Anne Gerlette, v Praze ne-
chtěla žít, s Werichem nedokázali obnovit autorskou
spolupráci a podle dobové kritiky neuspěl ani s režij-
ním pokusem v Národním divadle (Thorton Wilder, Jen
o chlup, 1947). Současná propaganda jeho značně
složitou osobní situaci zkondenzovala do věty: „Do
emigrace jej nadobro vyhnalo vítězství komunistické
strany (v roce 1948).“

Co na tom, že Voskovec sám tvrdil, že se k odchodu
z Československa rozhodl již v létě 1947.

Voskovec už nechtěl hrát, chtěl režírovat a být
producentem, což se mu částečně podařilo, když se
svou ženou založil Americké divadlo v Paříži.

Jeho návrat do USA byl komplikován udáním ka-
tolického kněze Chudoby, který Voskovce označil za
komunistu. Díky tomu byl při vstupu do USA zadržen
imigračními úředníky a dalších 11 měsíců strávil na
Ellisově ostrově.

Tuto epizodu jeho života zachycuje první díl ko-
respondence V+W. Z přepisu výslechů vyplývá, že
se k němu americké úřady chovaly velice korektně
a že si vlastní situaci zkomplikoval sám.

Vynesl kartu svrchovaného odporu ke komunis-
tickému režimu, aby v zápětí nedokázal přebít trumf
v podobě otázky, jak je možné, že mu nenáviděný
režim umožnil odjet do Paříže.

Voskovcovi tehdy pomohl ministr zahraničí Vlado
Clementis a dávný přítel V+W Adolf Hoffmeister.
Zvláště styky s druhým jmenovaným se Američa-
nům zdály podezřelé, protože tam šlo o dlouholetý
vztah s komunistou. 

Voskovec se v podstatě dostal do situace, kdy
stejně jako Petr, zapírající před mocí Ježíše, tvrdil,
že Hoffmeistera vlastně ani nezná. 

Hoffmeister ovšem strávil s V+W dosti dlouhou
dobu v Americe ve společné domácnosti, když se
tam za nimi dosti složitě dostal z Francie do USA.
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Jediný syn básníka Václava Hraběte se jmenuje Miškovský. 
Proč? Pokus se přečíst do konce

Když básník umřel, byly malému Janečkovi dva roky. Kdo mu umřel, nemohl tedy tušit. Ani jeho ma-
minka Olga na Václavově pohřbu nebyla. Babička Magdalena Hrabětová svého vnuka Janečka už nikdy
neviděla, a Olga jej nechala přejmenovat po svém novém manželovi Miškovském. 

Po letech se Janeček dozvídá, že jeho otec se po smrti stal známým básníkem. Je poplatný svému
nevlastnímu otci, kterému jistě Hrabě, jeho předchůdce u Olgy, k srdci nepřirostl, a matce Olze, jež vztah
s Václavem nemilosrdně ukončila, a jeho svršky z malé kuchyňky, v níž 5. března 1965 umřel, tentýž den
vyklidila. Nedivme se, Václav spal oddělen tenkou zdí od pokoje, v němž se Olga milovala s Miškovským,
úředníkem Obvodního podniku bytového hospodářství, a básník svoji Olgu přesto do smrti miloval. 

Jaké to je být synem slavného otce a nosit jiné příjmení? Jan Miškovský po letech při čtení veršů pro-
niká do tajů lásky svého otce Václava k matce Olze a padesát let po otcově smrti si poprvé přečte zoufale
beznadějné dopisy své babičky Magdaleny, prosté ženy, jež vzápětí po synovi ztratila i manžela a dceru.
Manžel Jan neunesl tíhu osudu a oběsil se. Dcera Jarmila zemřela na rakovinu. Magdalena toužila po
svém vnukovi, ale Olga jí ho už nikdy neukázala. Jan Miškovský si spolu s dopisy své babičky přečte na
stránkách www.divokevino.cz i vzpomínky pěti přátel na svého otce. Jsou k Olze kritičtí. 

Syn slavného otce Miškovský se rozhodne, že dopisy a vzpomínky přátel musí z internetu zmizet. Jeho
právník zároveň důrazně žádá, aby vydavatel www.divokevino.cz Ludvík Hess jeho klientovi Janu Miš-
kovskému zaplatil 5.000,- Kč za užití básní Václava Hraběte. Hess nechtěl spor a ani jej neočekával, proto
okamžitě požadovanou částku pošle Miškovskému na účet. Jiný právník v zastoupení Miškovského podá
žalobu na Hesse, jenž ve svém časopise Divoké víno jako první básně Václava Hraběte v šedesátých
letech vydával, a letos na básníka při 50. výročí jeho smrti vzpomínal na www.divokevino.cz. Druhý práv-
ník naléhá na Hesse, aby si již dříve proplacených 5.000,- Kč vzal zpátky! Soud Miškovskému předběžným
opatřením vyhoví, a Hessovi nařídí verše smazat, leč vzpomínky přátel a dopisy babičky Magdaleny nikoli.
O ty se ale přece rozpolcené duši Jana Miškovského jednalo především. 

Pět desítek básní Václava Hraběte publikovaných na www.divokevino.cz editoval hudební skladatel
Jiří Růžička, básníkův spolužák a nejvěrnější přítel, nepochybně největší znalec jeho díla. Uvedl je do
podoby odpovídající rukopisům, kterou již vzhledem k mnohým přepisováním a korekturám různých na-
kladatelů ztratily. O to je jejich literární hodnota větší. 

Rozhodněte sami, milí čtenáři, zda je lepší být Miškovský, nebo Hrabě… Ludvík HESS
www.divokevino.cz 12. 8. 2015 22:07:32

(Dostali jsme elektronickou cestou)

Když byl ve francouzském vězení a hrozilo jeho vy-
dání Němcům, podnikla Werichova manželka
Zdenka zdánlivě předem ztracenou akci: napsala
manželce prezidenta Roosevelta, že hledá pomoc
pro kamaráda. A ona pomohla.

Voskovec si musel nasypat hodně popela na
hlavu, když psal dopis Ferdinandu Peroutkovi,
v němž téhož přesvědčoval, že nebyl nikdy komu-
nista.

O Voskovcovi jako člověku toho příliš nevíme. Ur-
čitý pohled do jeho soukromí přináší trojdílná kores-
pondence s Werichem.

Popírání vlastní minulosti, které lze chápat jako
pragmatický tah, odrážející další možné útoky v ob-
dobí McCarthyho honu na čarodějnice, vedlo mimo
jiné k odsouzení Werichova Císařova pekaře a Pe-

kařova císaře (aniž film viděl) i vlastní hry. Mluví
třeba o zasrané Baladě z hadrů. Werich mu na to
píše „Jiříku, neser na své dílo z úhlopříčky“, tedy
„nepoužívej Broadway jako měřítko“.

Voskovec byl nepochybně složitá osobnost, na niž
doléhal jak ústup ze slávy, tak nedostatek (finanč-
ního) uznání v USA a v neposlední řadě ekonomické
i rodinné problémy. Z jeho dopisů vyplývá, že na
dálku neměl rád Horníčka ani Suchého i když je po-
zději vzal na milost.

Celkem paradoxně Voskovec žil ve „svobodné
zemi“, v níž nemohl dělat, co chtěl, kdežto Werich
na tom byl v „nesvobodě“ takměř opačně. Musel sa-
mozřejmě často bojovat s blbostí, ale ta je, jak
známo, univerzální.

http://www.obrys-kmen.cz/
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Na pražském Újezdě se cosi v roce 2002 stalo.
V místech, kde dříve byla instalována velká rudá
hvězda, vyrostla z trávníku betonová promenáda. To
je totiž to, co je z větší vzdálenosti nejvíc vidět.
Socha samozřejmě nemusí být dominantní vůči
svému okolí tak, jako byl třeba Stalinův pomník, pak
je ale otázkou, proč autoři "vybetonovali půlku Pet-
řína". Snaha architektů Zdeňka Hölzla a Jana Ke-
rela. zaujmout pomníkem i v pohledu zdálky je
z jejich koncepce patrná. Jenomže teprve daleko-
hledem zjistíme, že po betonové ploše znázorňující

schody se v horních partiích producírují jakési po-
stavy. Ne, žádný začínající sochař si tam své dílko
nezapomněl a není to ani taškařice studentů umě-
lecké školy. Bohužel (vyjádření piety by si zasloužilo
kvalitnější dílo), jde o "seriozní" Pomník obětem ko-
munismu, který měl být důstojnou připomínkou těm,
kteří trpěli. 

Pomník měl být proto nanejvýš reprezentativní
v přesvědčivosti důvodu svého vzniku, ale není.
V konkursu, kterého se účastnilo 36 zájemců, byl
totiž vybrán Olbram Zoubek. Sochař, jehož for-
mální práce zdobí průčelí českých bank, a který

je k dostání i v té nejprůměrnější galerii, měl totiž
v životě jedno velké štěstí: odlil kdysi posmrtnou
masku Jana Palacha a provedl náhrobek Janu Za-
jícovi.

Zdá se, že tím "dostal" tento "pietní žánr" na
"doživotí". Sochaři, který kdysi patřil mezi neofi-
ciální umělce s výrazným humanistickým posel-
stvím své tvorby, nechci upírat nic ze zásluh, které
mu patří, ale svoji tvůrčí snahu posledního deseti-
letí rozmělnil v povrchnosti. Stal se "národním
umělcem", dostal vyznamenání, pocty, jen z jeho

soch se vytratilo to
podstatné: schop-
nost oslovit. Zů-
stala jen "facha"
a průměrné ře-
meslo. 

Z hlíny těžko-
pádně uplácané
a do bronzu odlité
figury již nesdělují
nic o svém osudu,
odnikud nepřichá-
zejí a nikam ne-
směřují. Přitom
postava mukla na
pomníku by měla
svoji symbolikou
vyjadřovat utrpení,
vůli a víru, trojí uni-
versalitu člověka,
která se nedá ideo-

logicky nikdy a nikým přivlastnit. Bloudící a tápající
Zoubkovy figuríny ale již nevyjadřují nic z "věč-
ných" emocí lidských bytostí.

Pomník obětem komunismu se stal v jiném
slova smyslu výrazem uměleckého úpadku kdysi
invenčního sochaře, tryznou jednoho uměleckého
osudu. Je typické pro tuto dobu, že za 7,5 milionu
korun dostala Praha jen tuny perfektně zpracované
betonové hmoty. Paradoxní je, že onen beton - sta-
vební prvek socialismu - je ve své symbolice mno-
hem přesvědčivější. 

http://blisty.cz/art
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Defilé sochařské průměrnosti,
aneb jak se stát milionářem?
Jan PAUL
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Milí přátelé,
včera jsem si prohlížel pomník obětem komunismu v Praze na Petříně a pochopil jsem koncept jeho

autora, sochaře Olbrama Zoubka následovně. Jestli se pletu, tak mě prosím opravte. 
Za prvé:
Jedná se o sexisticky pomník, kde se utrpení obětí komunismu zužuje jen na lidské pohlaví s pyji.
Za druhé:
Mužským postavám postupně více a více odpadávají části těl, což chápu jako postupné odebírání

osobní identity či svobody "komunistickým" systémem.
Proto jsem si dovolil chybějící identitu vyplnit po revoluci získanou svobodou, tak aby se rány zase

zacelily, a celé tělo zdařile fungovalo v kapitalistickém systému.
Další krásná ilustrace českého zaprděného a pokrytecky malého "zastydlého antikomunismu" je fakt,

že za celým pomníkem se táhne ostnatý drát (žiletkový, v řadě zemí zakázaný), chránící zřejmě "soukromý
majetek". Na pomníku je zároveň vyčíslen počet lidi , kteří zemřeli při pokusu o přechod ostnatého drátu
na hranicích se Západem… Ach jo, já nevím, zda-li jsem šílenec já, či místní pravicová idiocie…

Kapitalismus je hyena, nutící nás, abychom se přizpůsobili.
23. 3. 2015 Milan KOHOUT
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VÁCLAV ŘEZÁČ
Z galerie opomíjených klasiků 20. století
JIŘÍ STANO

Mezi vzpomínky na gymnaziální dobu v Protek-
torátu Čechy a Morava mi hluboko utkvělo v paměti
nařízení ministerské vrchnosti, zřejmě pod nátla-
kem německých okupantů, sledujících debilizaci
české inteligence, o zákazu vyučování české lite-
ratury. Bylo tomu někdy mezi roky 1941 a 1942.

Můj nezapomenutelný třídní profesor, češtinář
Jan Černý, doplňoval naše mezery ve školním
upevňování našeho češství tím, že nás měl k tomu,
navštěvovat v Domě umění přednášky, dotýkající
se české literatury. Byl to i jakýsi doplněk pídění
mladých vlastenců po nových knížkách té hrstky
autorů, kteří usilovali dokazovat, že česká literatura
stále žije. Nejvíc jsme se pídili po těch našich z os-
travského regionu. Jako byli Vojtěch Martínek,
Karel Dvořáček, A. C. Nor, Milan Rusinský, Fran
Směja nebo Ladislav Třinecký – ten zahynul
v květnu 1942 v Osvětimi ve chvíli, kdy mu vyšel
jeho poslední román Zapomenutý revír.

V okruhu našeho zájmu byli pochopitelně i autoři
mimoostravští, kteří psali a vydávali jako Jan Drda
(Městečko na dlani, 1940, Putování Petra Sedmilháře,
1943), Jiří Marek (Pečeť věrnosti, 1944), Eduard Bass
(Cirkus Humberto, 1941), a především jeden z nejvý-
znamnějších prozaiků Václav Řezáč, který byl mezi
ostatními primášem. A právě ten přišel do Domu
umění přednášet o svém posledním románu, který
právě spatřil světlo světa – Černé světlo (1943).

Pro mne jako kvartána to byl významný den. Uvi-
děl jsem na vlastní oči a poslouchal skutečného vel-
kého spisovatele. Dlouho jsem si pak pamatoval
každý spisovatelův pohyb, jeho chůzi, oblečení (sa-
mozřejmě válečné), vysoké čelo, bradavičku u koutku
úst, husté vlasy. Postavil se za nevysoký pultík. Před-
stavil se skromně jako redaktor Lidových novin, a to
už měl za sebou dva úspěšné romány, Větrná setba
a Slepá ulička. A také druhé vydání Černého světla.
Na chvíli se zahleděl do zaplněného sálu, jakoby hle-
dal, jaký tón má nasadit. A začal mluvit, žádné papíry,
žádné pomůcky, jenom svůj příjemný hlas a jen myš-
lenky, jimič se chystal oslovit posluchače. Prostě vy-
právěl, jakoby diktoval písařce své nové dílo. 

Zmocnila se mne až jakási posvátná úcta, po-
prvé jsem slyšel mluvit řečníka tak kultivovaně,

volně, bez zajíkání, s respektováním interpunkcí.
To nedokázali ani mnozí profesoři. Připadal mi jako
světlonoš v protektorátní tmě. Tomu ovšem může
porozumět především ten, kdo tu dobu prožíval.

Co jsem věděl o Václavu Řezáčovi? Něco nám
o něm řekl, mimo hodinu četiny a na školním dvoře
o přestávce profesor Černý. Spisovatel se narodil
dva týdny před vypuknutím 1. světové války a do
devíti letnil uprostřed chudáků v Praze Na Fran-
tišku. Jeho otec, než předčasně zemřel, pracoval
jako dělník ve výrobně ručně malovaného porce-
lánu. Žádné jmění Vašíkově matce nezanechal. Ta
od úplné bídy rodinu zachránila druhým sňatkem.
Tuto skutečnost je třeba mít na paměti, neboť po-
znamenala chlapce hlubokou nenávistí k otčímovi,
která se nakonec objevila jako jeden z motivů jeho
románu Černé světlo. V žádném dalším jeho díle
se už tato autobiografická nota neozvala. 

Válka zastihla Václava Řezáče jako úředníka
Státního statistického úřadu, z něhož odešel začát-
kem 40. let do Lidových novin. To už byl známý fe-
jetonista. Literární talent se u něho objevil na
gymnáziu. Žatva jeho drobných časopiseckých
žánrů vyšla později jako kniha s názvem Stopy
v písku (1944). To už byl také ženatý s Emou, po-
zdější spisovatelkou. 

Tvorba válečného období – Černé světlo (1940),
Svědek (1942), a Rozhraní (1944) ho zařadila mezi
představitele psychologické prózy, pomocí jíž od-
haluje vnitřní životy a skryté příčiny pohnutek činů,
uchovaných pod hladinou všedního života. To
ovšem už měl za sebou dva úspěšné romány, Vě-
trná setba (1935) a Slepá ulička (1938) a druhé vy-
dání knihy Černé světlo. Ve Slepé uličce sleduje
třídní konflikty předválečné společnosti, mísí životy
továrnické a dělnické rodiny. V Černém světle se
Řezáč projevuje už jako obratný, dušezpytný ana-
lytik, sledující stopy pražské měšťanské rodiny.
V Rozhraní zamířil na postaršího profesora ob-
chodní školy, který chce více, než má sílu to doká-
zat. Román je považován za vrcholný umělecký
počin, jímž Řazáč uzavřel první období své tvorby. 

Po skončení 2. světové války opouští Lidové no-
viny, které se mu znelíbily pro ztrátu své někdejší
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vysoké úrovně a pro jejich příklon k buržoasní poli-
tice. Přešel do nově založeného deníku Práce,
v němž už působil také Jaroslav Seifert. V roce 1949
byl povolán do funkce ředitele nakladatelství Čes-
koslovenský spisovatel, kde setrval až do svého
skonu 22. června 1956. 

Poválečné období výrazně přeměnilo jeho
tvorbu. Autora tak kritika označí za jednoho
z předních tvůrců české socialistické prózy, takz-
vaného budovatelského románu. Této tendenci,
demonstrovat pravdu v nové současnosti, dal
všechny své síly, zkušenosti, svou literární virtu-
ozitu. Zobrazil to v široce koncipované trilogii,
z níž mu nemoc dovolila napsat jen první dva díly
– dnes už klasické knihy Nástup (1951) a Bitva
(1954). Sám autor označil své dílo jako kolonizaci
vlastní země. Druhý díl Bitva je z větší míry po-
kračováním osudů z Nástupu, dovedených do
únorových událostí roku 1948. Kritika mu vyčetla,
že pojetí postav je tu stylizováno více jako před-
měty než podněty dění. Třetí díl, kde se již chystal
odstranit jistá úskalí a nedostatky, mu čas jeho
života už nedovolil.

Národní umělec Václav Řezáč se přihlásil
k nové době prohlášením, že „…5. května
1945 jsme překročili hranici starého světa
a vstoupili do světa nového“. Nakonec se mi
poštěstilo setkávat se s ním osobně na spiso-
vatelské půdě. Tam jsem vyposlechl i jeho
slova: „Nástup a přirozeně i Bitva jsou romány
už historickými. Zabývají se určitou etapou
a už v době jejich vzniku vlastně historicky
uzavřenou. V třetím díle chci tu dobu posunout.
Možná zůstanu na Tachovsku, kde jsem mezi
zemědělci poznal ty nejlepší a nejstatečnější
lidi. Jak se po nedlouhém čase ukázalo, byl to
jen odkaz mladší spisovatelské generaci. Ne-
bylo snadné se ho držet. Zrodila se celá ple-
jáda tvůrců, která přispívala rozvoji tvorby 
50. a dalších let. Mnozí z nich také přijali Ře-
záčovy základy moderní české prózy, aplikující
zásady tvorby na problémy současnosti, ať už
se tomu říkalo socialistický realismus či jinak.
Skutečností však zůstane, že Václav Řezáč byl
první, kdo k tomuto pojetí dal popud a ukázal
cestu.
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Václav Řezáč s manželkou Emou
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Nestorem českého samizdatu se stal neúnav-
ným vydáváním sbírek svých veršů. Díky své ši-
kovnosti, hraničící až s všeumělstvím, si takřka
na koleně od roku 1995 vyrábí tyto knížky a se-
šitky sám, což ale nic neubírá na kvalitě jejich ob-
sahu. Sbírky vydává většinou v počtu pár desítek
výtisků, ale některé se mu podařilo vydat i v ná-
kladu 100 až 200 exemplářů. Naučil se za tím
účelem pracovat s počítačem, což bylo v jeho
věku hodno obdivu. Okruh jeho vděčných čtenářů
se rekrutuje jak z jeho nejbližších, tak z členů br-
něnské pobočky Výboru národní kultury, hlavně
ale ze čtenářů týdeníku Obrys-Kmen (dnes LUK)
a z čtvrtletníku Lípa. Výtisky svých sbírek rozesílá
i do několika knihoven po naší republice, jen ho
podle vlastních slov mrzí, že si je lidé prý moc ne-
půjčují. Těžko říci, já sám jsem si před několika
lety postupně objednal v Národní knihovně České
republiky v pražském Klementinu 8 jeho knih
a sešitků. Bohužel více jsem jich k vypůjčení
v databázi NKC nenalezl. Možná to jen chce ne-
rozesílat knihy jen na těch pár míst jako dosud.
Adresář dalších knihoven, krajských a také těch
dalších významných, jsem autorovi už poskytl.
Jak mi totiž v Brně při mé návštěvě svěřil, chystá
nová vydání většiny svých sbírek. A to má v zá-
sobě ještě minimálně stejné množství sbírek
dosud nevydaných. Potěšilo mne autorovo pře-
kvapení, že vlastním také jeho knihu Kaligramy
z roku 2007. Na ni totiž jaksi pozapomněl, nemá
ji prý uvedenu ani ve svém současném soupise
sbírek již vydaných. Listoval v ní s jemným úsmě-
vem a s potěšením si připomněl, že předmluvu
napsal doc. Vladimír Šaur, do své smrti předseda
brněnské pobočky Výboru národní kultury, náš vý-
značný jazykovědec, bohemista a slavista. Byl
jsem rád, že jsem přispěl byť drobným kaménkem
do mozaiky jím vydaných básnických děl, když
v současnosti dává dohromady celé to neuvěři-
telné množství básní, které „spáchal“, uklízeje
tak sám v sobě. Jeho nakažlivý entuziasmus je
vůbec už s ohledem na úctyhodný věk více než
obdivuhodný. Stejně jako paměť, která mu stále
ještě dobře slouží. Pravda, již hůře slyší, což mu
přece jen komplikuje život, ale nic mu to neubírá
na jeho vrozeném tahu na branku. Respekt! 

Občanské jméno Pospíšil
Bohumír se narodil 1. 11. 1925 ve vodním zna-

mení Štíra v Hulíně, v Žabinku, dnes Havlíčkova
ulice číslo 406, v železničářské rodině. Jeho stře-
doškolská studia na kroměřížské reálce byla pře-
rušena válečnými událostmi. Musel přestoupit do
reálky v Olomouci. V septimě byl totálně nasazen
v Technische Nothilfe. Při bombardování Ostravy
spojeneckými letadly byl zraněn střepinou do nohy.
Na léčení se tak mohl vrátit domů do Hulína, kde
se dočkal i skončení 2. světové války. Rok na to od-
maturoval s vyznamenáním v Kroměříži. Vzápětí
odchází studovat na Vysokou školu technickou
Dr. Edvarda Beneše. Po absolvování této školy za-
číná pracovat jako úředník na železnici, čímž si spl-
nil své velké přání, které měl již od mládí, tedy stát
se železničářem a pokračovat tak v rodinné tradici.
U modré armády pak stráví 34 let. Za tu dobu mu
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jeho odborná kvalifikace, pracovní
úsilí a angažovanost vynesly po-
stupně různé vysoké funkce; stal
se i ředitelem brněnského závodu
AŽD s 500 zaměstnanci. Jeho čin-
nost u podniku Automatizace že-
lezniční dopravy mu krom toho
přinesla i řadu státních vyzname-
nání a medailí. V duši však zůstává
básníkem, nepřestává psát. Stalo
se mu to životní potřebou, nutností
a dokonce posedlostí. 

Do důchodu odchází Bohumír ve
svých 60 letech s velmi nízkou
penzí, ale s železničářskou unifor-
mou obtěžkanou řadou „plíšků“
a stužek, zaslouženými to doklady
vynaloženého pracovního úsilí.  

Od této chvíle se mohl začít na-
plno věnovat všem svým koníčkům
- železničnímu modelářství, pěstování skalniček,
chalupaření ve starém vodním mlýně své ženy He-
lenky, výrobě nábytku, soustružení ze dřeva. Je
ovšem také vášnivým filatelistou, zúčastnil se i čet-
ných mezinárodních výstav, kde získal řadu cen;
ve filatelistických časopisech publikoval desítky
článků, ale také několik odborných studií. Sám Bo-
humír k tomu při našem setkání podotknul: „Z to-
hoto výčtu různých činností je vidět, že básnění je
až někde v pozadí. Skutečně jsem nechtěl být bás-
níkem. Ale když dva nejlepší levicoví literární kri-
tici, jako jsou Alexej Mikulášek a Milan Blahynka,
vylovili z mé básnické tvorby stopy nadání, tak mne
překvapili. Ale nevěděl jsem, co s tím. Studoval
jsem něco docela jiného, o poetice jsem nevěděl
nic. A protože mne toto uznání potkalo až v pozd-
ním věku, tak už to nejspíš ani nedoženu.“

Pseudonym Míla Hulínský
Ač o sobě Bohumír opakovaně sám tvrdí, že není

žádný básník, opak je přitom pravdou. Kolik je pa-
radoxně těch, co si o sobě naopak neskromně
myslí (a také to tvrdí), že jsou básníky, jsouce spíše
grafomany až nesvéprávnými. Drží se navíc i toho,
že nikdo člověka nepochválí tak dobře, jako on
sám...  Nu, tak už to na tom světě chodí. Hezky to
vystihl ve svých Epigramech (z roku 1958) Karel
Konrád: Slavomam je / pro někoho víc / než půl /
vlastního zdraví“ // kolik autorů, / - příkladně - / se
narodilo / v Soběslavi. Pospíšilova citlivost, opra-

vdovost, slušnost a skromnost až plachost, je
ovšem skutečná, nehraná. Člověk z něho zároveň
cítí i jistou vytrvalost, houževnatost a pevnou vůli
dojít k vytčenému cíli. To vše se měrou vrchovatou
otiskuje i v jeho zralé poezii, která z něho tryská
k potěše zatím jen zasvěceného okruhu jeho čte-
nářů - ctitelů. 

Básněmi ale ve skutečnosti Bohumír žil již od
útlého věku. Na vině byl jeho pan otec, povoláním
hradlař na dráze, zároveň ale rozený herec, ač jen -
byť oblíbený - ochotník. Byl totiž také nadšeným
čtenářem básnických děl a přirozeně rád využíval
jako adresáta domácích recitací svého synka. Takže
malý klučina se místo pohádek před spaním od
svých pěti let dočkával například básní Edgara Al-
lana Poea, jako třeba Havrana, Annabel-Lee nebo
Eldoráda, které uměl záhy recitovat zpaměti i sám.
(Dodnes ty básně v Bohumírovi utkvěly. Bibliofilský
výtisk sbírky E. A. Poea po otci dosud vlastní a rád
se s ním občas pomazlí). Už jako školák psal rodi-
čům veršovánky, třeba k narozeninám. Po válce
s úžasem a niterným chvěním zjistil, že spolužačky
tak nějak zkrásněly, a tu najednou k němu „přišly
básně“. Je to zvláštní, ale tatínek neměl pro syn-
kovy básnické opusy pražádné pochopení, navíc je
podrobil zdrcující kritice. A to už mu v mládežnic-
kém časopise otiskli vedle několika esejů o litera-
tuře i pár veršíků. Otec k němu pronesl: „Beruško,
drž se jiných niv, tady ti pšenka nekvete.“ (Citoval
z básně ze sbírky Karla Tomana Stoletý kalendář).
Od té doby Bohumír sice nepřestal poezii pokoušet,
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již ale pod pseudonymem Míla Hulínský. Takže
i doma v Hulíně tvořil vytěsněn v jakési ilegalitě.
A až do svého odchodu do penze již také nic ze své
tvorby nepublikoval. (Přitom jeho plodnost tvůrčí
byla značná, vždyť například jen do promoce v roce
1951 napsal 450 básní). Ani v zaměstnání v AŽD
nikdo nic netušil. Jeho první manželka, která byla
povoláním módní návrhářka (ač také z železničář-
ské rodiny), pro poezii neměla rovněž žádné pocho-
pení. Nadále proto „obcuje“ s můzou tajně. V roce
1962 se jeho paní stala obětí nehody a on mladým,
zkormouceným vdovcem. Po nějaké době se ale na
něho usmálo štěstí, potkává křehkou a jemnou He-
lenku. Poznává v ní svou vysněnou životní lásku.
Berou se jako již zralí, života znalí lidé v roce 1966.
Dodnes spolu žijí v obdivuhodné partnerské har-
monii, bez jakýchkoliv bouřek a mráčků na rodin-
ném nebi, vážíce si a respektujíce jeden druhého.
Málokomu se vydaří, byť na druhý pokus, takové
šťastné a spokojené manželství. Helenka měla pro
jeho poezii velké pochopení, s laskavostí sobě
vlastní. Navíc, když si chlap hraje, nezlobí. Své paní
věnoval později celou sbírku Souznění (1998). 

Neztráceje čas, hodně básní prý Bohumír napsal
také ve vlaku cestou z porad v Praze domů do
Brna. Těch služebních cest bylo za 34 let zaměst-
nání u AŽD těžko uvěřitelných 970. Kvůli jeho se-
kretářce to sice nakonec přece jen prasklo, ale
z dotazů kolegů v práci jako: „Ty píšeš básně?“,
se vysmekl slibem, že až bude v penzi, tak s nimi
zájemce seznámí. Na daný slib nezapomněl. 

A tak teprve v roce 1988 vydává svou první
sbírku veršů Ozbrojená pěst. Uplyne ale ještě dal-
ších 7 let, kdy u příležitosti Bohumírových sedm-
desátin jeho syn Bohumír Pospíšil jun. vydá
v malém nákladu sbírku Plaňavy (1995). Po stát-
ním převratu se nenašel nakladatel, který by byl
ochoten tisknout Pospíšilovy sbírky poezie. Vadila
jeho opravdová levicovost, spojená se společen-
skou angažovaností. S energií sobě vlastní vydává
proto Bohumír Pospíšil v rychlém sledu další
sbírky vlastním nákladem, tedy jako samizdaty:
Vzpomínky na Hulín (1997), Okolo opony (1997),
Mlhavíny (1997), Gagáty první lásky (1998), Lyrická
botanika (1999), Jugoslávské ozvěny (1999), Valův
mlýn (1999), Veliké zásnuby (2000), Uhaslé vzpla-
nutí (2000), Zaváté lásky (2001), Květy Květě
(2001), Rusava (2002), Sametové pochybnosti
(2002), Chlastma (2003), Obelisk luk (2004), Brno
a jiné básně (2005, vydáno v rámci internetové
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Při příležitosti krásných devadesátin přejeme
básníkovi Bohumíru Pospíšilovi vše jen to nej-
lepší, hodně zdraví, spokojenosti a polibků Můzy,
a do dalších let vykročit jako dosud s chutí, elá-
nem a optimismem po boku své ženy Helenky. 

Jan Poláček a redakční rada časopisu Lípa

verze literárního týdeníku Obrys-Kmen), Buližník
nitra (2005), Pcháčí (2006), Chuchvalce chvil
(2006), Zjitřené žaly (2007), Kaskády temnot
(2009), Opojení snů (2010), Pozdní sousto (2010),
Na konci cesty (2010), Poslední sousto (2011). Ná-
sledují Hulínské kořeny (Prcek & spol. s r. o., Kro-
měříž, 2013), jediná to dosud oficiálně vydaná
kniha, (ISBN 978-80-260-4984-5), nesmírně pů-
vabná, bilancující básnická sbírka autorova,
zřejmě jeho nejlepší. Navíc s mimořádným doslo-
vem literárního kritika Milana Blahynky, jehož ost-
rost vidění a jasnozřivost je obdivuhodná, takže
překvapila dokonce autora knihy samého.     

Bohumír se podílel též na sbornících Terče mezi
terči. Verše proti bombám (VNK a Orego, 1999),
a Století neznámé buď požehnáno (VNK a Orego,
2000), a na Almanachu brněnských autorů UČS
(Alois Reich vlastním nákladem, 2002). Své básně
publikoval a dosud publikuje v týdeníku Obrys-
Kmen, dnes LUK, a ve čtvrtletníku Lípa. Je zastou-
pen i ve sborníku členů UČS Na druhém břehu
(Orego, 2002). Jeho velkým přáním je vydání no-
vého a samozřejmě aktualizovaného sborníku
UČS; zatím po něm ale volá marně.

Bohumír Pospíšil má rovněž velkou starost o bu-
doucnost literárního a kulturně-politického časopisu
Lípa, který vydává Výbor národní kultury, jehož je
dlouholetým členem. K tomu mi řekl: „Domnívám
se, že bychom se všichni měli snažit tento zname-
nitý čtvrtletník dále rozšiřovat, zvyšovat počet vý-
tisků, popularizovat a šířit naše myšlenky mezi lid,
nikoliv omezovat počet jeho výtisků a dokonce snížit
počet jeho stran. Není třeba rozumným lidem při-
pomínat, že snížení počtu výtisků může vést jen ke
zmenšení čtenářské obce a také ke snížení autority
VNK. Místo aby byla rozšiřována distribuce do vzdá-
lenějších a dosud neobsazených míst, tak je vyklí-
zeno pole působnosti jiným periodikům. Cílem by
mělo být spíše pronikat mezi více čtenářů, „uhnízdit
se“ v opozičním prostředí, ne zbaběle ustupovat
z dosavadních pozic, naopak raději získávat další.“  

Bohumír Pospíšil prožil bezesporu plodný a ús-
pěšný život. Je až neuvěřitelné, co za svůj život
všechno nestihl. Jak to bylo vůbec možné? Sám
mi k tomu řekl: „Prozradím tajemství svého života.
Já totiž nejsem sám. Mám Helenku. To je pro mne
základ, na kterém jsem postavil svůj život, bez kte-
rého bych nebyl nic, ani vyznamenávaný pracov-
ník, ani ten básník.“ 

29. 8. 2015   
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OHNIVÁ LIŠKA (FIREFOX)
První polovina osmdesátých let. Závody ve zbrojení vrcholí a Amerika je ohrožena. Rusové totiž vyvinuli

MiG-32, super stíhačku, která se stává hrozbou, jež by mohla zvrátit poměr vojenských sil. Její vývoj
velmi znepokojuje CIA i ostatní západní tajné služby. Letoun má totiž takové vlastnosti, že uniknout kaž-
dému radarovému systému je pro něj stejná hračka, jako se vypořádat s přesilou nepřátelských letadel.
Navíc dokáže letět rychlostí, která šestkrát překoná rychlost zvuku. Hrozí nebezpečí, že se MiG-32 začne
sériově vyrábět a tak zbývá jediné řešení: zmocnit se prototypu s kódovým označením Ohnivá liška, který
je ukryt na jedné z leteckých základen v bývalém SSSR. Jenže to nebude tak jednoduché, protože stíhačka
má mimo jiné také zcela nový typ ovládání, které reaguje na myšlenkové podněty pilota. A který americký
pilot dokáže v bojových situacích myslet rusky? Jeden ano. Jmenuje se Mitchell Gant, a je nejen vete-
ránem z Vietnamu, trpícím silným post válečným syndromem, ale také jedním z nejlepších zkušebních
pilotů Ameriky. Také ovšem bývalým. Nyní totiž žije osaměle v pustině Aljašky, a nechce mít s armádou,
zbraněmi a válčením vůbec nic společného. Výmluvnému zástupci vlády se však pilota podaří přesvědčit,
aby ještě jednou vyrazil na poslední, téměř sebevražednou misi. Má proniknout na utajovanou sovětskou
vojenskou základnu, kde je stroj bedlivě střežen, zmocnit se ho a odletět s ním přes Aljašku do USA. Než
se však ke stroji dostane, a svede brilantní letecký souboj se sovětskými piloty, čeká ho hra s tím nejne-
bezpečnějším protivníkem, s bdělou a nelítostnou KGB, které musí uniknout a ještě přitom najít sovět-
ského vědce, disidenta, který se na vývoji letadla podílel, a může Gantovi prozradit, jak se stroje zmocnit.

(oficiální text distributora)

Tak tenhle film je ještě větší US srágora, než
jsem si včera večer myslel před skouknutím to-
hoto rádoby akčního - údajně špionážního - thril-
leru v televizi. Americký establishment ve
skutečnosti přišel k různým ruským vojenským le-
tadlům úplně jinak, než jak si podle všeho nacam-
raný pan scénárista vycucal z prstu. Viz třeba
případ neskutečné vlastizrady sovětského pilota
poručíka Bělenka, který přeletěl 6. října 1976
i s novou super stíhačkou MiG-25 Foxbat na letiště
Hakodate do Japonska, kde přistál i s neporuše-
ným letounem, a požádal o azyl ve Spojených stá-
tech. Celé týmy nejlepších amerických odborníků
se před vrácením MiGu-25 do SSSR věnovaly přes
dva měsíce jeho rozebírání a detailnímu zkou-
mání. Překvapilo je, jaký přepadový stíhací letoun
(určený na obranu proti strategickým bombardé-
rům Boeing B-52 Superfortress ) Rusové dokázali
sestrojit za horších podmínek, než které měli oni
v USA, díky svému velkému technologickému ná-
skoku. Po pečlivém prozkoumání byl pak vrácen
do SSSR ve třiceti bednách. Ale zpět k filmu, který
mne z naštvanosti dostal posléze až do stavu, kdy
jsem se už jen usmíval nad všemi těmi nesmysly,
které tu jeho tvůrci bezstarostně v jakémsi rauši
vršili jeden za druhým. Nějakou logikou se prostě
nezdržovali. Superman Clint Eastwood utajované
místo v SSSR vypátrá, pohádkově snadno přelstí

ostrahu objektu, důstojníky, techniky a unese So-
větům před nosem z utajené, přísně hlídané vo-
jenské základny jeden ze dvou prototypů údajného
super stíhacího letounu MiG-32 přímo z hangáru,
a to díky sebeobětování se tamních disidentů s ži-
dovskými kořeny (?!), kteří tu zrovna (to je náho-
dička) pracují jako technici, a na super tajných
prototypech provádějí pravidelné kontroly
a údržbu. Film je čirá protisovětská (a dnes
vlastně také protiruská) propaganda, ale tak
hloupě až stupidně a nevěrohodně udělaná, že
i takové sračky jako Bondovky nebo filmy o Ram-
bovi v mých očích poskočily o stupínek výše. Vi-
zuální efekty jsou tu také velice mizerné, třeba ta
maketka letadla, poletující po nekonečnou dobu
v mracích, no děsný. Tak možná ve filmu pro děti
by se to dalo ještě skousnout. A sám únos toho
super letadla přímo z hangáru uprostřed střelby
a zabíjení několika jeho spolupachatelů, kdy Clint
(nenápadně) maskovaný černou leteckou přilbou
(s výraznou rudou hvězdou v její přední části J)
se spuštěným tmavým krytem přes obličej, a v so-
větské letecké kombinéze, opustí svůj mazaný
úkryt ve sprše, nevzrušeně projde hangárem až
k letadlu, vleze do něj, nakopne (jemu zcela ne-
známou) mašinu jakoby nic, a už vyjíždí ven, při-
bíhajícího protestujícího sovětského důstojníka
s pistolí v ruce, naskakujícího na letadlo pod ka-
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binou, prostě odstrčí rukou do obličeje jak obtížný
hmyz, až ten upadne na betonovou plochu. Hlavně
mysli jako Rus, kladl mu na srdce ještě před lou-
peží letounu ten život obětující židovský disident,
letoun je ovládán myšlenkami pilota, dokážeš
myslet rusky? Dokážu, odtuší nevzrušeně, jako
správný americký superman, Eastwood alias Gant.
A dokázal, že to dokáže! Aby celý slaboduchý děj
jakž takž držel pohromadě, lepili ho tvůrci setrva-
lým nedostatkem mozkové hmoty u všech zúčast-
něných Sovětů, což je oblíbené klišé takovéto
propagandy. Tedy samozřejmě vyjma zas pro
změnu šablonovitě pojatých disidentů. No, ve sku-
tečných reáliích by ten údajně nejlepší US zku-
šební a vojenský pilot, veterán z Vietnamu, skončil
zastřelený nebo ve vězení, sotva by jen vkročil na
území tehdejšího SSSR. Natož aby ještě proklič-
koval (bez hory potřebných bumážek) přes jejich

tehdejší neprostupné zóny a oblasti až do té nej-
utajenější a nejhlídanější. (Jako náš slavný sou-
časný komunistobijec, Jaromír Štětina, který se
také jaksi zázračně dostal v bývalém Sovětském
svazu na místa, kam normální smrtelník, a cizinec
už vůbec, ani nevkročil). K čemu se to jen ten Clint
Eastwood za prachy propůjčil.... Nejhorší film, co
jsem s ním kdy viděl. Jednoznačně odpad. Pokud
se na něj někdy v bedně z nouze nejvyšší přesto
omylem kouknete - neb naše televize, včetně těch
soukromých, nemají peníze na nákup nových
filmů, a tak nám cpou do hlav opakovaně pořád ty
starší fláky, se tou neskutečnou americkou blbi-
nou jen bavte, nevztekejte se nad ní. Po vypnutí
všech mozkových závitů může být přes mizerný
český dabing tento slaboduchý film dobrý na za-
smání se nad ubohostí americké propagandy. 

Jan POLÁČEK

Milan Kohout
20. 8. 2015, 13:03:53
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz, etc, etc 

Milí přátelé,
není to pokrytecké, když věřící, sdružující se v různých církvích, žádají od nás ateistů, abychom re-

spektovali jejich náboženské cítění, a v žádném případě si nedělali legraci z jejich fantasmagorických
bohů a středověkých morbidních kropenkových rituálů? Nedávno se čeští katolíci tetelili radostí, když
dostali z Říma ampuli s krví papeže Pavlíka. Dá se předpokládat, že jeho korpus po jeho smrti hned ve
Vatikánu odborně rozřezali, aby měli dostatek pozůstatků svatého. 

Ale přitom ve jménu jejich bohů, těch různých ježíšů, mohamedů, buddhů, mojžíšů vyvolávají ve světě
války, ve kterých umírají miliony dětí. Dětí, které ještě neví, co si to za idiotské bohy ti dospělí vymysleli. 

Jedno z nejpokrytečtějších náboženství je katolicismus a zvláště ten polský. Věnoval jsem tomu jednu
starší performanci, kde jsem se snažil v polských loděnicích, v místě vzniku hnutí Solidarita, konvertovat
slepice na křesťanství. Reagoval jsem tenkrát na zločinné napadení suverénního státu Iráku Spojenými
státy, do jejichž vojsk hned po Anglii poslalo Polsko nejvíce svých katolických vojáků, rozsévajících "lásku
boží" s vidinou levné budoucí nafty.

Celý útok byl obhajován onou "křesťanskou láskou" podpořenou naprosto vylhanými informacemi, že
sekulární vůdce Saddám Husajn měl zbraně hromadného ničení a každou vteřinou je hodlá použít k útoku
na naši "vznosnou" křesťanskou západní civilizaci. Jasně si pamatuji, jak válečný zločinec George Bush
jr. před útokem mával v televizi Biblí nad hlavou a vykřikoval, že je to jeho manuál na vládnutí. 

Dnes víme, že to byl jeden z nejstrašnějších válečných zločinů poslední doby, při němž zahynuly sta-
tisíce nevinných civilistů a který nastartoval dominový rozpad celé řady dalších sekulárních systémů
v regionu a uvolnil nástup k moci dalším komplementárním náboženským šílencům, tentokrát islámským.
Celé je to samozřejmě jeden z hlavních důvodů dnešní uprchlické krize, během níž se západní "křesťanská
civilizace" brání přijetí zodpovědnosti.

Dodnes nikdo nebyl za tento válečný zločin potrestán a polští katolíci se dál křižují prsty namočenými
do krve nevinných. 

V Gdaňsku jsem se pokoušel konvertovat slepice četbou z Bible, kterou jsem hojně zaléval benzínem,
protože jsem zjistil, že polská vláda po léta údajně stavěla pro Irák slepičárny, a ptal jsem se sám sebe:
Chovali tam slepice křesťanské, či islámské?

Milan

Lipa_03_2015_LIPA  03.09.15  17:33  Stránka 67



Hollywoodský film Dítě číslo 44
byl v Rusku zakázán 
POZOROVATELKA

Jde o hollywoodský film, který je
adaptací stejnojmenné knihy brit-
ského romanopisce Toma Roba
Smithe, režisérem je Švéd Daniel
Espinosa. Román je inspirován sku-
tečnou postavou masového vraha
Andreje Čikatila, který byl v Sovět-
ském svazu odsouzen za celkem
dvaapadesát vražd spáchaných
v 70. a 80. letech. Ale filmová verze dění je zasa-
zena do stalinovského období SSSR v 50. letech.

Lev Děmidov je válečný hrdina, jeho svědomitá
práce pro sovětskou tajnou policii mu zajistila po-
stavení, dobré bydlení pro sebe i pro rodiče a krás-
nou ženu. Nikdo si ale nemůže být ničím jistý,
Děmidov odmítne udat svou ženu, a je státní mocí
ze dne na den degradován a poslán do vyhnanství.
Zde narazí na vraždu, která se podobá jinému pří-
padu, označenému za nehodu. S kariérou a živo-
tem na padrť začne hledat sériového vraha. Ovšem
ve stalinistickém Sovětském svazu v 50. letech
něco jako vražda oficiálně neexistuje (?!), musí
proto pátrat na vlastní pěst a tajně proti vůli re-
žimu. Jak vyšetřování pokračuje, rozsah rituálních
vražd dostává strašlivé rozměry. Přestože jakákoliv
pomoc hrozí zatčením, získá nečekaného spo-
jence. Smyčka se pak postupně utahuje jak kolem
vraha, tak i kolem hlavních hrdinů. Rusko předem
souhlasilo s promítáním filmu na svém území, při-
pravilo také reklamu. Po jeho promítnutí novinářům
a ministerským úředníkům v dubnu 2015 ale di-
stribuci zakázalo. „Ministerstvo obdrželo řadu při-
pomínek a stížností na zkreslování historických
faktů a svévolnou interpretaci událostí před druhou
světovou válkou, během ní a po ní. Zkresleny jsou
i typy a charaktery sovětských občanů té doby,“
praví se v prohlášení ministerstva. Ministerstvo se
s ruskou distribuční společností Central Partners-
hip shodlo, že uvést tento film v době před 70. vý-
ročím konce 2. světové války je nepřípustné.

Hostem televizního Hyde Parku se tak stal i Tom
Rob Smith, britský autor románu Dítě číslo 44.
Padla tam řeč i na současnou ruskou obhajobu Jo-

sefa Visarionoviče Stalina. Mě se ale vybavila
zpráva z doby, kdy se film v Česku natáčel, a kde
zazněla informace, že české metro bylo zvoleno
proto, že velmi připomíná to moskevské z 50. let.
Jako první mě napadla slova Karla Šípa, která pro-
nesl na letošních cenách TýTý a kde řekl, že mnoho
našich herců už se prosadilo i v Hollywoodu, ale
všichni že tam hrají jen ruské agenty a zloduchy,
až to vypadá, že je to jediný pohled, jaký Hollywood
na Česko má. A teď se celý film točil v Česku,
a z toho dva dny v metru, protože připomíná metro
sovětské. Závěr z toho plyne, že chce-li Hollywood
zesměšnit Rusko, použije české herce a české pro-
středí – tak nás ti zlatí Američané berou. Pak jsem
si ale vzpomněla, jak mi někdo vyprávěl o moskev-
ském metru, a napadlo mě se podívat, jak to teprve
asi vypadá tam, když české je tak bídné, až je
vhodné pro film o Moskvě 50. let. A viděla jsem pár
obrázků a to mi úplně stačilo – pochopila jsem, že
tam hollywoodští filmaři skutečně točit nemohli.
Kvůli natáčení byla stanice pražského metra Anděl
dva dny zavřená, stala se moskevskou stanicí 50.
let. Také jsem četla článek: „Přemýšleli jste někdy
nad tím, proč trpí Spojené státy averzí vůči Ruské
federaci? Profesor historie na univerzitě ve Wis-
consinu Glen Jeansonne a novinář a historik David
Luhrssen se pokusili na tuto otázku nalézt odpo-
věď, a kupodivu se jim to povedlo. Skrývala se při-
tom na podivném místě – v hollywoodských
filmech.“ Z toho plyne i to, že žádoucí hollywood-
ský obraz moskevského metra nemohlo to ruské
naplnit – co by si ti Američané pak pomysleli (?!).

25. 5. 2015
Aeronet 

68

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Re
pr

of
ot

o 
VN

K

Lipa_03_2015_LIPA  03.09.15  17:33  Stránka 68



69

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Evropský soud pro lidská práva potvrdil své dří-
vější stanovisko, že Rusko pochybilo v několika bo-
dech vyšetřování katyňského masakru, a při
následných procesech s pozůstalými tehdejších
obětí. Zlomový verdikt, že by se jeden z klíčových
momentů jitřících polsko-ruské vztahy i desetiletí
poté, otevřel na půdě evropské justice, tedy nepadl.
Nezpochybňuji výrok Evropského soudu ve Štras-
burku, že v Katyni nešlo o zločin genocidy, jak se
snaží dokázat jisté polské kruhy. Historickou pravdu
o Katyni onen soud ale nesdělil, a ani sdělit nemohl.
Tuto nelehkou úlohu je třeba nechat polským a rus-
kým - pokud možno nezávislým - historikům. Je
třeba se vyvarovat nátlaku jakýmkoliv směrem, pro-
tože pod politickým a mediálním nátlakem se pra-
cuje velice špatně. Poté, co již v roce 1939 provedli
Němci na okupovaném polském území operace
Tannenberk a Inteligence, při kterých zahynulo
kolem 60 tisíc představitelů polské inteligence,
a další byli odvlečeni do německých koncentrač-
ních táborů, znamenal Katyňský masakr další vý-
raznou ztrátu v řadách polské elity. Nezesměšňoval
bych výborného polského režiséra Andrzeje Wajdu,
který (mimo jiné) ve svém úctyhodném věku natočil
kvalitní film o katyňském zločinu, samozřejmě
v jeho polské verzi. Mezi tehdy popravenými Poláky
totiž byl i Wajdův otec. V Katyňském lese u Smolen-
ska se ale nemálo popravovalo v letech 1936-39 již
v rámci stalinských čistek. Za 2. světové války
v této oblasti bylo postříleno (podle různých pra-
menů) mezi 14.700 až 22.000 zajatých polských
generálů, důstojníků, policistů a statkářů. Podle
verze Sovětského svazu tak učinili v srpnu 1941 ně-
mečtí nacisté, podle nacistické a polské verze to
provedla sovětská tajná policie NKVD v dubnu 1940.
Až do 80. let minulého století ostatní svět příliš ne-
zpochybňoval, s výjimkou nevládních struktur Pol-
ska, že polské důstojníky v Katyni postříleli němečtí
nacisté. Opačnou verzi přinesl nečekaně poslední
sovětský vůdce Michail S. Gorbačov, který katyň-
skou tragédii označil za jeden z nejtěžších zločinů
stalinismu. Ruský prezident Boris N. Jelcin pak
v roce 1993 předal Polsku velký balík materiálů
o katyňském masakru. Co Poláci obdrželi, se dosud

přísně tají. Z toho
lze usuzovat, že
polskou verzi Ka-
tyňského zločinu
ony materiály ne-
podporují, nebo
mají hrubé závady,
takže jich prakticky
nelze použít. Jistě
i proto u části veřej-
nosti trvají pochyb-
nosti o tom, kdo v Katyni za 2. světové války vlastně
ty polské zajatce pobil. Pro polskou verzi Katyň-
ského masakru svědčí řada nepřímých indicií. Když
totiž polský generál Wladyslaw Anders dával dohro-
mady polskou armádu v SSSR k přesunu do Persie
a na bojiště Blízkého východu, tisíce polských dů-
stojníků, zajatých Rudou armádou po 17. září 1939,
nebylo k nalezení. Nikdo je už více neviděl. Zda to
jako důkaz pro polskou verzi katyňského zločinu
postačí nebo nikoliv, je třeba nechat na historicích.
Jistě, Michail S. Gorbačov a Boris N. Jelcin nejsou
věrohodní politici, a jejich tvrzení nemusíme tedy
brát nijak vážně. Nalhali toho svým národům i světu
hodně. Polskou verzi Katyňského masakru ale ne-
zpochybnil ani současný ruský prezident Vladimir
V. Putin, viz jeho vystoupení v Katyňském lese 7. 4.
2010, kterého za věrohodného politika naopak po-
važovat lze. Ovšemže ani to není nezpochybnitelný
důkaz. Pojímání vojenského zločinu, spáchaného
v Katyni jako zločinu genocidy, svědčí zase o ztrátě
soudnosti vládnoucí polské elity. Nic nového pod
sluncem. Bylo to zlikvidování více než 40.000 ru-
doarmějců (z celkem cca 60.000) zajatých za pol-
sko-sovětské války v roce 1920, a také nenávistná
rusofobní a antikomunistická zahraniční politika
beckovského Polska, pokračující až do jeho hoř-
kého konce v září 1939, které mohly vyvolat v So-
větském svazu a u samotného generalissima
Josefa V. Stalina, rozhodnutí pomstít se tak Polá-
kům za drtivou porážku Rudé armády u Varšavy
a povraždění většiny zajatých rudoarmějců Poláky...
Velká část těchto (sice protirusky a antikomunis-
ticky smýšlejících) důstojníků, postřílených v Katyni,

POLSKÁ VERZE O KATYNI
DEFINITIVNÉ NEPADLA
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Jak víme, s lidmi, kteří pravidelně sledují televizi,
poslouchají rozhlas nebo dokonce čtou režimní
tisk, většinou společnou řeč nenacházíme. Jsou
prostě jiní. Důvodem je, že sledování médií je ná-
vykem se vším všudy. Návykem na lež. A „konce-
sionářské“ televizní a rozhlasové poplatky jsou ve
skutečnosti spotřební daní ze lži.

Tyto lidi nepřesvědčíme tím, že jim dáme jinou
možnost, že jim dáme informace. Říkat pravdu
lidem s návykem na lež je podobné, jako bylo kdysi
nalévat čistého vína těm, co pili Pražský výběr. 

Nejde však jen o rozlišovací schopnosti. Mnoha
lidem Pražský výběr jistě nechutnal, a přesto jej
pili, protože všichni ostatní jim říkali, jaké je to vý-
borné víno. Nebo prostě jen proto, že se nechtěli
lišit. Ostatně ani pivo mnoha lidem ve skutečnosti
nechutná, ale s kamarády si jej dají.

A nejde ani o rozlišovací schopnost ve smyslu
inteligence. Narkomani obvykle bývají inteli-
gentní, a přesto jim to ke zbavení návyku nepo-
může. A dobře víme, jakým způsobem dokážou
svůj návyk hájit jinak inteligentní kuřáci, nebo
jakým způsobem vám dokážou obézní vysvětlo-
vat, že zrovna oni zhubnout nemůžou, a tvrdit, jak
vůbec nejedí.

Rozhodující totiž není přístup k informacím
a často ani inteligence, rozhodující jsou zmíněné
aspekty psychologické a společenské.

Ego mnohých lidí je natolik silné, že nedokážou
připustit, že se v něčem mýlili. Nedokážou přiznat
chybu. Nedokážou skousnout Cicerovo: „Mýlit se
je lidské, ale bláznovstvím je v omylu setrvávat.“

Pro mnoho lidí je zase důležité neodlišovat se od
ostatních, je pro ně důležité, aby mezi ně „zapadli“,
aby mezi ně patřili, ať už z důvodů psychologických,
protože vlastní odlišnost sami neunesou, nebo z dů-
vodů „existenčních“ (tedy z důvodů, které se sice
někdy mohou existenčním blížit, častěji jsou však
za existenční pouze vydávány, a ve skutečnosti jde
jen o peníze, o kariérismus, nebo podobnou „vych-
canost“). Tuto snahu neodlišovat se dobře ilustruje
známý pokus s černou a bílou.

Pro ještě víc lidí je útěk k médiím útěkem mimo
realitu, útěkem před realitou, kterou nedokážou
unést. Ať už se jedná o realitu vnější nebo realitu
spojenou s vlastní osobou. Útěkem do „mediální
reality“. Útěkem podobným útěku do stejně ne-
reálně „virtuální reality“ počítačových her, nebo
do reality drogově závislých. Útěkem spojeným
se stejnou závislostí jako v případě jiných drog,
útěkem, který svou urputností připomíná starý

Lež neuteče – má krátké nohy
JAN KRISTEK
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s terorem polské soldatesky v roce 1920 neměla
nic společného, sloužili ale ve stejné armádě, a byli
zajati stejným nepřítelem, s kterým tehdy polská
armáda brutálně válčila. Stihl je tak stejný osud
jako ony nešťastné zajaté rudoarmějce. 

Zatímco se Rusko - byť s velkým zpožděním
a pod tlakem, navíc za nesouhlasu mnohých se
souvisejícím hlasováním Státní dumy, která uznala
Stalinovu odpovědnost za postřílení tisíců polských
důstojníků v Katyni - nakonec omluvilo, polský zlo-
čin utýrání a povraždění přes 40.000 zajatých ru-
doarmějců z podzimu roku 1920 čeká na polskou

omluvu dodnes. Ta ale nehrozí ani náhodou. Polská
elita v rámci tzv. euroamerických hodnot se za zlo-
činy svých předchůdců zásadně neomlouvá. Pol-
ská vláda raději provozuje opět rusofobní politiku,
a vnucuje ji celé Evropské unii. Že z toho nic dob-
rého nekouká, netřeba zdůrazňovat.

19. 6. 2015 Jan ZEMAN
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MORAVIA/\/ Děda byl elektrikářem.. 
Jezdil za války na montáže do Ruska. Jednou

se nevrátil a na půdě nám po něm zbyla helma
se dvěma svislými blesky.
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vtip o opilci: „Proč pijete? Abych zapomněl. A na
co abyste zapomněl? To už jsem zapomněl.“

Pro mnoho lidí je totiž skutečný svět příliš nepo-
chopitelný, příliš složitý, nemají odvahu se na něj ani
podívat, a budují si ve své hlavě svůj pohodlný, jed-
noduchý, zaprděný svět - a média jim k tomu posky-
tují stavební materiál. (V dřívější době byly zdrojem
stavebního materiálu pro zjednodušené světy tra-
dice a náboženství.) Tento jejich fiktivní svět bývá
často ještě jednodušší a absurdnější než svět před-
kládaný médii, a tak, aby si jej udrželi, aby se ve své
představě utvrzovali, potřebují pravidelnou dávku
mediálních lží, ze kterých si často vybírají ještě ty
nejabsurdnější, kterými si svůj obraz svého světa
potvrzují. Bývají proto často ještě „mediálnější než
média“. A mediálnější než média jsou dokonce
i v tom, že na svém obrazu světa ještě víc lpí. Jak-
mile mediální lži jednou použili jako stavební mate-
riál k vytvoření svého fiktivního obrazu, nechtějí se
jich za žádnou cenu vzdát, mají panický strach, že
by se jim jejich svět zhroutil, a tak na nich budou
trvat, i když je v médiích dementují. Oficiální de-
menti nepomůže, nemůže pomoci, protože oni vlast-
ního dementi nejsou schopni. Z ničeho totiž nemají
větší strach, než z boření tohoto svého obrazu.

Svět, který si vytvořili, bývá „geniálně jednodu-
chý“, často dokonce není ani černobílý, ale do-
konce pohodlně jednobarevný - černý či hnědý,
jako v případě tvrzení, že obě „strany“ konfliktu
(například v Jugoslávii nebo na bývalé Ukrajině) se
chovají stejně nebo, že komunismus je totožný
s fašismem apod.

Jejich představa světa je tak jednoduchá, že je
neovlivníte žádnými novými informacemi. Vše, co
nezapadá do jejich obrazu, po nich „sklouzne“, od-
mítnou to. A samozřejmě vy jste blbec, protože tvr-
díte něco jiného než oni, podle nich vy jste „mimo
realitu“ a „žijete v jiném světě“, protože popisujete
jiný svět než ten jejich.

Jediné, čím je opravdu naštvete a občas přive-
dete přímo k zuřivosti, jsou nejzákladnější obecně
známé informace, které se učili ve škole a které je
možné dohledat v běžných příručkách, a které vy-
těsnili, protože do jejich absurdně zjednodušeného
obrazu světa se ani takové informace nehodí. Když
jim připomenete něco, co sami věděli, co ve sku-
tečnosti i vědí, ale co vědět „nechtějí“, protože to
jejich vlastní obraz světa popírá.

V takovém „svém světě“ žije například mnoho
starých lidí. Jejich „životem“ jsou televizní seriály,

které jsou podle nich „ze života“, léta nevycházejí
ven, a chtějí své vnuky poučovat o tom, jak to
venku vypadá.

Ale ani mladí na tom nebývají lépe. Naopak. Po
letech strávených ve „virtuální realitě“ počítačů je
pro ně často ještě snadnější přijmout za realitu
„realitu“ mediální.

Člověk jen žasne, když vidí, jak si gramotní lidé
kupují denní tisk - daleko výstižnější je v tomto pří-
padě slovenský výraz tlač - nebo dokonce všechny
ty Despekty a Refluxy, nechápe, jak za něco tako-
vého může někdo dokonce zaplatit.

Ale návyk je návyk, absťák lží je absťák jako
každý jiný, a tak kdyby média neexistovala, opat-
řovali by si lži na černém trhu, platili by za ně de-
alerům.

Lidem žijícím ve svém fiktivním světě nestačí
jen dávat jiné možnosti, informace, a nestačily by
ani zákazy, prohibice lží. Je třeba probudit jejich
odvahu podívat se do očí realitě, podívat se do očí
druhým, a hlavně sám sobě. Odvahu jít do skuteč-
ného světa, a dokonce bez ranečku mediálních bu-
chet.

Postavit se na vlastní nohy bývá vždycky těžké.
A tito lidé jsou navíc často i v podobné situaci jako
skuteční narkomani - mají jen pár jim podobných
známých, se kterými se ve svém návyku podporují.
Případně jsou na tom ještě hůř - jako narkomani,
kteří už znají jen dealera.

Nejde totiž jen o to, že tito lidé v reálném světě
nežijí a asi už ani nedovedou, ale o to, že se to ne-
chtějí naučit. Kde také vzít motivaci, když je ten
fiktivní svět tak úžasně jednoduchý, tak „srozumi-
telný“, nenutí nikoho myslet.

9. února 2015
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Mezinárodní mírová iniciativa
SPOLEČNĚ ZA MÍR je mezinárodní mírová ini-

ciativa, která spojuje všechny lidi dobré vůle ve
společném úsilí za mír, porozumění a spravedl-
nost. Zrodila se na Slovensku u příležitosti 70. vý-
ročí ukončení druhé světové války s cílem hledat
účinnější formy mezinárodní bezpečnosti a zabrá-
nit vzniku dalšího světového konfliktu. Její pro-
gramový dokument vydaný 6. května 2015 vyzývá
k hledání nového světového řádu, který bude ga-
rantovat stejnou bezpečnost pro všechny a na dů-
raznější úsilí o vytváření kultury míru jako
hlavního předpokladu mírového soužití všech lidí
na Zemi.

*************************************
Naliehavá výzva intelektuálov politikom a pred-

staviteľom SR, ČR, EÚ, Európy, USA, Ruska a ce-
lého sveta ZJEDNOTENÍ ZA MIER: obhajovať
bratstvo medzi národmi, presadzovať kultúru
mieru, a odmietnuť vojny ako najohavnejšie zo
všetkých zločinov! Viacej na http://www.zjedno-
tenizamier.sk/zjednoteni-za-mier/

SPOLEČNĚ ZA MÍR
Svet sa nebezpečne priblížil k novej globálnej

konfrontácii. Medzinárodný poriadok je v tros-
kách. Veľmoci dlhodobo podkopávajú zmluvne za-
kotvené pravidlá účelovým výkladom,
ignorovaním zásad mierového spolunažívania
i bezohľadnou vojenskou agresiou. Výsledkom je
chaos, pokrytectvo a svojvôľa medzinárodných
vzťahov. V spore o to, kam sme sa za uplynulé
štvrťstoročie dostali, niet nevinných. Ľudia sa
zhodujú v jednom: všetci chceme mier. Nie všetci
však pracujeme v jeho prospech. Preto považu-
jeme za nevyhnutné zastaviť roztáčajúcu sa špi-
rálu militarizmu, násilia a nenávisti, prihlásiť sa
k tradíciám humanizmu, mieru a nenásilia a vy-
zvať všetkých ľudí dobrej vôle na spoločné prijatie
a presadzovanie opatrení, ktoré povedú ku kul-
túre mieru, spolupráce a bezpečnosti pre všet-
kých.

Pokládáme za obrovskou chybu, že se mezi-
národní společenství odklonilo od zásad Pařížské
charty za novou Evropu, přijatou na summitu v li-
stopadu 1990. V ní se všechny evropské státy, ale
také Sovětský svaz, USA a Kanada, shodly na
tom, že bezpečnost je nedělitelná a že není

možné posilovat bezpečnost jedněch na úkor
druhých. Proto považujeme vytváření exkluziv-
ních vojenských bloků, které stupňují zbrojení
a konfrontaci, za překonané a nebezpečné. Je
nejvyšší čas vrátit se k ideálům, díky nimž skon-
čilo ideologické soupeření dvou supervelmocí. Je
nejvyšší čas vyzvat odpovědné představitele
stran, států a mezinárodních organizací, aby hle-
dali nový světový řád, který bude odpovídat po-
třebám a zkušenostem současnosti, který bude
zaručovat stejnou bezpečnost pro všechny a za-
vazovat všechny národy ke společné práci ve
prospěch posílení globálního míru, spolupráce
a spravedlnosti. Je to vaše povinnost vůči míru-
milovným lidem!

Už tesne po druhej svetovej vojne, v atmosfére
eufórie zo skončenia šesťročnej agónie ľudstva,
varovali Albert Einstein, Bertrand Russel a Tho-
mas Mann medzinárodné spoločenstvo, že Charta
OSN sa ukáže byť tragickou ilúziou, ak nepodnik-
neme dôraznejšie kroky k organizovaniu mieru,
ak sa budeme snažiť odvrátiť vojnu iba zmluvnými
dohodami medzi suverénnymi štátmi. Žiaľ, ani
tentoraz svetoví lídri nedokázali navrhnúť nič lep-
šie ako opakovanie pokusu, ktorého absolútna až
zúfalá márnosť bola už toľkokrát dokázaná. Su-
verenita v medzinárodných vzťahoch ponecháva
rivalizujúcim veľmociam svojvôľu, v dôsledku kto-
rej sa medzinárodné právo uplatňuje len voči
malým a slabým štátom, ktoré narúšajú záujmy
hegemóna. Tieto pravidlá stoja v ceste vyššiemu
princípu regulujúcemu medzinárodné vzťahy.

Chceme posunout mírové hnutí na vyšší úro-
veň. Nechceme být pouhými obránci míru,
chceme být jeho tvůrci. Vycházejíce z Deklarace
OSN za kulturu míru a nenásilí z roku 1999 ne-
chceme se omezovat pouze na zoufalé protesty
proti válce v době, kdy se už válečný požár roz-
hořel. Vytváření kultury míru a nenásilí je pro nás
hlavním předpokladem mírového soužití všech
lidí na Zemi.

PRETO PRESADZUJEME:
- aby sa viera v silu a uctievanie moci nahradila

vzdelávaním v oblasti kultúry mieru
- aby sa mentalita nepriateľstva nahradila po-

rozumením, toleranciou a solidaritou
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- aby sa autoritatívne vládnutie nahradilo de-
mokratickou spoluúčasťou všetkých ľudí

- aby sa politika utajovania a propagandy na-
hradila slobodným a všestranným tokom informá-
cií

- aby sa tlak na zvyšovanie zbrojenia nahradil
odzbrojovaním

- aby zneužívanie ľudí nahradil rozvoj ich ľud-
ských práv

- aby ekonomiku založenú na bezohľadnom
zisku nahradila sociálna spravodlivosť a rešpek-
tovanie potrieb všetkých ľudí podľa princípu rov-
nosti

- aby drancovanie prírody nahradila filozofia
udržateľného života.

PROTO VYZÝVÁME VŠECHNY LIDI DOBRÉ VŮLE:
ZMĚŇME V TOMTO DUCHU SVÉ POLITICKÉ A SPO-
LEČENSKÉ PRIORITY!

1. Vyzýváme odpovědné politické představitele,
aby navrhovali, podporovali a prosazovali vytvo-
ření nové bezpečnostní architektury, do níž budou
zahrnuty i ty státy, které byly dosud označovány
za nepřátelské.

2. Vyzýváme příslušná ministerstva, aby v praxi
důsledně uplatňovala principy Deklarace OSN
o kultuře míru a nenásilí, aby do učebních osnov
zavedla výchovu ke kultuře míru a nenásilí a aby
podporovala politiku založenou na těchto zása-
dách.

3. Vyzýváme voliče, aby podporovali pouze ta-
kové politiky, kteří se přihlásí k mírovým princi-
pům uvedeným v tomto dokumentu, zavážou se
je respektovat a budou je prosazovat v praxi.

4. Vyzýváme představitele církví, nevládních
organizací, osobnosti kulturního, vědeckého
a společenského života, aby aktivně podporovali
mírová řešení, aby se stali vyslanci míru a osvo-
bozování ducha člověka od sklonů k násilí. Vyzý-
váme je k odvaze bránit menšinové názory
empatie, sounáležitosti a racionality ve většinové
atmosféře nenávisti, strachu a vášní.

Je potřeba otevřeně říci, že tu jsou politici, no-
vináři a aktivisté, kteří ve společnosti pěstují ne-
návist, předsudky a fobie, jež nejednou zacházejí
až za hranici šovinismu, že existují veřejní čini-
telé, kteří jsou vždy ochotni a připraveni obhajovat
válku, podpořit zbrojení a upřednostnit konfron-
taci. Pokládáme za důležité se od takovýchto lidí
distancovat. Více zbraní znamená méně důvěry,
více vojáků znamená méně spolupráce. Nepře-

jeme si, aby se přes naše země přesouvaly vojen-
ské konvoje a aby tu vznikaly vojenské základny.
Chceme stát, v němž se rodí mírové iniciativy
a vzkvétá kultura, věda a vzdělání. Chceme, aby
střední Evropa byla mostem přátelství, ne hranicí
konfrontace, aby měla podobu holubice míru, a ne
pudlíka moci. Chceme spravedlivý světový řád, ve
kterém se velmoci nebudou chovat jako gangsteři
a malé státy jako jejich prostitutky. Chceme, aby
lidi poutaly vztahy přízně, ne aby se rozdělovali.

Vojna je prehrou pre všetkých. Je to zlyhanie
ľudského rozumu, je to neschopnosť porozumieť
tomu druhému, je to barbarská rezignácia na ci-
vilizované riešenie sporu. Mier nie je porážkou
toho druhého, mier je víťazstvom všetkých. Kapi-
tulácia bez odstránenia príčin konfliktu nie je mi-
erom, len dočasným prímerím, ktoré v sebe
kumuluje všetky nevyriešené krivdy až do vypuk-
nutia novej vojny. Chceme prekonať začarovaný
kruh násilia a vytvárať základy trvalého mieru. Nie
sme naivní, aby sme nevideli konflikty a spory, ale
sme presvedčení, že ich riešenie by sa malo hľa-
dať za rokovacím stolom a nie na bojisku. Bez
novej bezpečnostnej architektúry, ktorá odstráni
z medzinárodných vzťahov nerovnosť, nebude
existovať ani funkčná bezpečnosť, ani udržateľný
mier. Na začiatku takéhoto procesu nestoja roko-
vania technických expertov, ale pevná vôľa mie-
rumilovných ľudí. Preto je dôležité, aby duchovne
a morálne nezávislé osobnosti zjednotili svoj
vplyv a svoje sily na obhajobu bratstva medzi ná-
rodmi, na presadzovanie kultúry mieru a na od-
mietnutie vojny ako najohavnejšieho zo všetkých
zločinov.

Signatári a podporovatelia:
Alexander Ač, environmentalista, vědecký vý-

zkumník Akademie věd ČR (SR), Anton Baláž, spi-
sovatel a publicista (SR), Jozef Banáš, spisovatel
(SR) Marián Bančej, spisovatel (SR), Rudolf Belan,
vydavatel (SR), Viera Benková, spisovatelka (Báč-
sky Petrovec, Srbsko), Vladimír Blaho, divadelní
a hudební kritik (SR), Václav Cílek, geolog, klima-
tolog a filozof (ČR), Ján Čarnogurský, advokát, bý-
valý předseda vlády SR (SR), Milan Daniel, novinář
(ČR), Milan Dubček, diplomat, syn Alexandra Dub-
čeka (SR), Vladimír Farkaš, biochemik (SR), Etela
Farkašová, filozofka a spisovatelka (SR), Milan
Ftáčnik, vysokoškolský učitel, bývalý ministr škol-
ství (SR), František Gahér, filozof, bývalý rektor Uni-
verzity Komenského (SR), Ivan Gašparovič, bývalý
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prezident Slovenské republiky (SR), Radovan Geist,
politolog (SR), Vladimír Godár, hudební skladatel
(SR), Jozef Habánik, rektor Trenčianské univerzity
Alexandra Dubčeka (SR), Alexander Halvoník, lite-
rární kritik a spisovatel (SR), Pavol Hammel, zpěvák
(SR), Martin Hekrdla, novinář (ČR), Jozef Heriban,
spisovatel a scenárista (SR), Ivan Hoffman, novinář,
písničkář, protagonista Sametové revoluce (ČR),
Marek Hrubec, filozof a sociální vědec (ČR), Anton
Hykisch, spisovatel (SR), Eduard Chmelár, historik,
rektor Akadémie médií (SR), Juraj Jakubisko, reži-
sér (SR), Peter Jaroš, spisovatel (SR), Jan Kavan,
bývalý předseda VS OSN a exministr zahraničních
věcí (ČR), Norbert Kelecsényi, akademický sochař
(SR), Eva Kollárová, ředitelka Ústavu rusko-sloven-
ských kulturních studií PF KU (SR), Michal Kováč,
bývalý prezident Slovenské republiky (SR), Mária
Kráľovičová, herečka (SR), Oskar Krejčí, politolog,
prorektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných
vztahů (ČR), Rudolf Kropil, prezident Slovenské
konference rektorů, rektor TU ve Zvoleně (SR), Ad-
riana Kučerová, operní zpěvačka (SR), Peter Lipa,
zpěvák a skladatel (SR), Jozef Lysý, politolog (SR),
Albert Marenčín, spisovatel, scenárista a vydavatel
(SR), Jozef Migaš, diplomat, bývalý předseda NR
SR (SR), František Novosád, filozof (SR), Karol
Polák, sportovní komentátor (SR), Michal Polák,
ekonom a filozof (SR), Miro Procházka, režisér (SR),

Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka
Charty 77 (ČR), Miroslav Prokeš, environmentalista
(ČR), Milan Rašla, rektor Vysokej školy múzických
umení (SR), Gabriela Rothmayerová, spisovatelka
a publicistka (SR), Silvia Ruppeldtová, preklada-
telka a publicistka (SR), Ladislav Sabo, akademický
sochař (SR), Tatiana Sedová, filozofka (SR), Brigita
Schmögnerová, ekonomka, bývalá ministryně fi-
nancí (SR), Rudolf Schuster, bývalý prezident Slo-
venské republiky (SR), Vladimír Skalský, předseda
Svetového združenia Slovákov v zahraničí (ČR),
Karel Srp, předseda Jazzové sekce a bývalý poli-
tický vězeň (ČR), Ján Stena, sociolog (SR), Franti-
šek Škvrnda, bezpečnostní expert (SR), Ivan Odilo
Štampach, teolog a publicista (ČR), Ilona Švihlí-
ková, ekonomka (ČR), Braňo Tichý, občanský akti-
vista (SR), Viktor Timura, historik a spisovatel (SR),
Božidara Turzonovová, herečka (SR), Petr Uhl, no-
vinář, signatář Charty 77 (ČR), Terézia Ursínyová,
muzikologička (SR), Ondrej Zimka, akademický
malíř (SR), Ondrej Zimka III., akademický sochař
(SR), Milka Zimková, herečka a spisovatelka (SR),
Milina Zimková, akademická malířka (SR), Petr
Žantovský, vysokoškolský učitel, mediální analytik
(ČR). 7. 5. 2015 

PODPORTE TÚTO KAMPAŇ! SLEDUJTE A ZDIE-
ĽAJTE NÁS NA FACEBOOKU A DOSTÁVAJTE SA TAK
VŽDY K INFORMÁCIÁM AKO PRVÝ.
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Vážení čitatelia, spisovatelia, umelci, vedci – vážená kultúrna verejnosť!
ZACHRÁŇME KLUB SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV! Podporte výzvu Spolku slovenských spisovateľov!

V priestoroch Klubu slovenských spisovateľov – bez konzultácie so SSS ako 50 % spoluvlastníkom bu-
dovy na Laurinskej 2 v Bratislave – chce nájomca budovy Artur DS, s. r. o., otvoriť nočný striptízový
klub! Pripojte sa k signatárom Výzvy SSS! Svoju podporu výzve môžete vyjadriť na stránke SSS! O vývoji
situácie Vás budeme informovať i na facebookovej stránke SSS www.facebook.com/spolspis, a napo-
kon aj v Literárnom týždenníku!

Prečítajte si agentúrnu správu o výzve Spolku slovenských spisovateľov Zachráňme Klub slovenských
spisovateľov!, odozvy signatárov a Ďalšie mediálne odozvy na výzvu na stránke SSS.

Literárny týždenník 25 – 26/2015 z 1. júla t. r. sa stále predáva. Ešte ste ho nečítali? Pozrite si jeho
obsah na webovej stránke Literárneho týždenníka a neváhajte! Pozrite si aj Zoznam predajných miest
Literárneho týždenníka v celej SR! Našli ste svoju obec alebo mesto? Napíšte nám. Chceme skvalitniť
distribúciu nášho časopisu, aby sa dostal aj tam, kde ho čitatelia napokon chcú, ale nedostávajú. Ďalšie
číslo Literárneho týždenníka 27 – 28 vyjde až 26. augusta 2015.

Sledujte novú internetovú interaktívnu stránku Literárneho týždenníka, každý deň budeme aktuali-
zovať správy a príspevky v rubrikách NOVINKY – Kaleidoskop, Prečítajte si, Z elektronických médií
a SERVIS – Literárne, výtvarné, umelecké a iné súťaže, Z pozvánok na literárne, výtvarné a kultúrno-
spoločenské podujatia. Pripravujeme Archív publikovaných príspevkov... Na stránke nájdete aj infor-
mácie o udalostiach okolo Klubu slovenských spisovateľov.

(Přišlo nám elektronickou cestou dne 30. 7. 2015)
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Unie českých spisovatelů, sama bojkotovaná
soukromými i tzv. veřejnoprávními médii stejně
jako agenturami, má „dobré“ zkušenosti s cenzu-
rou. Zná cenzuru „tichem“, cenzuru „odsouváním
do bezvýznamnosti“, jak tuto taktiku pojmenoval
jeden snaživý literární kritik. Zná cenzuru „náhub-
kem“, tedy zákazem propagovat tzv. komunismus
a ospravedlňovat domnělé zločiny této neexistující
společnosti, resp. utopie. A proč nepřipomenout
cenzuru ekonomickou? Kdokoliv může publikovat
knihu, pokud na to má, ovšem přístup ke státním
subvencím a dotacím mají přirozeně jen
někteří,„elitou“ vyhodnocení jako „elitní“, hodní
odměny za svou uměleckou práci. Všechny tyto
formy cenzury, dle Ústavy České republiky „nepří-
pustné“, se však musí sklonit před tou, které jsme
svědky na současné Ukrajině. 

Znelíbil se film pracovníkům Státní bezpečnosti?
Státní bezpečnost Ukrajiny (SBU – říká si ovšem
„Rada bezpečnosti Ukrajiny“) ho jednoduše dopo-
ručí zakázat, a to společně s dalšími díly jeho reži-
séra. Znelíbil se názor nějakého spisovatele, herce,
zpěváka, jenž uvažuje vlastním mozkem a má oči
k vidění a uši k slyšení? Ukrajinské úřady ho prostě
zakážou jako nebezpečného pro „jednotnou Ukra-
jinu“. Ministerstvo kultury se mění v politický ná-
stroj, v ministerstvo nekultury – a nekulturnosti.
Nebo se jen „božsky baví“? Stovky hlavně ruských
umělců, herců, zpěváků, hudebníků, spisovatelů,
filmařů, scenáristů, režisérů se ocitají na indexu
a jejich díla jsou odsunuta – nikoli do bezvýznam-
nosti, ale do trezoru, aniž si hloupý úředník, sloužící
podivné klice, uvědomí, že otevřené zákazy přece
také zvýznamňují, zatímco tichá „sametová heyd-
richiáda“ znevolňovala a znevolňuje úspěšněji,
v souručenství vítězů „pravdy a lásky“. Taktika uží-
vaná českou „tichou domluvou“ je tedy nahrazena
taktikou nesporně brutálnější. Zatím jen chybí
výzvy k zabití nositelů „protiukrajinského“ myšlení,
jejich únosu agenty Státní bezpečnosti, popř. jejich
„humanitární“ popravy v místech „protiukrajin-
ského“ působení.

Česká média a většina časopisů a institucí,
spolků a organizací, které tak vehementně hájí
„svobodu projevu“ (většinou pro sebe a své sou-
druhy), nabrala vodu do úst a mlčí, neprotestuje,
nanejvýše konstatuje to, co jim „ukrajinská

pravda“ v cizí režii naservíruje. A totéž platí o zvěr-
stvech ukrajinské armády, soukromých armád
a zvláště nacistických praporů na tzv. východě
Ukrajiny. Ostřelování měst, škol, nemocnic, obyt-
ných center, to vše se zde přechází, jako by nemělo
konkrétního viníka, bestii v podobě kyjevských Go-
lemů. 

Čípak že jména figurují na seznamu „nepřátel
jednotné Ukrajiny“? Jest jich prozatím pouhých
573! Mezi jinými Fjodor Bondarčuk, Natalie Bon-
darčuková, Oleg Tabakov, Gérard Depardieu, Vach-
tang Kikabidze, Steven Seagal, Emir Kusturica,
Josif Kobzon, Ivan Ochlobystin, Oliver Stone, Nikita
Michalkov, Angelo Michajlov, Jegor Cholmogorov,
Michail Porečenkov, Diana Arbeninová, Lev Rubin-
štejn, Zemfira (Z. T. Ramazanovová), Igor Charla-
mov, Garik Charlamov, etc. etc., samozřejmě
nechybí ani Alexandr Dugin, Eduard Limonov, Ser-
gej Glazjev nebo Lev Veršinin. Celý výčet by byl až
neúnosně dlouhý. A co seznam zakázaných filmů
a seriálů? Zatím jen 162 titulů: aktualizovaný se-
znam pochází z 25. 8. 2015. (A aby nebylo se-
znamů málo, vznikl i v Rusku a na Ukrajině seznam
těch, kteří „podporují jednotnou Ukrajinu“! Proč
v „ohromné zábavě“ nepokračovat?)

Pokud ukrajinská státní bezpečnost uzná za
vhodné, může si připojit na seznam i jména a knihy
těch, kteří toto provolání podepíší. Všichni jmeno-
vaní to budou pokládat za nejvyšší čest! 

Alexej Mikulášek, Karel Sýs, Stanislav Zeman,
Milan Blahynka, Marek Řezanka, Ludvík Hess, Bře-
tislav Kotyza, Pavel J. Hejátko, Jaroslava Dvořá-
ková, Jaroslav Váňa, Zdeněk Hrabica, Miroslav
Josef Tomšů, Michal Černík, Michael Doubek, Jiří
Žáček, Jiří Maštálka, František Uher, Lubomír Man,
Jan Poláček, Milan Kohout, Jan Zeman, Miloslav
Ransdorf, Alena Volková, Vladimír Kolár, Ivana Bla-
hutová, Milan Dubský, Emil Hruška, Pavol Janík,
Jan Jelínek, Monika Hoření, František Sarna, Bo-
humila Sarnová, Petr Orság, Radovan Rybák, Anto-
nín Drábek, Marie Veselá, Michal Polický, Jaromír
Šlosar, Daniel Strož, Bohumír Pospíšil, Jiří Knopp,
Jan Kristek, Jiří Stano, Hana Hrzalová, Vlastimil
Hloupý, Petr Burda, Věra Beranová, Petr Kadlec,
Stanislav Suja, Ivan Votava, Ivan Fencl, Karel Pout-
níček Posířil, Roman Blaško, Petr Musílek, Eva Bar-
tůňková, Věra Levá... 3. 9. 2015

Chceme na seznam!
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Anketa týdeníku LUK Unie českých spisovatelů 
Které tři kulturní počiny v roce 2014 považujete za nejvýznamnější?

Jmenovat jednotlivé kulturní počiny bych se ne-
odvážil. Mám příliš kusé informace o tom, co se
kde objeví a ani necítím potřebu a navíc mi ani ne-
přísluší, vydávat hodnotící znaménka. Dávám před-
nost sledování celkového vývoje, pro který jsou tyto
jednotlivosti zajisté určující, ale které bych se ne-
odvážil známkovat.

Vývoj v končícím roce 2014 přináší trend tří-
dění názorů a jejich zakotvení ve společnosti. Vý-
znamná je úloha různých přednáškových cyklů
a konferencí, ale i literární činnost, která se již
začíná stabilizovat v jasněji profilovaných sesku-
peních. Do těchto tendencí zapadá i čtvrtletník
Lípa, týdeník LUK a jiné další kulturní časopisy.
Řekl bych, že se nacházíme ve fázi přechodu od
sice oprávněných protestů do fáze programově
vyhraněné.

Národu se předkládá názor, že je naše společ-
nost rozdělená. K tomu lze říci, že konečně po le-
tech tápání a defenzivy se společnost kultivuje
a třídí. Hlasitý kvikot přežitého je jen tušením
o ztrátě vlivu. Tyto odstředivé tendence samy sebe
diskvalifikují z demokratické diskuse. I touto fází
musíme projít s vědomím, že jimi vyvolaný vítr se
může obrátit do směru, který vůbec původci ne-
předpokládali.

Jako významné mi přijde, jak se sociální vnímání
šíří i mimo kotce stranického uvažování, kde pla-
tonicky a účelově přežívalo. Je samozřejmé, že
vřed, který se rozřízne, bolí a působí odpudivě, ale
ránu bez této fáze vyčistit nelze.

Příliš dlouho jsme setrvávali na nejistém území
bez skutečných autorit a vzorů přítomného života.

To, že nastává chvíle, kdy se praktický život za-
číná hlásit o slovo, mi přijde jako nejvýznamnější
kulturně společenská událost, která, jak věřím,
ovlivní všechny oblasti našich životů.

PETR MUSÍLEK, básník
***********************************************
Nedávno se mi dostala do rukou knížka vydaná

nákladem vlastním – Milénium od Josefa Prs-
kavce. Sahám po ní ráno, sahám po ní večer. Tyhle
verše mne magneticky přitahují. Padají do mne se
sousty snídaně po šesté, loučím se s nimi ve 22
hodin. Možná tohle uchvátí i vás: „Chrám – malé
nádraží. / Pod svatozáří / poslední zbylý host. /

Z obrazů na stěnách / světci se tváří / jak jezdci na
věčnost, / uvízlí v kolonách.“ 

Miluji malá nádraží. Třeba to ve Vraném nad Vl-
tavou, kde jsem si v létě 1975 četla Hrubínovu Ro-
manci pro křídlovku. Chodila jsem podél řeky až
k nádraží, knížku otevírala a zavírala. Byla pro mne
tehdy malým zjevením, zjevením, které se zas tak
často neopakuje. Ale známe ho i z hudby – když
malý houslista Bronislaw Huberman přijel i s rodiči
z Polska, kde rodina prodala kvůli té cestě veškerý
majetek, poprvé zahrát slavnému houslistovi Joa-
chimovi do Berlína, Mistr ho nejdříve (téměř otrá-
vený přívalem zázračných dětí u svých dveří) skoro
odbyl. A pak – když slyšel první tóny houslí – se
s pláčem vrhl k dítěti, aby ho objal… Objev nás
prostě zvedne ze židle a jedna báseň stačí.

Tak to je moje kniha roku.
EVA FRANTINOVÁ, básnířka

***********************************************
Jen nerad komentuju v anketách svůj výběr, ten-

tokrát mi nic jiného nezbývá: podle mne byly po-
činy trvalé hodnoty čtyři, snad mi to projde, když
přece také Dumasovi Tři mušketýři byli nakonec
čtyři. Tak tedy podle abecedy, ne podle významu,
každá z těch čtyř knih je jedinečná a nedá se řadit
nad ostatní: 

1. Jiří Kuběna: Básnické Dílo VII/1 
2. Milan Kundera: La fête de l�insignifiance 
3. Michael March: Half Pint/Půlpinta 
4. Karel Sýs: Apokalypsa podle Joba 

MILAN BLAHYNKA, literární kritik
***********************************************
Vítězslav Nezval: Básně III. Několikrát jsem na

Hané navštívil editora Nezvalova díla Milana Bla-
hynku a viděl ho luštit Nezvalovy rukopisy psané
již obtížně čitelným zeleným inkoustem. Proto
budu opakovat po Jiřím Kuběnovi z letošního prv-
ního vydání LUKu – „jeho (Blahynkova) erudova-
nost, stejně jako láska k poesii i našemu
největšímu jejímu Mistru bere dech.”

Karel Sýs: Apokalypsa podle Joba. Vím, bylo to
napsáno již v roce 2013, ale četl jsem teprve vloni,
protože knihkupci tuto knihu nevedou a výtisk
jsem získal až od autora výměnou za sušené
houby. Ti, kterým Sýs svojí vrcholnou básní řeže
ostrým nožem hrubou kůži zvrácených charakterů
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a drásá jim nečisté svědomí, právem dostávají
bílou horečku a nezbývá jim než se uchýlit k no-
vému druhu cenzury – mlčí jako hroby.

Kavárna na Bechyňově náměstí v Přibyslavi.
V třítisícovém městečku, do něhož jsem se na stará
kolena před devíti lety přiženil, každý pokus o za-
ložení kavárny zkrachoval, zatímco dvě herny na
malém rynku měly otevřeno „v kruglyje sutki”, ře-
čeno v ruštině, tedy non stop řečeno anglicky. Až
nyní se díky mladým baristům, Miroslavu Pleslovi
a Zdeňce Koubkové, podařilo kavárnu udržet. Lidé
si mají kde dát rande a jiná dostaveníčka. Já si tam
chodím číst. Už Neruda věděl, že nikde se nečte
tak dobře jako v kavárně. Dosud volná stěna bude
galerií…

IVO HAVLÍK, novinář a fotograf
***********************************************
1. Otevření plzeňského nového divadla premié-

rou opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.
2. Vystoupení žákovského symfonického or-

chestru ve Volgogradě – říjen 2014.
3. Vydání knihy Kateřiny a Karla Pioreckých

Praha avantgardní (nakladatelství Academia).
JIŘÍ MAŠTÁLKA, 

poslanec Evropského parlamentu
***********************************************
Tři nejvýznamnější kulturní počiny roku 2014 si

netroufám vybírat; do divadel, na koncerty i vý-
stavy chodím nesoustavně, knižním bestsellerům
a populárním TV seriálům se vyhýbám. Ale aspoň
rámcově:

1. televizní dokument Americké století očima
Olivera Stonea: Heroicky střízlivý pohled na dějiny
Impéria.

2. Svět knihy: Toho bohdá nebude, aby český
čtenář z boje utíkal!

3. Hana Hegerová 1957–2010 „Zlatá kolekce“:
Kdo spolu s Jiřím Suchým získal pro poezii víc fa-
noušků než celá česká literatura?

JIŘÍ ŽÁČEK, básník
***********************************************
Obsah hesla Kultura je ve Slovníku definován co

souhrn duchovních a materiálních hodnot, vytvo-
řených a vytvářených lidstvem v celé jeho historii;
duchovní kultura pak souborem výsledků činnosti
lidské společnosti v oblasti vědy, umění a spole-
čenského života vůbec v určitém historickém ob-
dobí.

O zábavě, o snaze lidské společnosti „nějak
zabít každodenní nudu“ není v definici ani zmínka.

Lze ji však tušit pod kryptogramem záměny „spo-
lečenský život vůbec“. Jsme však svědci upřed-
nostňování jakéhokoliv „zábavního průmyslu“ před
snahou jedince objevovat, zaznamenávat, riskovat,
usilovat, prohlubovat své vědomí jedinečnosti, in-
dividuality vůči lidskému společenství. A naopak
svoji jedinečnost poměřovat lidským společen-
stvím. Zjevná plytkost a povrchnost obecné kultury
je snad symptomem současné doby a bude historií
zřejmě takto i pojmenována: Kultura peněžní. Které
tři kulturní počiny roku 2014 lze tudíž vyzdvihnout?

Podívat se pravdě do očí, pojmenovat a zazna-
menat viděné je riskantní počin. Stejně jako je ris-
kantní počin Apokalypsa podle Joba. Dodávám –
Apokalypsa podle Karla Sýse. Básnický počin,
často jmenovaný, že v šumu potlesku i řinčení od-
sudku je mé přitakání neslyšitelné. To považuji za
kulturu: brilantní literární forma obnažujícího skal-
pelu. Číslo Jedna!

Přesto však dávám svůj hlas, své doporučení po-
činu méně jiskřivému. Knize Pastýři noci, almana-
chu básní pod křídly Vladimíra Stibora, knihy
obsahu nesourodého, možná i sporného, avšak ži-
voucího právě svojí mnohostí. Poezie dosud žije,
dýchá a je pro mnohé z nás důvodem k hledání.
Abychom si rozuměli – důvodem k hledání Poezie.
Je na básníkovi stavět klenbu mostu ode mne
k tobě. Číslo Dvě.

Číslo Tři je počin soukromého významu. Můj
vnuk se naučil číst a psát. Tím vstoupil do vnímání
pojmu Kultura, kulturnost. Neboť na počátku všeho
bylo a je Slovo.

BŘETISLAV KOTYZA, básník
***********************************************
1. Opětovné nepostavení Kaplického architekto-

nického nesmyslu v Praze ani kdekoli jinde.
2. Vydání knihy Jiřího Padevěta Průvodce pro-

tektorátní Prahou (nakladatelství Academia).
3. Koncerty Petera Gabriela v Praze a Ostravě.

PETR ŽANTOVSKÝ, prorektor Akademie
managementu a komunikace Praha

***********************************************
1. Otevření Nového divadla v Plzni. Jiné ka-

menné scény se přece naše zem po roce 89 nedo-
čkala.

2. Premiéra Fantoma opery. Ano, je to „divadlo
na divadle", ale právě proto i nejupřímnější z mu-
zikálů. Skrz naskrz romantický, ale na nic si nehra-
jící! Ačkoli v jeho základě odpočívá brakový román
Gastona Lerouxe, tak výsledný výtažek vystihl
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notný kus reálné tragiky lidského života.
3. Film Tři bratři. Podle mého názoru jde o mistrně
zhotovenou miniaturu a záměrný barvotisk, který
však nepřekročil hranu kýče a stoprocentně vytěžil
všech sedm múz.

IVO FENCL, spisovatel a publicista
***********************************************
1. Profilové CD „Kyčera, Kyčera" k 85. naroze-

ninám „valašské královny" Jarmily Šulákové. Ne-
uvěřitelně vyrovnané a upřímné, naplněné
opravdovostí. Obsah, kterému se
věří.

2. Petr Prouza: Psychiatr. Je to
velice hezký příběh osamělých
osob na ostrůvku malé psychia-
trické léčebny. Myslím, že je to to
nejlepší, co napsal.

3. Martin Písařík v hlavní roli
hry Jiřího Hubače – Ondřeje Brzo-
bohatého a Pavla Vrby Já, Francois Villon, která se
již dva roky hraje v divadle Na Jezerce.

JAN CIMICKÝ, lékař, básník a spisovatel
***********************************************
Netroufám si říci, které jsou nejvýznamnější,

spíš tedy, z kterých mám největší radost.
1. CD Lenka Dusilová a Baromantika: V hodině

smrti.
2. Večer bez líčidel - Gabriela Vránová (vyprávění

o divadle, oblíbených rolích a hereckém i životním
zákulisí v Divadle Na Vinohradech) – 20. listopadu.
3. Koncert rockové skupiny Stromboli (v původní
sestavě, s Bárou Basikovou, v pražské O2 Aréně) –
4. prosince 2014.

ANDREA CERQUEIROVÁ, novinářka
***********************************************
Nedávné otevření plzeňského divadla. Sice to

stálo moc peněz, ale to snad hned jen tak někdo
za dvacet let nezbourá.

A pak mě potěšilo – snad mám dobré informace
– že v Českém Krumlově zůstává divadelní točna.

Radost pro literáty je samozřejmě i menší DPH
z knížek, ale pořád je tam několik ale…

LADISLAV BERAN, spisovatel
***********************************************
Za obdivuhodný kulturní počinv roce 2014 po-

važuji neprodlené převedení Obrysu-Kmene do
LUKu (Literatura-Umění-Kultura). Zůstal tak za-
chován, byť pod jiným názvem, ale názvem se
starou tradicí, jediný opravdu levicový týdeník
v České republice. Unie českých spisovatelů má

tak i nadále platformu, v níž může bojovat za od-
vrácení hrozícího katastrofálního světového kon-
fliktu.

JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ, literární historička
***********************************************
Za kulturní událost roku považuji snížení DPH na

knihy. Je to jistý průlom v kulturní politice.
EVA KANTŮRKOVÁ, spisovatelka

***********************************************
1. Colours of Ostrava. Nejen zajímavá směs

World Music, ale i pozoruhodné
dokumentární filmy, poezie.

2. Letní Shakespearovské
slavnosti, to je Shakespearovy
hry v prostředí ostravského
hradu. Některé (zhruba v posled-
ních dvou letech) i v úspěšném
provedení ostravských souborů.

3. Letní kino – Multikino Os-
trava. Krásné prostředí u řeky Ostravice a dobře
vybrané filmy – francouzské, chorvatské i Woody
Allen.

LUBOMÍR MAN, spisovatel
***********************************************
Nemohl jsem nezaznamenat knihu Martina Re-

inera – Román – o Ivanu Blatném, dosud jedinou
opravdu zasvěcenou básníkovu „monografii“.

A samozřejmě: neuvěřitelně pilný náš přítel
Milan Blahynka dokončil třetím svazkem velevýbor
ze svého Nezvala. Jeho erudovanost, stejně jako
láska k poesii i našemu největšímu jejímu Mistru
bere dech. JIŘÍ KUBĚNA, básník

***********************************************
1. Mezinárodní kulatý stůl Julius Fučík, uspořá-

daný 22. února 2014 Společností J. Fučíka a Výbo-
rem národní kultury.

2. Slavnostní otevření Slovenského domu v Sou-
kenické ulici č. 3.

3. Mediální zviditelnění pečlivě vedených uni-
kátních sbírek tisíců exponátů Muzea dělnického
hnutí u příležitosti předání sbírek (včetně památek
na Julia Fučíka, Adolfa Zábranského a dalších) do
Národního muzea v Praze.

Musím se přiznat, že mě nyní nějaké tři kon-
krétní kulturní počiny nenapadají. Jako ústečák
mohu jen říci, že je pro mne významná skuteč-
nost, že se nepodařilo potentátům našeho
města úplně zlikvidovat Činoherní studio v Ústí
nad Labem.

MARTIN VODŇANSKÝ, básník
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JAZYKEM SE DOROZUMÍVÁME
Zdá se, že „inovace“ češtiny sleduje cíl, aby ani jazyk nepřipomínal dobu, v níž jsme po 2. světové válce žili

40 let. Někteří by možná šli tak daleko, že by náš starý dobrý jazyk, na němž s péčí a láskou zapracoval i Mistr
Jan Hus, vyměnili za nějaký lepší. Třeba ten, který se nám už nejednou snažili natlouct do hlavy jako jazyk ma-
teřský naši sousedé, naposledy v roli dobyvačných okupantů. Zdá se však, že převahy dnes nabývá americká
angličtina, opírající se o silnější zázemí. Jen si všimněme novotvarů sametového jazyka, jež zdomácněly v ústech
a pérech politické a novinářské „elity.“ V současnosti už nemáme případy, ale kauzy, třebas by šlo o zatoulaného
psa, přestali jsme chápat, pozorně naslouchat, ale vnímat, něco neprojevujeme, nedávat najevo, ale zviditelňu-
jeme. Nejsme už totožní, ale identičtí, nevyslovujeme, nesdělujeme, ale artikulujeme, nezačínáme, ale nastar-
továváme, neříkáme někomu něco, ale oslovujeme. 

Místo abychom rovnou přiznali, že se nám nabídka jeví jako výnosná, řekneme, že je zajímavá. Slovy motivovat
někoho označujeme skutečnost, že ho chceme koupit či zkorumpovat. Už nemáme podobu, tvář, ba dokonce
ani charakter, nýbrž image čili imidž. Nemáme náhled, ale optiku, už se nezmiňujeme o něčem, ale zmiňujeme
něco, už nedáváme najevo, ale vysíláme signál. Hýříme virtuálními realitami, časovými horizont. Neříkáme totiž,
že se něco uskuteční za tři roky, ale v časovém horizontu tří let. Nic na nás nepůsobí, líbí či nelíbí se nám, ale
oslovuje nás. Třeba vychlazené pivo. Nemáme vzestup porodnosti, ale baby boom.

Věty jsou zaplňovány úslovím „to či ono, tím či čím“, jak bylo v oblibě prezidenta Václava Klause, aby zamlžoval
konkrétnost nebo jsou hyzděna ukazovacími zájmeny ten, ta , to. Mnozí politici nedokáží před kamerou vytvořit
jedinou větu, aniž by neotentovali jediné podstatné jméno. Ve srovnání se sametovým slangem se jeví perly so-
cialistického slovníku – například předpříprava, předzásobení, zaúkolování, vydodání atd. jako libozvučné.

Abychom byli světovější než svět, zavrhli jsme slova způsob, zásada za vznosné slovo filozofie. A tak máme
filozofii vládnutí, dopravy, zásobování, filosofii výroby sýrů, filosofii úklidu ulic a snad se dočkáme i filosofie vy-
měšování. Smečky „filosofů“ žvaní nesmysly, a vůbec jim nepřipadne, jak jsou tím směšní a jak prozrazují svou
nevzdělanost a omezenost.Přitom je ani nenapadne se podívat do slovníku, aby zjistili, cože je to ta filozofie.

Zmíněné transformační hantýrce podlehli především politici a novináři, o televizních spíkrech či reportérech
- kteří svou mluvu okořeňují ječivým nebo kvákavým hlasem a kulometnou kadencí - ani nemluvě. Normální
lidé neztratili rozum ani cit pro jazyk, aby tímto způsobem demonstrovali svou příslušnost k moderním Evropa-
nům. Někdy je skutečně těžké pochopit, co vlastně svým kryptojazykem říkají, jemuž rozumí zřejmě jen oni
sami. Při poslechu takového jazyka tane člověku na mysli, že někteří lidé se naučili mluvit, jen aby vydávali
prázdné zvuky. Někteří už český jazyk nepotřebují vůbec. Vystačí si se slovy jako super, akce, oukej, jsme in,
bomba, buď hepy, šoping, lízink, brífink… Nemluvě o stupidním zvuku „éééé“, jenž mnohým slouží jako tonou-
címu stéblo trávy. Jarmareční ječení a slovní rychlopalba zní zvláště z obrazovky úděsně, navíc, je-li kultura řeči
dokreslována barvou hádavých zvuků a pokřiku. Všimli jste si někdy jak „reportér“ interwievuje  s občanem?
Nabízí se zjištění, zda by neměli být na obrácených místech. 

Je zřejmě načase aby češtinu, kterou kdysi označil Pavel Eisner jako „chrám a tvrz“ – mínil tím národní
poklad – vzali do péče ti, jimž už nezůstalo nic, jenom jazyk jako jediný velký duchovní majetek, zděděný po
předcích. Jeho prznění a veškeré úklady proti němu nejsou bohužel trestně postižitelné. Aby český jazyk sku-
tečně prospíval a nebyl přizpůsobován pro úlohu prostředníka kšeftů a ideologické manipulace. Jednou z pod-
mínek záchrany jazyka, kromě stále odmítaného zákona o něm, je urychleně vytvořit podmínky pro vydávání
české beletrie, klasické i současné. A to v potřebném masovém měřítku, finančně přístupné, aby mohla čelit
počítačům a záplavě škvárů na knižním trhu, maskujícím psané výpotky výrazy jako thriller či bestseller. Bohužel
náš masový čtenář se pod vlivem tvrdých a těžko zvladatelných podmínek uchýlil k tomuto čtivu, vydávanému
za lidovou četbu, jako ke droze, mající stejné účinky jako pervitin – osvobozuje na chvíli od problémů a unáší
do růžových snů. Navíc jazyk je tu bídný až hanebný, na čemž mají u zahraničního čtiva také zásluhu překlada-
telští šmoci. Podobnou úlohu má také tzv. šoubyznys, masově nabízený všemi televizními kanály. Ono rovněž
nové slovo, které obohatilo náš jazyk, znamenající nemysli, potlač rozum, city, vůli, vlastní zkušenosti a jen se
bav. A nauč se být po vůli , smiř se se vším, neboť „co se dá dělat, tak už to je.“ 

Jinou kapitolou je jazyková eskamotáž, sloužící promyšleně cílenému úsilí, jak převracet smysl a obsah dě-
jinných skutečností. O tom však až příště. JIŘÍ STANO
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