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ÚVODNÍK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři,
dostává se vám do rukou další číslo čtvrtletníku Lípa, který je věnován

z velké části událostem na Ukrajině a všem souvislostem. Na masovou a ne-
vybíravou protiruskou mediální kampaň jsme nemohli nereagovat. Jistě kaž-
dého z vás také zasáhl fašounský puč na Ukrajině a jeho následky. Jako
vraždění a upalování desítek etnických Rusů a stoupenců federalizace Ukra-
jiny v Domě odborů v Oděse 2. 5. 2014. Pořízené fotografie zaživa upálených
a umučených svědčí o bestialitě ukrajinských bojůvek z náckovského Pra-
vého sektoru a ze Svobody a musely nutně otřást každým normálním člově-
kem. Věnujeme se i činnosti rádoby punkerek Pussy Riot a ideologické
vůdkyni Naděždě Tolokonnikovové, která se spolu s další členkou této kapely
Jekatěrinou Samučevičovou účastní také obskurních akcí uskupení Vojna,
namířených rovněž proti současnému vedení Ruska na čele s Vladimirem
Putinem. Tady ale platí, že pokud určité věci chceme odsoudit či nebrat vážně,
musíme je nejprve znát a umět pojmenovat pravými jmény. Nemělo by to být jako za časů Anticharty, kdy
lidé včetně umělců odsuzovali něco, co v naprosté většině nezkresleně neznali. V konfrontaci s lhaním či de-
magogií médii hlavního proudu si pak i v tomto vystačíme s pravdou. Oni ale musí stále jen lhát a lhát. V Lipce
si budete moci dále přečíst vzpomínky na Karla Kryla z pera Daniela Strože. Následuje úžasný komentář
k současnosti, spíš báseň v próze A bude hůř páni spisovatelé od Karla Sýse. Při čtení vám jistě vytane na
mysli spřízněnost s autorovou básnickou sbírkou Apokalypsa podle Joba. Na básníky jsme opět nezapomněli.
Ukázky z tvorby představí například Jiří Žáček, Milan Kohout, Milan Kozelka a Petr Burian. Najdete zde sa-
mozřejmě recenze knih, fejetony a politické komentáře od Milana Blahynky, Alexeje Mikuláška, Jiřího Stana
či Petra Hájka. Časopis jako vždy uzavírá Kalendárium Věry Beranové.

Zajímavé počtení vám přátelé přeji Jan Poláček, šéfredaktor časopisu Lípa
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VE STÍNU LÍPY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Nedávno jsme si připomněli 168. výročí narození
Svatopluka Čecha (21. 2. 1846), významného před-
stavitele českého národního hnutí, a to ze dvou dů-
vodů. Především z úcty k jeho rozsáhlému dílu, jež
ve své době, v poslední třetině 19. století, plnilo
funkci národně i sociálně emancipační. A také proto,
že literární dění chtělo napomáhat národní jednotě,
neboť porážka, kterou česká politika utrpěla ra-
kousko-uherským vyrovnáním, mělo nepříznivé dů-
sledky. Období důvěry v politické vedení národního
zápasu je vystřídáno nejistotou a pochybnostmi.

Úsilí básníků a spisovatelů směřovalo proto k vý-
chově čtenářů pozitivními vzory, se záměrem ne-
ztratit národní charakter české literatury, zároveň se
však vyrovnat svou úrovní tendencím literatury ev-
ropské. Svou povahou je Čechova tvorba v podstatě
projevem opožděného působení literárního roman-
tismu v našich podmínkách. Z historických příčin,
pro pozdní konstituování českého národa ve střední
Evropě, byl totiž literární vývoj český vůbec opožděn.
Je proto obdivuhodné, jak se od let šedesátých 19.
století podařilo české společnosti a její kultuře uve-
dené zaostávání ve středoevropském kontextu mi-
nimalizovat. Zásluhu o to má mj. české umění.

Přelomová byla v 19. století dvě období: první
v souvislosti s revolučním rokem 1848, jeho ideály,
nadějemi a jejich zmařením, druhé, spjaté se spole-
čenským ruchem v letech šedesátých, v době poli-
tického oživení. Obě dějinné etapy pomáhaly
osobnost Čecha formovat, první zprostředkovaně,
druhá bezprostředně.

Svatopluk Čech se narodil v Ostředku u Benešova
v rodině hospodářského správce na místním statku.
Otec byl horlivý vlastenec a v duchu pokrokových
idejí vychovával i svého talentovaného syna. Třetí
období Čechova života začalo roku 1879, kdy Sva-
topluk Čech – spolu se Servácem Hellerem – založili
vlastní beletristický časopis Květy; v souvislosti s tím
zanechal Čech definitivně své právnické praxe.

Literární vystoupení Čechovo souvisí s Almana-
chem Ruch, s vlivem poezie májovců a byronskou
romantikou. Protože není cílem tohoto příspěvku
podat úplnou charakteristiku Čechovy tvorby, všim-
neme si některých tematických okruhů, resp. mo-
tivů, i žánrových osobností Čechových děl. Je to
především tvorba vyjadřující české národní uvědo-

mění, slovanskou solidaritu a společenskou satiru.
Národní uvědomění bere na sebe podobu histori-
zující.

Jedním z děl této skupiny je báseň Husita na
Baltu (1868). Čech v ní vzpomíná slavné minulosti
i českého národa, vytváří mohutnou představu valí-
cího se husitského vojska. Následuje – pokud jde
o látku historickou – epická báseň Adamité (Lumír
1873), zobrazující drama poražené revoluce s jejími
doprovodnými rysy: názorovou nejednotou, sváry
a rozbroji. Báseň Žižka (1879) nabádá proto k ná-
rodní jednotě. Vedle tematiky husitské, Svatopluku
Čechovi ideově nejbližší a nejdražší, figuruje v jeho
díle i látka z doby pobělohorské, a to v historické po-
vídce ve verších Václav z Michalovic (1882). Čech tu
uplatnil – ostatně jako jinde – svou zálibu v popisu
dobového koloritu, v tomto případě začínajícího ba-
roka. Do doby jsou zasazeny životní osudy syna jed-
noho z popravených českých pánů. Epos Dagmar
(Květy 1883–1884) historicky idealizuje osobnost
české Přemyslovny, dcery krále Přemysla Otakara I.,
jež se provdala za Valdemara, krále dánského.

Pozoruhodné jsou Čechovy skladby alegorické,
především Evropa (Lumír 1878). Jde o název lodi,
odvážející politické vyhnance Pařížské komuny,
a pak Slávie (1884), vyslovující se smírným, ideali-
zujícím závěrem k existujícím sporům mezi slovan-
skými národy, především mezi Rusy a Poláky.

Čtenářskou oblibu získal ve své době cyklus idy-
lických veršovaných povídek Ve stínu lípy (Květy
1879). Autor svou popisnou metodou vyslovuje spja-
tost s rodnou zemí, svobodným životem na české
vesnici. Dramatičtější je báseň Lešetínský kovář
(1883). Toto první vydání bylo však zkonfiskováno,
totiž místa vyjadřující přímo branný protest českého
řemeslníka, ohroženého německým kapitálem.
I když se zde nakonec projevilo autorovo úsilí
o smírné řešení, dílo bylo zejména po svém druhém
vydání vnímáno díky ústřední postavě jako výraz ná-
rodního i sociálního zápasu.

Závažné místo měl v Čechově tvorbě motiv ohla-
šující sociální vření a zásadní společenskou změnu.
Avšak důslednému revolučnímu vyznění jeho poezie
bránil přece jen liberalismus básníkův, který tkvěl
v myšlení české národně uvědomělé buržoazie. Její
obzor nejvíce překročil směrem k revolučnímu de-

VLASTENEC, DEMOKRAT – A SOUČASNOST
JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ
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VE STÍNU LÍPY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

mokratismu Jan Neruda; Svatopluka Čecha si velmi
vážil lidsky i umělecky, a také česká společnost let
osmdesátých, která jej považovala za svého oficiál-
ního mluvčího. Zásluhu na tom měla Čechova poli-
tická lyrika Jitřní písně (1887), Nové písně (1888)
i jeho skladby satirické, především tzv. broučkiády:
První výlet pana Broučka na Měsíc (1888) a v roce
1889 vydaný Nový epochální výlet pana Broučka
tentokrát do patnáctého století. Matěj Brouček,
pražský maloměšťák, typ šosáka, spokojeného se
svou přízemní existencí, je v Čechově tvorbě přímým
opakem postav heroických. Brouček se dostává do
konfliktu s husity nikoli pro svou bojácnost, ale
proto, že je – řečeno hodně aktuálně – typickým pře-
vlékačem kabátů: jednou se vydává za Němce a ka-
tolíka, pak za husitského Pražana, konečně za
táboritu, záleží vždy na okolnostech, v jakém pro-
středí se ocitne. Mnohé Čechovy skladby satirické
mají charakter pohádkově fantastický; jejich vznik
se dá odvodit z dojmů, jež v Čechovi zanechala dět-
ská četba. Z orientální zvířecí báje čerpá Čechova
satira o polidštěném opičákovi Hanumanovi (1884),
příběh v podstatě tragikomický. Hanuman ve svém
programovém vládním prohlášení deklaruje vůli
vstoupit do Evropy, ale tragikomický konec nedal na
sebe dlouho čekat.

Motiv „důtek“ funguje významně ve sbírce, slu-
čující obraz boje národního a sociálního, v Písních
otroka (1895). Je tam atributem kruté, vykořisťova-
telské moci a nadvlády, zotročující, znevolňující.
V Nových písních (1888) spatřoval básník hrdinu bu-
doucnosti v dělníkovi; v básni Svoboda (z uvedené
sbírky) obžalovává společnost, že své demokratické
ideály zradila. Ve verších nazvaných Podzemní hlas
(z téže sbírky) registruje, „jak rachot v hlubinách se
blíže valí / a vyplnění chystá teskným snům, / kdy
společnosti krok se v bezdno sveze / řád její slétne
jako z karet dům“. V Písních otroka vyjadřuje nejen
psychologii zotročení, nýbrž i vůli tuto neblahou sku-
tečnost změnit.

Svatopluk Čech tradiční popisnou formou, často
nekonkrétně, mlhavě vyslovil – nikoli bez podnětů
Pařížské komuny i sociálních a národnostních zá-
pasů na Balkáně a v Rusku koncem 19. století a za-
čátkem století 20. – palčivé otázky společenské,
přičemž v měnící se Evropě hájil vždy českou sa-
mostatnost, svébytnost a osobitost.

Když Svatopluk Čech 23. 2. 1908 zemřel, národ
mu vypravil pohřeb přímo královský. Literární kul-
turní vývoj šel však jinými cestami, než si Čech

představoval. Vývoj
určovalo hnutí rea-
listů, česká mo-
derna i hnutí
vysloveně levicové.
Všem však bylo
společné úsilí pře-
konat v českém ná-
rodě to, co jej
svazovalo: nesamo-
statnost, servilnost,
otročení.

Píšeme rok 2014.
Čím vším prošla od
dob obrozenských nejen česká literatura, jakým slo-
žitým vývojem se ubíral po první světové válce za
těžkých okolností vzniklý samostatný českosloven-
ský stát, v roce 1992 násilně rozdělen na Česko
a Slovensko? Kolik matadorů, ne nepodobných Če-
chovým Hanumanům, už se od r. 1990 vystřídalo
v české vysoké státní politice a kolik se jich tam
ještě asi vymění!

Nesporná destrukce a devastace kultury se pro-
jevila v České republice po roce 1990, kdy se uplat-
ňování kapitalistických tržních principů stalo pro
kulturu skutečnou pohromou.

Při poklesu životní úrovně u nás a katastrofálním,
přímo zlodějském kurzu naší měny vůči západní,
hledají svou tvorbou, dnes už většinou jen levicoví
autoři, cestu k záchraně naší národní kultury, nazí-
rané v kontextu evropském.

Na rozdíl od mnoha jiných národů, které dotují
svou národní kulturu jako prioritu, skutečné umění
všeho druhu i školství pro vzdělanost i odbornost
národa, naše vlády po listopadu 1989 nacházejí
stále dost prostředků na zakoupení luxusních vozů
prominentům a na vládní lety, na neoprávněné
vrácení majetku církvím a šlechtě, na fantastické
platy poslanců, které si mají v úmyslu (snad jako
výsměch většině národa) ještě zvyšovat, avšak na
kulturu, obohacující myšlení zejména mladých lidí,
prostředky nejsou. Místo toho jsou zahlcováni ne-
vkusy, kýčem, obscénností v reklamě, filmu a pře-
devším v televizi s programy totální
amerikanizace, doprovázené krutostí, obscenitou
a dalšími „atraktivními“ tématy, a tak mizí větši-
nou v zahraničních rukou miliardy národního ma-
jetku.

Co by tomu asi řekli naši obrozenští národní bu-
ditelé?
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•  Byl jste mezi těmi, kdož letos získali Cenu Unie
českých spisovatelů (UČS). Co to pro vás zna-
mená?

Potěšilo mě to, protože jsem se tak zařadil
k takovým osobnostem, jako jsou Jiří Žáček, Zde-
něk Mahler, Valja Stýblová nebo Lenka Procház-
ková. Navíc je to vlastně první cena, kterou jsem
dostal po roce 1989 takříkajíc mimo soutěž. Mys-
lím si však, že UČS a ostatní spisovatelské orga-
nizace hrají dnes ve společnosti malou až
zanedbatelnou roli. Svůj význam měly v minulých
dobách, kdy měly svá nakladatelství, časopisy,
prostředky na pořádání různých autorských akcí.
Současná doba přeje spíš individualismu a spi-
sovatelské organizace většinou živoří bez peněz.
Obec spisovatelů měla po listopadu 1989 k dis-
pozici zdroje z majetku bývalého Svazu spisova-
telů a Českého literárního fondu, ale to všechno
se už z větší části rozplynulo. Někteří kolegové
dokonce mluví o vytunelování, ale pro to nemám
žádné důkazy.
•  Vyhledávají mladí autoři spisovatelské organi-
zace?

Moc ne. Spisovatelské organizace stárnou, ně-
které jsou už v kómatu a jednu, jak se zdá, po-
stihla klinická smrt. Mladé autory sdružování
v takových organizacích přirozeně moc nezajímá.
Jsou to solitéři, kopou sami za sebe. A protože
hlas jedince mívá mnohem menší společenský
dopad, politikům to ani trochu nevadí, spíš nao-
pak.
•  Když tedy byla Cena UČS první polistopadovou
cenou pro vás, jaká ocenění jste získal před
rokem 1989?

Za svou prvotinu jsem dostal kdysi Cenu Jiřího
Wolkera, která se udělovala začínajícím autorům,
a následovaly další, vyjmenovávat je však nemá
smysl - ani si je už všechny nepamatuju. Ale i po
Listopadu jsem čas od času někde uspěl, např.
v 90. letech v Seifertových Kralupech, před
dvěma roky v soutěži o Cenu Jiřího Marka, vy-
hlašované každoročně českou sekcí AIEP, a daří
se mi i v soutěžích nakladatelských. V podobných

soutěžích rozho-
dují poroty, jejichž
členové jsou na
politice více méně
nezávislí, což se
o porotách velkých
výročních cen říct
nedá. Když jsem
děkoval za Cenu
UČS, řekl jsem, že
mě těší zejména
proto, že nejsem
členem Unie, což
nasvědčuje tomu,
že v UČS zvítězila snášenlivost nad nesnášenli-
vostí. Jinak totiž v Čechách, na Moravě a ve Slez-
sku stále ještě platí, že kdo nejde s námi, jde
proti nám. Po roce 1989 se ocenění spisovatelů
levicového smýšlení stalo jevem vzácnějším, než
jsou příslovečné bílé vrány.
•  Jak se díváte na současnou úroveň kultury
a médií?

Já se nerad dopouštím nějakých generalizací.
Nesleduji ani zlomek toho, co se dnes produkuje.
Podívejte se jen na knihy. Kdysi jsme stávali
každý čtvrtek před knihkupectvími ve frontách,
protože ten den vycházely knižní novinky a mezi
nimi se našly tituly, které opravdu stály za to
a ani desetitisícové náklady nestačily čtenářské
poptávce. Tehdy působilo v Československu,
jestli mě paměť neklame, nějakých 70 naklada-
telství. Dnes se jen v ČR počítají nakladatelé na
tisícovky. Vychází tedy neskutečné množství knih
a v té záplavě se jen málokdo orientuje. Navíc
ceny knih proti tehdejším dobám stouply víc než
průměrné platy (na které většina zaměstnanců
nedosáhne za celý život). A důsledek? I detek-
tivky dnes často vycházejí v nákladu tisíc vý-
tisků, což kdysi býval průměrný náklad básnické
prvotiny.

Jediné, o čem tedy mohu hovořit, jsou ten-
dence. Před Listopadem existovala skrytá cen-
zura, a tudíž i nemálo autorů a umělců, kteří

PŘEJI SI, ABY NÁS NEPOTKALA
VÁLKA NEBO JINÁ KATASTROFA
Rozhovor MONIKY HOŘENÍ se spisovatelem, básníkem a dramatikem JAROSLAVEM ČEJKOU
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nesměli publikovat - což mnohé z nás, publiku-
jících, iritovalo a do jisté míry i ponižovalo, i když
jistě ne všechny. A některá témata či umělecké
přístupy byly tabu pro všechny. V současné době
může kdokoli vydat cokoli, pokud ovšem najde
nakladatele. A to je druhý extrém. V takové zá-
plavě všeho vítězí na trhu jen to, co je kasovně
úspěšné. A cenzura? I ta dnes existuje, říká se jí
cenzura mlčením, a je uplatňována vůči nepo-
hodlným autorům a jejich názorům nikoli stá-
tem, či nějakými institucemi, ale mnohými, až
příliš opatrnými vydavateli, redaktory, publicisty
a kritiky. Zato násilí, pornografie a kýč se valí na
čtenáře jako ta pohádková kaše. Uplatňování ně-
jakých vyšších principů mravních je dnes větši-
nou k smíchu. A i sebemizernější grafoman
může vydat svůj spisek, když má na zaplacení
tiskárny. Hodnoty devalvují a čtenářský vkus
zoufale upadá. Když se před Listopadem
o něčem napsalo, že je to bestseller, tak to téměř
vždy byla záruka čtivosti i jisté umělecké kvality.
Ale dnes?
•  Neměla by zapůsobit autocenzura autorská
i vydavatelská?

Umělecká autocenzura (nikoli politická) bývala
součástí autorské cti vždycky, i za první repub-
liky. A většina nakladatelů tenkrát dodržovala
jistý etický kodex. Třeba i vydělávali na brako-
vých detektivkách, rodokapsech, červené kni-
hovně a podobně, ale zisk využívali také
k vydávání kvalitní literatury, nejen k vlastnímu
obohacení. Také dnes jsou u nás prestižní nakla-
datelé, kteří vydávají kvalitní literaturu, ale do-
minují ti, jejichž snaha vydělávat za každou cenu
literaturu poškozuje.

Teď to může vypadat, že brojím proti soukro-
mému podnikání v nakladatelském oboru. Není
to tak, ostatně pocházím z živnostenské rodiny
a kvůli svému původu jsem si nemálo zkusil. Po
maturitě mě nepustili na VŠ, takže jsem začínal
v dělnických profesích, a teprve, když mě postihl
těžký úraz pravé ruky, tak mi parťák, mimocho-
dem komunista, napsal takový posudek, že jsem
mohl dál studovat. Ne, já jsem pro pluralitu vlast-
nictví, o které hovořila i opozice - ovšem v nor-
malizačních dobách. Nakonec došlo k výprodeji
státního vlastnictví a megatunelování toho, co
zbylo, k minimalizaci družstevního vlastnictví
a k postupné likvidaci drobných živnostníků, kteří
se do podnikání nadšeně a leckdy i obětavě pus-

tili po roce 1989. Což se mimochodem týká
i mnohých malých knihkupců.
•  To způsobilo hlavně zvýšení sazby DPH u knih.

Nejen to. Ale zvýšení DPH znamenalo jeden
z posledních hřebíků do rakve. Tenkrát byla proti
tomu svolána demonstrace k Malostranské mos-
tecké věži. Šel jsem na ni. A kolik myslíte, že nás
tam bylo? Plus minus sto lidí. Kde byly ty tisíce
autorů, nakladatelů a knihkupců?
•  Připravovaná vládní koalice má teď v návrhu
své koaliční smlouvy snížení DPH mimo jiné i na
knihy.

Jen aby k tomu opravdu došlo.
•  V březnu 1989 jste se stal vedoucím odboru kul-
tury ÚV KSČ. Za chvíli to bude už pětadvacet let. 

Ano, byla to doba, kdy už i nejvyšší politické
a státní vedení pochopilo, že tzv. přestavbu a s ní
související politický průvan ve východní Evropě
jen tak nepřekabátí, takže začínalo docházet ke
generační výměně na nižších úrovních řízení. Byli
jsme pěšáci, kteří měli tahat kaštany z ohně, aby
se vedení mělo Moskvě čím vykázat. Dnes mne
a mé generační vrstevníky někteří novináři, kteří
se v té době teprve narodili (ale nejen oni), obvi-
ňují, že jsme se prý cpali na uprázdněná místa
už po roce 1969. To je lež. Teprve v 80. letech se
začala normalizační zeď drolit natolik, že jsme
mohli proklouznout tam, kde se dal odvést kus
práce. Například vracení zakázaných knih do kni-
hoven. Jeden z nejlepších českých spisovatelů
současnosti a bývalý disident Jiří Kratochvíl si mi
v korespondenční polemice posteskl na to, že
jeho žena vyletěla v 70. letech z práce proto, že
jako knihovnice odmítla vyřazovat zakázané
knihy. Většina knihovníků neprotestovala, ona
ano. A právě tyto dříve vyřazené knihy, díla Ivana
Blatného, Antonína Brouska, Jiřího Gruši, Milana
Kundery, Oldřicha Mikuláška, Jana Skácela, Jo-
sefa Škvoreckého a stovek dalších, se vracely do
knihoven už v letech 1988–1989.

K uvolnění zakázaných filmů došlo až v létě
1989, ale byl to výsledek téměř roční práce ko-
nané z iniciativy filmové sekce SČDU v čele
s Jiřím Svobodou, který se po listopadu 1989 stal
předsedou KSČM. Tak zvaných trezorových filmů
bylo devět a dokumentů plus minus čtyřicet. Po-
suzovaly je dvě komise, jedna ty hrané, druhá do-
kumentární, a všechny doporučily k uvedení,
tedy i snímky jako Dobří rodáci, Ucho, Kočár do
Vídně, Skřivánci na niti apod.
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•  To bylo v roce 1989 v trezorech jen devět hra-
ných celovečerních filmů? 

Jako trezorové se označovaly ty, které nebyly
nikdy uvedeny na plátna kin a většinou existovaly
jen v jedné kopii. Kromě nich byly ovšem i zaká-
zané filmy, které se nějakou dobu hrály, ale do-
staly červenou kartu poté, co třeba emigroval
někdo z jejich tvůrců. Uvolněné byly všechny. Ře-
ditel státního filmu přišel s jejich seznamem za
příslušným stranickým tajemníkem, jestli je tedy
může pustit. Jenže tajemník mu řekl, že je neza-
kazoval, a proto je taky nebude povolovat. Přišel
proto za mnou a já mu ten souhlas podepsal.
Filmy šly potom do výroby dalších kopií pro kina.
Díky tomu se mohli Skřivánci na niti začátkem
roku 1990 zúčastnit filmového festivalu Berlinale
a vyhrát.
•  Určitě si všichni myslí, že to byla zásluha
změny režimu.

Lidé, kteří po Listopadu ucítili svou příležitost,
skutečně začali tvrdit, že to byli oni, kdo po listo-
padových událostech trezorové filmy pustili do
distribuce, ale nebyla to pravda. Dá se to snadno
dokázat.
•  Zmínil jste, že levicoví autoři narážejí na tak
zvanou cenzuru mlčením. Mohl byste to nějak
blíž vysvětlit?

Redaktor jistého média mi svého času přiznal,
že má příkaz od vedení redakce nedávat prostor
a nepsat o levicových autorech, kteří zastávají
otevřeně kritické postoje k současné politice.
A tak je tomu skoro všude. Samozřejmě, že nejde
o rozhodnutí nějaké státní instituce, ale o postoje
pravicových majitelů médií a jejich manage-
mentů. O to je to ovšem horší. Za normalizace
lidé věděli, komu za zákazy či kritiku uměleckých
děl »vděčí«, nesouhlasili s nimi a nevěřili jim.
Současné, mnohem rafinovanější a anonymnější
vymývání mozků je daleko úspěšnější. Dneska
téměř nikomu nevadí bývalý komunista, který si
včas posypal hlavu popelem a objevil v sobě an-
tikomunistu. Zato vadí ten, kdo není ochotný
»držet hubu a krok«, byť třeba ve straně nikdy
nebyl. Občas se setkávám s tvrzením, že my
všichni, kteří jsme před Listopadem nebyli
v otevřené opozici proti režimu, jsme vlastně byli
kolaboranti. Jenže za socialismu jsme všichni
byli zaměstnanci jedné »státní« firmy, ke které
jsme museli být alespoň formálně loajální, pokud
jsme chtěli mít na věci alespoň nějaký vliv. Když

jsme měli jít na oslavy Prvního máje, tak jsme
většinou šli, nebo také ne. Ale pak jsme se ve své
každodenní práci snažili dělat něco užitečného,
v kultuře třeba prosazovat to, co za něco stálo,
i když se to normalizátorům nelíbilo – a mnohdy
s úspěchem. Ale docela by mě zajímalo, kolik
dnešních zaměstnanců velké nadnárodní firmy
by si dovolilo ignorovat třeba tak zvaný teambu-
illding, tedy nějaké společné trávení volného
času, nebo se odvážilo porušit firemní loajalitu
prosazováním obecného zájmu proti zájmům
svého zaměstnavatele.
•  Sledujete vyjednávání o vládní koalici?

Ano, a nejsem z toho dvakrát nadšen. Ideální
by bylo, kdyby někdo vyhrál volby tak výrazně, že
by pak za své počínání byl plně odpovědný. Tak-
hle se každý může vymlouvat na nutnost kom-
promisů. A to, co předvádějí lidovci, je trošku
chucpe. Ale proč by to nedělali, když mohou?
Víte, moc nerozumím tomu, proč ČSSD s ANO ne-
jdou do menšinového kabinetu a nehledají pod-
poru pro své návrhy ad hoc ve sněmovně, ale
taky nemusím všemu rozumět.
•  Co říkáte »církevním restitucím«? Některé řády
žádají obrazy, budovy, zámky, zkrátka velké kul-
turní hodnoty.

Říkám, že jsou tyto »restituce« předimenzo-
vané. Netvrdím, že by církve a náboženské spo-
lečnosti neměly dostat to, co mohou smysluplně
využít. Ale i odhady nemovitostí jsou problema-
tické. Po volbě nového papeže, který se zatím jeví
víc než sympaticky, se Česká televize ptala kar-
dinála Duky, jak Františkovu volbu přijal. A pan
Duka se nechal slyšet, že když Svatému otci bla-
hopřál, řekl, že je to zázrak... Podle mě ale dru-
hou část své věty spolkl. Ta měla znít: …že jsme
ty restituce stihli. V papeži Františkovi by asi
těžko hledal pro takto pojaté restituce oporu.
•  Pomalu nám na dveře ťuká nový rok. Máte ně-
jaké přání?

Příští rok budeme vzpomínat 100. výročí zahá-
jení první světové války (1914). Takže bych si přál
hlavně to, aby se historie po sto letech neopako-
vala, aby nás nepotkala žádna válka či jiná ka-
tastrofa. Problémy jsou od toho, aby se řešily,
a i když někdy situace vypadá neradostně,
a »blbá nálada« se šíří dál a dál, v našich pod-
mínkách zatím naštěstí nejde o život.

23. 12. 2013
http://www.halonoviny.cz/
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Loni o Vánocích se česká literární blata poza-
chvěla. I skalním aktivistům se zazdálo, že je režim
nehýčká, jak by zasloužili, že nehradí vydání jejich
opusů a že nejsou čteni ani chváleni.

Valně se nepodařilo zpeněžit prasklou aortu ani
smrt manžela, nezaujal ani podrobný popis jeho si-
nalého nádobíčka.

Jakýs takýs úspěch zaznamenal „román“ Paola
Giordana (vydal Odeon!), kterak si usácký okupant
Afghánistánu nechává na základně od masérky
pětkrát denně vyhonit péro. Patřičnou ukázku
otiskl i reklamní magazín Českých drah ČD pro vás,
místo co by honil lokomotivy, aby jezdily včas, i do
nejmenších stanic a za křesťanské ceny!

Dámy a pánové, léta jste se zabývali zneuctívá-
ním svých kolegů jiného než momentálně oficiál-
ního světového či uměleckého názoru. Jako
v dobytém hradě jste určovali, kdo smí ke studním.

Mysleli jste, že vám bude odpuštěna minulost,
když si pokálíte začínající šediny, když vrátíte eané
diplomy a spokojíte se anonymním brumendem
v hospodě Pod peřinou. Čumpelíci s dresem obrá-
ceným naruby, až na to, že Čumpelík uměl malovat.

V Čechách zkrátka vyroste buď jolka, nebo
Christmas tree, přijede buď Děda Mráz, nebo Santa
Claus.

A my můžeme leda nosit dirigentovi aktovku.

Před 25 lety jste si sborem zapěli labutí píseň,
šopy šopy šopy, řekli si svoje, vzájemně se zvážili
a vzali míru. Lehcí nestoupají a maličcí nevejdou
do žádného království, ale cesta do pekla vede me-
zírkou pode dveřmi a tou se protáhnou.

Chrastí papundeklové činely cen a poct, laudatia
znějí jako recitovaná parte.

Jako nebude míru pod olivami, nebude míru ani
pod lipami, budoucnost vyžene nehodné z koša-
tého stínu a požene je sviňským krokem na poušť,
z níž nevyvede sebedelší bloudění.

Kdo se třásl na liz, zapomněl, že pod nenasyt-
nými jazyky vyschne.

Literatura není
děvka, ale hemží se
kolem ní děvkaři.

Co si vezmete do
pohřební loďky?
Snad ne Hovno hoří nebo Zdivočelou zemi? Pana
Stranického? Pabílka? Šušmu? Kušnu? Komando
už velí k nástupu. Neděkujeme vám, ale odejděte.
Poezii musí zase narůst husté vlasy, zbavme ji
lhářů, kterým se z podpaždí valí hustý mrak!

Doba se drží i hyne s vlastními ideály. Zajde na
falešné totemy.

Zahradní slavnost? Ne, Cháron čte rád Slavnosti
sněženek.

Maso egyptských hrnců? Ne, Cháron má rád
Smrt krásných srnců.

Dobře placenou procházku po Kábulu? Kdeže,
na všech frontách vítězí dobrý voják Švejk.

Orlického velkoknížete? Nikoli, Malého prince.
Prahu se žlutými prsty mafiánů? Ne, Prahu

s prsty deště.
Duku posedlého tancem sv. Víta? Nebo Nad

námi svítá?
Národ ode zdi ke zdi: buď Americký sen, nebo

Rudá záře nad Kladnem.
Buď angličtí lordi, nebo Krásná Poldi.
Buď Rozchod, nebo Nástup.
Na západní frontě klid, nebo Drang nach Osten.
Buď Se všemi jsem byl rád, nebo Proti všem.
Člověk zahrada širá, nebo Krvavý román a Za-

hrada Popelčina.

A čtenáři?
Ke čtení dostanou akorát akční ceníky, kam až

v Penny klesl Viewegh, i váš erbovní poetický om-
budsman Seifert. Kohout dokokrhal, Holub dovrkal,
Šiktanc doobrátil, jedno a totéž sukno nevydrží to-
likeré obracení. A Platón – to je ňáký plato v zá-
chytný jídelně Beznaděj?

Při gaučingu mnoho smyslu pro štěpný rým ne-
najdou.

A BUDE HŮŘ,
PÁNI SPISOVATELÉ!  
KAREL SÝS

Fo
to

 J
an

 P
ol
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ek
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Reklama na Baroko vystrkuje hlavní přednost:
kniha váží 7 kg!

Prý nekonečný výběr klik – ale jednou si každý
vybere neodvolatelně poslední kliku!

Člověk vydrží bez jídla sedmdesát dní, bez vody
týden, kapitalismus však bez zisku hyne na po-
čkání.

Kapitalismus, který vygeneroval tolik literatury
oslavné i literatury proti sobě, zdegeneroval.
V Česku dohání, co díky čtyřicetiletému pokusu
o socialismus zmeškal. Pod lesklým povrchem
dvacatera ledniček, stera zubních past a tisícera
tabletů hnije falešný svět.

„Zahnívající kapitalismus!“ Smáli jsme se, sníce
o skříni plné nepotřebných šusťáků, ale klasikové
nám nelhali. Zatímco George Orwell se spletl o 40 let,
Franz Kafka prorokoval svět roku 1990 a ani o chlup
dřívější, a Vladimír Iljič Lenin zastavil budoucnost o 72
let! O málo, ale stačil dokázat, že jiný svět je možný.

Nikdo nepopírá roli buržoazie, když v mládí se-
kala hlavy modrokrevným nemakačenkům. Ani zá-
sluhy šlechty a církve, když v červáncích civilizace
zaháněla zvíře v člověku do kouta.

Jenže něco jiného jsou červánky a něco jiného
soumrak.

Dnes kapitalismus nestojí o Zolu, ani o Dickense,
ani o Balzaka, ani o Čapka, Vančuru, ba ani o Mag-
nuska, o nikoho, kdo by zobrazil či dokonce zostu-
dil jeho dokonalou prázdnotu.

Nemá už co nabídnout kromě krámů, reklam,
honiček od akcí k výprodejům… A co se literatury
týče, spisovatelkám jen kšeft s vlastní píčou a spi-
sovatelům s vlastním pinďourem.

Kdo tři neděle nešoustá na obrazovce, jako by
nebyl.

Bavit se a vyměšovat! Nikoli však pářit se, neboť
je nežádoucí, aby přibývaly hladové krky nebo
nedej bože rebelové. Rebel ovšem nerovná se re-
volucionář.

Při pokusu o státní převrat roztloukli „demon-
stranti“ v Kyjevě sochu Lenina. Vzali si na něj kla-
divo, ale myšlenky z bronzové hlavy nevytloukli.
Pražští radní odšroubovali v Truhlářské ulici pa-
mětní desku Marxe, ale komunismus je nepřestal
strašit.

Vymřou synonyma. V televizní soutěži nejsou
soupeřící rodinné týmy s to vzpomenout si na ekvi-

valentní výraz pro manžela. Uvádějí: šamšula,
boss…

Statisíce kdysi přemýšlely, kolik andělů se vejde
na špičku jehly. Dnes se miliony soutěžících trubců
mučí otázkou, na co se o Vánocích dávají svíčky –
na dort, nebo na stromek?

Co jste hasiči, co jste dělali?
Pro momentální odvrácení krize Západu jste za-

brzdili dějiny.
Hotel Praha prý „milovali papaláši a fotbalisté“.

Už ho bourají a na rozvalinách se rozvalí soukromý,
veřejnosti nepřístupný park „nejbohatšího Čecha“
Petra Kellnera.

Kam až klesli novináři! Starají se o kubánské dů-
chodce. „Je naprosto běžné, vidět důchodce v ja-
kékoli čtvrti, jak sedí na lavičkách nebo se jen tak
potloukají po ulicích a prodávají doutníky, arašídy
a další nedostatkové zboží. Samozřejmě načerno.“

Čeští důchodci se radují, že dostali přidáno 49
korun. Už nebudou muset spát na lavičkách, ani se
bezcílně potloukat po ulicích. Noc stráví ve Zlaté
huse a ve dne se budou potloukat po kasinech, bo-
tanických zahradách a bordelech.

Akademie věd v záchvatu kultu osobnosti uspo-
řádala tendr na Havlovy kebule.

Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska od-
soudilo strašlivý fakt, že „po Havlově smrti bylo in-
stalováno do veřejného prostoru množství jeho
soch bez jakýchkoli soutěží na jejich podobu“.
A tak předvedlo sádrového Havla, Havlíka i docela
prťavého Havlíčka, uznané a posvěcené koryfeji,
jako je plzeňský absolvent múzických umění Ruml.
Pokud porota přidělí bronz všem zúčastněným
přicmrdům, abychom začali schovávat zvony!

Gottwald se čertil, Stalin plakal Věře Muchinové
na prsou: „Na mne byly jen dva návrhy!“

TGM se smál pod vousy, na něj měl neotřesitelný
monopol Španiel.

Stalinův pomník odstřelili, Havlův nezaroste trá-
vou, oškubou ho králíci z králíkáren.

Někdo je prorok, někdo jenom kostelník. Nevadí.
Je třeba bít na zvony i na zvonky, když umíráček
odzvání velkým i malým.

Loňské sněhy dávno roztály.
Všem se tenkrát nakonec zamlouvalo nebo

aspoň nějak hodilo, když se Štoll přetahoval o jejich
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duše s Belzebubem, a i Zahradníček na Pankráci
něco znamenal!

(„Je třeba vyřídit dvě otázky, které nevyřešeny by
potměšile hatily všechno naše úsilí: otázku židov-
skou a s ní spojený problém zednářských lóží… Pej-
zatá cenzura míchaná, pepřená a pečená v temných
doupatech zpupných nápadníků židozednářských
má nás i nadále ukolébat ve strnulost.“)

Zvykli jste si na socialismus, kde se všichni hřáli na
výsluní – moci, nebo antimoci. Zbyl jen Listopad a jeho
magické heslo: „Koupíš za 2000, zaplatíš jen 1000!“

Bude hůř.
A ani Šabachovo svobodně hořící hovno vás ne-

zahřeje.
Nepřekročíte svůj stín – nemá ho, kdo nevrhá

žádné světlo.
Pošklebujete se Tondovi „Práce“ za „pevnou“

měnu, zatímco každé ráno jdete do svého prodej-
ního chrámu pro dražší a dražší snídani.

Brambory – chléb chudých – právě zdražily o 73
procent.

Řetězce se změnily v řetězy.

Bezostyšně piští titulky: „Vánoce. Po nich přijde
drahota“. Vyklopit poslední úspory.

Za odměnu cukr: „Novoroční ohňostroj slibuje
větší show. Bude vidět za každého počasí.“

I za jevištního šera a režimního kalna, než při-
jdou březnové idy dodělávající mrchy.

Krysařovo Metro rezolutně přikazuje:
„Třetina Čechů si vyzdobí domácnost betlémy!“
„Vánoce z nás letos vysají pět miliard!“
Proklikni se až k Ježíškovi!
Holduj kanci mobilu!
O Vánocích se otvírají poklady a i nemožné je

možné.
Všechny dárky vyřešíte v Alze. Stačí jen zatrh-

nout čárkový kód.
Můžete snít o Vánocích bílých i černých, uhloba-

ronských.
Sledujte, přehrávejte, nahrávejte, posírejte se!
Vaše teta.cz
Čerti topí pod kotlíkovým volebním gulášem, než

Bakala vyhodí horníky z předpeklí do pekla.
Slevy útočí zprava i zleva. Doběhla vás tržní bě-

havka. Křižujte krámy, kde mají nejlevnější kyblíky.
„Neotřesitelně nejlepší kyblíky“ nabízí KFC již od

79 Kč. Na obrázku lze sotva rozeznat kousky ja-
kýchsi hoven. „Shake it!“

Oslové, otřeste se, i malý penízek potěší Velkého
Grázla.

PET velbloudi se tlačí u zamřížované jehly, s di-
rektivně nařízeným pitným režimem.

Ačkoli mají chudí mastné vlasy, ovce se proti
vlkům obrnily lanolínem.

Tlačí se v levných knihách, ale nestojí frontu na
sebrané lži Venci Křivoústého.

A jednou sami napíšou Dopisy Volze.
Hradní vlajka se červená:
„Veritas Venci – Pravda tíží!“

„Město bez legitimního důvodu vyplatilo desítky
miliard korun za tunel Blanka.“

Nikdo není obviněn, nikdo za katr dán.

Základní škola a mateřská škola (!) v Mnichovi-
cích nabízí:

„Zážitkový workshop Ligy otevřených mužů.
Agrese je O. K.
aneb Nechme kluky zakoušet sílu.
Workshop se zaměřuje na proaktivní práci

s agresí a sílou…“
Jo, abych nezapomněl, za jedno dopoledne a pod-

večer (od 16.30 do 21.30) zaplatí méně agresivní ro-
diče 650 Kč, agresivní dají pořadatelům přes hubu.

Ne, mnichovické ovečky neláká ani Hitlerjugend,
ani Ku-Klux-Klan.

Svět okouzlila zbrusu nová móda: „Vykuchejte
a vycpěte si svoji kočku!“

„Umělkyně“ Charlie Tuesday Gatesová, bojov-
nice za práva zvířat (!), provází show návodem: „Je
to jako loupat pomeranč. Nezapomeňte odstranit
všechny orgány…“

Mengele se lecčemu přiučí.

Chléb a hry stačily v době, kdy Řím obnášel jen
několik hektarů.

Císařské heslo má každá moc v záloze.
Jenže chléb se tenčí, a hry?
Partička, David Černý a Vyvolení.
Česko Slovensko má talent k hromadnému

zblbění. Takové národy si nic jiného nezaslouží.
Jak napsal básník: Nelituji psy, neměli se nechat

ochočit.
Bojí se vzít do ruky vlastní osud, spokojí se vo-

lební koblihou, dvacetiprocentním špekáčkem, kní-
žetem s poblitou vestou.



10

Z ČESKÝCH LITERÁRNÍCH BLAT
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

„My nejsme děti“, zněla poslední slova dělníků
ČKD před popravou.

Ne, vy už nejste děti, vy jste nedonošená ne-
mluvňata, levobočkové prosperity.

Už zítra vám zdraží vodu, ale vy nevyjdete z kou-
pelen do ulic, budete si mýt jen vylosované části
těla. Pozítří vám zdraží vzduch, vezmou vás u volat,
nebude kam se dovolat a vaše soustruhy a frézy
sežere Sazka Aréna.

Umírejte rychle, zdravě a hlavně levně. Bitevní
plán jste ani nenačrtli a svůj osevní plán už nespl-
níte.

Na podnikových chatách proletáři plodili Husá-
kovy děti, na havelských chatech neoplodníš.

Jak taky, když nejste zamilovaní, nýbrž zamej-
lovaní.

Na netu jsou připojeny už tři miliony rodin. Vy-
násobte třemi a dostanete národ potenciálních idi-
otů.

Na všech frontách vítězí „marmeláda s příbě-
hem“!

Pipina si stěžuje ombudsmanovi:
„Bez konce láska je, zklamána láska má.

Vždycky jsem si přála sex u krbu a on mě přeříznul
u piliňáků!“

Ombudsman radí: „Když nemáte na krb, šukejte
na kovralu v 1+1!“

John Bůček si pochvaluje:
„Včera jsem z kontejneru svobodně vytáhl

kostru lososa, a žádný estébák si nezapsal mý
íčo!“

Televizní dojnice zpovídá hvězdáře:
„Nebude Nefritový králík špehovat Obamu, jak

strachy z Matthewa Kopeczky kadí před Rockefel-
lerovým centrem?“

Hvězdář se vymlouvá:
„Z Luny uvidí leda vaši černou díru.“

Co mohli vzdělanci čekat jiného? Věřili snad, že
se zlatá jalovička otelí, že se spravedlivě rozdělí
o své kýty, nožičky, že pán i kmán budou denně de-
bužírovat osso-buco?

Že se otelí knihy a že nepřestane platit heslo Al-
batrosu „Knihy všem, nejlepší dětem“? Heslo už
dokřičelo, a místo albatrosa přiletěla na Národní
třídu banka.

Opodál se v šeru krčí pár bronzových pazourů
s prsty do zapomenutého véčka. Odtud exponent
zmaru Uhl vytroubil do světa lež o smrti estébáka,
van der Lubbeho našeho věku. Ten však nebyl obě-
tován a bez obav zahodil letenku, jíž ho milostivě
vybavila prozřetelná tajná služba.

Markétka Thatcherová darovala Raise hedvábné
punčošky a Faustu Faustoviči se rozbřesklo. Teď
už jen čeká na díru v stropě.

Zajímavé, že ďas neprotahuje své vyvolené skle-
pem, nýbrž stropem.

Lze propadnout do dějin hlouběji? Pod Husa, pod
reformaci, do pohanství, do křídy, kdy pontifex di-
nosaurus rex si vyřval právo porcovat slaboduché
býložravce?

A hle – tyranosaurus ze čtvrtohorní Říše zla si
osvojuje puvoár vyžírat zazvěřená loviště na Vý-
chodě!

Demokracie? Jestli není než monotónní střídání
dvou stran lišících se názvy, stran čím dál lačněj-
ších zlodějů, co nedokážou žrát jen do velikosti ža-
ludku, to radši osvícené bezvládí! Komu vadí
parlamentní prázdniny nebo trvalá demise minis-
trů?

Žádný není schopen pronést projev, jenž by za-
sluhoval zaznamenat.

Český lev je bezpečně ustájen, před volbami vy-
pouštěn na vodítku, krmen odřezky z knížecího
cemru.

Jste krotcí a ještě krotčejší, až budete nejkrot-
čejší ve vesmíru, močové kamínky kroužící kolem
pánových ledvin.

Vykňučeli jste si kostku cukru ze zbylých zásob,
ale zrušili vám cukrovary.

Perverzní zbohatlíci budou bydlet ve vašich bý-
valých továrnách.

Věci už nejsou mlčenliví soudruzi. Překřikují se:
„Kup si nás a ne ty vod tý svině vodvedle!“

Na vás zbude Winterhilfe z prošlých konzerv.
Ať žije Velké Listopadové Vítězství Nepracujícího

Lidla!

Hrbíte se před bičem upleteným z euroatlantic-
kých hoven.

Vypsali jste se a lidi vás odepsali.
A nebeský finančák je krutý.
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Smíte se nanejvýš vzájemně poštěkat ve smra-
dlavé boudičce a jednou ročně uspořádat výřad
svých plesnivých kožek.

Zvonovinu jste vyměnili za crkot mobilů.
Cililink, vystupovat, krematorium Strašnice!
Mobily vás dobily, virtuální šuk je přece taky šuk.
Nad nulami se páří, ale vzejde zas jen pára nad

nulami.
Zero – éto vaše pero!
Velký otčím z Bílého wigwamu s bruselskou ma-

cechou vám koupili špuntovku, ale špuntovkou po-
hraniční hvozdy neuchráníte.

Hle – srdce Čech je posečeno, zlatý pruh země
české směněn za normalizovaný proužek z recyk-
lovaného alobalu.

Hlas se vám slil, neslyšně klinká ztrhané rolničky
hlas.

Pán vás zatratil, bude plácat bábovičky v Gobi
s Číňánky.

„Daj-li lámu či nedaj-li lámu?“
Vyřešil to, zatímco jste kolovali kolem bezcípé

hvězdy.

Svět bude muset jít, a taky půjde, jinudy.
Kdo se nebojí, trasíruje. Bojácní mohou podél

nové cesty trhat kytičky. I ti jsou potřební.
Ne lyra, nýbrž buben!
Nebo si kupte sekeromlat. A na splátky. Po Vá-

nocích ho můžete – nepoškozený – vrátit.

Vážená přítelkyně, vážený příteli,máme problém. Asi před 14 dny nám naši FB stránku, která byla ús-
pěšná - měla kolem 12.000 návštěv za měsíc - zneviditelněli údajně pro šikanu. Nevěděl jsem o žádné.
Dali mi možnost odvolat se, ale pak za několik hodin jsme měli po stránce na FB. Okamžitě mi udělali
jinou, jenže má též jinou adresu a všichni čtenáři se na ni proto nedostanou. Nadto máme pouze 5 hlasů
"To se mi líbí" a potřebujeme minimálně dalších 25, abych měl přístup k analytice. Čili jde o dvě věci.
Říci lidem, že České národní listy na Facebooku stále jsou a dále je požádat o hlas "To se mi líbí.“  Velmi
prosím o pomoc v tomto směru.Na náš FB se lze dostat s jistotou, když půjdete na www.ceskenarodni-
listy.cz , sjedete na první stránce dolů a tam jsou slova Sledujte nás na FB a tam kliknout a jste na správ-
ném místě. Prosím v tomto směru o pomoc. Sudeťáci jsou velmi organizovaní a aktivní. Kde je třeba,
hned je jich několik. Všude komentují, tím svým způsobem a já je vyklikával. To je možná ta údajná
šikana. Na našich stránkách toho o nich navíc bylo uvedeno hodně. V tom tedy vidím možné vysvětlení
té "šikany".Buďme solidární jako oni. Stůjme více při sobě a pomáhejme si. Řekněte nebo napište o tomto
problému i svým známým, přátelům a požádejte je o pomoc. Navštěvujte naše stránky na Facebooku.
Svým obsahem jsou skutečně nás všech. Vdechněme jim plný život!Děkuji za pochopení.

Ogňan Tuleškov, Vydavatel@seznam.cz

Otevřený dopis prezidenta republiky Miloše Zemana organizaci Člověk v tísni 
11. 2. 2014 15:28
Prezident České republiky obdržel v pondělí dne 10. února 2014 od organizace Člověk v tísni Šimona

Pánka Otevřený dopis prezidentu Miloši Zemanovi u příležitosti blížící se návštěvy uzbeckého prezidenta
Islama Karimova v České republice, na který prezident Miloš Zeman odpověděl Otevřeným dopisem.

Vážení,
děkuji Vám za otevřený dopis a odpovídám rovněž otevřeným dopisem.
Za prvé, mýlíte se hned v první větě svého otevřeného dopisu. Uzbeckého prezidenta Islama Kari-

mova pozval můj předchůdce Václav Klaus a je věcí diplomatické zdvořilosti, že nový prezident přejímá
závazky svého předchůdce. Nevšiml jsem si, že byste protestovali proti návštěvě Václava Klause v
Uzbekistánu.

Za druhé, prezident Islam Karimov nedávno jednal s vysokými představiteli Evropské unie v Bruselu.
Nevšiml jsem si, že byste protestovali proti této návštěvě.

Za třetí, Spojené státy americké hodnotí Uzbekistán jako spojence v boji proti islámskému terorismu.
Nevšiml jsem si, že byste proti tomuto americkému stanovisku protestovali.

Přeji Vám proto více informovanosti a méně pokrytectví. S pozdravem Miloš Zeman
(Nalezli jsme v elektronické poště).
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Karla Kryla, coby postaršího usedlého pána si
rozhodně nedokážeme vůbec představit! A přesto
navzdory tomu by v českém prostředí zcela výji-
mečný básník a písničkář, jehož angažované texty
neztratily nikdy platnosti, a zároveň i velmi zručný
grafik (nar. 12. dubna 1944) dosáhl letos sedmde-
sátin. Jenomže, ruku na srdce: Stejně jako si ho
nelze vybavit v kmetském věku, nemohou se
mnozí z nás podnes smířit se skutečností, že ode-
šel před dvaceti lety tak záhy a nečekaně, ani ne
padesátiletý. Vždyť se to stalo více méně pouhý
měsíc před zakulacenými narozeninami, které se
chystal dlouho dopředu velkolepě oslavit a rozeslal
k nim dokonce už i své originálně ztvárněné po-
zvánky.

O Karlu Krylovi jsem se v průběhu oněch tolika
let uplynulých od jeho smrti (zemřel 3. března
1994) vyjadřoval nesčíslněkrát, při nejrůznějších
příležitostech; v periodickém tisku, v televizi (po-
dotýkám, že v bavorské!) i ve svých knižních pub-

likacích. Nejenom proto, že jsem jeho tvorbu ctil
a stále ctím, ale také z důvodu našeho dlouhole-
tého přátelství. Poznali jsme se spolu totiž už na
konci podzimu 1969, bezprostředně poté, kdy do-
razil do Mnichova, v redakčních místnostech vysí-
lání pro mládež Svobodné Evropy. Nepřestanu za
to být vděčný redaktorům pořadu Pavlu Kohnovi

a Luboši Kaválkovi.
A když to nyní spo-
čítám, naše kama-
rádství –
přerušované ovšem
občasnými prud-
kými rozmíškami –
trvalo bezmála
čtvrt století.

Karel mně byl ja-
kýmsi „menším
bráškou“, s nímž jsme bez jakéhokoli ostychu pro-
bírali i mnohé nejprivátnější záležitosti, či přesněji
vyjádřeno trable, dotýkající se našich rodinných
příslušníků, milenek, manželek a tak podobně.
Avšak zatímco zajedno jsme si byli v názorech na
všeobecné „dobro a zlo“ v našem okolí a ve světě,
rozděloval nás jeho zvláštně pojatý katolicismus,
v němž pánbůh mu byl „šéfem“ a jedním z vyvo-
lených pozemských prostředníků k němu pak be-
nediktinský opat Anastáz Opasek. Tohle rouhačství
také Opaskovi na Karlovi nesmírně vadilo, a určitě
ne méně než moje bezvěrectví. Nikdy nezapomenu
na jednu z našich hádanic v opatově přítomnosti,
kterou tento muž církve ukončil ráznou větou:
„Chlapci, ani netušíte, jak je dobře, že mi ještě ne-
dodali objednanou opatskou hůl, musel bych ji teď
o vás zlámat!“

Jistou podivností je, že Karel Kryl nezvykle
často mluvíval o své smrti. Žádný z nás tehdy po-
měrně mladých lidí kolem něho tato jeho slova
nebral vážně, naopak jsme mu nadávali do hypo-
chondrů, protože s každým píchnutím kdesi
v těle utíkal k lékaři. I přes opakovaná ujištění,
že je úplně zdráv, k předtuše předčasného od-
chodu ze života se vždy znovu vracel. V mnichov-
ském ateliéru sochaře Karla Frona, našeho
společného známého, jehož jsme tam nezřídka
v nočních hodinách „přepadávali“ na poslední
doušky vína, přistoupil Karel pokaždé napřed
s vážnou tváří k rozpracované bílé soše anděla,
kterého poplácal po křídlech, promlouval s ním
a vyžadoval, ať na něho čeká a nikam neuletí. Že
ho prý chce mít na hrobě. Toto přání Karlovi jeho

KRYL BY BYL SEDMDESÁTNÍKEM…
(Vzpomínka k výročím narození a úmrtí)

DANIEL STROŽ
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vdova Marie Magdalena bohužel nesplnila,
zrovna jako některá další.

Poměrně často se vedou v tomto národě diskuse
o tom, co bylo příčinou Krylova úmrtí. Ano, jistě, byl
to infarkt, o tom nemůže být pochyb. Básnicky nad-
neseně řečeno, puklo mu srdce. Ale proč vlastně?
Z hektického stylu života, který po příchodu do re-
publiky vedl? Kvůli nenaplněným politickým ambi-
cím, jak je možno se tu a tam odkudsi doslechnout?

Správná odpověď není přitom nijak zvlášť slo-
žitá: Kryla „zabilo“ zklamání z národa, který si ide-
alizoval, a kterému se, jakmile sám z prvotní
sameťácké euforie procitl, do posledka pokoušel
vysvětlovat, že je novou politickou reprezentací
úděsně klamán a ponižován. Vehementně se stavěl
i proti rozpadu Československa.

Karel Kryl tenkrát těžce snášel, že byl za svou
kritiku stávající situace publikem demonstrativně
takřka ze dne na den opuštěn a dostal se pod ne-
férově vedenou mediální palbu, proti které mu byla
odepřena příležitost k obraně.

Mám před sebou Krylovo přání k Novému roku
1993, z kterého lze o trampotách v závěru jeho ži-
vota leccos vystopovat. Kromě nezaměnitelného
krylovského obrázku nemohoucího človíčka s berlí,
je na něm tučně vytištěno: „V dvaadevadesátém
měl jsem problém se státem. V třiadevadesátém
s Protektorátem…“ Následuje přípis rukou: „Ahoj,
srdéčka, tak jsem se více méně rozhodl, že zase
jednou emigruju. Zkusím to ještě do března – a pak
uvidíme. Teď mi nasadili bolševickou psí hlavu, brá-
nit se nemohu, neotisknou. Což je bolševický styl.
Už mě to pomalu přestává bavit.“

Těchto pár Krylem zvlášť připojených řádků do-
kládá, že ačkoliv plánoval brzký návrat zpět do Ba-
vorska, odolával zdejšímu psychickému nátlaku
vůči své osobě ještě po celý jeden celý rok, až do
počátku března čtyřiadevadesátého. Zemřel sice
v Mnichově (v Mníšku pod Alpou, jak říkal) a po-
hřbili ho v Praze, ale jeho duše dozajista odešla
tam někam za tím jeho nebeským „šéfem“, jímž
se s tak velkou oblibou zaštiťoval.
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Každý mladý muž si představuje že v životě něco
udělá
Ke třicítce začíná vidět že to moc nejde
Přeorientuje se tedy na dobré bydlo
a ke čtyřicítce zjistí že se to tak moc nedaří 
a je rád že vychází se slušnou životní úrovní tak –
tak 
Zaměří se tedy na rodinu. Aby z dětí něco bylo
a aby 
bylo pohodlné stáří
K padesátce zjišťuje že to moc neklape
Kouká rychle napnout síly – dohnat co se dá
Šedesát let je tu a jde do penze a zjišťuje 
že už musí nechat běžet všecko jak to běží 
už je dokonce rád že to 
už dál ani nekontroluje a teď začíná 
muset žít s tím že život je prohraný nic se neusku-
tečnilo 
Měl nejenom naděje nejenom velké oči 
měl možnosti i předpoklady 
nadání schopnosti ambice a dokonce třeba i vzdě-
lání
A všecko zůstalo jak zakopaná hřivna
Nic z toho S prázdnýma rukama 
stojí nad porážkou kterou ani sám tak moc neza-
vinil
A je to k nenapravení je to definitivní
Brzy umře A přece ho ještě čeká tolik let 
a to stále rychleji ohavnějších
Co zbývá Jedině si ze sebe dělat srandu
(23. 9. 1992)
Ples upírů
*******************************
Ti mladí kteří dnes pochopitelně mají dojem 
že se jim otevřely nekonečné možnosti 
budou naprosto samozřejmě zklamáni ve svých
očekáváních 
za ještě dřív než dvacet let ba možná už za deset
Tak to vždycky bylo když shora lidi podvedli 
ať už ve jménu revoluce nebo restaurace je to
stejné
Za těch dvacet (ba možná deset) let 
budou ti zatím dospěvší 
obviňovat kdekoho
že byli podvedeni 

že za „jejich mla-
dých let“ 
to vypadalo jinak 
a slibovalo se jim
něco jiného 
že jsou oběti 
- čertvíčeho 
A dlouho bude
ovšem trvat 
než začne docházet to poznání 
že vládnoucí ať si říkají jak chtějí 
žijou a tyjou jen na úkor ovládaných 
že vykořisťovaní a vykořisťovatelé 
jsou reálné společenské skutečnosti 
a kdo se neustále nebouří 
kdo si dá nasadit chomout 
krasořečnění demagogie 
bude dál jen hadr na podlahu

Absolutní destrukce tohoto zřízení 
se ukazuje stále více v průběhu historie 
jako jediná možnost 
(konec listopadu 1991)
Ples upírů

******************************
Vybijeme dobytek 
neosejeme pole 
zastavíme výrobu 
a budem si pískat kudlu
Bude nám hej!
Konečně se nebudeme muset dřít na bolševiky
Taky nepotřebujeme ani atomové ani tepelné ani
vodní 
elektrárny 
hyzdí krajinu
loučí moc nebude ale černá hodinka je příjemná
Bude nás živit mana nebeská 
a konec konců jak jsem se dočetl 
krása našich žen je ekonomický kapitál
Taky můžeme nosit kufry a pucovat boty
Jen aby nebyl už nikdy žádný socialismus
- ten by nás zničil
(konec května 1992)
Ples upírů

EGON BONDY 
(* 20. 1. 1930, Praha, † 9. 4. 2007, Bratislava)
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*******************************
Na Karlově mostě sedí mladý muž bez nohou
a žebrá
Zatím jeden – dva Zítra může stát vedle mladý co
by mohl skály lámat
- a žebrat Nevím Nejsem ekonom ani finančník
V novinách čtu o soukromé škole pro vzdělávání
na prostitutku
Po zaplacení školného dostanou diplom 
platný pro okresní úřady
V Brně od nádrží ČSAD k nádraží ČSD 
jdu jakousi třídou vítězného kapitalismu 
Nabízejí tam hadry cigarety a prošlé kazety 
čímž se rozvíjí ekonomika

Na úřadě práce v různých městech jsem četl: 
„přijmu na tu a tu práci ... nikoli romského původu“ 
vítejte dary svobodného světa!
Od bídy přes prostituci k zlodějům a k rasismu 
vede skutečně přímá a logická cesta
A na plakátech čtu:
„Nezraďte svoji budoucnost! Jdeme správnou ces-
tou!“
o té budoucnosti jsem se za svého života napo-
slouchal 
už hodně blábolu 
ale takováhle je opravdu jak klackem do hlavy
(25. 5. 1992)
Ples upírů

************************
Proč si představujete básníka
jako někoho kdo musí mluvit jinak
než jak nám jazyk narost?
Krása je tajemná a často ji nelze vyjádřit
než velmi podivnou metaforou To vše je pravda
Ale jsou i krásy tak prosté jako je hnůj nebo chleba
a netoužím po čtenářích
kteří při těchto slovech nepocítí nic
A jsou i krásy jako je právo na práci
právo na živobytí na ošetření a na vzdělání
jak o nich máme hovořit v tajemných složeních
slov
vždyť jsou tak prosté
Tak prosté
že dělník kdekoli ať ze Sydney ať z Bangladéše
v nich poznává vzrušení naději a touhu
která je věčně rozkvétajícím stromem básně
a boj a snaha a úsilí dosáhnout jich
je a nikoli že není

poezií
Jsou jistě hlubiny lidského trápení
jež na všechny z nás po celý život
- žijeme-li ho se svědomím -
doléhají
Je pro ně třeba vydobývat z hlubiny tajemných slov
neboť jsou to tajemství trpká a bolestná
tajemství lidské slabosti jež je všem vlastní
tajemství s nímž se raději nechceme svěřit nikomu
než právě básníkovi
(jenž je za nás vypovídá)
Ano - i v tom je úžasnost básnictví
Ale aby básník zapomněl
že osud těch co mají být odsouzeni k vykořisťování
je i jeho osudem
s tím žádný básník nemůže souhlasit
(březen 1991)
Ples upírů (&Bratrstvo krkavčí pracky)

*********************************************
Kam vůbec může pohlédnout básník na samém
konci druhého tisíciletí
Kdokoli během posledního tisíce let psal - žádný
mi dnes nepomůže
a tolik tolik jsem je všechny miloval
Ne my básníci jsme to byli kdo dovedli tento svět
k zhroucení
Vy ho zničíte - a třeba až už zbude jenom úpění
a třeba že už zbude jenom kamení
my s tím neuděláme nic
Zbude-li z lidstva jenom hromada hnoje
a z planety jenom mrtvá hromada kamení
stvoření jež neudělal žádný Bůh ale my básníci
slova tónu a tvaru
poletí stále dál
nejen jako zpráva ale jako obohacení
před nímž s láskou se otevřou všechny časy co jich
je
a pojmou nás jako živoucí ingredienci stálého růstu
zatímco vy budete na horším místě než je peklo
(20. 2. 1991)
Ples upírů (&Bratrstvo krkavčí pracky)
------------------------------------------------------

Náš výbor pochází z knih PLES UPÍRŮ, vydalo nakla-
datelství OBRYS/KONTUR – PmD v Mnichově, roku
1995, ilustrace Laco Teren a BRATRSTVO KRKAVČÍ
PRACKY, vydalo nakladatelství FUTURA, v edici PmD,
1999. Illustrations c Karel Mevald, 1999.
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Lidský mozek je jako vesmír:  Někdy je až neu-
věřitelné, kolik v něm může být prázdnoty.

To, že se dáte koupit, neznamená ještě, že za
něco stojíte!

Co záleží na tom, je-li zrcadlo slepé…, stojí-li
před ním slepec? 

Ucho je nádoba určená k vylívání srdce.
Žena je jako zrcadlo: Opravdu si myslíš, že exi-

stuje jenom proto, aby ses v něm mohl vzhlížet?
To, že vás vlci nechají, abyste s nimi vyli, ještě

neznamená, že se s vámi budou dělit o kořist.
Vlk je nejčastější maska na maškarním plese

ovcí.
Budoucnost byla vždycky nejistá. Ale když se

z ní stala přítomnost, je vyloženě na hovno. 
Leckterý nebožtík, slyšet svůj nekrolog, pro-

padne zmatku, že si spletl pohřeb.
Nechcete-li v tomto bláznivém světě působit vý-

středně, zblázněte se!
Život je silná medicína – pokud ji neumíte užívat,

může vás dokonale otrávit.
Jediný tvor, který se nechá za pár šupů zotročit,

promarní život, a udře se k smrti, si říká: Sapiens!
To, co si někdo představuje pod pojmem život,

je ve skutečnosti manio-depresivní syndrom.
Zprvu je to jenom lehká, nedefinovatelná, sotva

postřehnutelná slabost… Ale supi už vědí.
Vždycky chtěl být vynášen. Jenom netušil, že to

bude nohama napřed.
Pokud žijete, měl by si toho, proboha, někdo

všimnout!
Kampak jen se poděly Petra, Olga, Marie, Lída…

Vystřídala je ARTRITIDA.
Když vás konečně přestanou sužovat myšlenky,

vystřídá je prostata.
Pokud si vzpomenete teprve v okamžiku, kdy se

chystáte k polibku, že jste si zuby zapomněli ve
skleničce na nočním stolku, je jasné, že mládí je
definitivně v trapu.

K půvabům stáří patří, že všechny ty vzrušující,
nemravné a rozkošné pošetilosti, které už nemů-
žete dělat, konec konců už ani dělat nechcete.

Upřímně řečeno, stará kolena nejsou zase až ta-
kový zázrak, abyste si na ně celý život šetřili.

Pokud je pravda, že stářím se moudří, pak roz-
tržitost, zapomnětlivost a úbytek soudnosti jsou
jasnými známkami moudrosti.

To je ten malér:
Jen co začneme
rozumět tomu, co
znamená být
mladý, už abychom
šli do důchodu.

Někteří lidé se
snaží být mladí
ještě ve věku, kdy
už jenom „být“ je
dost velké umění.

Teprve teď, když jsme konečně dospěli do věku,
kdy začínáme rozumět svým rodičům, můžeme
s plnou odpovědností říci: Naše děti nám nerozu-
mějí.

Není pravda, že v životě ničeho nedosáhne.
Letos mu například bude šedesát.

Když máš máslo na hlavě, drž se ve stínu.
S hlavou je to jako s aktovkou – kdo v ní nic

nemá, tak jí většinou neztratí.
Na myšlení používal různé hlavy. Tu svou měl na

klobouky.
S poctivostí dojdeš nejdál. Pokud ti nevadí, že

na té dlouhé cestě nebudeš mít často kam hlavu
složit.

Čisté svědomí si nekoupíš. V nejhorším je ale
můžeš prodat.

Nejprve se prodával sám – když se trochu
vzmohl, začal si kupovat ty druhé.

Je celkem jasné, že co se charakteru týče, bez-
charakterní člověk nemá co ztratit.

Někdo se tváří jako trouba jenom proto, aby vás
mohl vypéct. 

Není tak těžké neprodat se…, když vás nikdo
nechce koupit.

Jak může někdo tvrdit, že prachy a ideály nejdou
dohromady, když většina lidí má jediný ideál: Pra-
chy!

Pro neviditelnou ruku trhu není problém nám vy-
třít zrak – ačkoliv zadek si musíme vytírat ještě po-
staru.

Časy jsou zlé: Na trhu prodejných značně zlev-
nilo.

Vysoké postavení ještě nevylučuje nízké činy.
Jestliže dnešek pokládá za nejúspěšnějšího

toho, kdo si nejvíce urve, pak je nejvyšší čas se
začít obávat zítřka.

LUBOMÍR BROŽEK 
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Komu není shůry dáno, musí si nahrabat sám.
Patolízal a řiťolib se nikdy neocitnou v knize

ohrožených druhů.
Byl to zloděj a možná i vrah. Ale jinak slušný člo-

věk.
Kázal vodu a pil (nám) krev.
Pokud by se jedinci chovali jako některé státy,

už jenom vyjít za bílého dne na ulici by bylo značné
hrdinství.

Narcis: Mé zrcadlo mi rozumí.
Nikde není psáno, že by husa nemohla mít hroší

kůži! 
Není radno postávat na kolejích, když vám ujel

vlak. Mohl by vás přejet ten další.
Pokud někdo čte noviny, aby si v hlavě udělal

jasno, je jasné, že nazrál čas k návštěvě psychiatra.
Šílená žena s páskou přes oči a kupeckou váhou

v ruce, která se vmísila do sporu o jablko spad-
nuvší přes plot do sousedovy zahrady, byla zajiš-
těna a předána do péče psychiatrické kliniky.

Bůh stvořil ráj. Peklo si lidé dokážou udělat
sami.

Bořitelé pomníků si často na dotyčném piede-
stalu představují sami sebe. Aniž by si ovšem při-
pustili, že i po nich přijdou bořitelé pomníků.

Když už si nevěděl rady s bordelem ve vlastním
nitru, volal k pořádku alespoň všechny ostatní.

Memoáry zbabělcům poskytují prostor, aby
mohli dopodrobna vyprávět o svých hrdinských či-
nech.

Kdyby chodil na pohřeb všem, které otrávil, strá-
vil by zbytek života v obřadní síni.

To by bylo, abyste se cítili sami, když vám dělají
společnost takové kapacity jak Creuzfeld-Jacob,
Alzheimer a Parkinson!

Dejte trpaslíkovi bič – a uvidíte, jak vyroste.
Mluvil, co mu slina na jazyk přinesla. Většinou

ovšem jenom plival.
Porcelán probouzí v slonech touhu tančit.
Nejvíce křičí ti, kteří by měli mlčet.
Nejvíce hluku nadělají huby, které melou na-

prázdno.
To, že si někdo nevidí do huby, ještě neznamená,

že je tam něco k vidění.
Demokracie je svět, v němž veřejné mínění vy-

tvářejí média. Svět, v němž si veřejnost vytváří své
mínění sama, se nazývá Utopie.

Pokud demokracie znamená vládu lidu, pak Lid
musí být ten zlomek promile obyvatelstva, který
má doopravdy prachy.

Problém světlých zítřků je, že než se k nim sta-
číme přiblížit, většinou padne tma.

Kdo řekl „chudoba cti netratí“, netušil buď co je
čest – anebo chudoba.

Když vám vymyjí mozek, neznamená to ještě, že
vaše myšlenky budou čisté.

Příběhy, které končí vítězstvím dobra a spraved-
livým potrestáním zla, začínají většinou stejně:
Bylo, nebylo…

V tom, co všechno se mu nepodařilo, byl docela
úspěšný.

Malost většinou nevidí jiný způsob, jak ostatní
převýšit, než je dostat na kolena.

Nikdy mu nedělalo problém nosit na trh kůži…
těch druhých.

To, že čas někomu něco přinese, vůbec nezna-
mená, že si to nemůže odnést někdo docela jiný.

Mohl nám být ukradený, ale bohužel se nenašel
nikdo, kdo by ho ukradl.

Když jste v louži, zkuste se tvářit, že máte moře
po kolena.

Chytří dovedou naslouchat slovům, moudří srdci.
Dokud nejste na dně, jsou všechny řeči o přátel-

ství prázdné tlachy.
Člověk musí neustále hledat, co je v něm dob-

rého. Od hledání špatností má své nepřátele.
Opravdový nepřítel tě v nouzi neopustí.
Když se jim nepodařilo rozbít jeho argumenty,

rozbili mu alespoň hubu.
Už jste si toho také všimli? Všechna zásadní

média koupilo Rádio Jerevan.
Jsou čertice, s kterými se cítíte jako v nebi.
Žena je jako tichý dům: Celá léta v něm přebýváš

a…- tys vážně nevěděl, příteli, že má zadní vý-
chod?

Žena je jako renesanční prsten: I ten nejkrásnější
v sobě může skrývat nenápadnou kapičku jedu.

Žena svlékaná očima bývá krásnější, než když
je normálně nahá.

Nejvíce nám to sluší v očích milované bytosti.
Nechytej ženy za slovíčka – mají mnohem zají-

mavější partie.
Vždycky si myslel, že jeho žena je jako obrázek.

Teprve mnohem později ho napadlo, že by vůbec
nebylo špatné ho přemalovat.

Láska je jako cesta neznámou krajinou: Nevíš,
kam dojdeš, ale jinou cestu nemáš.

(Naše ukázka pochází ze sbírky Paměť ohně,
Svoboda Servis, Praha, 2008, a ze sbírky Sirka
v Hérostratově kapse).
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JAK MONOTÓNNÍ
Zatímco naděje taktak že šeptá
hrdla grázlů hýří k ohlušení

Často už nemá podlost
ani kam nasadit si nové vavříny

PŘECE ZMĚNA
A opět odepisováni zleva
pak zprava
nakonec ze všech stran

za neměnícího se potlesku
stejného schizofrenního davu

zatímco ještě jako zázrakem
dál vznikají verše
coby neplánovaná oběť

Ale ani Pilátovo symbolické mytí rukou
už se nenosí…

UŽ TÉMĚŘ KDEKOLIV
Nezaměnitelně v řadě jdou
zástupy v jatečním zvyku
a jeden vždy odškrtává
kdo zařadil se kdo chybí kdo odstoupil…

Blahoslavená tupost s ničemnostmi
už bezmála ve svatořečení

TAK
Vzdaluješ se
sotva skutečnosti stín po tobě

jenom slunce v poušti roste

pálí, bolí

všude
všude

Jako vytrysknuvší pramen k nebi
rosou zmrtvýchvstalé květy
balzám proudem ze šepotů stromů
ještě marnotratně zjevuješ se

záhrobně však
a tak pozdně
a už marně

z nejdelších můj přelude

má infantilní důvěro v lidi

KDY PRCHLI BY I ANDĚLÉ
Kde a jak
přečkat

když bezmála jen příbytky
zrakovinělých srdcí zvou

PETR BURIAN 
(*17. 2. 1945 v Příbrami)
Na chléb svůj vezdejší si vydělával v řadě povolání, jako dělník sklář-

ských pecí, herec, kustod na lodi, topič, skladník, poslanec, redaktor, so-
ciální pracovník. Jako disident byl za dřívějšího režimu perzekuován. Po
převratu má i nadále problémy, slízne si své zprava, ale i zleva, ze všech
stran. Kromě účasti v několika antologiích či sbornících (Terče mezi terči,
OREGO&VNK, Říčany 1999 a Bratrstvo krkavčí pracky, FUTURA, Poezie
mimo domov, Praha 1999) a publikování v periodickém tisku (Obrys-
Kmen), vydal několik básnických sbírek. Úzkost (OBRYS/KONTUR, PmD
- Poezie mimo domov, Mnichov 1990), Stále stejné zdi (OBRYS/KONTUR,
PmD - Poezie mimo domov, Mnichov 1995), Básně bez sametu (ALTER-
NATIVY, Bylo nebylo, Praha 1995, ilustrace Jiří Jirásek), Úsvit přichází sl-
zami (Dauphin, Praha 1999), Před prahem mlčení (srbsky a česky, Naš
Glas, Smederevo 2000, ilustrace Zdeněk Hajný), To karmické?… (PRO-
TIS, Večernice, Praha 2005, ilustrace Jan Kristofori), I v obezdění šance
(Dauphin Daniela Podhradského, Praha 2014). JP
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JEN NA ZEMI
Kde ubránit se beznaděj
odlehčit tíhu slov těžknoucích nevyslovením

Snad na ztracené vartě poezi
kde aspoň pro Charóna doufám jsem našetřil

Ne – poezie není nikdy dost
jen z omezenosti infernální zloby
té černé díry lidstva

Z TEMNÉ NOCI
Z nekonejšivé tmy
k tušenému jasu

Tak kdysi šeptala
naděje odkudsi vždycky po ruce

V nesemknutých rukách
semknuté teď srdce

VE SVÉ SLEPOTĚ DÁL
I POD SEBOU VĚTEV SI PODŘEZÁVAJÍ
Ve svých nadbytečnostech
nikdy dosyceni

osedlaní mocí
mocí posedlí
trapní šašci pro potlesk

v propocených tvářích chtivostí
co zviditelňují i jejich opotřebované masky

Přes hranice všehodosti
bezstarostně hodující
v míjení toho co bylo co bude co jest
protože v bytí pouze jakoby

Ke své podobě
zrcadlově se jim jeví svět
peklo co si tu zobrazili
než zcela zhmotní se
a předčasný jim zmrzne smích

V neprocitnutí
neprobuzeni
už žádným něčím tady

neboť zmrtvýchvstání se děje jinak
za symbolického rituálu vážících vah

DANAJSKÝ DAR
Nespavost zas a zas

jak mohlo by být jinak
když prostor ani čas myšlenky nezadrží
a rovněž v této noci
mařen je nejeden život

SVĚDEČNÉ
Trocha strachu
více zmatku
jásotu a křiku

a je po revoluci

jen tlačenic u koryt
známě přibylo

a pro většinu
obstarožní kocovina
metastázujícího zklamání

DO POSLEDNÍHO HALÉŘE
Srdce k srdci ostřejším drápem
k nerozeznání tělo na těle

Rovněž proto bláhově nevyšel jsem
často ani na krok

Však mi i to přičteno
s úroky lichvářskými

******************************
Pokud nejsme při pádu na dno rozdrceni,
nabízí se nám vyjímečná šance: dál jen stoupat.

Nakladatelství Dauphin si tímto dovoluje před-
stavit novou autorovu sbírku 

I V OBEZDĚNÍ ŠANCE. Knihu zároveň citlivou
i krutou, ve které je možno postřehnout stopy hoř-
kosti, ale také něhy a lásky. Básně a texty jsou to
však především lidské. A to natolik lidské, že
snadno lze v nich najít cosi blízkého, známého
a povědomého, cosi z nás samotných. A právě pro
toto cosi stojí za to knihu číst. Fotografie na obálce
Jan Horáček. 

NEBÁT SE A ČÍST! Nebát se šance!!
www.dauphin.cz
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BÁJNÁ KRAJINA
Dobře ach dobře se žije v kraji
když lidé pijí ze slov těch
kteří se usmívají

Když se mír položí na krajinu
a jako bůh sejme z nich
všechnu vinu

Dobře ach dobře se lidem žije
když je běsi neuštknou
jako zmije

POVĚST O VSTŘÍCNÉ ZEMI
Tam kde nám země vyšla vstříc
a žádá mír
a my ji zúrodňujeme

tam jaro přichází častěji než zima
a svítá víckrát než se stmívá
a to pěkné začíná víckrát než končí

tam víckrát žijeme
než umíráme

ZKOUŠKA ČLOVĚKA
Nebude to smrt
nebude to bůh
nebude to ďábel
kdo na sebe vezme lidskou podobu

Ale ty nebo někdo jiný jako ty
Řízneš se do prstu
a když kapka krve dopadne na podlahu
zaúpí bolestí

PROBUZENÍ
I kdyby se náš dům neprobudil
ráno vstaneme nasnídáme se
a budeme žít zase jeden den navíc

I kdyby náš dům v noci neusnul
pozhasínáme světla ulehneme
a řekneme si Dobrou noc

Ráno se znovu probudíme jako prostí lidé

PROZŘENÍ
Tehdy
kdy nám zpěv ztvrdne v kámen
kdy se slova promění v slzy
kdy se smích zřítí a zabije
kdy v sobě poklekneme až na dno pekla

tehdy
budeme chtít před sebou
zachránit i svět
a třeba ještě nebude pozdě

POHÁDKA O ČEKÁNÍ
Semínko tady v zahradě počkám
až vyrosteš v strom
Pak sklidím tvé plody

Vločko sněhu tady na dvorku počkám
až ještě stokrát spadneš
Pak na tebe dýchnu

Běličko tady u řeky počkám
až obepluješ všechna moře
Pak budu pokračovat v cestě

Skřivane tady v poli počkám
až mi z měsíce přineseš zrnko
Pak si poslechnu tvůj zpěv

Potůčku tady na břehu počkám
až ohladíš své kameny na oblázky
Pak si jeden z nich vezmu

Horo tady počkám
až mi uhneš z cesty
Pak ať si třeba umřu

MICHAL ČERNÍK

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek



21

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

VEVERKY
Pozoruješ veverky
jak hravě skáčou
z větve na větev
ze stromu na strom

Závidíš jim jejich přesvědčení
že celý svět
je stvořený ze stromů
a rozpíná se od jednoho konce lesa k druhému

NOC
Cosi jako Nikdo
cosi jako nic
cosi bez těla
cosi bez hranic

Cosi bez hlasu
cosi černého nad námi
prohlíží si nás
svými hvězdami

OČISTA
V jasné noci život spočítat
jak jsi spočítal už tolikrát
popřát ženě a pak potichu
jako dítě usnout bez hříchu

VELIKOSTI
Tak malý jako zrnko pšenice
schovám se v poli
Tak velký jako zrnko pšenice
vyrostu v klas

Tak malý jako naše planeta
ztrácím se ve vesmíru
Tak velký jako naše planeta
unesu lidstvo

BERÁNCI
A já také chci
být laskavý
jak na obloze beránci

a plout si beze spěchu
a nevědět kam
a nebát se
že budu větrem rozfoukán

STŘEMHLAVÝ LET
Na nebi krouží jestřáb
Nechceš propásnout jeho chvíli

A pak to zkusíš jako on
K tělu přimkneš křídla
a střemhlavým letem
se řítíš na svou kořist

Netušíš jak snadno jsi smrtelný

PŘIZNÁNÍ
Uléháš do postele ale kde
kde se chceš probudit a v jaké zemi
když ta tvoje je prohraná?
A ještě toužíš být tím kým jsi?

I ty jsi ta pravda
která chce být žádoucí
I ty jsi ten život
který chce být přijat

Náš výběr je z http://www.obrys-kmen.cz/
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INVENTURA
Deset dní bez tebe Běh bez dechu
schodištěm července které boří
paty všech co si podávají štafetu
dovolené u jižních moří

Deset dní z kterých stále vypadává ty
takže se choulím do slzy jak do peřiny
spíchnuté jehlou nicoty
deset dní žiju míli od pevniny

a s uchem na mosazi schránko domovní
písmo je tah Je křídlem racků osamění
roleta odjezdů zatáhla výlohy
ale ty věříš: láska nesnižuje ceny... 

ZVONEK NA MAUD
Mít život kamenů
já nespěchala bych
ulicí Šmuel Hanagit

a ještě k tomu s básní
co pokouší se držet stráž
před vchodem Věčnost

- jak moře
u svých promenád... 

POČASÍ U MAUD
Kolik zim kolik zim
bez bot a bez kabátů
- Terezín

Kolik jar kolik jar
zavál tam i sem
pomeranč

Podzim se neloučí a lká
listí jmen na podrážce
- Treblinka

A kolik lét a kolik lét
vlastními mraky nad hlavami
zatahujem svět 

ZEĎ
Jakpak se žije za zdí?
A jak před zdí?
Támhle se pase jiná ovce
a cizí pták - už vzlétá
do výše kde modlitby
nezní
(pod křídly
kontejnery světa...) 

ZASTÁVKA AUTOBUSU
Samopal na zadku
a vlasy nakrátko
- možná jde z diskotéky
holka jak černé etiopské zrcátko... 

STANICE JERUZALÉMSKÁ ZAHRADA
V zahradě u svaté Anny
kampak bys pospíchal
růže a ptáci ptáci a růže
- hluk svléká se tu z kůže
a zapíná (jen do ticha...) 

DAVIDOVO MĚSTO
Jen v básni kterou píšeš trochu v letu
- na střeše
vymknutý kotník rýmu snese se... 

VINNÉ LISTY NA TRHU V JERUZALÉMĚ
Dřepíš tu na zemi
v dlouhých šatech
a s rouškou přes obličej
vinnými listy obklopena
(jen ony mohou
do otýpek svázat maso)
a vážíš na dvou miskách škvíry
pod ebenovou 
řasou... 

EVA FRANTINOVÁ
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PÍSEŇ O NEPOŘÁDKU
La la la balagán
melouny zelí víno fíky
v jediném oblečení spát
a dveře mají oči - chybí kliky

v tomhletom domě Jednadvě
pračka je na moři A kočka jde
že nese pytel mouky
Mojše se s ženou raduje
a upečou zas vdolky

střevíc se protahuje v kaluži
s ponožkou hrají kulečník
věci si žijí - nic je nemrzí
la la la být tak jednou z nich! 

POSUVNÉ MĚŘÍTKO U KOPTŮ
Kamenné homole
i v těch se sladce bydlí
- každý má židli
lžíci Zelené dveře - kříž
za kterým vyhání tě
a po mávnutí rukou
hlesne tence:
rezidence... 

PŘIPUŠTĚNÍ V EDENU
Všichni sem vodí štěstí
podle map zboží
a štěstí nemnoží se
stojí na rozcestí
tam u regálu soli
žírná stáj
ach Adonaj... 

LÁSKA UŽ ZA DVEŘMI 
Ale my celý život od rána do večera
tlučem na sebe: je tu někdo? 

VÝBĚR SNU
Na břehu moře Krym
prozradil mi svůj PIN...

BYLINA
Drží se skály háčky kořínků
A vichr ani sucho ji už nevyvrátí
(jako do duše všitou
vzpomínku) 

LÍPY V ULICI 
Lipové květy leží
za dveřmi vůně
jak smogem
šifrované dopisy

a stejně tak
my ležíme vedle sebe
- dva kterým láska s něhou
nepíší... 

HROZEN
Kdo zapojil ten lustr? Kdo ho odpojí?
A kdo ti řekl: svítí pro tebe? 

PROČ NEMÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA 
V NEMOCNICI RÁDA ZIMU
(podle dítěte)
"Někdy má maminka bezdomovce
a někdy čistý lidi..." 

OBAVA
A co když kotouč času
na sklo - životy
brousí ornament prázdnoty? 

XXX
Víno zarámuje hrozen
Výšku oceníš teprve když jsi shozen

KAŽDÝ ROK VĚŘÍME
Na nově naleštěné koleje a řád
básníci ke stanici Zázrak 
vypravují vlak... 

Náš výběr je ze stránek
http://www.divokevino.cz/3207/frantinova.php
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SOUŽITÍ
V Beebe 
Spadlo z nebe 
pět tísíc mrtvých kosů

Jeden mě trefil do hlavy
řekla tlustá žena
a nasoukala se do ohromného automobilu

Země zčernala

TRH AMERICKÝCH CITŮ
Je mi na blití z davu lidí
kývajících se v nekonečné sebelítosti kotlem sta-
dionu
za řevu tisíců ronících falešné slzy soucitu 
„Otevřela oči, půlka lebky otevřela oči!!!“

Zbud’te se voli zasraní
Přestaňte se držet za ruce s elektronickým presi-
dentem 
a podívejte se doma do vlastních sobectvím zapli-
vaných zrcadel!!!!!

PYRRHOVO VÍTĚZSTVÍ
Mě zvedlo z postele těsně před odletem z Ameriky
řev oslavenců v ulicích a rázná chůze prezidenta
k mikrofonu
jedno lidské tělo je ve vlastnictví říše 
prošedivělý vous pečlivě zkoumán a umyt 
bude vystaven v Bílem domě a nabídnut k prozkou-
mání 
všem holičům přírodních zvířecích chlupů...
Další živočišný druh je vyhuben…  

JAK ZAČÍT REVOLUCI
Šmátrám v tmavé komoře
a hledám vhodné politické heslo 

Přes hlavu mě praštila tyč od nápisu
„WAKE UP“ 

Zazvonilo mně v mozku.. 

Jsem paralyzován 
vlastní bezmocí 
a tisícem dní hrůzy

JIN PADL, JANG JEŠTĚ STOJÍ
Už mám po krk těch zasranejch lží a podvodů!

Černobyl vybuchnul přesně tři vteřiny před pádem
kapitalismu
a suť plutoniové nenažranosti 
zaprášila hlavy ještě váhajícím kolaborantům

Zažraně zatvrzelá moc  
pak vzdorovala až do rána
aby v křeči kvičela jak do smrti rodící se prase
a slepovala víčka spících kolomazí keců o svobodě
a nových jitrech nevyhnutelného štěstí

Už mám po krk těch zasranejch lží a podvodů!

Fukušima  vybuchnula přesně tři vteřiny před
pádem komunismu….

Suť se střetla se sutí minulé noci

POČÁTEČNÍ SLOVO
Jestliže lžeš
říkáš pravdu 
že nelžeš

Protože lež je pravda 
oblečená do teplého kožíšku
krásných a ušlechtilých pokrytectví

Pravda je na obalu tvého zboží
A trh je pravdou tvého žití

MILAN KOHOUT
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JSEM ČILI MYSLÍM
Utváří se vědomí 
nohou přejetou automobilem?
fackou rukávu uniformy?
slzným plynem v očích?
obuškem na krku?
kulkou v břiše?

Nebo láskou nejvyššího vůdce
nikdy nezpochybnitelnou 
a před početím přijatou?

SLABOUČKÝ ODVAR
Poslední básník zemřel v Kalaharské poušti
před padesáti tisíci lety

Jeho kosti praskaly pod chodidly zvuků rozpuště-
ných

v buňkách kvílení vesmíru 
suchých uší
rotace zeměkoule
výstřiků ranních sluncí
useknutého prstu
tmy vypíchlých očí 
puklé lebky
pláče mrtvých dětí….

Ledové stíny ztracených významů slov

Dubra patvor ordsca
Rak jazykr zvrácený v tlh mlhu
Prsd dechu
Trs skrz vařících slin
a posledního křoví v plamenech fonémy

SKUTEČNOST
…propadla se do vzpomínek
kdy jsem držel pistoli
u hlavy redaktorky televizních novin

Výřez z rovnodennosti času
a zbytečnost odrazu reality
do stínů historie

Střelil jsem se do spánku
a vypnul světlo…

M
Vystoupil z těla 
a vlál v předstírání vlání
aby se vyšší moc nevšimla bušení srdce
vzteku v očích
a prskanců nadávek
vy zbohatlická prasata
svině ledového dechu
omračující cit a paralyzující lásku ke svobodě
nesmyslného tance kolem stolu přátel
Ale tělo se rozpadá a bortí hnitím
zoufale běží s pískotem času 
a dostatkem žrádla bez přátel
Uteč do sebe a zvedni pěst
Ještě máš ruce a nohy.. 

RANNÍ ČAJ
Vítr rve listí z jediného stromu na parkovišti
Je žluto a vlhké lesklo
Ženu se k počítači a než se natáhne NYT 
mám přání ať se propadne burza
do černého bahna 
z kterého jsem nedávno vytáhl skleničku na léky 
Sto let starou
……….
A pak bylo umění jen oslavou života 
a hnis mu stékal po tváři
Vítězství malých klecí nad pohodlnějšími…. 

Upozornění čtenářům 
Literatura Umění Kultura – LUK
Daniel Strož, majitel ochranné známky „Obrys-

Kmen“, tento titul stáhl, včetně názvu „Kmen“.
Proto bude příloha dále vycházet pod jménem Li-
teratura Umění Kultura, ve stejném rozsahu
i duchu jako dosud.

V tištěné podobě bude LUK nadále vycházet
jako příloha Haló novin. Internetová verze projde
modernizací, přičemž všechna čísla, která v his-
torii Obrysu-Kmene vyšla v elektronické formě,
budou v nezměněné podobě čtenářům k dispo-
zici v archívu.

Vzhledem k tomu, že k těmto změnám došlo
neplánovaně, budou webové stránky do plné
funkčnosti uváděny postupně. Adresa
www.obrys-kmen.cz zatím zůstává.

Na obsah a rozsah zveřejňovaných textů ne-
budou mít uvedené okolnosti žádný dopad.

KAREL SÝS
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MIAMI BEACH
Lágr Miami Beach leží skrytý v lesnatých
kopcích, při silnici z Jáchymova na Boží
Dar. V jeho blízkosti se nachází uranový
důl Velvet Underground, hluboko pod
zem tam fárají Mirek Topolánek a Marek
Dalík. „Sme tvrdy synci s gulema, žadna
facha nas niposere,“ machruje Topolánek. 
„Sme vytrénovaný globálním byznysem,“ 
svrtává Dalík podpěrnou výdřevu štoly.
„Žradlo je tu fajne,“ libuje si Topolánek.
„Hrachová kaše nemá chybu,“ olizuje se 
Dalík. „S kobzolema nimom problem,“ 
mlsně přizvukuje parťák Topolánek.

TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Je neděle, po generálním úklidu je čas
na odpolední siestu. Lágr Riviéra se
rozkládá nad příkře zkoseným svahem,
s překrásným výhledem na Jáchymov. 
Petr Nečas vykrývá rychlý direkt 
a kontruje tvrdým spodním levým 
hákem, Zdeněk Škromach lapá po 
dechu, staví se do obráceného gardu,
blesková dělovka přišpendluje Nečase 
k podlaze. Brunátný Škromach ho vší 
silou kope do obličeje, do rozkroku 
a do žeber. Potom se vyflusaně potácí 
k rozviklanému stolu a překvapeně
zírá – okoralý kus kyselé ryby se zelím 
a s cibulí, kvůli kterému se s Nečasem 
servali do krve, mezitím někdo ukrad.

PŘED PLESEM V OPEŘE
Karel Schwarzenberg se probírá z mikrospánku, 
bafá z dýmky a divoce mžourá očima. 

„Atmosféra 
v Egyptě houstne a situace se dramatizuje. Vývoj
posledních událostí nutně vyvolává vobavy 

našich
přátel v Izraeli. Chaos, vytvářenej pouliční lůzou, 
vnímáme jako špatnej signál. Musíme tam tu
situaci zmapovat. Po celonoční ímejlový poradě
s americkým profesorem Kohoutem posíláme do
Káhiry skupinu Plastyk Pípl a básnickej vokruh 
Psího vína,“ huhlá a znovu upadá do dřímoty. 

VE TMĚ TMOUCÍ
Je 22. 2. 2012, 22.00 večer. Kavárna Slávia je 
plná slavnostně naladěných lidí, plných 

očekávání. 
Jiří David počítá od desíti do jedné a razantně
mačká tlačítko dálkového ovladače. 

Nad pražským
Hradem se rozsvěcí obří neonový kosočtverec, 
se svislou čárou uprostřed. Všichni jsou zaražení,
panuje ledové ticho. „To má být výsměšný
a urážející symbol?“ táže se dotčeně šokovaná
novinářka. „To v žádném případě! Naopak – je to
pocta intelektuálnímu sexepílu současného
prezidenta. Vyjadřuji tím obdiv k plodné síle jeho
ambiciózních myšlenek,“ vysvětluje Jiří David.

PRAGA MAGICA
V polovině 70. let jsem se v létě ožral v některé
z malostranských pivnic a s báglem pod hlavou 
usnul v parku na Kampě. Nikdo mne neokrad,
policajti mi zkontrolovali doklady a zase šli dál. 
Už není kde se na Malé Straně ožrat, usnout na 
Kampě se rovná sebevraždě. Viděl jsem mladý
pár, hodinu po půlnoci seděli na lavičce, mlčeli
a koukali na Vltavu. Přišli fízlové a machrovali.
Kluka uráželi, po holce chtěli, aby si svlíkla triko.
Jeden z nich jí flusnul do ksichtu, druhý poslal 
kluka levým hákem k zemi. Potom odešli, asi za
čtvrt hodiny bylo slyšet, jak si někoho podali na
Karlově mostě. Kachny dál připlouvají k úzké
náplavce, Vltava se obejde bez náckovských 
fízlů. Kecy o totalitě si strčte do prdele, idiotský 
žvásty o demokracii se vám tam vejdou taky. 

MILAN KOZELKA
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POD KŘIŠŤÁLOVÝMI LUSTRY
William Shakespeare přiletěl do Prahy

na premiéru 
své hry Othello. Po představení se sešel 

v kavárně
Slávia s Václavem Havlem. 

„Mistře, ve Vašich hrách
oceňuji přesné prokreslení jednotlivých 

charakterů
a jejich nenásilné propojení do strhujícího děje,“
nadšeně chrlí Havel. „Opravdu?“ zdvořile 

se uklání
Shakespeare. „Fascinují mne překvapivé 

zápletky
a gradující dynamika témat,“ dál chrlí Havel.
„Ano?“
uklání se Shakespeare a krájí hemenex. 

„Vaše hry
pokaždé vyplaví na povrch něco tušeného 

a lidsky
znepokojivého,“ dál chrlí Havel a potí se v tranzu.
„Vážený kolego, vše co jste vyjmenoval, bohužel
postrádám ve Vašich hrách,“ říká Shakespeare 
a kochá se svítícím panorámatem Hradčan. 

SIGNALISTI
„Pánové, jak zareagujete na vzrůstající nedůvěru
veřejnosti vůči současné politice?“ 

ptá se televizní
reportérka lídrů pěti nejsilnějších 

politických stran.
„Tradičně vyšleme jasný signál směrem 

k voličům,“ 
říká partajní lídr ODS. „Široké veřejnosti vyšleme
výmluvný signál,“ prozrazuje partajní lídr TOP 09.
„Zřetelný signál směrem ke spotřebitelům 

vyšleme
formou elektronického referenda,“ říká partajní 
lídr Věcí veřejných. „V zájmu obsahově vstřícné
srozumitelnosti vyšleme k daňovým poplatníkům
přesvědčivý signál,“ prozrazuje partajní 

lídr ČSSD.
„My vysíláme varovné signály v nepravidelných
intervalech dnes a denně,“ říká partajní 

lídr KSČM.

ČTENÁŘCE COSMOPOLITANU
Je noc z pátku na sobotu, spíte a máte sen:

sklání 
se nad Vámi Váš vysněný princ s malým šedivým
knírkem a s umělou kyčlí. Prezidentsky 

sametovým
hlasem Vám sugeruje, jak jste krásná, jak jste
inteligentní, jak jste vzrušující. Jste jeho tiskovou
mluvčí, máte opakovaně silný orgasmus, hlasitě 
křičíte jeho jméno – nelze jinak, je to tak dané 
matkou přírodou a otcem chtíčem, je to tak dané
okolnostmi. Vzbouzíte se do reality, venku svítá, 
děti jsou bůhvíkde, pan manžel skučí v kocovině
a Vy víte, že jste ošklivá jako mnoho jiných, blbá 
jako troky, tuctově nezajímavá a notoricky 

frigidní.

MAGGIE IN THE SKY WITH DAEMONS 
Vznášeli jsme se v balónu vysoko nad
Velkou Británií - já, Margaret Thatcherová
a generál Pinochet. Dole pod námi se
radostně hemžil lidský hmyz, po dálnicích
spěchaly mikrobusy plné rockových kapel.
„Pořádně se na to podívejte,“ vybízela
nás Maggie. „Mají se příliš dobře a proto
zakrněli a ztratili motivaci. To musí přestat,"
procedila skrze zaťaté zuby. „V Anglii není
větší svinstvo než je punk, komunistickejm 
bastardům je třeba típnout knot,“ zatřásla 
nenávistně balónem. Přelétali jsme nad
Oxfordem, Maggie si při pohledu na staré
univerzitní koleje odplivla. „Tisíciletý 
tradice zlikvidujeme, jinak se nehneme 
z místa,“ řekla, Pinochet jí za to
vysekl úklonu a políbil ruku.

Z FB 8. 4. 2013
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NOVÝ SMÍCHOV
Jak těžké je být ženou!
Sotva se ponoříte do zálivu shoppingcentra
Už na vás útočí chaluhy slavných značek
Nohy obalí Humanic či Baťa
A na ňadra neslušně útočí Victoria Secret!
A dá se vůbec odolat
Když po třech tempech
Zavoní Dolce&Gabbana
A vaší jedinou zbraní je karta VISA?
A tak naložíte manželův koráb
Až mu ráhna zapraskají
A bude kroužit po chodbách
Jako bludný Holanďan
Aby konečně pochopil
Co je to láska 

NA KLINICE
Pane doktore, pomozte mi
pokaždé když se takhle otočím vpravo
jako by mi z ucha vyletěl pták!
„Ukažte, já se na to podívám
A bývá to strakapoud nebo žluna?“
ptá se lékař.
„Já bych řekla, že strakapoud,“
odpovídá důchodkyně
MUDr. zatřese stařenkou jako stromem
a zaposlouchá se do praskotu větví
„To bude jen žluna,“ řekne nakonec
„Předepíšu vám něco!“
Stařenka poděkuje
„...a kdybyste se neurazil,“
vnutí doktorovi
maličké vejce

POHÁDKA O STEVU BALMEROVI
Za devatero horami a stero dálnicemi
v maličké zemi, kde se odjakživa špatně počítalo
měli malé silikonové údolíčko
s ještě menším badžetem
Steve Balmerovi se ale zalíbilo
že na prezentaci měla sexy prádlo Wonderbra
takže launch beta verze bude
přesně za devět měsíců

VĚCI II
(Jiřímu Wolkerovi)
Miluji věci, mlčenlivé soudruhy...

Ty vazouny v černých brýlích (Ray Ban)
a v kožených kabátech (Louis Vuitton).
Vědí o mně první poslední,
vědí, kdy mám své dny, 
vědí jak trávím své noci,
jsou „simply clever“
a kontrolují, jestli „následuji instinkt“, 
stojí za zády mých kamarádek
když špehují, jestli si „dost užívám“.
Miluji ty hajzly, protože se jich bojím,
Říkala mi známá, že chodí vždy ve dvou -
začíná ten hodný.
Má dokonalý úsměv (Colgate)
a hrozně mužně voní (STR8), 
sotva však roztaješ jak Algida,
převezme tě ten druhý
a končíš na zemi. 
(Provident) 
Ta kamarádka, co mi to říkala, 
zmizela v nákupním středisku Metropole
a už ji nikdo neviděl.
Miluji věci, mlčenlivé soudruhy,
tak jako my ženy vždycky milujeme grázly,
a přitom dobře vím, že mi vybírají konto
tahají se s děvkami, co mají boty,
které já nikdy nebudu mít (Prada),
práskají na mě, že nejdu s dobou
a nakupuji v Tescu. 

P. S.
Teď mi někdo hodil do schránky obálku.
Bojím se, že to je předvolání, 
k výboru, pro ty co nejsou dost cool.

DUŠAN SPÁČIL 
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JEZUS CHRIST SUPERSTAR 2013
J. C. se kouká na týví,
už taky trochu šediví
(ještě že Magda je furt šik,
a obejde se bez plastik)
přinese na stůl cukroví,
a něžně šeptá Kristovi:
„Co takhle výlet na Eden?
víš přece: „Je Štědrý den!“
To ale nezná Ježíše:
Ten umí dobře neslyšet,
A tenhle dotaz nemá rád!
Prohlásí ke své rozmilé:
„Vyžehli radši košile,
tvá něha tohle nespráví.
narozky přece neslavím...
...od Vánoc roku padesát
(nebo
150
250
1050
1950?!“)

JARO
Vykoukl jsem z okna
a už nesněží!
Snad se teď i zvony
zas vrátí do věží
A přestože zítra
hlásí závěje
Budou to jistě
jenom vločky
jarní naděje

MLADIČKÉ BÁSNÍŘKY PO DVACETI LETECH 
(Jaromíru Nohavicovi)

Vstává, když zazvoní poezie,
Snídá, když z kuchyně zavoní poezie,
Pak se v tramvaji tlačí mezi jamby a trocheji
A na píchačkách u vchodu si označí čas poezie

Je nejlepší přadlenou na lince poezie,
O přestávkách ale s kamarádkami kouří poezii
A oplzle flirtuje s volným veršem
A pak jde na záchod, aby si ulevila od poezie
Když dorazí domů, slovo se stává tělem 

IN VITRO
To největší tajemství
mi řekla Jitka.
Bylo nám devět,
a jeli jsme se školou z plavání.
Jak jsem se styděl, 
že sedím vedle holky!
A přitom Strom poznání 
už jako Vetřelec
prorážel mezi nýty
v podlaze staré Karosy.
„Kdo chce počít,
musí bejt nahatej!“
zafuněla mi vzrušeně do ucha.
Nevěřil jsem tak rezolutně
až jsem ji shodil
ze sedačky a dostal poznámku.
Po letech jsem zjistil,
pravdu jsme měli oba.
Ale ona hezčí. 

http://www.divokevino.cz/

Je jasné, že tato doba (a je to úzkostná doba) si hledá svůj ade-
kvátní hlas. Na rozdíl od těch, kteří tvrdí, že prvkům zmatení
a chaosu současného světa musí odpovídat zmatení a chaos
v poezii, a vůbec v umění, si myslím, že dnešní člověk naopak,
a zdánlivě paradoxně, touží po umění jaksi ukázněném (je-li to
ovšem pravé slovo), které by bylo životně záchovnou protiváhou. 

(Miroslav FLORIAN, 1966).
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CO ASI ČETLA 
Rozespalé se tlačí do metra
nemohou se dočkat
až se bezdrátově napojí na svatou Trojici
mobilu tabletu a netu
otrokyně pitného režimu
jalové dutohlávky
žijí tence
výpadek proudu je připraví o smysl existence
nevěstky zboží
i banánové ženichy
Patrika Ringo @ Zavináče
a Barboru @ Zavináčovou

Co asi četla?
Poezie to nebyla… 

SMRTELNÁ LAČNOST 
Zlaté tele na hliněných hnátech
spásá stébla Whitmanových trav 
sežere i zelené pahorky africké
ale samopašnou církev nespasí
ani stokrát drmolené zdrávasy 

NAPSAL JEDEN Z MNOHA 
Ach to kalné ráno
Bombarrrďák dobombarrrdoval
Stádo už bylo skoro na řadě
slzičky svíčičky pěstičky
bučení mečení hýkání
Co si teď počne bez řezníka?
Naštěstí se už blýskají nové nože
vpravo do jitrnic vlevo do jelit
budoucnost se nesmí otelit
zprzněná panna čistá
smí porodit jen Antikrista

Lidi ani tentokrát jste nebděli
v oné adventní neděli!

Revoluce začíná zvracet ze svých dětí 

OTAVSKÁ 1791 
Maminka je od Velikonoc mrtvá
ale dodneška jí chodí pošta
parte přítelkyň a výpisy z banky
ještě ji někdo přežil
ještě pro někoho žije
a ještě vydělává peníze
To Jidáš má špatné svědomí
a rozdává úroky zrady
To smrt se stydí
a markýruje alibi 

JEDNOU TRAGÉDIE JEDNOU FRAŠKA
Vančura padá naznak
Volkswagen útočí obchvatem
Nejdřív zlomí indiánkův šíp
a je chycen indiánek celý
K. H. Frank se v hrobě dávno neobrací
Einmal ist keinmal
Ať žije prachaté Německo!
Diváci na popravě ostrouhali kolečka
Premovaní Pepíci a Čížci už zas slouží
v slušivé krysí šedi
v livrejích jež odložily němkyně
Nechali jim pivo a buřty
v Bruselu si vydyndali utopence
a to je všecko svatý Václave!
Hlavičkový salát z 10 milionů volů
a hladová zeď pro výživu sirotků
milý Otče vlasti!
Oh mein lieber Augustin
všecko je v prdeli
alles ist hin! 

KAREL SÝS 
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TAK UŽ TO CHODÍ
Prý věčné světlo
ale mně uhaslo
keř hořel až dohořel
Mojžíš marně čeká na zelenou
Zastávka na znamení: prosíme vystupte
dál už jen po kolenou
Zlaté tele dozrálo na porážku
písaři se postí
Když nejvíc toužíš číst
v tomto slzavém údolí 
vyfásneš prázdný list 

PO LETECH ZAS V SOBĚ
Jednou jsi pode mnou
za půlhodinku se karta obrátí
Spodek a svršek k sobě patří
zenit s nadirem se milují
blesk potřebuje oba póly
Odříkaného milování největší krajíc
Ty jsi má slaná víla
já tvůj sladkovodní panic 

BUSH V PRAZE 
Upír přilétá za tmy
dolary jen orientačně fosforeskují
nafta šedě kouří
bioplyn trhá žárovky

Jsou pohotově plicaři krčaři kulkaři
zalarmovaní srdcaři
kdyby ho mělo vlastní srdce dost 

HOMMAGE Á SMOTLACHA
Na pasece leží vzhůru bříšky
babky a lišky
Kozáci od daleké Volhy
sesedli u české strouhy
Lanýže s fialovými ocasy
vyčenichaly počasí
Nade vším klene se duha
na bedlách dušeného pstruha
A zatímco houbám dohořívá svíce
za obzorem svítá smaženice 

Jak je sladká cestička od tvých
vlasů až k rameni
ale tvůj zimní kabát mi zakazuje
líbat tě víc
takže tvoje prsy a tvoje srdce
mi šeptají svoje písničky na takovou dálku —
za chvíli si zvyknou na zahálku
a copak budou dělat v máji
kdy se všechny šaty jako růže otvírají? 

PRVNÍ SNÍH
Nina je pořád překvapená
má tělo plné záhybů
Sotva si řekne – už jsem žena?
hned v těle něco neklape 
A semínko ji překvapí
jak železnici první sníh
Kudy dřív pouze říčka tekla
udivená se řítí na saních 

PŘETRŽENÁ NIŤ
V posteli pro dvě těla
leží jen jedno z těl
Džungle za oknem mlčí
že bych tě chtěl 
Ty ležíš na kraji světa
bůhví kde bůhví s kým
Havanští kohouti mlčí
sám se sebou tu spím 

ROZCHOD
Včera přelidněné ulice
jsou prázdné
Přes noc odkvetly
obrazy na zdech
Nebe je jako dřív
nic se neděje
zatímco zmizelo tolik
lásky naděje 

POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Chtěl bych listovat tvým tělem
nepopsaným a nečteným
a přečíst to co nikdo nevepsal
a vepsat čitelně co nikdo nepřečetl
uzlovým písmem něhy
tajným jazykem vášně 

Náš výběr z autorových básní je z
http://www.divokevino.cz/
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BYLI JSME A BUDEM
Na motiv J. V. Sládka

Byli jsme a budem,
všichni o tom řeční,
odkojeni bludem,
že jsme výjimeční.

Máme fištrón v hlavě,
zlatý český ruce,
přežijeme hravě
všechny revoluce.

Místo vřavy boje
zacinkají klíče;
milujeme svoje
historické kýče.

Čechráme si peří
svými sebeklamy,
blázen, kdo nám věří,
prodáme se sami.

Před horami zboží
postojíme zbožně,
hodovníci boží,
místo mečů rožně.

Dokud pivo pění,
ještě nejsme v hrobě;
mistři v hašteření,
sami proti sobě.

ČESKÝ BAZAR
Nemáme ropu ani zlato?
Zbyly nám jenom skanzeny?
Střelíme Česko nastojato
za marky nebo za jeny!

Však on je někdo koupí. Hola,
Böhmen und Mähren za búra!
A kdo je proti, je kus vola
anebo stará struktúra.

Střelíme města, pole, lesy,
budeme si žít nebesky.
Každý má nárok na profesi
vrátného, pingla, hostesky.

TYS BRATR NÁŠ!
Na motiv Karla Havlíčka Borovského

Kdo odmala jsi veden zkrátka,
ctíš pořádek a rodinu,
kdo pilně spoříš do prasátka
a nepromarníš hodinu,
kdo využiješ každé šance
a všecky měříš kontem v bance,
tys bratr náš, tys bratr náš!
Ty vždycky na všem vyděláš.

Kdo věren sobě, době, bohu
dbáš na svou pověst, na svou čest,
svým bližním nastavuješ nohu
a ještě pro ně žádáš trest,
kdo šíříš bludy, lži a fámy
a potom hřímáš Pánbu s námi,
tys bratr náš, tys bratr náš!
Připíjíme ti na kuráž.

Kdo v kuloárech leštíš kliky
a na každého něco víš,
znáš tajné triky politiky,
víš, jak a s kým se prodrat výš,
kdo vždycky chodíš v správném dresu
a umíš střádat eso k esu,
tys bratr náš, tys bratr náš!
Ty budeš velký papaláš!

KAUZA SMÍŘENÍ
Češi a Němci? Stopněme si taxi -
jedeme na sever. A netřeba se bát.
Nejlepší příklad pro smíření v praxi?
Šoustbyznys na E 55.

JIŘÍ ŽÁČEK
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ČASTUŠKA O REFERENDU
Kdo se bojí referenda -
Jenda, Venda, nebo Benda?

Mají velkou starost o lid,
že by mohl špatně volit.

Lid se totiž často mýlí,
neví, kudy cesta k cíli.

Proto musí v čele stáda
směle kráčet moudrá vláda.

Moudrá vládo, kráčej v čele,
veď nás přímo do …
inu, kam jinam než do šťastné budoucnosti!

VELKÉ ŠIRÉ RODNÉ LÁNY
Na motiv J. V. Sládka

Velké širé rodné lány,
pročpak nejste obdělány?

Cožpak není žito třeba,
z čeho chcete upéct chleba?

I to žito, i tu pšenku
dovezeme levně zvenku.

Pole můžou ležet ladem,
aspoň sysli pomřou hladem.

Velké širé rodné lány,
máme s vámi jiné plány.

Budeme tam těžit ropu,
vyzrajeme na Evropu!

Moře ropy, plyn a uran,
to snad chápe každý buran,

diamanty, hory zlata,
zbohatneme na to tata!

VEPŘOVÁ HLAVA
Vepřová hlava ve výloze,
odulá hlava bez těla
pohlíží na nás přísně, stroze
jak čtenář George Orwella.

S citronem v hubě sotva může
hlaholit moudra pro děti.
Nám trpělivost nosí růže,
ale co nosí praseti?

Upírá na nás kalné zraky:
Jsme děti jedné pramatky…
Kdo z vás by věřil na zázraky,
když už ho vlečou na jatky?

Tam venku za sklem pádí davy:
odkud a kam, ach kdo to ví…?
Těch lidských hlav! A z každé hlavy
užaslý pohled vepřový…

ČEŠTÍ UTOPENCI
Co si dáte k pivu? Volte utopence,
populární symbol české existence.

Čeští utopenci, putykářská klasa,
hodně botulinu, ale málo masa.

Čeští utopenci, historická lekce,
spoří, špekovití, ale bez erekce.

Čeští utopenci, metafora bytí,
sice máš co do úst, ale je to k blití.

Čeští utopenci, tristní perspektiva,
mozky utopené v oceánu piva.

Tam, kde jsou lvi v kleci,
vládnou za ně voli.

ŠKOLA ŽIVOTA
Neproklínej učitele
ani na něj neber hůl -
jsi-li, hochu, v mládí tele,
časem z tebe bude vůl.

BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE
Kmán seje, sklízí, mele, peče,
vždyť musí živit povaleče.
Kmán si to vždycky odskáče,
aby měl pán své koláče.

Naše ukázka je z knihy Vy mě taky!, kterou vydal
Šulc-Švarc, s. r. o., ve spolupráci s nakladatelstvím
M. Švarce - Šulc a spol., Oldřichova 52, Praha 2,
roku 2012 jako svou 437. publikaci
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V městském parku Tři fontány okresního měs-
tečka N. probíhala soutěž o nejkrásnějšího psa.
Konkurs byl chovateli drobného zvířectva obsazen
bohatě a jury měla zamotanou hlavu. Nikoliv však
z množství psů, ale z kočky.

Jeden z významných okresních činitelů, před-
seda ONV, soudruh Povondra, se zúčastnil soutěže
s kočkou. Nikdo se neodvážil vyřadit ze soutěže
kočku soudruha Povondry a tak nyní macek bojo-
val s ostatními psy o zlatou medaili. Psi byli jedi-
neční, zvláště vynikli dva chrti a jeden buldok, kteří
byli od první chvíle nejvážnějšími kandidáty na nej-
vyšší ocenění.

Jury se sešla k poradě.
„Vyslovte své názory,“ vybídl předseda poroty.

„Máme bohatý výběr. Soutěže se účastní sto de-
vadesát pět psů…“

„A jedna kočka,“ ozvalo se poťouchle.
„Bez poznámek, soudruzi,“ zakašlal varovně

předseda. „Nikoliv poznámky, ale hodnocení jsou
na místě…“

„Mně ale přesto nejde kočka z mysli,“ řekl první
člen jury, známý svými neúplatnými názory a otev-
řeností. „Snad jsme měli soudruha Povondru dů-
razně upozornit, že půjde o soutěž psů a nikoliv
koček.“

„Promiňte, soudruhu kolego,“ přerušil prvního
člena poroty druhý člen. „Avšak soudruh Povondra
věděl, že půjde o soutěž psů. On sám vřele schválil
myšlenku, slíbil finanční pomoc a čtyřikrát přitom
užil slova psi.“

„Proč tedy poslal kočku,“ namítl první člen.
„Nepoučujte, můj milý, nikoho, kdo se má s čím

účastnit,“ dal zřetelně druhý člen najevo, koho
v jury zastupuje.

„Prosím, bez nervózní výměny názorů, vmísil se
předseda. „Kdo se dále hlásí o slovo?“

Ruku zvedl třetí člen poroty.
„Pravda, výběr je skutečně bohatý. Oceňuji vy-

soce chrty a buldoka, nicméně soudím, že kočka
soudruha Povondry převyšuje všechny. Právě svou
odlišností od ostatních zvířat upoutává pozornost
návštěvníků hned při vstupu do areálu. S klidným
svědomím budu hlasovat pro ni.“

„Já také,“ připojil se čtvrtý člen. „Myslím, že se
soudruh Povondra ne náhodou účastní soutěže

s kočkou. Pochopil
předem, že vysta-
vovaní psi nebudou
dosahovat vysoké
hodnoty.“

„Promiňte,“ neu-
držel se opět první
člen, opozičník. „Já
to stejně nechápu.
Ocenit kočku v soutěži psů – vždyť se nám lidi vy-
smějí. Vidím, že soudruh Povondra nás dostal do
velmi nepříjemné situace, neřku-li trapné situace.
Kdyby poslal psa, tak bychom neměli žádné pro-
blémy s porovnáním jeho psa a ostatními zvířaty.
Tady by se přimhouřit oko dalo. Avšak takhle lidi
budou právem pochybovat o našem dušení zdraví.“

„Chtěl bych upozornit,“ řekl opět třetí člen, „že
jsme se tady sešli, abychom hodnotili zvířata a ne
mínění lidí.“

„No právě, my ale nehodnotíme, ale rovnou ur-
čujeme ceny.“

Předseda proto káravě zakašlal.
„Vyslechli jsme různé názory, hodnocení, což

plně odpovídá statutu poroty.“
Tady učinil předseda pauzu. Zamyslel se. Co má

teď říci? Věděl, že cokoliv řekne, donese se to ještě
večer k sluchu soudruha Povondry, a už předem ví,
co by mu řekl ledovým hlasem do telefonu. Na
druhé straně však přisoudit cenu kočce? Jistě, je
to nesmysl… Pak pokračoval:

„Co se týče kočky soudruha Povondry, musíme
uznat, soudruzi, že kočka je nádherné zvíře, je vel-
kolepá. To můžeme s čistým svědomím připustit.
Nikoliv proto, že je to kočka soudruha Povondry,
neboť kdyby i byla vrátného Pivoňky, bylo by to
jedno. A jelikož, hm, v jistém smyslu byla obeslána
coby pes, a podobně jako pes je savec, myslím, že
právem jí přísluší hlavní cena. A abychom se vy-
hnuli výtkám a pochybnostem publika o našich po-
suzovacích schopnostech a profesionalitě,
navrhuji, abychom udělili tři speciální ceny publika
pro psa.“

Při hlasování se všichni, až na jednoho, přiklonili
ke kočce soudruha Povondry.

Když se na stupni vítězů objevila na nejvyšším
místě kočka, všichni psi začali pohoršeně štěkat.

KOČKA SOUDRUHA POVONDRY
JIŘÍ STANO
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Jeden dokonce vyl a cenil zuby. Soudruh Povondra
pohladil svou kočku a něžně jí šeptl do ouška:

„Jen ať štěkají, macku. Hlavně, že jsi jim ukázal,
komu patříš.“

KRÁLÍK PANA POVONDRY
V sokolovně okresního města N. připravovali

konkurs o nejkrásnějšího holuba místního chova-
telského spolku. Stalo se tak po čtyřech letech ne-
jistot a tápání a sondování na vyšších místech. Až
konečně po vítězných volbách pro ODS, jež vznikla
odštěpením z OF v roce 1991 jako platforma stou-
penců radikálního přechodu ke kapitalismu, tehdy
stydlivě nazývaného tržním hospodářstvím, měst-
ské zastupitelstvo rozhodlo obnovit kdysi populární
akci – výstavu drobného hospodářského zvířectva.
Tato tradice svými kořeny tkvěla v hluboké a temné
minulosti socialismu.

Byla vytvořena, spíš obnovena porota ve staré
úspěšné sestavě v čele se stejně osvědčeným
předsedou. Avšak v duchu reformy a souladu
s cestou do Evropy porota slovo soutěž změnila na
slovo šou.

Šou byla obeslána pečlivě – byly tu nádherné
párky slepičáka florentského, vídeňského i maltéz-
ského, dále racka blandinetta, holuba parukáře,
české čajky, komárenského kotrláka s modrou če-
pičkou na temeni, stejně jako pávíka s nádherným
vějířovitým ocasem. Všechny exempláře nelze ani
vyjmenovat. Jury byla celá bez sebe nikoliv však
z množství holubů, ale z králíka.

Přednosta okresního úřadu, dřívější předseda
MěNV, který přestoupil rád a nadšeně a včas do
Občanského fóra a poté do ODS, se zúčastnil sou-
těže, tedy šou, s králíkem, nádherným francouz-
ským beranovitým obrem, jenž měl uši jako větroň
křídla, s jejichž pomocí by opravdu mohl plachtit
vzduchem, kdyby ho to někdo naučil. Přednosta
sám byl znám, jak už řečeno, svým plachtěním
zleva doprava.

Předseda jury i členové se nové době horlivě při-
způsobili. Aby byl dodržen požadavek proklamova-
ného pluralismu, zůstal v porotě i jeden rozkladný
živel, který byl znám svou opozičností už ze staré
totalitní doby. Porota se sešla k závěrečné poradě,
aby vyhodnotila soutěžní zvířata.

„Pánové,“ slova se ujal předseda, „naší šou se
zúčastnilo dvě stě třicet sedm párů holubů.“

„A jeden králík,“ ozval se první porotce, již zmí-
něný opozičník.

„Bez poznámek, pánové. Tím mám na mysli po-
známky nepatřičné, vymykajících se z našich sta-
nov,“ zmrazil slovy i pohledem předseda
opovážlivce.

„Ale stejně,“ nedal se zastrašit porotce a kveru-
lant, „nechápu, proč pan Povondra obeslal soutěž
králíkem, když věděl, že jde o soutěž holubů. Vzpo-
mínám si, že nám už jednou učinil potíže a jako by
to dělal naschvál.“

Předsedovi přispěchal na pomoc druhý člen po-
roty.

„Pan přednosta Povondra věděl, proč obesílá
králíka. Vždyť králík je jedno z nejmladších domá-
cích užitečných zvířat. Zatímco holubi, nemluvě
o psech, koních a prasatech, žijí ve společnosti člo-
věka již dlouhá staletí. Je to velká výhoda, máme-
li pátrat po jeho předcích. Ani chvilku není třeba
pochybovat, kde hledat jeho původ. Pan přednosta
nám chtěl ušetřit práci.“

„Samozřejmě, dobře řečeno,“ přidal se hned
třetí člen poroty. „Králík pana předsedy Povondry
převyšuje všechny holuby. Právě svou odlišností
upoutával pozornost návštěvníků hned při vstupu
do areálu. Budu hlasovat pro králíka.“

Působivá slova, která mu utkvěla v paměti ještě
z posledního konkurzu.

„Chtěl bych upozornit,“ přidal se k třetímu členu
čtvrtý, který rád předváděl své vzdělání, „že králíky,
zvláště baleárský druh, choval i římský císař Au-
gustus, adoptivní syn velkého Caesara. Z toho vy-
plývá, že králík je zvíře ušlechtilé, takřka
šlechtické, ostatně už jeho název to připomíná. Je
ho proto třeba bez váhání postavit nad všechna
zvířata.“

„Vždyť je to pitomost, budem pro srandu králí-
kům, těm vašim, pane kolego, lidi nás budou mít
za cvoky.“

Předseda začal litovat, že se dal unést svou de-
mokratičností, když navrhoval tohoto záškodníka,
člověka, jenž zneužívá svobody projevu a názorů,
aby podrýval naši křehkou demokracii, za člena
poroty. Teď se však musel rozhodnout. Věděl, že
cokoliv řekne, bude vědět přednosta Povondra.
Proto rázně zahřměl:

„Co se týče králíka pana Povondry, musím říci,
že je to zvíře mimořádně krásné. Navíc nám pan
přednosta obesláním králíka uštědřil v současné
hospodářsky složité době lekci o významu chovu
králíků. Všimněme si jejich předností, především
nenáročnosti těchto zvířat na kvalitu krmiva. Králík



velmi dobře přijme trávu i z méně hodnotných po-
rostů a zužitkovává kuchyňské i zahradní odpady.
Toto krmivo využívá mnohem lépe než jiná hospo-
dářská zvířata, takže na vytvoření jednoho kilo-
gramu živé váhy je jeho spotřeba o pětadvacet
kilogramů menší než u skotu. Vlastní chov je ne-
nákladný, nevyžaduje žádné velké a složité stavby.
Prosím, a co je hlavní, králík má po prasatech nej-
rychlejší růst ze všech domácích zvířat. A jeho
množivost je pověstná.“

Bylo vidět, že předseda se na závěrečné zase-
dání poroty náležitě připravil.

„Správně,“ podpořil slova předsedy druhý člen
jury, o němž je známo, že se uchází o dceru pana
přednosty. „A co, pánové, co děláme my?, ptám se.
V této složité době zcela nevhodně propagujeme
holuby.“

Tady se zarazil, neboť si nebyl jist, zda znakem
strany pana přednosty Povondry není pták holub
a neučinil-li by rozvíjením své myšlenky osudovou
chybu. Když se po krátkém přemítání ujistil, že je
to jiný pták, směle pokračoval:

„Ano, nevhodně, protože jejich hospodářský vý-
znam je zcela pochybný. Víme, že se z nich rekru-
tují zdivočelá hejna, jejichž trus ničí drahocenné
historické památky. Nemluvě o tom,“ řekl po
krátké odmlce šeptem, jako by se zalekl toho, co
chce říci, „že posírají hlavy soch velkých osob-

ností.“ S hrůzou přitom pomyslel, že by podobný
osud mohl v budoucnu postihnout i bronzovou
hlavu přednosty Povondry. „Proto, pánové, já přijí-
mám tento způsob kritiky, jejž nám udělil vážený
pan přednosta, a hlasuji pro králíka.“

„Hm, ano,“ ujal se znovu slova předseda poroty.
„Jelikož králík byl i ve formálním smyslu obeslán
coby holub, myslím, že mu právem přísluší první
cena. Speciální cenu publika pro některého z ho-
lubů tentokrát nenavrhuji, neboť na veřejné mínění
už tak striktně, jako v minulosti, brát zřetel nemu-
síme.“

Při hlasování se všichni do jednoho jednomyslně
přiklonili ke králíkovi předsedy Povondry. Svůj hlas
dal i opoziční člen, protože si uvědomil, že v nových
podmínkách demokracie i opozice má své meze.
V jeho případě byla v sázce žádost o povolení
stavby garáže na městském pozemku.

Když se na stupních vítěze objevil francouzský
beranovitý králík, jehož dlouhé slechy visely podél
hlavy, všichni holubi se pohoršlivě rozvrkali. Před-
nosta Povondra pohladil masitou králičí hlavu a do
jednoho z uší špitl:

„Jen ať si vrkají, hlavně, že jsi jim ukázal, komu
patříš a kdo je tady pánem.“

Povídky jsou vybrány z autorovy knihy Hej, vy
tam nahoře (Epigramy a jiná satira), FUTURA, Praha
2013 http://www.nakladatelství-futura.cz
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Blahopřání Jířímu Szántó
Nekulaté, vzhledem k počtu dovršených let úctyhodné narozeniny nedávno oslavil spoluzakladatel

VNK Jiří Szántó. 
Lze skutečně obdivovat dlouhotrvající aktivity tohoto činorodého člověka, který se v české kultuře aktivně

pohybuje bezmála sedmdesát let. Už jako mladík se coby absolvent přednášek všestranného muzikologa
Zdeňka Nejedlého v dělném souznění pohyboval například v okolí tvůrců a realizátorů poválečné Velké opery
5. května. Díky neuvěřitelné paměti si stále dokonale vybavuje události oněch dávných let, například svá
setkání s šéfem souboru, skladatelem Aloisem Hábou, ale také s dirigentem a později světově uznávaným re-
žisérem Václavem Kašlíkem, s divadelním scénografem mezinárodní pověsti Josefem Svobodou i dalšími. Již
tehdy se Jiří dostal také do osobního kontaktu s budoucím ministrem osvěty a informací Václavem Kopeckým.
Na mladého muže a jeho pozdější myšlenkovou orientaci měl tento svébytný politik evidentně silný vliv. 

Mimořádně úspěšně si Szántó později vedl ve vedoucích funkcích Československé umělecké agentury
Pragokoncert. Tam napomáhal rozvoji nejen samotné instituce, ale také celkového kulturního klimatu
v mezinárodních konsekvencích. Při různých příležitostech se tam Jiří Szántó osobně setkával také s pro-
minentními osobnostmi z různých uměleckých sfér. Rád například vzpomíná na setkání s národním uměl-
cem Karlem Gottem nebo s dirigentem Rafaelem Kubelíkem a dalšími. Všestranně kulturně orientovaný
Jiří Szántó – navzdory svému úctyhodnému věku – nám může právem připomínat pověstnou »chodící
encyklopedii«. Věřme, že své mimořádné životní zážitky tento všestranný kulturní aktivista shrne i pro
některé z dalších čísel Lípy. K nedávným narozeninám Jirkovi blahopřejeme, s přáním, aby kulturní politice
nadále co nejvíce prospíval. Výbor národní kultury
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Pokaždé přemýšlím, jaké téma komentáře si na
ten který týden vyberu. Někdy stačí krátká noticka
v denním tisku, či strohá zpráva z televizní obrazovky
či pár slov nesených rozhlasovými vlnami. Závěrem
druhého lednového týdne k tomu stačila otázka pro-
nesená známým básníkem. Ten den se v Praze konal
koncert píseckého, i v cizině uznávaného klavíristy,
což mě jako hudbymilovného člověka přitahovalo.
Navíc se koncert konal pod záštitou společenské or-
ganizace, jíž jsem členem, a problémem nebyla ani
výše (dobrovolného) vstupného. Básník mi jen připo-
mněl začátek koncertu. Když jsem mu začal líčit, že
v tu dobu se nemohu zúčastnit, nemohl pochopit, že
musím dát přednost něčemu jinému, než hodnot-
nému kulturnímu zážitku. Znovu se mi potvrdila
moudrá věta fotografa Františka Dostála, že jestli člo-
věk naprosto bezelstně a s nejčistšími úmysly vysloví
pravdu, stejně to za ni schytá. Bylo by na dlouhé vy-
světlování, že můj čas si někdo koupil za nedůstojný
obolus čítající méně než dvě eura za hodinu, což je
suma, za kterou by žádný český ministr, europosla-
nec či poslanec ani nezačal hledat sociální zařízení,
natož aby je chtěl použít. Aniž jsme to v kultuře vy-
cítili, vrátila se nám čtyřicet let údajně zavátá doba
normalizační. Kdy lidé živící se slovem byli přesunuti
do maringotek či do kotelen, aby v pracovních pau-
zách a volných dnech dále vytvářeli svá díla. S po-
mocí druhých a kilogramů průklepového papíru se
pak snažili s nimi seznámit několik desítek na stej-
nou vlnu naladěných spoluobčanů. Donkichotská
snaha neztratit kontakt s psaným či mluveným slo-
vem ústila do názoru tradovaného v hospodách, že
přesvědčení přesvědčují přesvědčené. 

Nikdo se tehdy, a myslím, že ani dnes, nezabývá
tím, že když se někdo s literárními sklony tehdy ob-
jevil v maringotce, a dnes třeba ve strážní budce, tak
se na něj nutně zpočátku museli dívat jako na při-
vandrovalce, který by je mohl přivést do průšvihu.
Tehdy to byla doba absurdit, projevujících se napří-
klad tím, že student mohl být jeden rok za detailní
znalost děl Karla Čapka ze školy vyloučen, aby za pár
let dostal Karla Čapka coby maturitní otázku. Nepře-
kvapí, že u stejného soudruha učitele. Dnes je to
spíše v rovině toho, že v roli outsidera vystupuje ten,
který si vždy byl vědom závazků, které přijímá
a nikdy nechtěl nikomu zůstat nic dlužen. Stává se

tímto postojem až
příliš snadnou ko-
řistí desítek dravců
se zatraceně ost-
rými zuby. Stejně
tak si vážím těch,
kteří buď z vlastního
rozhodnutí, nebo jim
to nebylo umož-
něno, nenaskočili před dvěma desítkami let na exe-
kutivní kolotoč a raději začali splétat svět politiky
a umění, protože k tomu kumštu měli prostě blíž.
Říká se, že dobrá politika se s dobrým uměním ne-
může dostat do rozporu, ale v našich zeměpisných
šířkách už od prvních let mladé Republiky Českoslo-
venské platilo, že se musel obětovat alespoň jeden,
který se za politiky bral mezi umělci a se stejnou in-
tenzitou za umělce zase v politických kruzích. Na
tohle téma jsem vedl před léty diskuzi na interneto-
vých rádiových vlnách s Čestmírem Císařem
a během pár vteřin jsme si porozuměli.

Na nečitelnosti současné kultury jsem se shodl
nejen s ním, ale také s desítkami dalších. Zpětně
nám dochází, že kritéria umělecké tvorby byla nej-
prve rozkolísána a zamlžována, aby jako přítěž čer-
nobíle vykládané minulosti byla vzápětí odhozena na
smetiště dějin. 

Pár dnů mě dělí od chvíle, kdy půjdu gratulovat
člověku, který se zasloužil o to, že z dnešního po-
hledu na složitou tehdejší dobu platí, že Jazzová
sekce byla internetem sedmdesátých let. Vždy mně
na něm imponovalo, že se stihl současně věnovat li-
teratuře a oblíbeným hudebním tématům.

Mrzelo mě, že se nedostal do Senátu, už proto, že
tvrdě vystupuje proti sociálně necitlivé politice nejen
té Nečasovy vlády. Po celou dvacetiletou dobu poli-
stopadovou vznáší nepříjemné otázky na lídry politic-
kých stran. Chodí si k němu pro rady politické elity.
A neberou si ke své škodě poučení z toho, že on je
dokáže přesvědčit obyčejným slovem, jen přesně cí-
leným. Vyslechl si snad stokrát, že intelektuál má zů-
stat mimo politiku, ale co když je to past na to, aby už
nebylo možné spoluvytvářet předpoklady, aby nede-
generovala na přetahování o zájmy. A ruku na srdce,
ne každý to včas rozpozná, a o to palčivěji pak zazní
legitimní otázka, kolika takto schopnými v jedné

POHLED 2014
PETR BURDA
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osobě tato země disponuje? Kolik takových jsme do-
kázali otrávit, či jim alespoň vzít desítku let nejpro-
duktivnějšího života a pak žasnout nad tím, že se do
nelehké branže vrátili? Dalo by se to odbýt mávnutím
ruky a konstatováním, že svět je nějak čím dál víc
zmatenější. Ale to bych se pak jedním dechem musel
přiznat k tomu, že já rady neuděluji, neboť sám tápu,
stále žasnu nad skutky blbců a mnohé informace ra-
ději odháním od svých uší. Žiju v iluzi, že se mohu
snad těšit na to, že za pár let mě navštíví mladí his-
torici, kteří nebudou podléhat jen pouze otřepaným
frázím a zatouží zvědět, jak tomu kdysi opravdu bylo.
A já jim budu vyprávět vzpomínky starého zbrojnoše
a zdůrazním jim, že jsem dospěl k poznání, že tlačítko
magnetofonu ovládá člověk, přesně řečeno jeden až
dva z jeho deseti prstů. Před stiskem onoho tlačítka
by mělo vždy dojít ke zrodu nějaké myšlenky. Napří-
klad takové, která starým připomene a mladé poučí
v tom, že co svět světem stojí, když se po revoluci ro-
zeberou barikády, najednou na nich stál kdekdo. I ti,
kteří se pravidelně chodili zpovídat jako nositelé prů-
kazu stejné politické sešlosti, dokud jim nebyl průkaz
pro jejich pomýlenost odebrán. Pro mladé je to možná
k pousmání, ale slibme si, že hrdinství stavěné na odiv
po třiadvaceti letech je poněkud vyčpělým gestem.
Více než kdy jindy budeme letos mluvit z mnoha úhlů
pohledu o letech 1969 a 1989. Nevylučuji tedy, že se
buď v hospodách páté cenové skupiny bez větráku,
nebo v kultivovaném prostředí Senátu dozvíme cosi

navíc o pohnutém osudu dalších neznámých disi-
dentů. A chci to? To se raději budu snažit troubit do
světa, že sedmasedmdesátiletý člověk se snaží dnes
a denně vysílat do celého světa přes internet to nej-
krásnější z jazzu a to nejabsurdnější z politiky. Že pě-
tasedmdesátiletý fotograf už osmkrát vstoupil do
fotografické řeky, aby ukázal, že kvalitní fotografii lze
vytvořit za každého režimu, ale na lidskou solidaritu
lze spoléhat jen v některém. Že pětašedesátiletý roz-
hlasák čeká připravený v blocích na startu, aby po-
kládal nepříjemné otázky, proč členství v jedné
politické parlamentní straně znamená výtah k moci,
penězům a dobrému zaměstnání, zatímco členství
v jiné parlamentní straně může znamenat vyhazov
z práce. A také mi nejde do hlavy, když mladí kole-
gové, jsoucí momentálně bez práce, shánějí pracovní
příležitost se čtyřhodinovým pracovním úvazkem, ale
třiceti tisícovým platem? Počítám vždy tiše do desíti
a pak si ulevím, že víc pokory k okolnímu světu
a vůbec k žití by to určitě chtělo. Ale hned zmlknu,
protože stejně tak vím, že za pravdu to člověk vždycky
schytá. Ano, zmlknu. Snad jsem vysvětlil, proč mě in-
spirovala básníkova otázka, proč nejdu na koncert?
Jistěže je moc potřebné začít vždy sebou samým, ale
je rovněž moc dobře u sebe neskončit a dokázat ozvat
se také za jiné. Neboť člověk až příliš často nadává
na život, jenže on je stejně moc úžasný a neskutečně
krásný. A s výše zmíněným fotografem Františkem
Dostálem souhlasím do posledního písmenka.
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BUDE LÍP!
»Najměte si nás,« pokřikuje šéf kriminálky Anděl

Stropnický po kolemjdoucích. Politiky si v »demo-
kracii« opravdu lze pronajmout! Máš-li prachy,
můžeš z chorobného komunistobijce Komárka vy-
čarovat hrbatého velblouda.

»Ano, bude líp.« 
Jak nevzpomenout na Fučíka, když odpověděl

na vábení komisaře Böhma: »Ano, Praha je krásná,
a bude ještě krásnější, až vy tu nebudete.«

Ano, bude líp, až tu nebudete!
Karel SÝS, 19. 9. 2013

SLOUHA KOLIKA PÁNŮ?
„Kandiduji za hnutí ANO, které založil Andrej

Babiš, ale nikdy bych nevstoupil do strany Babi-
šovců. Jsem Martin Komárek, ne slouha a nohsled
nějakého guru.“

To napsal jako předvolební domácí úkol v ná-
hlém hnutí mysli, přesněji řečeno v trvalém pomi-
nutí smyslů, bývalý redaktor-slouha socialistické
Mladé fronty, dnešní poblicista všech možných tis-
kovin skoupených jeho pánem Babišem. 

Věřím, že Babiš není jeho guru. Guru je cosi du-
chovního, a tedy mimo Komárkův obor i obzor.
Stačí, když boss dobře zaplatí. Tím se Komárek řídil
po celý dosavadní život. 

Jeho otec Valtr se musí otáčet v urně.
Karel SÝS, 12. 10. 2013

NAHRANÍ PUČMANOVÉ
Rusáci jsou mazaný, co mazaný – zrádný

jsou!
Neposlali Tupolevy rozbombardovat Kyjev

jako my Bělehrad, nezapíchli boxera šroubová-
kem jako my neposlušnýho Kaddáfího, ani ne-
vykradli ukrajinskou Národní galérii jako my
muzeum v Bagdádu, ani nepověsili Banderu
vzhůru nohama jako my Nadžíbulláha, ani bábu
s vánočkou na hlavě jako my tohodle vyslouži-
lýho Saláma, ani nepokropili černosotněnce
z bezpilotních letadýlek jako to děláme se zlo-
bílky v Pákistánu, ani nevodvezli horko těžko
upečenýho „prezidenta“ do Lubljanky jako my
v Panamě, ani si nepostavili radar u Mukačeva
jako my na Kosově poli, ani nesundali letadlo
s prezidentem, co se začal cukat, ani nepřevrá-
tili ukrajinskou černozem naruby jako my Gre-
nadu, ani nepustili sarinový pšouky na Majdan
jako my na Damašek… Kdo si má všecky jejich
hříchy pamatovat? To aby měl hlavu jako Mr.
Zvorálek!

Jednu sviňárnu jim ale nevodpustíme: teďka
už nemůžem psát o Vítězným únoru jako o puči.

Žádnej Divokej západ! Lstiví komančové ho
tenkrát střihli akorát podle ústavy a nechali si
ho sakra potvrdit vopravdickým náčelníkem.
Takže nám nezbejvá než nazout papuče a co
nejtišejc se vytratit z bezletový zóny.

Karel SÝS, 9. 4. 2014

PRAHA NA PRODEJ
Plebs cestující sockou se stal rukojmím podnikatelů. KKD - každá ko-

runa dobrá, a proto se dopravní podnik nerozpakoval pronajmout metro
filmařům ze země Velkého Bratra. »Filmaři milují Prahu a Praha zase je!«
- tak přiléhavý slogan vymysleli, zatímco se neinformovaní, leč »milující«
Pražané marně dobývali do podzemí.

Bratři v hollywoodském triku dovolili reportérům na okamžik nahléd-
nout pod pokličku: Ve stanici Anděl, protentokrát opět Moskevské, postá-
vali na peróně nuzně oblečení statisté, něco jako bezdomovci od hlavního
nádraží. Měli markýrovat tlačenici v moskevském metru. Vskutku své-
rázná, typicky americká představa o úrovni bývalého spojence! Příště si
pronajmou třeba korunovační klenoty, to bude panečku byznys!

V zemi, kde národ čučí na trojúhelník Bartošová, Rychtář, Macura, a to se prodává pod značkou Džam-
bulka, je možné úplně všecko.

Kolik let už siří stanice Národní, jen aby se vlk nažral? A přibudou další; první je na řadě Invalidovna. Má
smůlu - vyklenou se nad ní kanceláře. Co tam asi budou kancelisté úřadovat? Nu, asi plánovat další kanceláře.

A času je málo a mor se rozlézá. Karel SÝS, 29. 8. 2013
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Všimli jste si, jak se začátkem 22. zimních olym-
pijských her v Soči náhle vynořili všemožní aktivisté
s kritikou Ruska, jeho zákonů, jeho prezidenta atd.
Tak nějak to zapadá do mozaiky co nejvíce poškodit
a pomluvit zemi pořadatele zimní olympiády.

Přesně v den zahájení sportovních soutěží při-
nesla pětice lidí z Amnesty International na ruské
velvyslanectví v Praze petici, která požaduje zru-
šení »represivních« zákonů. Jistý vedoucí kampaní
AI dokonce uvedl, že den předání byl zvolen zá-
měrně právě se startem sportovního svátku v Soči.
Prý AI »nevidí olympiádu tak růžově, jak ji Moskva
představuje«. Předpokládám, že pan vedoucí kam-
paní AI v Soči vůbec nebyl, ale »černé brýle« si na-
sadil preventivně.

Stejný den dorazila do Ruska zpráva z USA, kde
členky punkové skupiny Pussy Riot (v překladu
Kundí rachot) na svém prvním koncertě požadovaly
odchod prezidenta Vladimira Putina z funkce. Což
je dost úsměvné od dívek, které před časem zne-
světily pravoslavný chrám hulvátským vystoupe-
ním a své pochybné popularity dosahují pouze
šokujícími akcemi. Pikantností zůstává, že z vězení
se předčasně dostaly díky nedávné prezidentské
amnestii.

V boji proti údajné diskriminaci lesbiček, gayů,
bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů v Rusku se
ve stejném čase musela zviditelnit nejen dívčí sku-
pina s vulgárním názvem, ale také skupina mno-

hem ctihodnějších
občanů. Některým
poslancům Evrop-
ského parlamentu
totiž strašně leží na
srdci, aby Moskva -
jejich slovy - »v
plném rozsahu zru-
šila federální zákon
o (zákazu) propagování netradičních sexuálních
poměrů a obdobné zákony, které omezují lidská
práva, a zejména svobodu projevu a shromažďo-
vání, v souvislosti se sexuální orientací a gendero-
vou identitou«.

Načasování podobných protestů, včetně aktuální
kritiky Ruska ve vztahu k Ukrajině, je zřejmé a cí-
lené. Prostě škodit zemi, kde se právě konají olym-
pijské hry. Nahrávají jim ať již slovní, nebo
realizované hrozby teroristů ze Zakavkazska.

Americké úřady vydaly varování, blížící se již
schizofrenii, že bomby teroristů by mohly být ka-
mufláží zubní pasty u letů do Soči. Argumentace
ministerstva pro vnitřní bezpečnost USA je sku-
tečně originální. Posuďte sami: »Nemáme sice nyní
informace o nějaké specifické hrozbě proti naší
zemi, ale rutinní komunikace tvoří významnou část
naší snahy se ujistit, že tohoto cíle dosahujeme.«
Je to jasné? Přiznám se, že mně ne!

8. 2. 2014 http://www.halonoviny.cz/

PĚTICE A PETICE
Vladimír SLOBODZIAN
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„Žurnalistika je tištění toho, co někdo další tisknout nechce. Všechno ostatní je pak už jen PR.“
GEORGE ORWELL

Public relations (často uváděné pod zkratkou PR [čti pí ár], toto označení lze přeložit jako „vztahy
s veřejností“). Jedná se o techniky a nástroje, pomocí kterých panující režim, instituce nebo firma
buduje a udržuje vztahy s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlou-
hodobou a cílevědomou činnost. PR jsou důležitou složkou sociální komunikace a kontroly. E. L.
Bernays, otec zakladatel současného public relations, v úvodu svojí knihy Propaganda (1928) píše:
„Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných zvyků veřejné masy je významnou sou-
částí fungování demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tyto ,neviditelné‘ společenské mecha-
nismy, zakládají skrytou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou naší země.“ Vztahy s veřejností,
tedy public relations, představují podle Jozefa Ftorka, autora knihy Public relations jako ovlivňování
mínění (2009), důležitý nástroj a prostředek společenské kontroly v rukou mocenských elit, a to
v důsledku řízení informačního toku (zejména prostřednictvím ekonomické a politické kontroly médií
hlavního proudu, tzv. mainstreamu).
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Akce „Mrdej za nástupnické medvídě!“ v národ-
ním biologickém muzeu je podrobně dokumento-
vána na následujících webových stránkách. Pár
v popředí je ideologická vůdkyně Pussy Riot Na-
děžda Tolokonnikovová a její manžel. Viz
http://urod.ru/news/6207/ 

V liberálních masmédiích západního světa jsou
členky (pseudo) punkové skupiny Pussy Riot ozna-
čovány jako rebelky bojující proti Putinově autori-
tativní vládě. Mnozí novináři uznávají, že při (tzv.)
punkové modlitbě v Katedrále Krista Spasitele
došlo k jistému pochybení, avšak říkají, že se ne-
provinily ničím víc než tím, že pro svůj protest proti
Putinovi zvolily nevhodné místo. Omlouvají je též
mladickou nerozvážností a tím, že členky Pussy
Riot nedomyslely, jak bude akce vnímána pravo-
slavnými věřícími. Tak by skutečně bylo možné po-
hlížet na punkovou modlitbu, pokud by se jednalo
o jejich první akci takového druhu, a nejednalo se
zároveň také o útok na pravoslavné věřící.

Situace je však zcela odlišná a opět narážíme
na úmyslnou manipulaci ze strany západních
médií. Skupinová soulož v muzeu v devátém mě-
síci těhotenství, nebo cpaní kuřete do pochvy v su-
permarketu jsou tak pikantní situace, že by je
u kohokoli jiného bulvár i další média okamžitě vy-
táhly na první stránky a do omrzení znovu a znovu
rozebíraly ze všech možných úhlů pohledu. Pro ně-
koho překvapivě, ale pro zasvěcenější zcela oče-
kávaně, se však v případě Pussy Riot nic takového
neděje. Poměrně dobré informace se objevily až
v MF DNES, která referuje o rozsudku, avšak pokud
prohlédneme evropský a americký tisk, tak je tam
v tomto směru informací poskrovnu. Pokusme se
tedy zastoupit práci paparazziů a rádoby investi-
gativních novinářů a podívejme se na některé akce,
které byly organizovány skupinou Vojna, která má
se skupinou Pussy Riot mnoho společného.

Propojení těchto dvou skupin dokumentuje hned
úvodní snímek z akce Vojny „Mrdej za nástupnické
medvídě!“, která se konala v únoru 2008 v Národ-
ním biologickém muzeu v Moskvě. Souložící pár

na prvním snímku v popředí je ideologická vůd-
kyně Pussy Riot Naděžda Tolokonnikovová a její
manžel. Některých akcí Vojny se účastnila též další
členka Pussy Riot Jekatěrina Samucevičová.

Velmi pikantní akce Vojny „Jak ztopit kuře“ se
konala v červenci 2010 a spočívala v pokusu na-
cpat chlazené kuře do pochvy a propašovat
(ukrást) jej ze supermarketu:

Zájemci otrlejší povahy a zvyklí na nechutnosti
si mohou prohlédnout podrobnější fotodokumen-
taci na těchto webových stránkách:

http://www.imagebam.com/gallery/j2uu100acn
kwnpr4g3xlsx4blbm3ot18

Pro rebelující mládež v Paříži nebo v Londýně by
také mohla být dobrou inspirací akce Palácový pře-
vrat, při které členové Vojny převrhli na střechu
sedm policejních aut. Stačí několik silnějších mla-
díků, není potřeba nosit žádnou hořlavinu a dají se
tak během pár minut zabarikádovat celé ulice.

Nyní se ještě letmo vrátím k samotné punkové
modlitbě v moskevské Katedrále Krista Spasitele.
Tato katedrála má dalekosáhlý význam pro Rusko,
jak z hlediska ruské státnosti, tak i pravoslaví. Byla
postavena na počest porážky vojsk Napoleona Bo-
naparte z rozhodnutí cara Alexandra I. a po dlouhé
přípravě a stavbě vysvěcena roku 1883. Nestála
však dlouho. Poté, co Stalin rozhodl o stavbě gigan-
tického Paláce sovětů na místě chrámu, došlo
v roce 1931 k jeho demolici. Stavba Paláce sovětů
však nebyla nikdy dokončena a v roce 1990 se po-

Pussy Riot a skupinová soulož
v devátém měsíci těhotenství
Pavel Čermák
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dařilo Ruské ortodoxní církvi získat od Sovětské
vlády souhlas k tomu, aby mohla být katedrála
znovu postavena. Po vysvěcení v roce 2000 se stala
sídelním chrámem patriarchy Ruské pravoslavné
církve a v roce 2007 tam byla vystavena rakev
s tělem prvního ruského prezidenta Borise Jelcina.

Důležitost pro ruský stát tedy vyplývá z jeho spo-
jitosti s porážkou Napoleona a vyrovnáním se
s dobou komunistického režimu. Nejnověji tuto dů-
ležitost dokresluje vystavení těla prvního ruského
prezidenta. Důležitost pro Ruskou pravoslavnou
církev je zřejmá již jen z toho, že je sídelním chrá-
mem patriarchy a symbolem konce ateistického
režimu. Při čtení celého textu punkové modlitby
a z celé řady dalších vystoupení zjistíme, že se ne-
jednalo pouze o předvolební útok na Vladimíra Pu-
tina, ale současně šlo i o útok na pravoslaví.
V punkové modlitbě nacházíme verše jako:

… farníci se plazí, aby se klaněli. Gay pride po-
slán v okovech na Sibiř.

Aby nejsvětějšího neurazily, musí ženy rodit
a milovat. Sračka, sračka, Boží sračka.

Patriarcha Gunďaj věří v Putina, lepší by bylo,
kdyby ten čubčí syn věřil v Boha.

To však západní masmédia ve shrnujících komen-
tářích zamlčují a tvrdí, že se jednalo pouze o politický
protest proti Vladimíru Putinovi. Pak se podivují nad
tím, že pravoslavní věřící nejsou ve větší míře ochotni
členkám Pussy Riot odpustit. Kde však chybí přiznání
podstaty činu a upřímná omluva, tam lze těžko oče-
kávat i odpuštění. Ideologická vůdkyně skupiny Na-
děžda Tolokonnikovová jasně ukázala, jak svojí
omluvu myslí vážně, když na vyhlášení rozsudku při-
šla v tričku s nápisem NO PASARÁN a obrázkem za-
ťaté pěsti a při čtení rozsudku propukala v hlasitý
smích.(Španělská revolucionářka a přední členka Ko-
munistické strany Španělska Dolores Ibárruri se po
takovémto neuvěřitelném zneužití a pošpinění jejího
hesla z dob španělské občanské války v letech 1936
až 1939 musela otáčet v hrobě, pozn. redakce Lípy).
K pohoršení věřících je důvodů více než dost. Byl to
právě ateistický režim, který jako první na světě uzá-
konil v roce 1920 potraty a také nechal katedrálu od-
střelit dynamitem. A v punkové modlitbě Pussy Riot
přece zpívají: „Aby nejsvětějšího neurazily, musí ženy
rodit a milovat. Sračka, sračka, Boží sračka.“

Moskevskou Katedrálu Krista Spasitele můžeme
přirovnat pro její význam ke Chrámu svatého Víta
na Pražském hradě. Studentka vysoké školy Na-
děžda Tolokonnikovová a její kolegyně o tom sa-

mozřejmě dobře vědí, stejně tak jako každý český
školák ví, co je to Chrám sv. Víta. Avšak právě
proto, že o tom dobře vědí, si toto místo vybraly.
Vzbudit co největší pohoršení, a tím pádem i co
největší pozornost, je dobře promyšleným cílem,
stejně tak jako při celé řadě předcházejících akcí.

18. srpen 2012  
http://www.k213.cz/Pussy-Riot-v-plne-nahote

****************************************************
Vojna v dnešním Rusku

Olga Pavlova

Již čtyři roky rozdmýchává umělecko-aktivis-
tická skupina Vojna ruské veřejné mínění. Skupi-
nová soulož v muzeu, kuře ve vagíně nebo obří pyj
na mostě nechává zcela chladným jen málokoho.
Co si myslí národ? A jak reaguje stát?

Říkáte si Vojna. Proč jste zvolili právě takový
název – jste snad ve válce? S kým, proboha?

Kozlík: Zakladatel skupiny Vor (Zloděj - pozn.
red.), který název navrhl, říká, že naše akce jsou
hlavně válkou proti zvůli a nespravedlnosti, proti
jednání vlády ve věci praní špinavých ropodolarů.
A zároveň nezapomeňme, že v hrůzostrašných
podmínkách ruského vězení hnijí nevinní a ne-
šťastní lidé, že v dětských domovech hladovějí děti.

Co dalo impuls k založení skupiny?
Veliký: Prostě se potkali lidé, kteří už toho měli

plný zuby.
Kozlík: Ano, Veliký má pravdu. Jsme mladí

a štvala nás apatie, která nás obklopovala. Hodně
jsme chodili na výstavy moderního umění, i když
už jsme měli po krk toho nesmyslného bohém-
ského dění bez obsahu. Nejdřív jsme začali dělat
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performance kritické k moderním umělcům, pak
jsme šli do ulic a začali s akcemi pro národ.

Poměrně spektakulárními. Jsou pro vás akce
adrenalin, zábava, vyjádření názoru nebo všechno
dohromady?

Bílý: Pro každého člena skupiny je to jinak. Někdo
má rád to vzrušení, někdo chce veřejně vyjádřit svůj
názor a někdo zas mít něco, na co si vzpomene
v stáří. Nejdůležitější ale je, že poctivý člověk nemá
šanci změnit ruskou realitu. Poctiví lidé mají dvě
možnosti: popadnout zbraň a zabít všechny do jed-

noho, anebo spáchat sebevraždu, pokud ten svět
berou vážně – přibližně takové emoce jsou cítit. My
se to ale snažíme zvládat bez násilí.

Veliký: I pro mě jsou akce Vojny způsob, jak v sobě
uklidnit nepřízeň, kterou cítím k dnešní realitě.

Jak vybíráte téma nebo událost, k níž se chcete
vyjádřit?

Kozlík: Vystihujeme náladu ve společnosti, často
ji jen vytušíme. Nemusíme nic volit, musíme jen
umět výrazně reagovat.

V čem je přednost uměleckého aktivismu před
běžnými pouličními demonstracemi?

Bílý: Vytváříme nový jazyk politického vyjádření. Vláda
stále krade umělecký jazyk, například docela obstojně
kopíruje pouliční akce některých opozičních hnutí.
Umělec musí být o krok napřed. Nemáme tolik finanč-
ních a lidských zdrojů, ale naše akce jsou o stupeň účin-
nější a hlubší. Za deset let pravděpodobně vláda přijme
i tuto zkušenost, ale pak vymyslíme něco nového.

Během čtyř let jste provedli velký počet akcí.
Probírat každou zvlášť nedává smysl, čtenářům je
přiblížíme v samostatném boxu. Kterou z nich ale
považujete za nejúspěšnější?

Veliký: Zastrkování kuřete do vagíny je jednou
z nejúspěšnějších. Během dvou dnů na internetu
ji zkouklo kolem sto tisíc lidí.

Bílý: Všechny naše akce jsou úspěšné. Už proto,
že se na ně pečlivě připravujeme. Probíhají pak
jako po másle.

Kozlík: Já bych řekla, že nejúspěšnější bylo Péro
v zajetí KGB. To jsme namalovali ohromné péro na
Litějný most v Petrohradě. V určitou hodinu, kdy se
most zvedá, se postavilo přímo proti budově bez-
pečnostní služby FSB. Její pracovníci ho sledovali
z oken. Později se ukázalo, že jsme je touto akcí
velmi urazili. Vráželi do našich bytů, vytrhávali po-
čítače a pevné disky, zatkli aktivisty Zloděje a Jeb-
nutého, a mluvili o tom, že jsme jim takové velké
péro neměli posílat. Ale to si nemyslíme. Vyjádřili
jsme názor celého národa na zkorumpovanou
vládu a federální pracovníky, kteří jí napomáhají.

Nový prostor 372, 29. března 2011

****************************************************
VOJNA

Radikální uměleckou skupinu Vojna založili
v lednu 2007 tehdejší studenti moskevské Lomo-
nosovy univerzity Vor (Oleg Vorotnikov) a Kozlík
(Natalia Sokolova).

Umělecky vychází Vojna z odkazu básníka Dmit-
rije Prigova nebo ruských konceptualistů (Andrej
Monastyrskij), politicky se hlásí k levici a svými ve-
řejnými akcemi protestuje proti poměrům v dneš-
ním Rusku. "Náš manifest je Žij a nebuď kurva,
ponižuj fízly, nekamaraď se s prodejnými umělci
a novináři. Nikam ho nenahráváme, nemáme blog,
twitter, ani svou stránku. Všechno, co chceme sdě-
lit, lze vyčíst z našich akcí," říká další člen skupiny,
Bílý. Za čtyři roky existence jich Vojna stihla celou
řadu – a vždy tnula do živého. Následuje základní
popis alespoň těch nejvýraznějších akcí.

Kočky v McDonaldu (květen 2007)
Na Mezinárodní den práce házeli členové Vojny

přes přepážku občerstvení McDonald's v Moskvě
toulavé kočky. Skupina prohlásila akci za dárek
špatně placeným zaměstnancům fast-foodu a zá-
roveň za upozornění na totální absenci spontaneity
v Rusku.

Mrdej za nástupnické medvídě! (únor 2008)
V předvečer prezidentských voleb, jež měly do-

sadit do čela státu Dmitrije Medveděva, souložili
aktivisté Vojny v budově Národního biologického
muzea v Moskvě. Během veřejné skupinové kopu-
lace vyzýval Oleg Vorotnikov k ochraně medvědí
populace a zdůrazňoval totemický význam tohoto
živočicha pro kmen Slovanů.
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Fízl v kněžském rouše (červenec 2008)
Člen skupiny Vojna s policejní čapkou, v černé

sutaně a s masivním křížem na krku odnesl z lu-
xusních moskevských supermarketů pět tašek de-
likates a výběrového alkoholu. Samozřejmě bez
placení, neboť kněžskému stavu a policii náleží
v Rusku beztrestnost – alespoň podle Vojny.

Na památku Děkabristů – dárek pro Jurije Luž-
kova (září 2008)

K oslavám Dne Moskvy přispěla Vojna oběšením
ruského homosexuála, židovského LGBT-aktivisty
a tří ilegálních imigrantských dělníků v největším
moskevském supermarketu Auchan. Skupina ozna-
čila akci za dárek moskevskému starostovi, jenž
podle ní prosazuje politiku homofobie, xenofobie
a otroctví. Zároveň tak připomněla osud P. I. Pestela,
jednoho z popravených vůdců ruských děkabristů.

Péro v zajetí KGB (červen 2010)
Namalovat v den Che Guevarových narozenin

šedesát metrů vysoký a dvacet sedm metrů široký
falus na Litějný most v Petrohradě trvalo umělcům
Vojny necelou půlminutu. Až pak se obří úd vztyčil
přímo naproti budově FSB... Podle Vojny nepatřilo
péro jen bezpečnostní službě, ale celé mocenské
hierarchii v Rusku. Akce byla zároveň protestem
proti zostřeným bezpečnostním opatřením před
nadcházejícím Mezinárodním ekonomickým fórem.

Jak ztopit kuře (červenec 2010)
Akce, při níž si členka Vojny zastrkávala v pet-

rohradském supermarketu kuře do vagíny, je sku-
tečně kulturně nepřeložitelná. Zmiňme alespoň, že
'ztopit' se rusky může říct 'zpizdit' a že akt dopro-
vázel slogan 'Bezbljadno!', tedy 'Bez kurvení!'.
Cílem akce, jež se odehrála v den 182. narozenin
ruského revolucionáře a spisovatele Nikolaje Čer-
nyševského a jež nepostrádala odkazy na Tolstého
či Daniela Charmse, bylo znovu zasáhnout 'zkur-
vené' ruské poměry.

Palácový převrat (září 2010)
Členové Vojny obrátili v centru Petrohradu na

střechu sedm policejních aut. Akce se odehrála
v bezprostřední blízkosti kostela sv. Michala a od-
kazovala k soudnému dni. Tehdy budou muset
podle Vojny policisté pokleknout a prosit za odpuš-
tění svých hříchů.

http://bloguje.czechtek.net/894343-vojna-roz-
hovor.php

Alex Skribuckij 29. 12. 2013 Moc se mi líbí to, jak
zde někteří mají plno řečí na Putina a na demokracii
v Rusku, prý vzdálenou jak planeta Neptun. A co

takhle si trochu zamést na vlastním dvorečku vy
všichni chytří, co víte jak to v Rusku opravdu je, pro-
tože tam buď bydlíte, nebo se tam zdržujete víc než
6 měsíců v roce. Hlavně, že u nás je vše jak má být.
Demokracie zde funguje na plné pecky a právní řád
je neprůstřelný i křišťálově čistý, i funguje stylem
padni komu padni. Víc než o nějaké starání se
o něco, o čem nic nevíte, tedy krom konzumace
zkreslených informací z našich masmédií, byste se
měli pořádně rozhlédnout po české kotlině a svoji
energii věnovat tomu, aby hlavně zde se dalo žít,
tak jak bychom všichni chtěli. Copak jste ve své
omezenosti nepochopili, že veškeré dění kolem ně-
jakých vyzobaných slípek v Rusku má odvést po-
zornost lidí někam jinam a k něčemu jinému, a to
jen proto, aby se náhodou nezačali moc zajímat
o to, co se děje v jejich okolí, případně jaké extra-
buřty se na ně zase chystají? Nebuďte ovčani !!!

Viktor Jagoš 31. 12. 2013 Jsou to zvrhle per-
verzní individua co svými počiny rozhodne nepris-
pivaji k necemu dobremu natozpak umeni. smeju
se vsem patolizalskym pseudointelektualum co je
stavi na skoro bozsky piedestal. PS: Strcit si v ob-
chode mrazene kure do pochvy a vse nafotit s de-
taily prirozeni pro me neni nic k obdivu a uz vubec
ne umenim!!

Jan Poláček 31. 12. 2013 Přes 100 fotek z této
akce, to je fičák. Umění ale nikoliv, spíš ulítlá pro-
vokace či exhibicionistické vystoupení. Neb vše se
odehrálo v supermarketu za běžného provozu. Do-
poručuji shlédnout tu hromadu fotek, jakousi foto-
grafickou reportáž, především lidem
z pravdyláskového bratrstva a jeho přilehlého sou-
kolí. Ač při jejich zaslepenosti a fanatismu nevím,
zda jim to nějak pomůže se dobrat k obyčejné
pravdě, tedy jak se věci ve skutečnosti měly a mají.
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Martin J. Kadrman 4. 1. 2014 Proč je v naší zemi
nenazýváme tak, jak se samy pojmenovaly? "VŘÍS-
KAJÍCÍ PÍČA" To by hned jinak zněla z úst Karla
Schwarzenberga jeho slova podpory: "Je třeba
osvobodit členy skupiny Vřískající píča"

Jan Poláček 4. 1. 2014 Ani na Kafkách by si s tím
pak tzv. veřejnoprávní vymejvači mozkoven lidu
obecného neporadili. Proto zůstávají u názvu Pussy
Riot. Pokud by použili překlad Vřískající kunda
nebo Kundí povstání, byla by pro ně svatá věc pro-
tiruské kampaně ztracena. Ale tzv. veřejnoprávní
televize nezklame. A tak z bedny neuslyšíme ani
eufemističtější překlad Vřískající vagína či pochva,
což ovšem placené provokatérky a exhibicionistky
neměly na mysli.

Porno: Pussy Riot a kuře v pochvě, aneb vzhůru
do křesťanské Evropy

Západní svět se vůbec stal rájem a ochranou
úchylů. Pouze rozdíl je v tom, že podofilové, různé
šlapky, pornoherci úchyláci a další kategorie téhož
druhu jsou zákonem chráněni, zatímco ti, co tuto
veřejnou zvrhlost odsuzují, jsou dehonestováni
a uráženi. Zvrhlost už dosahuje takových rozměrů,
že masturbace v kalendáři pomáhá dětské onko-
logii, nahé ženy a muži jsou základem kalendáře,
jehož výtěžek jde na pomoc dětem, které znásilnili
pedofilové apod.

A tak přišel tvrdý boj za mír v podání členek
Pussy Riot. 

Akce „Jak ztopit kuře“ v červenci 2010, za kte-
rou západní svět tak horuje jako za výkvět kultury,
spočívá v (úspěšném) pokusu nacpat chlazené
kuře do pochvy (dámského přirození). Jak kulturně
úchvatné v západní židovsko-křesťanské civilizaci
a Putinovo Rusko je zaostalé, když takové moderní
umění světové úrovně kritizuje. Rusko má co do-
hánět. Kuře v pochvě je evidentně ideál kulturní
obce. A zatímco západní svět nad kuřetem v po-
chvě nadšeně hýká, jak tvrdý je to boj proti Puti-
novi, u nás se o chudácích formátu Ratha, Mrázka
či Kájínka točí filmy a lidé nadšeně tleskají. Prahou
pochodují buzeranti ve slipech a honosná show
Prague Pride začíná.... Prostě už jsme v tom zá-
padním světě také. Buďme šťastni...

28. 12. 2013
http://www.paratdnes.cz/2013/12/Porno-Pussy-

Riot-a-kure-v-pochve-aneb-vzhuru-do-krestan-
ske-Evropy.html

Pussy Riot jdou do boje o lidská práva a solidární
ruskou společnost

Autor: ket
Z věznice byly díky Putinově amnestii předčasně

propuštěny členky Pussy Riot Marija Aljochinová
a Naděžda Tolokonnikovová. Na tiskovce v Moskvě
hovořily  o společném projektu Právní zóna, který
má zlepšit podmínky v ruských věznicích. "Náš život
je nyní propojený s tímto projektem. Pociťujeme ob-
rovskou odpovědnost vůči lidem, kteří jsou v centru
jeho pozornosti. Někteří se rozhodli říct pravdu
o místech, kde jsme byly i my. Někteří opravdu trpí
a jsou pod velkým tlakem," sdělila Tolokonnikovová.
Za svůj cíl považují punkerky solidaritu rozvinuté ob-
čanské společnosti. Výkladu svého činu v pravoslav-
ném chrámu se věnovat nechtějí. Nikdy prý
nerozlišovaly mezi politikou a hudbou.

Obě členky punkové skupiny byly kritizovány za
to, že se hned po propuštění neviděly se svými
dětmi. Ve vězení strávily ženy celý rok a půl. Podle
punkerek ale dny strávené v Krasnojarsku vedly
k určitému výsledku. "Kdyby z té kolonie před pár
dny vyšli muži, tak by se na děti nikdo neptal," po-
dotkla Aljochinová.

Obě ženy uvedly, že na organizaci nemají fi-
nanční prostředky, nechtějí se ale osobně na ni-
koho obracet - ani na propuštěného Michaila
Chodorkovského. "Je to silný člověk, neuvěřitelná
osobnost, proto jsme mu nabídly spolupráci. Má
mnohem delší a tvrdší zkušenost z vězení," pozna-
menala Tolokonnikovová s tím, že jde ale v první
řadě o spolupráci ideovou. Organizace by měla
fungovat crowd-funding, zvláštní tým bude hlídat
využití finančních prostředků. S ženami už prý spo-
lupracuje Alexej Navalnyj či Sergej Vlasov.

27. 12. 2013 
Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/
256106-pussy-riot-jdou-do-boje-o-lidska-

prava-a-solidarni-ruskou-spolecnost/
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Nebudu skrývat, že mou první reakcí na zprávu
světového tisku o šourku umělce Petra Pavlenského,
přibitém k dlažebním kostkám Kremlu, byl nepří-
jemný pocit mrazení v podbřišku. Proto jsem se dal
do psaní. Začíná to být vážné. A kolem sebe vidíme
co? Mlčí ruský proletariát, jak vyspělý, tak i ten za-
ostalý. Po Udalcovově případu s kampaní zmlkla i le-

vicová společnost. Zato mezi naší tvůrčí inteligencí
lze vypozorovat ohromné oživení. Ozývají se hlasy,
že se v jejich řadách rodí nová revoluční síla.

A skutečně. Aniž by se kremelský tyran stačil zo-
tavit po frndím úderu, hned to slíznul šourkem. Ná-
ladu revolučního poryvu mezi našimi umělci
výstižně a lakonicky popsala umělkyně krásného
ruského jména Lusine Janoyan na své faceboo-
kové stránce: „Kdyby bylo více umělců, přibylo by
více břitkých a expresivních akcí, pak by rozdávání
dvouletých trestů možná schvátilo i jeho.“ (myslela
Putina).

Nelze nesouhlasit, že počet tvůrčího proletariátu
je mocným faktorem, který určuje perspektivy boje.
Připomeňme si aspoň ponaučení Říjnové revoluce
a žalostné důsledky nepočetnosti ruské dělnické
třídy, o jejímž praktickém zmizení hovořil Lenin na
10. sjezdu strany. Sama početnost ale není to
hlavní. To lze lehce ukázat na tomto příkladě.
K dnešnímu dni, podle statistických údajů,
v Moskvě a jejím okolí tvoří asi 300 000 malířů. A to
nezapočítáváme spisovatele, skladatele, herce atd.
Je jasné, že když 300 000 malířů je schopno vypro-
dukovat dva silné údery Putinovi (frndami a šour-
kem), tak kdyby se nám podařilo zvýšit počet
moskevských malířů na 3 miliony, mohli by tyranovi
zasadit pouze (2x10) 20 břitkých a expresivních
úderů. To není zas tak málo, ale bude to stačit na
jeho vynesení z Kremlu? Vzhledem k dlouhodo-
bému snižování počtu obyvatelstva v Rusku si ne-
můžeme dovolit mít příliš mnoho tvůrčího
proletariátu. Proto si myslím, že současně se zvý-
šením počtu malířů máme právo očekávat i zvýšení
jejich mistrovství a současně i efektivity jejich umě-
leckých akcí. Zločiny kremelského tyrana, který
rozdává po dvou letech vlevo i vpravo, musí stimu-
lovat hledání novátorských výtvarných prostředků.

Přihlédněme například ke známému faktu. Ne-
přátelé lidu z Putinova ministerstva kultury veřejně
zapochybovali o tom, zda je Pavlenského akce na
Rudém náměstí uměním. Okamžitě o tom informo-
vali mezinárodní masmédia. Samozřejmě se jedná
o pomluvu. Osobně mi v jakémsi smyslu dokonce
imponuje jeho surová prostota, stoický a opravdový
národní minimalismus této akce.

ALE!
Nelze nepřiznat ve vztahu k působivosti, která je

pro politické umění hlavní, že Pavlenskému se dílo
nezdařilo, a v tomto srovnání představuje krok zpět
s frndím rejem v katedrále Krista Spasitele, a do-
konce i v Zoologickém muzeu, kde se nevyzname-
nali nějakou mimořádnou představivostí a invencí.
Ve svém důsledku místo politického efektu vznikla
prdlačka, neboť je známo, že lepší je nevystřelit, než
vystřelit a minout. Je potřebné provést detailní roz-
bor celé akce, aby se náš tvůrčí proletariát v bu-
doucím boji takových chyb vyvaroval.

FRNDOŠOURKOVÉ REVOLUCE
VALENTIN ZORIN
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Nejdříve o faktické stránce případu.
Podle mých informací případ probíhal takto.

Putin seděl v Kremelské sněmovně, kde kul pikle
proti demokratickému Západu. Najednou k němu
přiběhl náčelník jeho ochrany a doložil mu, že prý
na Rudém náměstí sedí nahý mužik a kladivem
k němu přitlouká své zajímavé místo. Myslím si,
že i Putina, jako mužského, také zamrazilo v pod-
břišku, když to uslyšel. Ale nejvíce se leknul
a zbledl, když si vzpomněl na Pussky a náš tvůrčí
proletariát. Pak zakřičel: „To je politická provo-
kace! Nikdo se nehne ze svého místa!“ Chytil svůj
nejsilnější dalekohled, přiběhl k oknu a začal pro-
hlížet nahého mužika Pavlenského, a co se kolem
něho děje. Ke své velké úlevě uviděl, že mužik
sedí sám, samotinký, na asfaltu jako sirotek, vůkol
něho liduprázdno. Putin okamžitě pochopil, co má
dělat a říci náčelníkovi Kremlu. Nedotýkat se Pa-
vlenského a poslat tam milicionáře (takto to
přesně řekl: „milicionáře“ a ne policajta), aby ten
jako náhodou kolem něho prošel, podíval se
zblízka, a něco mu řekl třeba v tom smyslu, že je
chladno a může se nachladit, jestli
zde bude nahý sedět. Milicionář se
vrátil, doložil, jak to probíhá, že
přibitý mužik sedí sám, na milici-
onářova slova nereagoval, je vidět,
že umrzává. Putin bleskově po-
chopil, co má dělat, je přece lstivý
a ruský národ tak prostoduchý.
Pošlete dalšího milicionáře, aby
mužika přikryl kabátem… Moc je
u nás taková hodná, bojí se, aby se
opozice nenachladila. Když to pro-
vedli, přivolali záchranku a pře-
vezli ho do nemocnice.

Podívejme se na reakci ruské
a světové veřejnosti. Nutno přiznat,
že celkově reagovala ospale, spíše
negativně. Pavlenskému závidící opoziční spisovatel
Limonov napsal, že „umělec byl motivován snahou
se proslavit“. To ovšem není pravda. Svoji akci pet-
rohradský malíř časově sladil se Dnem příslušníka
ministerstva vnitra a vysvětlil, že jeho jednání má
symbolizovat „apatii, politickou indiferenci a fatál-
nost současné ruské společnosti“. Má plnou pravdu.
Je dobré, že máme policii a chytrého Putina, jinak by
Pavlenský seděl na Rudém náměstí doposud.

Dobrých plánů je v umění pomálu! Aby do mas
pronikly revoluční ideje, musí mít adekvátní estetic-

kou formu. Pravda, již dříve vzpomínaná malířka Lu-
sine Janoyan objevuje v akci Pavlenského estetic-
kou krásu a srovnává ji s grafikami Egona
Schieleho. Může o tom lehce konverzovat, protože
nemá šourek a to, co je k němu připojováno. Co se
týče Egona Schieleho, tak ten šourek měl, ale pouze
ho maloval, nepřibíjel ho. Věřte, je to velký rozdíl pro
ty, kteří ho mají! A protože vedoucí redaktoři hlav-
ních zahraničních masmédií jsou muži, je možné
s určitou dávkou přesnosti říci, že i oni pocítili chlad
v podbřišku, když uslyšeli o akci Pavlenského. I toto
společně s chytrostí Putina vysvětluje chladnou re-
akci západních masmédií. K čertu s nimi. Ale z to-
hoto ponaučení musí tvůrčí proletariát dospět
k závěru: Nedopouštět se ve svém politickém umění
žádné, třeba i vzdálené asociace mezi šourky
a vším, co k nim patří, a libovolnými řeznými, bod-
nými, zplošťujícími nástroji a činnostmi! To by se
mělo stát estetickým axiomem.

TO ZA PRVÉ.
A druhá poznámka. Akce Pavlenského ve své

formě asociuje s politickou taktikou eserů, kdy hr-

dinský individualista se snaží vzbudit inertní masy
představením individuálního teroru sebeobětování.
I když nejsem stoupencem maloburžoazního indi-
vidualismu v politice, uznávám, že bývají situace,
kdy může mít pozitivní vliv. Problém je v něčem
druhém. Eserovský individualismus v práci Pavlen-
ského, tato osamocená postava nového Promét-
hea, vstupuje do opozice s antiindividualistickým,
antieserovským obsahem akce - sebepoškozová-
ním, symbolickým aktem samokastrace. Řeckého
Prométhea přikovali ke skále zlí bohové - nepřá-
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telé lidského pokroku, a Rus
přibíjí sám sebe. Masochisté
revoluce nedělají. Revoluci-
onáři poškozují údy třídním
nepřátelům, a ne sobě. Jaký
příklad dá masám nepro-
myšlená akce Pavlenského?
Jednoznačně negativní.

TO ZA DRUHÉ.
Závěr. Zřeknout se eser-

ského individualismu v es-
tetice ve prospěch
kolektivního designu s hra-
ným obsahem, jako jediné
adekvátní formy v epoše
proletarizace tvůrčí inteli-
gence. Při hledání příkladů
takových forem jsem začal
pročtením úvah samotného
Pavlenského o filosoficko-
estetických kořenech jeho
umění. Musím říci, že to vyvolává docela depre-
sivní dojmy. Mezi umělci v oblasti plastických
umění lze poměrně často potkat jedince, jejichž
mluva je poněkud chaotická a zkostnatělá. To se
týká i samotného Pavlenského. Z půlhodinového
monologu jsem pochopil jenom to, že podle myš-
lenek jakýchsi západních mudrců může tělo osa-
moceného malíře představovat společnost. Jak už
jsem řekl, jedná se o maloburžoazní pseudoeser-
ský individualismus, který vede naši tvůrčí inteli-
genci do slepé uličky a do izolace od národních
mas, jejímž symbolem se stala osiřelá postava Pa-
vlenského na dlažbě Kremlu. Na štěstí se mi na zá-
padě bohatém na různé výmysly podařilo najít
akce kolektivní, s intenzivně dramatickou činností.

Míním tím tzv. Vídeňskou školu. Popíši příklady
důstojné nemechanického napodobování, ale tvůr-
čího přetvoření ve vztahu k boji s putinovským to-
talitarismem.

Vezmeme Hermanna Nitsche. V 60. letech minu-
lého století se specializoval na inscenování kolek-
tivních obětování v římském stylu. Do místnosti,
kde okolo stolu seděl tvůrčí kolektiv, přivedl Nits-
che ovci, kterou začali podřezávat. Jednoho
z účastníků položili na křeslo a potom na jeho po-
hlavní orgán pokládali mozek a vnitřnosti podře-
zaného zvířete. Ke konci akce se všichni vyváleli
ve zvířecí krvi a vnitřnostech. Diváci produkci při-
hlíželi z ulice speciálním okénkem.

Otto Muehl na festivalu
„Noční poluce“ v Amstero-
damu novátorsky rozvinul
myšlenky Nitscheho ve
vztahu ke složitějším vzta-
hům v tvůrčím kolektivu. Po
podříznutí ovce se nahý Mu-
ehle pokusil o anální sex se
stádečkem nahé a sexuálně
přitažlivé mládeže, které při-
vedl na scénu. Přitom umělec
vší silou pleskal děvčata a ji-
nochy po hýždích do té doby,
pokud se jim na nich neobje-
vil přesný otisk jeho ruky.
(Můžete srovnat barokní dů-
myslnost a smysl pro detaili-
zaci evropského umělce
s podobným tématem frndí
akce v Zoologickém muzeu!)
Přesto esteticky vytříbené

publikum přijalo snahy Muehleho dosti lhostejně.
Když to umělec uviděl, přímo zařval: „Soll niemand
mein Schwanz steif machen?“ („Opravdu se nena-
jde nikdo, kdo by mi ho mohl postavit“?) Bohužel,
jeho kladélko nejevilo nejmenší známky života.
Tehdy na popud vynalézavého Muehla přinášejí do
sálu šedivou husu. Divákům oznamují, že husa
bude sťata, načež jí na krk natáhnou prezervativ
a s tímto předmětem vniknou do přitažlivého místa
jedné z Muehleho mladých asistentek. Tento plán
vyvolal menší rozruch v sále. Tvůrčí kolektiv se
chystal plán uvést do života, když v sále přítomný
divák mu nečekaně překazil jeho vystoupení.
Z rukou asistenta Muehleho vytrhl husu a vyběhl
ze sálu s husou v podpaží. Velká těžká husa začala
ze všech sil mávat křídly, až se všem přítomným
zdálo, že divák uletěl do noci.

Při další akci na téma „Umění a revoluce“ Mu-
ehleho přítel, umělec Günther Brus namočil úd do
sklenice, kterou následně vypil, pomazal se exkre-
menty a začal masturbovat při hlasitém zpěvu ra-
kouské hymny. Když se mu podařilo zdárně ukončit
zpěv i masturbaci, Brus si strčil prst do krku, vy-
zvracel obsah svého žaludku, a tímto způsobem
odhalil téma sexuálního a kulturního zotročení,
análního charakteru buržoazní civilizace, naciona-
lismu a revolučního očištění.

Dovedete si představit, jaké možnosti otevírají
před ruskou tvůrčí inteligencí tyto estetické výdo-

Fo
to

 fa
ce

bo
ok



49

ESTETICKÉ POZNÁMKY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

bytky západních umělců? Zde máte jeden možný
scénář (bez copyrightu). Po amnestii se osvobo-
zené frndy spojují do experimentálního tvůrčího
kolektivu s Pavlenským, Lusine Janoyan a dalšími
stejně smýšlejícími umělci, kteří za svoje tvůrčí zá-
klady přijmou dejme tomu syžet Muehlovy akce
„Noční poluce“.

Zkuste si představit možnosti adaptace tohoto
designu na ruské podmínky! Řekněme, ovci mů-
žeme nahradit medvědem a rozřezat ho na ódu
Schillera z Deváté symfonie Beethovena „Ať se
obejmou miliony, dětí jednoho otce!“, hranou Bos-
tonským orchestrem. Současně skupina nahých
děvčat a chlapců rozbíjí sochory
maketu Kremelské zdi a souloží na
její suti. Poté vykuchaného Míšu
zahalují do americké vlajky. Místo
šedivé Muehleho husy použijí dvě
slepice, které silnými nitěmi přišijí
k sobě, aby zpodobnili dvouhlavého
orla Ruské federace, což bude
představovat násilné a nepřirozené
pohlavní spojení Evropy s Asií pod
jhem ruského imperialismu. Daleko
hlubší dojem by mohlo vyzvat ne
přišití, ale spoutání ostnatým drá-
tem, aby bylo úplně jasné, o co jde.
Pak natáhnou prezervativy na obě
hlavy a pod ozvučením posledním
„Poselstvím Prezidenta Putina Fe-
derálnímu shromáždění“, kde ho-
voří o „ochraně našich tradičních
hodnot“, zastrčí slepičí hlavy do intimních míst
svůdné Tolokonnikové, která byla již v průběhu
produkce spoutaná s rukama za zády. A druhé
nahé děvče, řekněme Lusine Janoyan s brigadýr-
kou korouhevníka Vojska Donského na hlavě si
sedne obráceně na Tolokonnikovou, aby ji mohla
švihat po hýždích kozáckými důtkami. A v ten mo-
ment, když putinovská státní byrokracie, všichni
Ti buzíci, zoofilové, pedofilové a žirinovští lico-
měrně a patolízalsky aplaudují našim „hodno-
tám“, se nahý Pavlenský vrhá na scénu a jedním
švihem odděluje slepičí šíje od trupů ostrým
předmětem, připomínajícím čepel gilotiny. Bez-
podmínečně u trupu, tak aby z Tolokonnikové tr-
čely slepičí krky, z nichž stříká proudem krev,
která tím připomíná divákům, že očištění od
skvrny putinovského režimu je možné pouze v ex-
tázi revolučního pouštění žilou.

Je ovšem nutné dávat pozor, aby se v blízkosti
šourků nenacházely nějaké ostré předměty!

P. S.
Můžeme doufat, že podobných vystoupení čes-

kých akcionistů se dočkáme i u nás doma. Neza-
držitelně se totiž blíží doba, kdy pražskou kavárnou
hýčkaný a milovaný Karel Schwarzenberg ukončí
své účinkování v politice a konečně bude moci od-
hodit omšelou fasádu pravicového konzervativce
a ukázat své revoluční ledví, které tak pečlivě a tak
dlouho musel skrývat. Jeho dlouholeté přátelství
s vídeňskými akcionisty Hermannem Nitschem,
Güntherem Brusem, Ottou Muehlem a dalšími,

o kterém u nás málokdo věděl, jistě povzbudí
i naše nekonvenční umělce, kteří si jistě nenechali
ujít možnost seznámit se s hvězdami vídeňské
školy na výstavě, kterou jim v galerii DOX v roce
2012 zahajoval jejich souputník Karel Schwarzen-
berg. S přihlédnutím k tradici masových vystoupení
na bývalých spartakiádách by nová vlna mohla zor-
ganizovat masové přibíjení šourků k dlažbě Hrad-
čanského náměstí mezi strážními budkami
u prvního nádvoří, s cílem urychlit odchod nenávi-
děného zemana z hradu do jeho soukromé tvrze.
Dlouhodobé mrazení v podbřišku by tomu mohlo
napomoci.

16. 4. 2014

http//www.left.ru
Přeložil: Bzz
http://www.obrys-kmen.cz/
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Západním stratégům se podařilo dokonale
sjednotit ruský národ. Naši hrdinové dál bojují se
Sovětským svazem. Vypijeme si to s nimi.

PETR HÁJEK
komentuje projev Vladimíra Putina, který uzavřel

hlavní kapitolu „ukrajinského dramatu“, jež Západ
na celé čáře - právem - prohrál.

Kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to k smíchu:
Čeští političtí a mediální jestřábi si nevídanou pro-
tiruskou mediální kampaní masírovali ústní svaly,
jako by se chystali na zlaté medaile z právě probí-
hající olympiády lží a mystifikací.

VŠECHNO JE JINAK
Miroslav Kalousek chtěl hnát prezidenta sesa-

zeného státním převratem v podání bojůvek s na-
cistickou ideologií před soud v Haagu. Karel
Schwarzenberg volal po rozsáhlých sankcích proti
Rusku. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek s ním
kvůli tomu málem vstoupil do registrovaného part-
nerství s mužným naznačováním, že donutí váhavé
lídry EU k razantní „odpovědi“ na - slovy České te-
levize - „anexi Krymu“, ať nás to stojí, co to stojí.
Mediální mainstream šílel nadšením v předtuše
celosvětového konfliktu, o němž se bude z praž-
ských kaváren báječně psát a vysílat.

Postavit neuznání referenda na Krymu na tezi,
že šlo o referendum „neústavní“, je přinejmenším
trapné. Od chvíle, kdy pučisté svrhli demokraticky
a pod „dozorem“ západních pozorovatelů zvole-
ného prezidenta Viktora Janukovyče, a dosadili
svého „přechodného prezidenta“ a pučistickou
vládu, žádná ukrajinská ústava neexistuje.

Pak přišel projev Vladimíra Putina v ruském par-
lamentu. A podpis dohody, respektující v referendu
vyjádřenou vůli absolutní většiny krymských ob-
čanů o návratu do společenství Ruské federace,
svého domova. A všechno je jinak.

KLIDNÁ SÍLA
Lidovci by měli ruského prezidenta také zažalo-

vat v Haagu. Ne proto, že jim ukradl jejich volební
slogan o klidné síle – ale že jej na rozdíl od nich
předvedl v praxi. Jeho projev před poslanci byl
přesným opakem hysterie amerických, evropských
a „natovských“ stratégů.

Buďme však spravedliví – měl to proti nim do-
cela jednoduché. Zatímco Západ, který převrat na

Ukrajině inicioval, spoluorganizoval a financoval,
musel (musí a bude muset) vymýšlet divoké, umělé
a stále méně uvěřitelné konstrukce pro jeho ospra-
vedlnění, Vladimír Putin má k dispozici prostá
fakta:

Pučisté z Kyjeva jsou banderovci, nacističtí
pohrobci, kteří se s Hitlerovou porážkou nikdy

nesmířili. Krym byl v dohledné staleté minulosti
vždycky ruský, svévolný dar sovětského aparát-
číka Nikity Chruščova byl absurdní chybou
a nespravedlností, která se nyní napravila.
A Západ svými kroky v ukrajinské krizi a hara-
šením „sankcemi“ překročil únosnou mez. Vý-
sledek: Rusko vítá Krym zpět domů a žádného
vyhrožování se nebojí. A také zatím žádné „od-
vetné sankce“ proti Západu neuplatní. Klidná
síla.

NEZAMÝŠLENÁ POMOC
Mohl také dodat: Sice jsem vás o to nežádal,

ale způsobili jste, že „blbá nálada“, která po roz-
padu Sovětského svazu v Ruské federaci zavládla,
je tatam. Národ se dokonale semkl a sjednotil, ví,
že má v čele rozhodného politika, který se nedá
zastrašit ani zkorumpovat.

Všechny předchozí Putinovy kroky jako by
náhle dostaly vyšší smysl. Obrana civilizačních
hodnot, které Západ systematicky opouští a ničí,
má v silném Rusku zjevně přirozeného obránce:
Křesťanství je duchovním základem, na němž civi-
lizace vyrostla a jeho hodnotový kompas chce
uchovat. Proto třeba i propagace rozkladné ideo-
logie homosexualismu, která je namířena k zničení
tradiční rodiny, je mezi dětmi a mládeží vyloučena.
A tak dále a tak dále.
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KRYM JE SOUČÁSTÍ RUSKA
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Svou absurdní politikou, založenou na virtuál-
ních mediálních kampaních, se tak Západ postaral
o přesný opak toho, co zamýšlel. Posílil jak Vladi-
míra Putina, tak především obnovil pocit národní
identity občanů této obrovské země. V zásadě ne-
může Západ udělat nic. Propagandistické stroje,
které zpracovávají myšlení Američanů a veřejnosti
v evropských zemích, do Ruska nedosáhnou.
A pokud ano, pak jejich účinek byl přesně opačný
než zamýšlený. Proč?

PROČ TO ZDĚŠENÍ?
Primitivnost protiruské kampaně po celou dobu

ukrajinské krize stála totiž na mylném předpo-
kladu, že stačí, aby lži tekly ze všech zdrojů bez
ustání, a „máme to v kabele“. Nikoli, každá kam-
paň, i ta nejlživější (právě ta nejvíc), musí být totiž
alespoň trochu uvěřitelná. To, co se dělo (děje
a bude dít) v našem mainstreamovém mediálním
prostoru, ale ztratilo uvěřitelné dimenze hned
záhy. A pokračovalo až do hořkého konce – refe-
renda na Krymu. Západní i naše veřejnost to brzy
intuitivně vytušila. A proto pozoruje hysterické vý-
levy a akce svých „lídrů“ velmi chladně a skep-
ticky.

Postavit neuznání referenda na Krymu na tezi,
že šlo o referendum „neústavní“, je přinejmenším
trapné. Od chvíle, kdy pučisté svrhli demokraticky
a pod „dozorem“ západních pozorovatelů zvole-
ného prezidenta Janukovyče, a dosadili svého
„přechodného prezidenta“ a pučistickou vládu,
žádná ukrajinská ústava neexistuje. Krymští ob-
čané, zvláště po prvních krocích nové kyjevské
vlády (jazykový zákon a spol.) se právem obávali
o svou bezpečnost. A tak jednali – podle meziná-
rodně uznávaného „práva na sebeurčení“. Právě
toho práva, kterého Západ použil k odtržení Kosova
od Srbska. Nejprve pomocí amerického bombar-
dování, poté „referenda“. Tak proč dnes to zdě-
šení?

ŽÁDNÝ PLÁN NIKDY NEVYJDE
Strategičtí plánovači totiž opět zcela selhali: Při

olympiádě v Pekingu se pokusili rozpoutat válku
o Abcházii a Jižní Osetii. Nevyšlo to. Při olympiádě
v Soči zkusili totéž s Ukrajinou. Tragický výsledek.
Ani Sýrii, jako základnu pro nástupiště na Írán, ne-
mají kvůli ruské diplomacii v rukou. Nerozumějí
Rusku, ti američtí pak ničemu, co je dál než pat-
náct námořních mil od východního pobřeží Spoje-
ných států. A ti naši, s celou „historickou
výhodou“? Nic. Tupost. Beznaděj.

V rámci toho je i česká propagandistická elita
v depresi: Tolik se přece snažili vytvořit v české
kotlině válečnickou náladu proti Rusku – a nic. Při-

znejme jí, že se snažila snad nejvíc ze všech ev-
ropských zemí. Má v tom své tradice a zkušenosti.
V protektorátu – ať nacistickém či sovětském –
byla vždy v čele, papežštější než papež. Tak i nyní.

TICHO PO PĚŠINĚ
Už i takový německý veleobr Der Spiegel se

diví, že německá vláda udržuje kontakty s před-
staviteli ukrajinské „Svobody“, kteří utužují vztahy
s německou neonacistickou NPD. Připomíná, že
aktivisté ze „Svobody“ prodělali školení a semi-
náře, které za peníze daňových poplatníků orga-
nizovala Adenauerova nadace. Připomíná, že
tarnopolský starosta Sergej Nadal ze „Svobody“
na stránkách časopisu NPD Deutsche Stimme
označil příslušníky 14. divize Waffen SS jako ná-
rodní hrdiny.

Další média informují, že již na loňském ško-
lení mladých bojovníků vůdce Pravého sektoru
Dmytro Jaroš, který byl vojenskou pěstí pučistů
v Kyjevě, prohlásil, že Rusko je odvěký nepřítel
Ukrajiny a že Kartágo musí být zničeno… Jeho za-
znamenaný výrok, že Bandera není minulost,

nýbrž přítomnost a budoucnost, a „prorocká“
předpověď, která, jak dnes víme, se naplnila, že
„možná již letos, možná příští rok přijde čas, o kte-
rém banderovci tolik snili“, již také běhá západ-
ními médii.
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Jen u nás ani slovo. Dál jede propaganda v pů-
vodním protiruském tónu, jako by se nechumelilo.
Prostě proto, že se nechumelí. Zatím.

HRDINOVÉ
Naši stateční bojovníci proti Sovětskému

svazu, čtvrt století po jeho konci, nadále vydávají
Rusko za Sovětský svaz. Ministr zahraničí do-
konce řekne, že „Rusko se na vývoji v naší zemi
dobře nepodepsalo“ – a míní tím sovětskou oku-
paci v roce 1968.

Nelze si to vyložit jinak, než jako skutečnou tu-
post – u Lubomíra Zaorálka ostatně příslovečnou.
Vůbec ho nezajímá, jaké katastrofální důsledky pro
nás mohou jeho slova mít. Profesní komory varují,
že v případě odvetných sankcí Ruska může u nás
přibýt rázem až 40 000 nezaměstnaných, o dalších
důsledcích ani nemluvě. A nic. Jako by stále byl na
„zamini“ Schwarzenberg.

Mezitím různé země, mezi nimi především
Německo a Francie, velmi rychle mírní bojovou
rétoriku. Až k nám tato vlnka dorazí, a naši ko-
laboranti se opět srovnají do řady (tentokrát
v jiném „úhlu“, to jim potíže nedělá), bude ale
pozdě. Rusové si nepochybně budou pamatovat,

kdo byl v nespravedlivém tažení proti nim ne-
jaktivnější.

Jeden by skoro řekl, že je to k zbláznění: Stali
jsme se součástí Západu v okamžiku, kdy přestal
představovat „pochodeň svobody“, ale vydal se po
sebevražedné trajektorii hospodářského, morál-
ního a politického rozvratu. A naši tupí „hrdinové“
k tomu nyní dobrovolně přihazují „přidanou hod-
notu“, kterou po nás Západ nežádal – a určitě její
dluhy za nás nezaplatí.

No – zvolili jsme si je. Děj se vůle Páně.
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
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Anketa Výboru národní kultury
Vaše vzdělání: vysokoškolské, ještě z doby kdy

se vysokoškolské zkoušky musely osobně absol-
vovat a diplomové práce vytvářet bez pomoci in-
ternetu.

Věk: v závěru srpna 2014 už dvě šestky.
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti?
Ano. Ale kapsa nedovolí se všeho zúčastnit.

A účast na společenských akcích sponzorovaných
či mediálně pokrytých bulvárem? Děkuji, nechci.

Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho
čtvrtletníku Lípa? 

Cesta ke svobodě je vždycky trnitá. Dříve se za
podobné pokusy vyhazovalo, dnes se tolerují, ale
nepodporují. Takže svoboda ano, ale s jednou kap-
sou prázdnou a druhou vysypanou. Ale je to potom
ještě svoboda?

Ekonomická situace nás donutila upravit cenu
zpravodaje na 50,- Kč za výtisk.

Pamatuji dobu, kdy jsem koupil za třicet čtyři
korun československých v plátně vázanou knihu
s třemi desítkami barevných reprodukcí. Byly to
dopisy Vincenta van Gogha bratru Theovi. Z toho
je vidět, že za českou korunu, navíc upravenou

k hodnotě eura se dá pořídit pět a půl archu bro-
žovaného výtisku s barevnou obálkou. Kdyby zby-
tečně neskončil jeden mediální projekt, rád bych
uvažoval o sponzorství a mediálním partnerství. 

Jaké další autory byste nám doporučil?
Především mladé, protože v různých soutěžích

vítězí deseti či dvanáctiletí básníci, Festival spiso-
vatelů objevil stovku středoškoláků – autorů zají-
mavých esejů, opět budu sledovat, kdo získá Cenu
Jiřího Ortena, Maxe Broda, Ferdinanda Peroutky
a mohl bych dále pokračovat.   

Byl byste ochoten…
Určitě. Izolace od internetu můj úmysl přijít do

každého čísla Lípy s palčivým tématem viděným ne-
otřelým pohledem mi to hatí, ale Lípa pro mě byla,
je a bude výzvou. A na výzvy se musí reagovat.

Webové stránky Lípy...
Samozřejmě.  V životě jsem se podílel na výrobě

tištěného slova, zaznamenával mluvené slovo
a propadl kouzlu internetu až do finančního sebe-
zničení. Když to zase jednou spojím dohromady,
bude to cesta, jak zase po dlouhých letech vytvářet
samizdaty. Když už máme tu svobodu. 

PETR BURDA
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Obamův režim vyhrožoval zároveň nepříteli, kte-
rého si činí z Ruska, a svým evropským spojencům
v NATO, na které se Washington spoléhá u podpory
sankcím vůči Rusku. To nemůže skončit dobře.

-------------------------------------------------
Jak si jsou vědomi dokonce i Američané žijící

v prostředí kontrolovaných médií, Jihoameričané
a Číňané zuří kvůli tomu, že Národní Stasi Agentura
šmíruje jejich komunikace. Ignorování legálnosti,
americké ústavy a mezinárodních diplo-
matických norem ze strany NSA je bezp-
recedentní. Přesto šmírování pokračuje,
zatímco kongres dřepí na zadku a cucá si
palce a zrazuje svoji přísahu bránit ústavu
Spojených států.

Žvatlání státní složky výkonné ve Was-
hingtonu o „národní bezpečnosti“ postačuje,
aby to zrušilo právo a ústavní požadavky. Zá-
padní Evropa, když vidí, že Bílý dům, kongres
a federální soudy jsou impotentní a ne-
schopné udržet na uzdě policejní gesta-
pácký stát, se rozhodla vytvořit evropský
komunikační systém, který vylučuje ame-
rické společnosti, aby se ochránilo soukromí
evropských občanů a vládních komunikací
před Gestapem Washingtonu.

Obamův režim, zoufale usilující o to, aby
žádný jedinec a žádná země neunikla jeho
šmírovací síti, záměr západní Evropy chrá-
nit soukromí své komunikace odsoudil
jako „porušení obchodního práva“.

Obamův zástupce pro obchod, který vy-
jednával tajné „obchodní dohody“ v Ev-
ropě a Asii, která dávaly americkým
korporacím beztrestnost před zákony
všech zemí, které dohody podepsaly, vy-
hrožoval sankcemi WTO, pokud evropská komuni-
kační síť vyloučí americké společnosti, které
fungují jako špioni pro NSA. Washington, ve vší své
aroganci, řekl svým nejpotřebnějším spojencům,
že pokud ho nenechají je šmírovat, použije WTO
k jejich potrestání.

Takže tady to máte. Zbytek světa má nyní ten
nejlepší možný důvod pro vystoupení z WTO a pro
vyhýbání se transpacifickým a transatlantickým
„obchodním dohodám“. Tyto dohody nejsou o ob-

chodu. Účelem těchto „obchodních dohod“ je na-
stolit nadvládu Washingtonu a amerických korpo-
rací nad ostatními zeměmi.

Jako arogantní demonstraci moci Washingtonu
nad Evropou americký zástupce pro obchod spo-
jence Washingtonu v NATO varoval: „Americký zá-
stupce pro obchod bude pečlivě sledovat vývoj
u jakýchkoliv takových návrhů“ na vytvoření ev-
ropské komunikační sítě.

Washington se spoléhá na německou kancléřku,
francouzského prezidenta a britského premiéra, že
budou sloužit Washingtonu a dají mu přednost před
soukromím komunikace svých zemí.

Ruské vládě došlo, že být součástí amerického
dolarového systému znamená, že Rusko může být
volně rabováno západními bankami a korporacemi,
nebo jedinci jimi financovanými, že rubl je zrani-
telný a může být sražen spekulanty na devizových
trzích a díky odlivu kapitálu, že závislost na ame-

Obama vyhrožuje Rusku a NATO
Paul Craig Roberts
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rickém mezinárodním platebním systému vysta-
vuje Rusko libovolným sankcím uvaleným „vyjí-
mečnou a nepostradatelnou zemí“.

Proč trvalo ruské vládě tak dlouho, než pocho-
pila, že dolarové platby uvrhávají země pod otěže
Washingtonu, je záhadné. Odpovědí možná je, že
úspěch americké propagandy studené války vylíčil
Ameriku jako jasné světlo, velkého strážce lidských
práv, odpůrce mučení, oporu svobody, obránce
utiskovaných, milovníka míru a dobrodince světa.
Tento obrázek přežil dokonce i tehdy, když ame-
rická vláda zabránila nástupu zastupitelských vlád
v latinské Americe a když Washington vybombar-
doval půl tuctu zemí do rozvalin.

Rusové, kteří vyšli z komunismu, se přirozeně
ztotožnili s propagandistickým obrázkem „ame-
rické svobody“. To, že USA a Evropa byly také zko-
rumpované a zkažené a že také mají krev na rukou,
bylo přehlíženo. Během let protisovětské propa-
gandy vraždil Washington evropské ženy a děti
a obviňoval z toho komunisty. Pravda vyšla najevo,
když italský prezident Francesco Cossiga veřejně
odhalil operaci Gladio, teroristickou síť operující
pod falešnou vlajkou, řízenou CIA a italskou tajnou
službou v 60., 70. a 80. letech, která si brala za cíl
evropské ženy a děti, i za použití bombových útoků,
aby z toho obvinila komunisty a tím zabránila ev-
ropským komunistickým stranám ve volebních zis-
cích. Je to jedna z nejznámějších událostí pod
falešnou vlajkou v historii a vedla k mimořádnému
zpovídání italských tajných služeb.

Nyní, kdy ruská vláda chápe, že Rusko se musí
odloučit od dolarového systému, aby se ochránila
suverenita Ruska, uzavřel prezident Putin bartero-
rové/rublové ropné dohody s Čínou a Íránem. Nic-
méně Washington je proti tomu, aby Rusko opustilo
dolarový mezinárodní platební systém. Zero Hedge,
spolehlivější zpravodajský zdroj než americká tiš-
těná a televizní média informoval, že Washington
sdělil jak Rusku, tak Íránu, že nedolarový ropný ob-
chod povede k americkým sankcím.

Námitky Washingtonu proti rusko-íránské
smlouvě daly jasně najevo všem vládám, že Was-
hington používá na dolaru postavený mezinárodní
platební systém jako prostředek ovládání. Proč by
měly země akceptovat mezinárodní platební
systém, který porušuje jejich suverenitu? Co by se
stalo, kdyby místo pasivního akceptování dolaru
coby prostředku mezinárodních plateb země pro-
stě dolarový systém opustily? Hodnota dolaru by

spadla a stejně tak moc Washingtonu. Bez moci,
kterou role dolaru coby světové rezervní měny USA
dává, aby mohly platit své účty pouhým natištěním
peněz, by si USA neudržely svoji agresivní vojen-
skou pozici, nebo úplatky cizím vládám za to, že
budou skákat, jak USA pískají.

Washington by byl jen pouhým dalším zkracho-
valým impériem, jehož populace sotva přežívá, za-
tímco 1%, tvořené mega bohatými, soutěží ve
vlastnictví sedmdesáti metrových jachet a fontán
za 750.000 dolarů. Aristokracie a nevolníci. Tím se
Amerika již stala. Návrat do feudální éry.

Je jen otázkou času, než bude obecně uznáno,
že USA jsou zkrachovalým státem. Modleme se,
aby k tomuto uznání došlo dříve, než arogantní
obyvatelé Washingtonu vyhodí svět ve snaze ovlád-
nout ostatní do vzduchu.

Provokativní vojenské kroky Washingtonu proti
Rusku jsou hazardní a nebezpečné. Posilování le-
teckých, pozemních a námořních sil NATO u rus-
kých hranic je porušováním dohody mezi NATO
a Ruskem z r. 1997 a Dohody z Montreaux a vede
k přirozené podezřívavosti ruské vlády, obzvláště
když je toto posilování ospravedlňováno na základě
lží, že se Rusko chystá, mimo Ukrajiny, vtrhnout do
Polska, Pobaltí a Moldávie.

Tyto lži jsou průhledné. Ruský ministr zahraničí
Sergej Lavrov požádal NATO o vysvětlení a uvedl:
„Nejen, že očekáváme odpovědi, ale odpovědi,
které budou plně založeny na respektu k dohod-
nutým pravidlům.“

Anders Fogh Rasmussen, loutka Washingtonu
dosazená jako vrchní figurka NATO, který NATO ne-
řídí o nic víc, než já, odpověděl způsobem, který
zaručoval, že znepokojení Ruska vzroste. Rasmus-
sen odmítl žádost ruského ministra zahraničí o vy-
světlení jako „propagandu a desinformace“.

To, čeho jsme svědky, je evidentní nárůst napětí,
způsobeného Washingtonem a NATO. Toto napětí je
přídavkem k napětí plynoucího z puče Washingtonu
na Ukrajině. Tyto hazardní a nebezpečné akce zničily
důvěru ruské vlády v Západ a sunou svět k válce.

Protestující v Kyjevě, povolávaní do ulic nevlád-
ními organizacemi Washingtonu, sotva chápali, že
jejich hloupost a pošetilost posílá svět na cestu
k Armageddonu. 

9. 4. 2014
Obama Issues Threats To Russia And NATO vyšel

6. dubna 2014 na paulcraigroberts.org. Překlad
Zvědavec.



"Západ zorganizoval puč na Ukrajině, a nyní
budou dělat všechno možné, aby svou akci něja-
kým způsobem dovedli do konce, ale šance na to,
že Rusko ustoupí, není žádná", řekl Danny Welch
agentuře RT. Ruské expediční a stabilizační síly se
pohybují na Krymu v souladu se žádostí místních
úřadů, přesto se ocitly pod tvrdou kritikou americ-
kého ministra zahraničí Johna Kerryho, který o ví-
kendu hrozil hospodářskou a politickou izolací
Ruska. "Oni zkrátka pod falešnou záminkou na-
padli jinou zemi tak, aby mohli prosazovat své ge-
opolitické zájmy", řekl John Kerry během
rozhovoru s "NBC Meet The Press". "Je to akt
agrese, který je postaven na vymyšlených zámin-
kách. Je to chování z 19. století v dnešním 21. sto-
letí." Danny Welch k tomu dodává, že Kerryho
prohlášení má jednu velmi podstatnou vadu na
kráse. 

------------------------------------------
"Západ zorganizoval puč na Ukrajině, a nyní

budou dělat všechno možné, aby svou akci něja-
kým způsobem dovedli do konce, ale šance na to,
že Rusko ustoupí, není žádná", říká Danny Welch.

Ruské expediční a stabilizační síly se pohybují
na Krymu v souladu se žádostí místních úřadů,
přesto se ocitly pod tvrdou kritikou amerického mi-
nistra zahraničí Johna Kerryho, který o víkendu
hrozil hospodářskou a politickou izolací Ruska. 

"Oni zkrátka pod falešnou záminkou napadli
jinou zemi tak, aby mohli prosazovat své geopoli-
tické zájmy", řekl John Kerry během rozhovoru
s "NBC Meet The Press". "Je to akt agrese, který
je postaven na vymyšlených záminkách. Je to cho-
vání z 19. století v dnešním 21. století."

Welch k tomu dodává, že Kerryho prohlášení má
jednu velmi podstatnou vadu na kráse.

Agentura RT: John Kerry velmi silně kritizuje
Rusko. Bude Washington ale schopen dotáhnout
do konce vyjmenovaná opatření?

Danny Welch: Ostrost jeho (Kerryho) reakce
svědčí o slabosti vlastního postavení. V první řadě
je naprosto nepřijatelné, aby státní tajemník USA
konstatoval, že žádný stát nemá právo napadnout

jinou zemi bez záminky, když vláda jeho vlastní
země tak učinila již minimálně ve 12 případech.
Jsem přesvědčen o tom, že celý svět si uvědomuje,
jak tato jeho slova zní šíleně a absurdně. Výjimku
tvoří pochopitelně prozápadní tisk hlavního proudu.

RT: Od Západu zpátky ke Kyjevu. Myslíte si, že
současná samozvaná vláda dojde mezinárodního
uznání?

DW: Tím si nejsem jist. Západní mocnosti se
vždy rády ohánějí termínem "mezinárodní spole-
čenství", ovšem ve skutečnosti mají na mysli sebe
a pár svých nejbližších přátel. Je třeba si uvědomit,
že Rusko a Čína jsou dva nejsilnější členové "Rady
bezpečnosti OSN". Jakékoliv kroky vedoucí
k uznání současné ukrajinské vlády budou pocho-
pitelně vetovat. Je zajímavé, že v krymské otázce
ve své podstatě s Ruskem souhlasí i Turecko.
Státní převrat se počíná drolit. Velitel ukrajinského
námořnictva dezertoval a přísahal věrnost Krymu.
Západ se pochopitelně vzteká. Financoval převrat.
Do otevřené války s Ruskem nepůjdou a Rusko ne-
ustoupí. Takže ono vztekání a vyhrožování je tak
všechno, co mohou dělat.

RT: Zdá se, že Washington a Brusel ignorují na-
cionalisty a extrémisty v Kyjevské vládě. Proč?

DW: Protože se nachází ve vrcholně trapné situ-
aci. Před lety jsem byl v Kyjevě i v Moskvě a všude
jsem si všímal jedné velmi důležité věci, která se
však v amerických školách nikde neučí. Jde
o ohromující hrdost nad tím, že porazili fašisty
a nacisty za neuvěřitelné oběti desítek milionů lidí.
V tomto případě jde o velmi důležitý projev národní
identity. A nyní se začínají drát na povrch skuteč-
nosti, které prozrazují, že západní mocnosti vlastně
platily fašisty a neonacisty, kteří se schovávali pod
rouškou nynější ukrajinské revoluce. Prostě je jim
trapné tento fakt přiznat, a tak ho zkrátka budou
stále dokola popírat. 

RT: Mnoho Rusů žije především na Krymu. Má
Moskva právo na jejich ochranu ve smyslu součas-
ného postupu?

DW: Myslím, že ano a to nejen v duchu smyslu
pro morální povinnost a status národní hrdosti, ale
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NENÍ ŽÁDNÁ ŠANCE NA TO,
ŽE SE RUSKO VZDÁ KRYMU 
Rozhovor agentury RT s bloggerem a protiválečným aktivistou Danny Welchem)
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i proto, aby se v dané oblasti zabránilo další eska-
laci chaosu. Myslím, že Rusko má právo na
ochranu těchto lidí. A znovu zdůrazňuji, že ti, kteří
nyní tak silně vykřikují ohledně mezinárodního
práva, jsou ve vší hluboké ironii právě ti lidé, kteří
toto právo posledních 15 let notoricky porušovali,
a věřím, že si to uvědomuje většina obyvatelstva
této planety. 

RT: Jaký bude další vývoj?
DW: Dle mého názoru to není složité předpově-

dět. Krym už je de facto od Ukrajiny odtržen. Zá-
padní Ukrajina je ztracený případ. Co by si s ní EU
počala. Tato krize má bohužel ještě velký potenciál
ke svému prohloubení. Je to absolutní katastrofa
pro Západ, a z bezpečnostního hlediska i pro

Rusko. Nevidím žádnou možnost, jak by toto mohlo
dobře dopadnout, tedy až na případné mírové roz-
dělení země.

(c)2014 Daniel Welch
(c)2014 RT
(c)2014 Translation: Alhambra 
Zdroj: http://rt.com/op-edge/west-organized-

coup-ukraine-ugly-539/
4. 3. 2014 Matrix-2001.cz - Internetové stránky

spisovatele, publicisty a badatele Jaroslava Chvá-
tala

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7308-
neni-zadna-sance-na-to-ze-se-rusko-vzda-
krymu-rozhovor-s-bloggerem-danny-welschem/

Všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní a jejich Stvořitel je opatřil určitými nezcizitelnými
právy, mezi něž patří život, svoboda a usilování o štěstí. K zajištění těchto práv se ustavují
vlády, jejichž spravedlivá moc vyplývá ze souhlasu těch, kterým vládnou. Kdykoli se nějaká
forma vlády zprotiví těmto cílům, má lid právo ji změnit nebo zrušit.

Thomas Jefferson
(Z jeho návrh Deklarace nezávislosti, který byl ratifikován Kontinentálním Kongresem

4. července 1776. Tento den je v USA slaven jako Den Nezávislosti).

Česko: Myš, která řve. Hystericky a hloupě
Ukrajinská krize znovu potvrdila extremní patologičnost české "novinářské" obce

Jan Čulík, Britské listy
Neměl jsem a nemám žádné iluze o českých médiích, je však pro mě šokující, i když nepříliš překva-

pivé, že v nynější ukrajinské krizi se znovu prokázalo, jak patologicky nízká je úroveň osob, píšících do
českých sdělovacích prostředků. Každý musí být doslova šokován vlnou nenávisti a hysterie vůči Rusům
a Rusku, jaká se v těchto dnech lavinovitě šíří českými sdělovacími prostředky. Co si asi mohou tak o Če-
ších a jejich úrovni myslet Rusové, kteří žijí v České republice? Nemohou mít pro Čechy, kteří tento hnus
dopustí, nic než pohrdání. 

6. 3. 2014 http://www.blisty.cz/

Rusko tvrdí, že v Doněcku
byli nasazeni američtí žoldnéři

Zpráva může být použita jako záminka k intervenci
Ve městě Doněck na východní Ukrajině, odkud pochází svržený prezident Janukovyč, byli tento týden

spatřeni neznámí ozbrojenci, které zachytil amatérský videozáznam. Podle ruských zdrojů jejich vybavení
odpovídá americké soukromé společnosti Blackwater (dnes působící pod názvem Academi) a jsou jich
asi tři stovky. Spekuluje se o tom, že může jít o americké žoldnéře najaté kyjevskými úřady. V Doněcku
tento týden probíhaly velké proruské demonstrace. 

9. 3. 2014 http://www.blisty.cz/
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Při zkoumání ukrajinských záležitostí
RB OSN vyšlo najevo, že Ukrajina je
vlastně bez hranic. Na rozdíl od ostatních
států po rozpadu SNS, si své hranice
v OSN nezaregistrovala. Kazašský prezi-
dent Nursultan Nazarbajev ironicky ko-
mentoval, že na to vedení Ukrajiny nejspíš
zapomnělo.

Generální tajemník OSN Pan Ki Mun
nejspíš nechtěně «provalil» něco, co se
snažila Ukrajina zamlčet a ani po ozná-
mení Pan Gi Muna se ukrajinská masmé-
dia s pravdomluvností, česky řečeno, nepřetrhla.
Zveřejnily to jen spíše určité neveřejné ukrajinské
portály, uvádí ruská rozhlasová stanice Voice of
Russia.

Průšvih měli před očima,
23 roky bylo ticho

Jak stanice uvádí, odborníci Rady bezpečnosti
OSN, při kolikátém už zkoumání a projednávání zá-
ležitosti Ukrajiny, objevili záležitost, kterou přitom
měli celých 23 let před očima. Závěr, který z toho
vyplynul, zní – že Ukrajina žádné oficiální hranice
nemá! «Od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991
Kyjev nejen že nevyznačil své hranice, ale hlavně
je nezaregistroval v OSN, aby tím vymezil svrcho-
vaný stát», řekl pro Voice of Russia ruský politolog
Dmitrij Babič. Jinými slovy, dnešní území Ukrajiny
tak nejspíš stále spadá pod územní demarkaci So-
větského svazu, jehož legitimním nástupcem je
Ruská federace. Nemá-li tedy země hranice
v rámci mezinárodního práva, pak není ani důvod
hovořit o tom, že mohly být kýmkoli změněny. Ne-
jsou tak důvody ani pro výroky o separatismu,
neboť nemůže být změněno, co neexistuje, komen-
tuje ruský portál Avtovolk.

Kazašský prezident:
Ukrajinské vedení zapomnělo

hranice registrovat 
Není závazná skutečnost, že si o tom štěbetají

i vrabci na střeše. Tedy ti mediální čeští zrovna ne,

dá se říct, že jsou vůči zprávám tohoto typu na-
prosto imunní, nebo raději sami lžou. Jako napří-
klad Echo24, které přes to, že obdrželo veškeré
údaje o semináři «Mýty o Jugoslávii», který pořádal
náš ISSTRAS spolu s poslancem Jaroslavem Fol-
dynou (ČSSD), překroutili všechno, co se jen dalo.
Skutečný organizátor tam uveden nebyl, zato se
tam jako organizátoři objevily společnosti, které
s organizací neměly společného zhola nic. Pan re-
daktor se neobtěžoval oslovit organizátora, i když
mu bylo sděleno, o koho se jedná. Ne, on si prostě
ty zkazky nejen vycucal z prstu, ale dodnes se
Echo24 nezmohlo na nápravu, neřku-li omluvu. Po-
dobně, jako Echo 24 si «upravují» k obrazu svému
informace o Ukrajině a Rusku také mnohá jiná
česká mainstreamová média .

Jedním z takových «vrabců» je ovšem kazaš-
ský prezident Nursultan Nazarbajev zazname-
naný dokonce na videu,
http://www.youtube.com/watch?v=W_9K8RWX_
EU což je ovšem podstatně věrohodnější kalibr
než bajkařské Echo24 či podobná média, která
by eventuálně chtěla popírat autentičnost jeho
projevu. Prezident Nazarbajev mimo jiné zavzpo-
mínal, že jednou z prvních věcí, kterou kazašské
vedení udělalo, byla demarkace hranic a jejich
registrace v OSN. «Ukrajinská vláda to zřejmě
udělat zapomněla», konstatoval s lehce ironic-
kým úsměvem kazašský prezident. 

10. 4. 2014   
http://www.isstras.eu/cs/2014/04/10/ukrajina-

klame-nema-zadne-hranice/

UKRAJINA KLAME CELÝ SVĚT
– ŽÁDNÉ HRANICE NEMÁ
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V pět hodin ráno zahájila armáda pučistů ze zá-
padu Ukrajiny masivní útok proti téměř neozbroje-
ným vzbouřencům z východu země. 

Právě v těchto květnových dnech, kdy si připo-
mínáme Pražské povstání proti nacistům, kdy ob-
ležený pražský rozhlas volal v květnu 1945
o pomoc, přichází podobně zoufalé volání z výcho-
doukrajinského Slavjansku. Kyjevská pučistická
vláda se rozhodla utopit národní revoluci na vý-
chodě země v krvi. V pět hodin ráno přepadly
město kolony tanků a obrněných transportérů
a začal nelítostný boj na podivně obnovené „vý-
chodoukrajinské frontě“.

Slavjansk v obležení
Od ranních hodin ostřelovaly město vrtulníky ra-

ketami. Dělostřelectvo pálilo podle očitých svědků
do obytných částí města. Povstalci zformovali
obranu a stáhli se do centra. V dopoledních hodi-
nách Slavjanští začali budovat barikády, aby zabrá-
nili kolonám tanků a obrněných transportérů dostat
se do středu města.  Domobraně se rovněž poda-
řilo sestřelit tři vrtulníky vládních vojsk. Podle zá-
běrů ruské televize byl pilot jednoho ze strojů
ošetřen povstalci a byla mu poskytnuta první
pomoc. Podle některých svědků však na pilota
a jeho záchrance pálili vládní odstřelovači.

Pravý sektor a západní
specialisté v první linii

Jednotky, které na město útočí, jsou podle pří-
mých účastníků bojů tvořeny převážně jednotkami
ze západu Ukrajiny a Národní gardou. Mnozí také
vypovídají o tom, že v prvních liniích jde dobrovol-
nický prapor zabijáků z neonacistického Pravého
sektoru, kteří zabíjejí vše živé. Byla rovněž zazna-
menána radiová komunikace mezi vládními
snajpry, kteří se dorozumívali v angličtině. To by
naznačovalo, že do operace jsou zapojeny rovněž
„protiteroristické“ jednotky z USA a Izraele, které
operovaly už na Majdanu. 

Vypadá to, že pučistický „prozatímní prezident“
Turčinov se rozhodl za pomoci obrovské vojenské
síly město obklíčit a dobýt. Proti tankům, vrtulní-
kům, letadlům a dělostřelectvu stojí špatně vyzbro-
jená domobrana, která disponuje kromě několika
protitankových střel jen lehkými zbraněmi - a to
ještě v nevelkém počtu. Zbytek tvoří „molotovovy
koktejly“ a podomácku zhotovené zbraně. Smyčka
nad povstalci se začíná svírat.

Obyvatelé města vyšli do ulic a podílejí se na
jeho obraně stavbou barikád. Podobný vývoj je hlá-
šen rovněž z Kramatorsku a několika menších
měst na východě. Někteří ruští politici vyzývají Vla-
dimíra Putina, aby zasáhl a zabránil tak krveprolití.
Ruský prezident už oznámil, že dohoda ze Ženevy
je tímto zcela pošlapána. Rusko si podle něho vy-
hrazuje právo na patřičnou reakci. Vladimír Putin
nicméně zatím poslal na východ Ukrajiny pouze
svého vyjednavače, který by se měl pokusit sjednat
příměří mezi oběma znepřátelenými stranami a za-
bránit tak dalšímu prolévání krve.

Kyjev o kompromis nestojí
Turčinov, Avakov, Parubij a další kyjevští pučisté

ale zjevně o žádný kompromis nestojí. Vsadili na
jedinou kartu – rozhodli se potlačit povstání silou.
To ale nebude proti jednotnému obyvatelstvu
vůbec jednoduché, neboť lidé se s přibývajícím
časem staví stále rozhodněji na odpor.  

Jak Rusko zareaguje, uvidíme v nejbližších ho-
dinách a dnech. Jasné je jen to, že touto operací
přešla latentní občanská válka na Ukrajině do své
horké fáze. Ukažme si názorně, jak by mohl vypa-
dat scénář dobývání vládních budov ve městě dr-
žených domobranou.

Nesmíme zapomínat, že i přes kyjevskou propa-
gandu o ruských ozbrojencích je skutečnost ta-
ková, že jim budou čelit skupiny, složené z velké
části z neozbrojených nebo minimálně ozbrojených
civilistů. Armáda s Pravým sektorem pak budou
použiti k vyklizení blízkého okolí budov. Po několika
salvách z obou stran bude aktivistům zřejmě před-
ložen návrh, aby vyšli ven a vzdali se. Někteří to

Kyjevští pučisté zaútočili
na Slavjansk a Kramatorsk
VÁCLAV DANDA 
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přijmou, jiní odmítnou. Ti, kteří se vzdají, budou
předáni SBU a Pravému Sektoru a - pokud jsou
skutečně na místě - též komandům smrti ze CIA.
O osudu zajatců si nelze dělat nejmenší iluze.

Krvavý scénář
Pak by mohl přijít útok v plném rozsahu, podpo-

rovaný střelbou z tanků a kanonů. Jakmile bude ve
spodních patrech obsazených budov zlomen odpor,
nastoupí soukromé bezpečnostní služby a Pravý
Sektor, aby zlikvidoval zbývající obránce.

Město bude prakticky izolováno a vydáno na mi-
lost řádění polovojenských bojůvek národní gardy
a Pravého sektoru. Situace ale ani
tak nebude pro Kyjev zdaleka tak
jednoduchá, jak to na první pohled
vypadá. Odhodlání občanů je
vskutku ohromné a především –
sotva si lze představit, že se Rusko
na masakr bude dívat se založe-
nýma rukama.

Genocida proti
vlastním občanům

Základní otázka zní, kam až hod-
lají ve válce s východními regiony
kyjevští pučisté zajít. To, že nasadili

tanky a letectvo proti vlastním občanům, je
vskutku evropská premiéra. Je přímo symbolické,
že se tak stalo v době, kdy si u nás připomínáme
obdobnou situaci při Pražském povstání v roce
1945. Tehdy byli nacisté zastaveni. Jenže tehdy
proti nim stáli za zády „vzbouřených Pražanů“
všichni spojenci včetně Američanů. Dnes je to na-
opak. Pozoruhodná připomínka toho, kam se
Západ necelých sedmdesát let po skončení II. svě-
tové války „posunul“. Nebo snad slyšíme první vý-
střely dalšího světového konfliktu?

**********************************************
http://protiproud.parlamentnilisty.cz

Obrázek lepší než tisíc slov
Teď se podívejte! A neříkejte, že jste to ještě neviděli! Sebrala jsem v sobě všechny síly a držela! Mohli

jsme vstoupit jen tři, jsem povinna říci všem, co jsme tam viděli. Oděsa, Dům odborových svazů, 3. 5.
2014 Alena Nikolajenková, autorka fotek obětí z řad etnických Rusů, upálených zaživa příslušníky ukra-
jinského náckovského Pravého sektoru.

Varování: Záběry jsou hodně drastické. Vyšlo na http://ani-al.livejournal.com/1705540.html
Poznámka editora Zvědavce Jana Stwory: Je dobré vědět, koho podporuje Západ.
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/05/5964-obrazek-lepsi-nez-tisic-slov.htm 4. 5. 2014

Kyjevské vlády tvořené pohrobky
přisluhovačů nacistů se bojí i Češi

Hluboké obavy o svá práva a o svou bezpečnost mají na Ukrajině nejen etničtí Rusové, ale i Češi,
Maďaři a příslušníci dalších národnostních menšin. Ve Vídni to v úterý řekl na schůzi ministrů zahraničí
států Rady Evropy ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Odmítl i konání další ženevské konference
o Ukrajině bez zástupců separatistů.

Lavrov se také obul do současné kyjevské vlády, kterou Moskva neuznává. ”Abychom pochopili nená-
vistný charakter akcí těch, které dnes vychvalují jako 'skutečné vlastence' a jejichž prapory vztyčují na
západní a střední Ukrajině, stačí si ve slovníku nalistovat heslo 'divize Halič',” řekl ruský ministr Sergej
Lavrov a dodal. ”Jejich pohrobci nyní sedí v kyjevském parlamentu.” 6. 5. 2014

Svérázná připomínka pádu Třetí říše: V Praze se objímá Zeman
s německým prezidentem. Merkelová s Obamou hrozí Rusku.
Už Hitler věděl, že Ukrajina je klíč k pochodu na Východ
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Přinášíme přepis části názorů amerického od-
borníka na geopolitiku Paula Craiga Robertse 
z 1. března 2014 nejen o situaci na Ukrajině. Není
divu, že se tento zkušený politolog ve svých pro-
gnózách nemýlil, a ty se dnes uskutečňují před na-
šima očima.

Washington se snažil ekonomicky podporovat
Ukrajinu, protože má úzké vztahy s Ruskem a chtěl
ji nejdříve zatáhnout do Evropské unie a nakonec
do NATO. Pokud by se mu podařilo na Ukrajině za-
ložit protiraketové základny, schopnost Ruska
uplatňovat strategické protiúdery by byla ohro-
žena. Rusko by pak v této situaci nemohlo odolat
americké hegemonii.

Washington toho téměř dosáhl v roce 2004, kdy
financoval „oranžovou“ revoluci. Prostřednictvím
tzv. nevládních organizací bylo do země posláno
obrovské množství peněz. Ukrývali se za různými
hesly: „lidská práva“, „základy demokracie“,
„vzdělávání“ a tak dále. Jenže všechno to ve sku-
tečnosti financoval National Endowment for De-
mocracy („Národní fond pro podporu
demokracie“), což je americká vládní instituce. To
vše se dělalo s cílem zajistit, aby se ozývaly pro-
testy, došlo k povstání... aby bylo možné zavést na
Ukrajině vládu, která by poslouchala Washington.
Úkolu však nebylo dosaženo.

Tentokrát se o to pokusili znovu. Existuje na-
hrávka telefonického rozhovoru, v níž náměstkyně
amerického ministra pro východní Evropu Victoria
Nulandová, a americký velvyslanec v Kyjevě, hovoří
o současném převratu a muži, kterého se chystají
dostat do čela vlády, jakmile bude ten současný
svržen. Víme tedy, a to bez jakýchkoliv pochyb, že
tento převrat organizoval Washington. Victoria Nu-
landová také v prosinci loňského roku řekla, že
Washington na Ukrajině „investoval“ 5 miliard do-
larů, aby tam byl ustaven režim, který bude hájit
zájmy Spojených států. Takže šlo rozhodně o státní
převrat.

Poté se však odehrály další zajímavé věci. Ne-
víme, zda Obamův režim prostě přehlédl ultrapra-

vicové křídlo ukrajinských nacionalistů. Jejich his-
torie sahá až do druhé světové války, kdy se část
Ukrajinců připojila k nacistům a bojovala proti So-
větskému svazu. Na západní Ukrajině stále existují
radikální nacionalistické skupiny, které mají nacis-
tické kořeny. Možná, že Obamův režim s těmito
lidmi počítal a spolupracoval s nimi, stejně jako
s „centristy“. A tak se stalo, že, ultranacionalistická
skupina převzala kontrolu nad vším, co se děje.

Obama zaplatil „centristům“, kteří pracují pro
Washington, aby Ukrajinu dostali do Evropské unie.
Jenže ti nebyli schopni stát se vůdci národa s jistou
autoritou. Podle nedávných zpráv z Ukrajiny se
ukazuje, že ultrapravicové síly vlastně tvoří jedinou
organizovanou ozbrojenou skupinu v zemi. To oni
vnesli do protestního hnutí násilí. Šli do vojenských
skladů a ukradli pušky, kulomety, granáty. Nyní vy-
hrožují „centristům“, na něž Washington spoléhal.
Na videu můžete vidět, jak jeden z ultrapravicových
vůdců, jistý Muzyčko, přišel v plné zbroji do vlád-
ního kabinetu a požadoval, aby byla vydělená řada
domů předána do rukou demonstrantů. Řekl jim:
„Jen se opovažte vzít mi zbraň!“

Existují také případy násilí proti členům vlád-
noucí strany prezidenta Viktora Janukovyče: ně-
koho zastřelili, někoho zbili, vyhrožují jejich
rodinám. A oni teď ve velkém opouštějí „vládnoucí“
stranu jen proto, aby si zachránili životy.

Je zcela jasné, že v zemi neexistuje žádná de-
mokracie ani právní stát. Zákony jsou přijímány
pod hlavněmi pušek radikálních skupin. Jedna
z nich se nazývá „Pravý sektor“. Tyto skupiny dnes
kontrolují ulice měst a dodržování zákona.

TI HLUPÁCI Z WASHINGTONU
A UKRAJINA
PAUL CRAIG ROBERTS
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A tak se stalo, že umírnění, ale kdo vlastně ví, na-
kolik „umírnění“, spíše lokajové placení Washing-
tonem, kteří se podíleli na americkém plánu, se teď
kvůli vlastní záchraně podílejí na plánech ultrara-
dikálů. Prošel například zákon, který zakazuje ruš-
tinu jako jeden z oficiálních jazyků na Ukrajině. Ale
to je absurdní, protože jak jih země, tak Krym a další
oblasti jsou bývalá ruská území. V těchto oblastech
žije většina Rusů a ruština je jejich rodným jazy-
kem. Lze to tedy považovat za očividnou provokaci
proti Rusku: přisluhovači Washington plní plány ult-
ranacionalistů, kteří jsou v podstatě neonacisté
(používají mimochodem nacistické symboly a vý-
roky). Muzyčko řekl, že zbytek svého života bude
zabíjet Rusy a Židy. Chlubil se také, že když bojoval
v Čečensku, zabíjel ruské vojáky.

Nikdo neví, čím to skončí. Myslím, že Putin nyní
čeká, dostane-li Evropská unie rozum, nebo bude
i nadále pod vlivem Washingtonu. Pokud nepřijdou
k rozumu a neuvědomí si, že se Ukrajina vymkla kon-
trole a že americký scénář selhal, protože moc přešla
do rukou nebezpečných skupin, občanské válce se
nelze vyhnout. Lze rovněž očekávat ruský zásah.
Rusko již prohlásilo, že bude chránit své bývalé ob-
lasti, pokud o takovou ochranu požádá. A také řeklo,
že poskytne ochranu prezidentu Janukovyčovi, který
je oficiálním a legálním prezidentem Ukrajiny. Od-
stranit prezidenta bez hlasování v parlamentu prostě
nelze. Takže situace je velmi nebezpečná.

Místní parlament na Krymu vyhlásil referendum,
které má určit budoucnost autonomie. Lidé jsou
vyzýváni, aby hlasovali, zda chtějí být součástí
Ukrajiny, nebo zda se chtějí vrátit do Ruska.

Očekávám, že pokud nedojde ke zklidnění situace,
tak se jižní a východní oblasti Ukrajiny vrátí k Rusku.

Zároveň je zřejmé, že současná nebezpečná si-
tuace je výsledkem mnohokrát potvrzené aro-
gance a hlouposti Washingtonu. Situace na
Ukrajině se dá přirovnat k situaci v Lybii, kde po
zásahu USA nastal úplný chaos, podobně jako
v Iráku, v Sýrii a Afghanistánu, kde jednotky NATO
bojují již 12 let.

Pokaždé, když ti blázni z Washingtonu zasahují
do záležitostí jiných zemí, je výsledkem strašlivý
chaos. Teď se to děje na Ukrajině. Jenže na rozdíl
od předchozích případů je to, co se právě odehrává
na Ukrajině, přímou strategickou hrozbou pro
Rusko. Na pobřeží Černého moře na Krymu jsou
dislokovány ruské námořní základny.

Obamova administrativa sestává z naprosto tu-
pých hlupáků a je zcela nekompetentní. Nemají ab-
solutně žádnou představu, co páchají. A teď se
dostali do situace, v níž se musí snažit zachovat si
tvář v konfrontaci s Ruskem u jeho bran. A oni jsou
tak hloupí, aby se do takové konfrontace zapojili.

Myslím, že je situace velmi napjatá… Byla zni-
čena stabilita a vytvořena strategická hrozba pro
Rusko. Tím se pravděpodobně položily základy roz-
padu Ukrajiny. A teď budou lhát a nikdy neuznají,
že je to jejich vina. Budou vše vykládat tak, že je
to Putinův neúspěch. „Podívejte se na ty agresivní
Rusy! Rusové se snaží zlikvidovat mladou demo-
kracii!“ O tom teď uslyšíme, protože si chtějí za-
chovat tvář. A to vše přirozeně skončí
konfrontací…

Zdroj: kingworldnews.com
http://www.rodon.cz/clanky/Politika/Paul-Craig-

Roberts-Ti-hlupaci-z-Washingtonu-a-Ukrajina-
2948

(Dostali jsme elektronickou poštou 14. 3. 2014).
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Zajímavý, nekonvenční dokument o specifických
názorech bývalého československého a českého
prezidenta a údajného mírotvůrce. Mírotvorce!?
Jsme skutečně přesvědčeni, že nám nevládnou
demokraticky zvolení masoví vrazi, schopní pro své
zisky nejen lhát a podvádět, ale i zabíjet? Už chá-
pete, co vám servírují ve večerních zprávách? A co
je důležitější, už chápete, co vám vaše večerní
zprávy nikdy neukážou? Tento dokument ukazuje
lokaje imperiálních mocnosti, který systematicky
ničil hospodářskou suverenitu Československa
a poté i České republiky a podporoval agresi v bý-
valé Jugoslávii. Tato agrese přinesla tisíce civilních
obětí, genocidu kosovských Srbů, páchanou kosov-
sko-albánskými teroristy z řad UCK a následný ne-
bývalý rozkvět (kosovsko)albánské mafie po
násilném a protiprávním odtržení Kosova od Srb-
ska, která nyní ovládá 80% evropského obchodu
se zbraněmi a heroinem. Pravda a láska tak podle
plánu opět zvítězila na celé čáře.

**********************************************
Tento mistrovsky sestříhaný a gradující vide-

odokument (vlastně poskládaný jako mozaika

z jiných videí a dokumentů, ale i z bojových vi-
deoher) někomu asi velmi vadil, neboť 7. 4. 2014
jsem po připojení na internet zjistil, že na You-
Tube, kam byl autory před časem umístěn pro
potenciální zájemce, už ho není možno shléd-
nout. 

Viz
http://www.youtube.com/watch?v=It8rgZ0_IRI 

Místo toho tam naskočilo černobílé zrnění
a nápis Video obsahuje obsah partnera Journey-
man Pictures, který ho zablokoval na základě au-
torských práv.

Jak říká v samém závěru videofilmu - po ukázce
nemilosrdné likvidace gerilových bojovníků v noci
z přelétávajícího letounu US Air Force v (ne)sku-
tečných scénách (videohry) s podkresem skvělé
nadupané hudby - v detailním záběru sám Havel,
který se oblečený vynoří z jakéhosi rybníku či za-
hradního bazénu: Děkuji vám, že jste si vypnuli své
mobilní telefony. Prrravda a láska musí zvítězit nad
lží a nenávistí!

Do toho se ozývají kachny svým káč, káč…
Jan Poláček

Václav Havel – Humanitární
bombardování pod vlivem drog

Globální den proti výdajům na zbrojení
Pozvánka na protestní shromáždění,

které se koná 
14. 4. 2014 od 16,00 hodin na Loretánském náměstí v Praze

proti Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.
Omítáme být využíváni pro záměry EU pod taktovkou Spojených států.

Nedáme se zatáhnout do válečných konfliktů, které jsou nebo
budou vyvolávány nezodpovědnými politiky.

Jim nejde o demokracii, svobodu a mír. 
Příklady varují: Irák, Libye, Egypt, Afghánistán a Sýrie.

Už neplatí: "Veřejnost neví, co se děje, a ani neví, že to neví.“ (Noam Chomsky)
Iniciativa Ne základnám: 

Svět bez válek je možný, svět bez válek je nutný.
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Česká republika je jen maličkou součástí celé
zeměkoule. Zeměkoule, která je bičována genoci-
dou kapitalistického běsnění a drancování. Životní
prostředí na naší prostorem limitované kuličce se
hroutí pod návalem tržního konzumního sobectví
a jakákoliv vláda postavená na pravicovém indivi-
dualismu a jeho epidemickém růstu nemůže celou
destrukci zastavit. Návrat ke kolektivistickému
systému je naší jedinou nadějí, protože je jediným
systémem, ve kterém se dá prosadit kolektivistický
zájem o přežití celého lidstva a nastolení únosné
formy ekonomiky, která bude spravedlivě dělit při-
jatelně vytěženou energii a suroviny z naší maličké
kuličky na základě spolupráce a nikoliv zabedně-
ného a krátkozrakého soutěžení. 

Česká vláda se od sametové revoluce bez pře-
stání přetavuje v party pravicových stran, které se
předhánějí v propagaci soutěže, růstu konzumu
a osobního obohacování naprosto bez ohledu na
budoucnost celého lidstva, lidstva pro kterého ne-
existují hranice států. 

Abychom ales-
poň drobně přispěli
k odvrácení přichá-
zející celosvětové
zkázy, nezbývá než
odhodit zaujatost
a snažit se dát hlas
jakékoliv straně,
která je na české politické scéně nejlevicověji za-
měřená a která se bude ve svém volebním pro-
gramu snažit o znovuobnovení ducha
společenského kolektivismu a tím pádem znovu-
obnovení možnosti celospolečenských akcí za zá-
chranu života na naší planetě. 

A jedinou efektivní stranou, kterou tady teď, ať
chceme či nechceme, máme, je strana komunistická. 

Váš chartista a bývalou komunistickou předlisto-
padovou vládou z republiky vyštvaný Milan Kohout
- nekomunista.

22. 10. 2013
http://www.obrys-kmen.cz

PROČ JE DNES POTŘEBA
VOLIT KOMUNISTY
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Milí přátelé, 
jak možná víte, můj dobrý přítel a báječný umělec Milan Kozelka (http://cs.wikipedia.org/

wiki/Milan_Kozelka) leží částečně paralyzován po mozkové mrtvici v nemocnici v Humpolci. Potřeboval
by sehnat nějaké místečko do nějakého pečovatelského domu v Praze, či Plzni. Nemá někdo z vás kon-
takty na takové zařízení? Já si myslím, že Milan je nezastupitelný rebelantský fenomén české kultury
a měli bychom mu pomoct. Jakákoliv společnost bez jejích kritiků zahnívá a stává se nesnesitelně sm-
radlavá, a Milan vždycky takový smrad svým uměním rozháněl, aby se nám ostatním lépe dýchalo. Že se
za to neplatí peníze,tak jak tomu bylo po věky věkův, všichni víme...

Dík za vaše nápady a pomoc!!!!!!!
Milan Kohout
Plzeň, 2. 5. 2014

POZVÁNKA 
Unie českých spisovatelů pořádá pro své členy i pro zájemce

KONGRES
v sobotu 17. května 2014 od 10 do 13 hodin v Praze 1, Politických vězňů 9, 1. patro, místnost č. 76.

Téma: MÁME SVOBODU SLOVA?
Na konferenci vystoupí s přednáškou Petr Žantovský a Michael Doubek.

Kongres je zároveň i volební, účast členů potřebná.
Srdečně zve předsednictvo UČS. 
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Jakými činnostmi jste poté byli zaměstnáni?
Tatínek po vyřazení naší rodiny z transportu našel

práci v tzv. špedici, což byla skupina práceschopných
mužů. Tenkrát ještě nebyla zařízena vlečka do Tere-
zína z Bohušovic, ta se budovala. Než přišla do pro-
vozu 1. června 1943, tak šly transporty z Terezína na
východ nebo různé dodávky pro Terezín přes Bohu-
šovice. Tam se vše nakládalo a vykládalo, včetně
zboží pro ghetto a komandaturu. Chodily tam také
vagóny s uhlím i dřevem, protože se ghetto vytápělo
ze společných kotlů. A aby neměly vagóny velké pro-
stoje, museli tam být vězni, kteří si už umějí s lecja-
kým tím nářadím a prací poradit. Proto jim posléze
zařídil vedoucí u komandatury esesáků ochranu před
transportem. Ale nejprve i je zařazovali do transportů.
Přišly ovšem další a další vagóny, a musely se zase
honem vykládat. Jenže tam byli poté nakomandováni
i lidé, kteří v životě lopatu a nářadí neměli v rukách,
ono to tam strašně dlouho trvalo. Jakmile se pak již
sehraným a výkonným vězňům zařídilo chránění, vy-
kládka vagónů byla od té doby plynulá a rychlá.
Každý muž ze „špedice“ měl jistotu ochrany před
transporty pro sebe i svou rodinu, protože ty se tehdy
ještě netrhaly. To přišlo až později.

Odkud se braly třeba potraviny?
Nějaké se tam přivážely. Jestli byly určeny nějaké

mlýny, kde se mlela mouka, nebo kde byla nějaká
jatka, to ale nevím. V samotném Terezíně se dobytek
neporážel, tam se maso jen zpracovávalo. Neměla
jsem nikdy potřebu se o to zajímat a oni zas neměli
potřebu mě tam zařazovat. Pracovala jsem na za-
hradě.

Popsala byste, co všechno jste tam musela
dělat?

Všechno. Rytí, zakládání pařníků, vození vody, za-
lévání, vození hnoje, zasévání zrníček zeleniny, piký-
rování, sázení, sklizeň. Všechno, co bylo potřeba.
Lopata, krumpáč, rýč, hrábě - to bylo všechno naše
náčiní, které jsme dostali. Na zalévání byly konve.
Voda se přivážela takovým vozíkem od potoka či
říčky, kde jsme ji nabírali. Na té voznici bylo já nevím
kolik litrů vody, a zahrada byla za šancí nahoře, takže
jsme to museli rozlévat z voznice do konví a kbelíků
a vynášet nahoru. Bylo nám tak patnáct, šestnáct let.

Kolik hodin denně jste zahradničila?
Ráno se začínalo asi v sedm a odpoledne se kon-

čilo v sedmnáct hodin. Vstávali jsme tak, abychom
nezameškali nástup do práce, protože zahrada byla
mimo ghetto. Šli jsme přes četnickou boudu, kde byli
protektorátní četníci (Češi). Vedoucí naší zhruba de-
setičlenné skupiny tam musel nahlásit počet „kusů“.
Zapisovali nás pak všechny do knihy na předložení
průkazky, poté zvedli závoru. Při návratu se opět hlá-
sil u četníků počet „kusů“ a znovu si nás zapisovali.
Přes nesouhlas rodičů jsem občas nějakou zeleninu
pronesla uschovanou v šatech, pomohlo nám to pře-
žít. Na zahradě nás kromě vedoucího nikdo nehlídal.
Když takhle šli esesáci kolem, tak se zastavili, podí-
vali se, jak děláme. Ale to bylo zřídkakdy. Bylo důle-
žité, že měli dostatečný přísun zeleniny a ovoce.

Takže vám věřili v tomhle směru?
Věřili, nevěřili… Víte, nejdůležitější byl pro ně vý-

sledek naší práce. Spíš jste se setkali s esesákem
v ghettu než na zahradě, protože tam měli přístup
kdykoliv. A nejen oni. V blízkých Litoměřicích bydlely
esesačky a ženy esesáků. Ty měly možnost kdykoliv
k nám přijít a navštívit naše přes den prázdné uby-
tovny. Ony tam hospodařily jako ve svém. Mohly si
z našich zavazadel vybrat, co chtěly, a nikdo nemohl
nic říct. Na mužských ubytovnách se po stranách
obou sálů nacházely tříposchoďové palandy zhruba
pro 200 až 300 lidí. Uprostřed širší ulice stál dlouhý
stůl a pár lavic k odpočinku či ke stravování. Ese-
sačky vytahaly ty ruksaky a pěkně vše sesypaly na
stůl i lavice v té prostřední ulici, aby si vzaly, co
chtěly. Když děvčata přišla po deseti hodinách
z práce, tak místo aby si vyfasovala jídlo a zalehla,
tak musela nejdříve dát zase všechno do pořádku.
Nikdo nesměl nic říct. Esesačky mohly všecko, my
jsme mohli držet akorát hubu a krok.

Měli jste s sebou z domova nějaké peníze?
Měli, jenže nebyly povolené. Navíc protektorátní

peníze vám tam byly na houby. Museli jste si schovat
německé marky. Dobře schovat. Doslova zašít. A za-
pamatovat si, v čem to je, abyste si ty kusy oděvu na
sebe navlékli. Protože co jste měli na sobě, to bylo
zaručené, že vám to zůstane. 

A kam jste si je schovala vy?

TŘI ŽIVOTY (DÍL DRUHÝ)
Eva Zelená, rozená Reichová, onemocněla počátkem roku 1943 „serezínkou“, stejně jako celá
rodina Reichových, což zabránilo jejich přemístění z Terezína do Osvětimi, kde by je všechny
čekala v té době jistá smrt. 
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Do sukně, do vsazeného látkového pásku. Peníze
se musely složit tak, aby se vešly do dvoucentimet-
rového prostoru. Každý je měl zašité jinde. Moje sest-
řenice měla čtyřletou holčičku a uměla leccos
vytvořit. Udělala ji k bundičce krásné knoflíky z kůže
a na ně takové jako roličky. Nehledali byste v nich
marky. Jenomže nakonec se vše minulo účinkem,
poněvadž její bratr uprchl do Anglie. Sestřenici s jejím
manželem a jejími rodiči sebrali o tři měsíce dříve
a poslali do Svatobořic u Kyjova, kde Němci udělali
pro příbuzné uprchlíků tábor. Árijci v něm zůstali po
celou válku, Židé v něm jen čekali na přesun. Potom
přijeli hradeckým transportem za námi, bohužel jen
jako do přestupní stanice. Když šly transporty z Te-
rezína do Osvětimi, tak komandatura nahlásila, že
půjde tisíc lidí. Nahlásila, kolik v tom tisíci lidí musí
být protektorátních Židů, kolik tam může být rakous-
kých a německých. Těch protektorátních bylo
vždycky více než polovička.

Jednoho dne vás ale také čekal transport do Pol-
ska... 

Bohužel. Naše rodina nakonec odjela z Terezína
do Osvětimi 15. května 1944 a za tři dny jsme tam
byli. Dopadli jsme zdánlivě ještě dobře, protože jsme
zůstali před samotnou Osvětimí. Tehdy tam byl jeden
„český předtábor“, v něm však dleli i Židé z Ně-
mecka, nějací Dánové a Holanďani, ale převážně
Češi. Přijeli jsme na tu rampu do Osvětimi, museli
rychle vystoupit a všechna zavazadla nechat ve va-
gónu. Zůstalo nám jen to, co jsme měli na sobě. Když
byl vyhlášen nástup (apel), nebyl ani čas se pořádně
ustrojit. Co zůstalo na palandě, tak během nástupu
zmizelo a už jste se s tím nikdy neshledali. To vás
naučilo, že nesmíte nikde nic odložit - když se zuly
boty, tak je dát pod slamník k hlavě. Kradlo se hrozně.

Řešily se nějak tyto krádeže?
Lagerälteste, tedy velitel našeho rodinného tábora,

byl sám kriminálník… To byl nejvyšší pán hned po
řadových esesácích. Považte, nad vzdělanými a sluš-
nými lidmi byl takový holomek. Tak se to tam za-
vedlo. 

Co třeba mytí?
Jeden blok byl vyhrazený jako umývárna, jenže

jste se umýt nemohli, protože voda netekla. A i kdyby
tekla, chybělo mýdlo, ručníky, vše. Vůbec jsme se ne-
myli. Ve dne se chodilo na latrínu, k čemuž byl zaří-
zen celý jeden blok. V něm se nacházela přes celou
jeho délku betonová deska, v ní byly v určitých vzdá-
lenostech díry. U stěny jedna řada děr, vprostředku
dvě řady. V půli bloku byl natažený drát a na něm vi-

sela z papírových nití utkaná pytlovina. První část
patřila ženám, druhá mužům, abychom se nemohli
stýkat. V noci byl zákaz vycházení, proto jsme na
konci baráku měli dva kbelíky na naši potřebu. Ráno
se zadními vraty ty kbelíky vynášely.

Dva kbelíky stačily?
Nestačily. Jak by mohly pro zhruba 350 lidí stačit?

Teď nezapomínejte, že „serezínka“ řádila nekonečně.
No prostě to teklo vedle a byli jste rádi, že jste tam
doběhli, že jste to nepustili do kalhot.

Bože...
Výměna prádla žádná. A těch vší všude... Vši byly

spíš vlasové, šatní tam ani tak nebyly. Šatních jsme
si pak užili na konci války. Vlastně my jsme neměli
vši, tam vši měly nás. A to je pořádný rozdíl. Přená-
šely na nás řadu nemocí. Večer jste šli spát, a ráno
soused před vámi nebo vedle vás na pryčně ležel
mrtvý, neboť v noci zemřel.

Jak jste bojovali proti vším?
Kdo to přežil, tak prostě přežil. Tam se takové ma-

ličkosti neřešily. Proč by se taky měly řešit? Vždyť
Osvětim byl vyhlazovací tábor.

Přesto jste se nějak musela bránit?
Ráno bylo nutné se svléknout, otočit naruby, co jste

měli na sobě, a pak vši nějak zamačkat. Jiný prostře-
dek nebyl. Množily se tak rychle, že jste se oblékli a za
chvilku vás žraly znova. Veška nenakladla jedno va-
jíčko, ona jich nakladla fůru, a vší bylo proto tolik. Jak
pokročila válka, potřebovali Němci v Říši pracovní sílu.
Po šesti nedělích u bran Osvětimi, odkud k nám vanul
nepopsatelně skličující zápach z komínů spaloven,
nás převezli dělat zákopy, i když každého člena rodiny
na jiné místo. To mi zachránilo život podruhé.

Ptali se Marcela HORKÁ a Vlastimil HLOUPÝ
Pokračování v dalším vydání Lípy. Za přepis roz-

hovoru děkujeme Marcele Veselé.
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Svůj VLAK DO VÝMARU (Host, Brno 2013) vypra-
vila Ladislava Chateau ke čtenářům se sarkastickým
podtitulem Volnost, rovnost a bratrství s Goebbel-
sem. Právě Goebbels, pán nad kulturou v nacistické
Říši a prostřednictvím okupačních úřadů a loutko-
vých vlád i nad ujařmovanou kulturou těch zemí,
které hitlerovské Německo okupovalo, sezval za
války podvakrát do města Goethova a Schillerova na
literární kongres spisovatele z evropských zemí
spřátelených s hitlerovským Německem nebo jím
obsazených, ale i ze zemí neutrálních. Chtěl získat
slavná a nadějná spisovatelská jména pro svou ideu
literatury tzv. Nové Evropy, „pro niž“ Říše po tři léta
„vítězila na všech frontách“, zprvu proti Západu,
podle nacistických představ dekadentnímu a ovlá-
danému Židy, pak i proti židobolševismu na Východě.

Tak jako olympijské hry v Berlíně 1936 měly ce-
lému světu předvést fyzickou nadřazenost germán-
ské rasy, tak spisovatelské kongresy ve Výmaru
1941 a 1942 měly ukázat duchovní dominanci a při-
tažlivost nacistického pojetí literatury v Nové Evropě.

Protože v kontinentální Evropě měla až do druhé
světové války výsadní, namnoze inspirativní posta-
vení literatura země, v níž císařské Německo bylo
donuceno uznat roku 1918 svou porážku, Goebbel-
sovi velice záleželo na tom, aby právě francouzští
spisovatelé uznali a svou účastí na výmarském kon-
gresu potvrdili i kulturní kapitulaci své země, roku
1940 pokořené, zčásti ihned okupované, zčásti do-
časně svěřené rukám kolaborantské vlády ve Vichy.
A tak, v touze po tom, aby získali obdiv a respekt in-
telektuálních představitelů země, kterou se cítili po-
níženi a kterou za druhé světové války sami těžce
ponížili, chovali se nacisté k nim neskonale vlídněji
než k intelektuálům v jiných dobytých zemích
a zcela opačně než k literárním osobnostem napří-
klad v naší zemi, kterou Vůdce vzal údajně „pod
svou ochranu“. Z ní nebyl do Výmaru pozván nikdo,
stejně jako z poraženého Polska; tři slovanské země
– Slovensko, fašistické Chorvatsko a Bulharsko  –
měly ve Výmaru 1941 po jednom autorovi. Z Fran-
cova Španělska byli na výmarském kongresu pouze
dva spisovatelé, z Itálie Benita Mussoliniho, nejbliž-
šího spojence Hitlerova, dokonce jen jeden, zato
z poražené Francie nejvíc, sedm! (Z Grossde-
utschlandu se účastnilo výmarského kongresu osm

autorů, tedy jen o je-
diného víc než
z Francie!) A právě
jen pro pozvané
hosty z Francie byl
na cestu bezmála
celým Německem
vypraven z Paříže
speciální vlak.

Toto zvláštní
zdvořilé zacházení
s francouzskými
spisovateli a jinými
umělci (ostře kon-
trastující se „zvláštním zacházením“ jako označe-
ním pro lidi lifrované na smrt) ovšem volá po
objasnění a Ladislavě Chateau slouží ke cti, že na
toto volání jako snad první reaguje důkladným
a přesvědčivým výkladem, v kterém využívá své hlu-
bokého zasvěcení do psychologie, svého snad celo-
životního sledování literatury faktu, memoárů
a beletrie o „konečném řešení“ židovské otázky ve
všech evropských zemích, a do něhož neváhala vlo-
žit doslova roky pátrání (u bukinistů, v antikvariá-
tech, ve veřejných i soukromých archivech,
v knihovnách, ale také u pamětníků) po dokumen-
tech, jejichž suma umožňuje pochopit značný ús-
pěch goebbelsovské lsti, dlouhodobou tragickou
slepotu a hluchotu vynikajících autorů k brutálním
nelidským praktikám okupační moci i kolaborantské
vlády postupně proti Židům přistěhovalcům, pak
proti Židům vůbec a nakonec vůči mohutnějícímu
národnímu odboji.

Ta slepota hluchota je tím obtížněji pochopitelná,
čím hustěji byly po Paříži rozesety úřadovny a stře-
diska perzekuce a dokonce přímo ve městě provo-
zován koncentrační tábor Drancy.

Aby neviděli a neslyšeli, k tomu si vypěstovali dis-
pozice až za pár měsíců okupace, k tomu byli dis-
ponováni desítiletími domácího šovinismu
a antisemitismu. Proto Chateau nejen vodí čtenáře
po ulicích a uličkách obsazené Paříže, ale sahá často
hluboko do její minulostí.

Čím a jak její výklad drží pohromadě, díky čemu
nejde o knihu tisíců výmluvných detailů, ale o su-
gestivní příběh osudového selhání jinak jasnozřivých

Překvapivě krásná literatura faktu
Milan BLAHYNKA  
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a hlubokých tvůrčích osobností? Na to je jediná při-
jatelná odpověď: Ladislavě Chateau se podařilo slou-
čit zdánlivě neslučitelné: literaturu faktu a krásnou
literaturu, literaturu, které se říká krásná, i když po-
dává uchvacující zprávu o velice nepěkných věcech.

Po takovém spojení vody a ohně, faktů a fantazie,
poznání a vyznání touží ti i oni. Beletristé studují
hory naučné literatury, pídí se po dokumentech, ne-
hazardují s věrohodností díla a vymýšlejí si jen to
a jen toho se domýšlejí, co neodporuje obecně zná-
mým a dokonce i neznámým faktům a co je přes
všecku svou absurdnost přece jen za jistých okol-
ností možné a uvěřitelné. Tak psal fiktivní Paměti
českého krále Jiříka z Poděbrad Václav Erben anebo
předtím Lev Nikolajevič Tolstoj Vojnu a mír a kupo-
divu i Alexandre Dumas své příběhy z dějin.

Autoři literatury faktu často závidí beletristům čti-
vost a „zábavnost“ – kdysi bývala ve veřejných kni-
hovnách oddělení literatury naučné a literatury
zábavné – a hledají způsoby, jak proměnit membra
disiecta, rozházené údy celku, v živoucí organismus,
kde vzít živou vodu pohádek, oživující, křísící mrtvé.
Přepilný autor Lenina v Praze i Justiční vraždy aneb
smrti Milady Horákové poléval fakta, k nimž cílevě-
domě dospěl, sděleními o tom, jaké bylo počasí,
když se vypravil za nějakým svědkem událostí, na-
stavoval svá sporá zjištění domněle beletrizující
omáčkou.

Základem zdaru slučování literatury faktu s krás-
nou literaturou v jedinečnou krásnou literaturu faktu
je u Ladislavy Chateau velice osobní prožitek trojího
vztahu: k Paříži, ke krásné literatuře a k ubližovaným
lidem; k tomu navíc těžce ji zasahující rozčarování:
jak mohla přeludně nádherná Paříž a část jejich vý-
sostných slovesných tvůrců tak zrazovat sebe sama,
své poslání a elementární lidskou solidaritu s poni-
žovanými a ubíjenými?

Ani nejosobnější prožitek ovšem nenapíše takové
poutavé dílo, jakým je Vlak do Výmaru, k tomu je za-
potřebí autora, který dovede proměňovat prožitky
a zážitky i své názory v dílo. To umění naznačila už
autorčina knižní prvotina Barman rytířem Čestné
legie (2004), a potvrdil Portrét pro Lou, Sabinu
a Marii (2006), ale poprvé v plné kráse se přihlásilo
už před knižním debutem prózou Věci mile pařížské
na dvojstraně Literárních novin. Vzpomínám si,
s jakým obdivem se o Věcech mile pařížských roz-
hovořil básník Jiří Veselský, který Ladislavu Chateau
jen zahlédl na Bítově 1996 a nevěděl o ní jinak nic,
ale měl dar čichat talenty jako nenasytní pohádkoví

obři člověčinu; vlastně ne „jako“, protože tvůrčí na-
dání je člověčina sama, kvintesence člověčiny.

Ve svém úhrnu fascinující vypravěčské umění La-
dislavy Chateau se skládá z šestera umění, přede-
vším z umění pojmenovat. Už název Vlak do Výmaru
upoutá, protože klade otázku, do jakého Výmaru, Go-
ethova, do něhož mířil Dostavník do Výmaru, román
Miroslava Slacha o pozdní lásce velkého klasika?
Nebo do metropole tzv. výmarské republiky, marně
usilující o demokratizaci země poražené v první svě-
tové? Anebo do slavného města, za jehož humny na-
cisté zřídili koncentrační tábor Buchenwald?
A vlastně už: jaký vlak? Ve slově vlak je etymolo-
gicky zakleta představa vlečení.

Vlaky směřující z Paříže na východ, z jejího vý-
slovně Východního nádraží, vlekly své cestující za
druhé světové války na velice různé destinace, za-
vlékaly jak do Výmaru, tak do Osvětimi. Podobně vy-
zývavými názvy Chateau opatřila i jednotlivé kapitoly
a kapitolky, a podobně přesně, trefně a vícevý-
znamně pojmenovává události a jejich strůjce
i oběti. Využívá přitom svého umění citátu. Chateau
cituje oficiální výroky, úřední vyhlášky, ale také
hlášky z anekdot, výroky a vyhlášky zesměšňujících,
devótní písničku i Slovo Maršálovi, básnickou ódu
na domnělého Otce vlasti z Hitlerovy milosti; napsal
ji a ve slavném Le Figaru uveřejnil básník v celém
kulturním světě uctívaný, a autorka Vlaku do Výmaru
si neodpustila ani ocitování ódy Generálu de Gaul-
lovi, s kterou přispěchala opět v Le Figaru táž ce-
lebrita pár měsíců poté, co generál vystřídal v čele
Francie Maršála. Výmluvný citát z tisku i z ulice, z re-
klam i z jídelních lístků restaurací, ale také z dopisů,
osobních deníků, z projevů v rozhlase i na výmar-
ském kongrese pod taktovkou Goebbelsovou, vypo-
vídá lapidárněji a hodnověrněji než sebedůkladnější
popis situací a jejich proměn. A co teprve konfron-
tace citátů!

S ní souvisí umění uvést událost, osobu, myš-
lenku na scénu v pravou chvíli. Tou pravou chvíli je
okamžik, kdy vychází najevo jejich jindy nejasná, ne-
zřetelná podstata. Tak stránky zevrubně vyprávějící
o proslulé N.R.F, La Nouvelle Revue Française, ob-
jevují se až v oddíle 1941, kdy některé z jejích hvězd
neodolaly vábení a vycestovaly do Výmaru, tedy ve
chvíli, kdy se naplno projevila odvrácená stránka
jinak jistě chvályhodné preference literární hodnoty,
totiž politická obojakost, vystopovatelná ovšem už
a až i do minulosti časopisu, v němž publikovat zna-
menalo pro autory víc než nejedna prestižní cena.
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A Chateau neopomene připomnět: „Francouzi s po-
bavením prohlašovali, že N.R.F. je v lednu fašistická
a v únoru protifašistická.“

Vox populi, vox dei. Vox populí, jadrná lidová řeč,
nezůstává pod zámkem uvozovek nebo skloněná do
kurzivy, ve správně skrovné míře koření (jen text ne-
přepepřit!) po ní sahá autorka i ve svém vyprávění,
neváhá například otevřít odstavec slovy „Ale chyba
lávky…“ nebo „Jenže co je Paříži zakázáno…
anebo „V Café de Flore je pěkně nabito…“ To už
jsme i u svrchovaného umění ironie. Jak už víme,
ironie vystupňovaná až k sarkasmu je už v podtitulu,
ironicky jsou pojmenovány některé kapitoly (Gesta-
pácké komtesy, Ve městě Goethově a Schillerově,
Nouvelle élite, Jen cinkot skla a stříbrného náčiní,
Místo na slunci si musí každý zasloužit, Revue je
mrtvá, ať žije nakladatel!), ale hlavně ironie prostu-
puje vyprávění na stránkách, kde by se jiný autor jal
mentorovat a soudit. Ke konstatování, že v každém
městě na cestě Německem se na počest vzácných
(tj. de facto jen umně balamucených) hostů konal
banket, Chateau poznamenává: „Bohužel však ni-
koho z nich nenapadlo, aby navštívil koncentrák
v Buchenwaldu u Výmaru nebo v Sachsenhausenu
u Berlína…“ Přitom zcela ponechává na čtenáři, aby
si sám doplnil, že něco takového by hostitelé nedo-
pustili a že není v doposud vydaných denících, ko-
respondenci a memoárech nejmenší stopy, že by se
účastníci cesty po dokonale spořádané Říši o po-
měry v koncentrácích zajímali.

A to už je autorčino umění poskytnout čtenáři po-
těšení samostatně domýšlet vyprávění a klást si
otázky. Nejmarkantněji se uplatňuje na stránkách,
kde se čtenář dovídá, jak spisovatele čtyřprocentní
sexuální orientace okouzlil přidělený šarmantní ně-
mecký oficír podobně orientovaný. Jak by ne, řekne
si čtenář, kouzlo vycházkové uniformy působí nejen
na ženy. Přemýšlivějšího čtenáře samozřejmě na-
padne, že obmyslní hostitelé, jistě předem dobře in-
formovaní o preferencích autorů, o něž jim šlo, sotva
ponechali náhodě, kdo má sehrát komu úlohu roz-
tomilého společníka A ještě přemýšlivější čtenář,
který se rozpomene, kdo byl od Noci dlouhých nožů
na černé listině a dodáván do koncentráků, položí si
otázku: byl hýčkaný a opečovávaný host tak snadno
zatokatelný, že mu nedošlo, jak je zvláštní, kdo se
mu věnuje, kdo se mu smí věnovat a zda se mu snad
nevěnuje jen na vyšší rozkaz a shodnou sexuální ori-
entaci, nacismem už pronásledovanou, jen mistrně
nehraje.

S uměním dopřávat čtenáři radost ze samostat-
ného domýšlení souvisí i způsob, jak se ve Vlaku do
Výmaru realizuje jedna z hlavních metod poznání,
totiž umění srovnávat. Výslovných srovnání dění
v okupované Francii s děním v Protektorátu Čechy
a Morava je ve Vlaku do Výmaru méně než šafránu.
A proč taky? Čtenář u nás nebo i všude v Nefrancii
(pro vydání ve Francii by autorka jistě text přepra-
covala) automaticky porovnává svou zkušenost
nebo to, co ví o nacistické okupaci své země s tím,
jak to chodilo ve Francii. Své umění srovnávat a ob-
jasnit zjištěné rozdíly však Chateau prokazuje ve vý-
kladu různé motivace účasti jednotlivých
francouzských autorů na komedii zinscenované
 Goebbelsem.

Jen obdiv si jistě zasluhuje rozsáhlá obrazová
část knihy, fotografie a reprodukce dokumentů,
které text nejen ilustrující, ale i podstatně zcelují.
Velká část snímků (zejména z archivu autorčiny
francouzské rodiny) je tu publikována poprvé, ně-
které fotografie (jmenovitě z výmarského kongresu)
jsou převzaty z alba, které účastníci dostávali na
rozloučenou a jehož se po válce hleděli rychle zba-
vit; zatím se prý ví jen o dvou dochovaných exem-
plářích; autorce je gratis zpřístupnil syn
nizozemského hosta kongresu, který před svým za-
tčením a odsouzením album zakopal na zahradě.

Nad všecky zmíněné a další přednosti Vlaku do
Výmaru vyniká kniha Ladislavy Chateau tím, že už
v Goebbelsově zvláštním, jakoby vstřícném a poro-
zuměníplném zacházení s delegáty z Francie nalezla
cosi, co je příznačné pro dnešek a co Karel Sýs ve
své Apokalypse podle Joba pojmenoval ve verších:
„Peklo se naučilo hřmět potichu / čerti si opatřili fil-
cové papuče / Vztek není na pořadu dne nýbrž po-
hlazení po hlavičce.“ Goebbels hladil francouzské
delegáty svého Výmaru po hlavičce, toleroval jim, za
co trestal jeho režim Němce i Neněmce, které ne-
potřeboval do své úděsné komedie, snad přímo na-
řídil, aby byli hlazeni nejen po hlavičce a poplácáváni
nejen po zádech, a tím ukázal, jak lze dokonale po-
plést, zmást, okouzlit, získat, ulovit, ochočit a za-
přáhnout do svých služeb i tvůrčí osobnosti první
třídy, dokonce i jednoho autora nobelistu, který však
– naštěstí pro zemi galského kohouta – nebyl
z Francie.

Vlak do Výmaru však zároveň neméně včasně
ukazuje i na osobnosti, které se k nástupu do vlaku,
který zavlékal své cestující do pekla, nedaly přimět,
a naopak vstoupily do riskantního odboje.
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Krucemburk je jakási dědina (pro Čechy – „ves-
nice“) u Ždáru nad Sázavou. Tam bydlí jakýsi Honza
Těsnohlídek mladší a vydává knihy čehosi, co je psaný
na nestejně dlouhý řádky a je to pěknej průser. Snad
básně, snad cosi… Divný texty, divnej holohlavej re-
daktor, divně vousatej básník, divnej popisovanej svět.
Spoustu sprostých slov, nesmyslů, vzteklého vrčení,
žádnej přesah, žádná melodie ani rým. Co s tím kve-
rulantstvím?

Takto by mohl kroutit hlavou se životem spokojený
a dobře naprogramovaný čtenář i kritik, a možná
bude kroutit hlavou i literární historik za několik de-
sítek let. Ale určitě se najde mnoho těch, kteří se při
čtení dvou sbírek Milana Kozelky (1948) budou válet
smíchy, bezuzdně se chechtat a řvát rozkoší z textu,
který je tak nehorázný, že spustí zemětřesení v naší
bránici. A okázalý cynismus a zhnusení Jana Těsno-
hlídka (1987) spojí s prvotní reakcí organismu na pů-
sobení dusivých (zpuchýřujících i nervově
paralytických, ovšem) otravných látek. Látek našeho
– na kyslík přece jen chudého – stále více řídnoucího
vzduchu…

První šedočerná knížka zTěsnohlídkova JT’s nakla-
datelství je Kozelkova a svým pachatelem nazvána SE-
MENIŠTĚ ZMRDŮ. Drze věnována členům teroristické
skupiny RAF („Ulrice, Andreasovi, Janu-Carlovi Holge-
rovi, Elisabeth, Horstovi, Wolfgangovi“), dále Karlu Kry-
lovi a také Zdeňku Adamcovi (pro nepamětníky: patřil
ke studentům, kteří se v minulých letech upálili a na
něž má být zapomenuto). Nehorázné spojování nespo-
jitelného utváří věty nejednou formálně (lexikem a sty-
lem) se tvářící jako jisté nebo seriózní akademické
definice, jako objektivní řeč čísel a spolehlivých statis-
tik, nebo jako nejdůvěryhodnější novinové zprávy, jen
trochu překódované a upravené tedy vymiškované
cenzurou, kdyby… Kdyby mezi nimi nebylo dost a dost
ostentativních nesmyslů a fraktur v burleskních kostý-
mech, chaosu promluv a protimluvů, tříště hesel ve
jménu „smysluplna“, zlomů rozumu ve jménu zmrše-
ného rozumu (nejen toho ekonomického, ale i propa-
gandistického, rovněž tak iracionality našich rovněž
zmršených zákonů). Jindy do textů vpadne argot
a jazyk „spodiny“; ocitáme se v hospodě nejnižší ce-
nové skupiny, mezi bezdomovci a mukly.

V přijaté inscenační logice je každý nesmysl do-
statečně smysluplný, věty se kontaminují, kříží, míjejí,

zauzlují a vybuchují.
Pociťujeme ze-
mětřesení underg-
roundové a absurdní
poezie, anarchis-
tické gestace, pun-
kové subkultury 70.
let, ale především
žité reality dnešních
dnů, viděné ex-
trémně vidoucíma,
takže vlastně „ex-
t rémis t i ckýma“
očima. „Sieg heil
byznys, kapitalismus akbar!“ čteme v pointě první
básně a v panoptikálním, dravém duchu, tedy nikoli
„jemně hravém“, „jemně ironickém“ a „latentně
postmoderním“, pokračují další „povidloidy“ sbírky.

Když je doba vykloubena, vše je možné, nemožné
je skutkem a pravděpodobné či očekávatelné nutí
k radikálnímu nesouhlasu. „Vzduch je lukrativní ele-
ment. Zpoplatníme ho“, říká ministr (nebo minist-
rant?) za ODS. V hluku a zuřivosti ticha akademického
pseudojazyka, nekomunikujícího, ale tvořícího sekun-
dární „kontextové“ bublisvěty, může kupříkladu War-
hol založit „Komunistickou stranu Vatikánu“, ovšemže
jako „multivirtuální metakontext“, jímž se zdůvodní
vše a nic. Politická fráze o „vysílání signálů“ zakládá
jazyk a styl parodické básně Signalisti.

Burleskní nadsázka do sebe vtahuje všechny s re-
žimem kolaborující politické strany bez rozdílu, tzv.
pravici i levici, ba i disidenty, lež i zradu původních
ideálů, vnímané bývalým disidentem s trpkostí jistě
nikoli líčenou. Právě undergroundové modly v době
restaurace kapitalismu znovu ožívají jako dobře re-
cyklovaný ideologický kapitál a některé čile kolabo-
rují. Mrtví jsou zpovídáni redaktory MfD, reportéry
z Lidových novin nebo z Respektu. A samozřejmě
z bývalého Rudého práva.

Někdy se před námi otevírá absurdní nebo surre-
alistický obraz, jakési „performance“, třeba předsta-
vení nazvané Tato vláda. V uranových dolech
a lágrech si libují představitelé restauračního estab-
lišmentu, nic nebrání tomu, aby „Jáchym Topol se
provdal za bratry Mašíny“. Nejděsivější představení
nabízí Fašistické barbecue, panoptikální přehlídku

Zuby vlků z Krucemburku?
Alexej Mikulášek
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diktatury zlodějů za nadšeného souhlasu těch, kteří
jim naletěli a dosud hýkají blahem. „Jsme vděčnými
klienty mediální narkomafie“. Jak krásné jest sdílet
s elitou jejich elitní myšlení, viď, božský Karle, Vašku,
Sašo, Mirko. Péťo? Fahne hoch!

Na Semeniště navazuje sklizeň a samozřejmě i vý-
mlat, vlastně TETELIŠTĚ ZMRDŮ (2012, 6. publikace
Těsnohlídkova nakladatelství). I my se tetelíme roz-

koší z jejich tetelení, milujeme jejich/své Dream
teamy, Modré Khméry a Duely géniů našeho umění.
„Papež Benedikt XVI. / žehná jedněm i druhým a vy-
práví / veselé příběhy z Hitlerjugend.“ (s. 11). Pussy
Riot po „odvazu“ před oltářem sv. Vita a po odsouzení
na „osm let natvrdo“ jistě mohou spílat Čechům do
kreténů a idiotů, ale český soudce dobře ví, že „cír-
kevní / pravda a láska k majetku zvítězí nad umělec-
kou lží / a levicovou nenávistí“ (s. 15). Jan Palach čte
v nebi „Akumulaci kapitálu od Rosy Luxemburgový“,
protože „Plastiky“ doporučované texty Ivana Magora
Jirouse „sou jen alkoholický / kydy“; Jana Palacha
„nejvíc nasral tím, že v Krumlově / nalitej osahával
tříletou holčičku a vyfás za to / podmíněnej flastr“ (s.
36). Pavel Wonka lituje své oběti a vstupuje „do Ko-
munistický strany Onoho světa“. I Jan Patočka, první

mluvčí Charty 77, „rozčarován naprostým / zplaněním
stěžejní teorie o životě / v pravdě“, opouští filozofický
diskurs a myslí si, že disidenti „s pravdou si vytřeli
prdel“ (s. 41); celá Charta dnes vyhlíží jako „sprostý
podvod a šaškárna“.

Nepochybuji, že se někteří chartisté urazí, ale hy-
perbola je od toho, aby ukázala skutečnost ne takovou,
jak se jeví, ne takovou, jak ji chceme vidět, možná ani

ne takovou, jaká ve své nahotě jest, ale jak ji v panic-
kém děsu nechceme vidět, protože se jí bojíme.

Kozelkova odvaha rozmetat sakralizovaný svět
postkomunistických model je opravdu obdivuhodná.
Uvážíme-li, že jde o disidenta – ale kontinuitně disi-
dentský postoj pohodlnou konformitu „dvorního bás-
níka“ a šaška na plesech a elektorátech upírů vlastně
vylučuje. Nebo ne?

V této sbírce už nejde o efekt hurónského smíchu
a osvobodivého výsměchu; čím dále tím více se dere
do popředí krajně nepříjemné poznání: jde o politi-
kum, o smích skrze slzy. Ale právě a jen tento smích
je osvobodivý, vítězný, znamená vítězství nad před-
sudky, uvědomění si hodnoty vlastního života, nabízí
skutečně osvobodivý výdech. Znamená to však zrod
nového smyslu uměleckého textu? A básnického, pro-
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zaického, výpravného, popisného nebo dramatic-
kého? Čert ví, jakou „beatnickou“ nebo „punkovou“
nebo „undergroundovou“ nebo „performační“ nebo
„subkulturní“ poetiku tyto výpravy do koutů jejich
svědomí zakládají, ale to je pro dnešního čtenáře
a „nezmrda“ asi nejméně podstatné.

Není bez zajímavosti, že na obě sbírky už reagovala
internetová Wikipedie. A to těmito roztomile rozváže-
nými slovy: „V textech se to hemží jmény současných
politických, kulturních i církevních papalášů, kteří se
spolu potkávají v těch nejméně očekávatelných situ-
acích. Nejčastěji skloňovaná jsou tak jména jako Petr
Nečas, Miroslav Kalousek, Václav Klaus nebo Karel
Schwarzenberg. Kozelka na nich (a na spoustě dal-
ších) nenechává nit suchou. Kritizuje, dští svou ne-
spokojenost všemi směry, ale místy už tento postup
začíná zavánět pózou. Aktuálnost obou sbírek však
může být považována za jejich největší neduh. Kníž-
kám totiž chybí jakýsi přesah mimo současnost.“ A je
to hodnocení vskutku jasné a zcela pochopitelné, pro-
tože strhnout masku „zmrdům“ nejen jmenovaným
se trestá i hůře než jen slovy o „póze“, o neduhu „ak-
tuálnosti“ sbírek, o nedostatku „přesahu“ nebo
o zlobě, která „dští svou nespokojenost“. Však tak,
intelektuálskou kritickou pózu našich dnešních spo-
kojených kolaborantů dobře známe…

Třetí sbírkou vydanou v Krucemburku je RAKOVINA
Jana Těsnohlídka, vycházející jako druhá publikace
tohoto nakladatelství; světlo (či tmu?) spatřila už
v roce 2011.

Jakkoli Těsnohlídkovy texty nemají razanci ani so-
ciologickou důsažnost „básněpróz“ bývalého i dneš-
ního disidenta Kozelky, jsou rovněž nekorektní
politicky i poeticky. I tato sbírka chce být seismogra-
fem přítomného bytí, kdy není možné někam utéct

ani se schovat, nelze nikam emigrovat a dokonce
i z „ráje srdce“, tedy z duchovní či vnitřní emigrace,
vás vyžene ruka advokáta či exekutora. Doby, kdy
něco „hnije a smrdí“, kdy tmelem města jsou dluhy,
dobrou náladu udržují antidepresiva, kravaty připo-
mínají oprátky a gigantické kancelářské budovy –
„odkrytý masový hroby“ (s. 25). Tak čteme v básni,
která dala sbírce název i klíč k výběru motivů, faktů
a jejich hodnocení.

Zdá se být tato sbírka málo invenčním textovým
zvracením, nebo jen jakýmsi popisně opisným roze-
pisováním vět na nestejně dlouhé řádky, bez přesahu,
poselství, katarze, slovesné invence atp. Známe to…
Jenže je tu stylizováno hledisko, z něhož mrazí, jako
třeba zorný úhel tupého rasistického skinheada, který
ví, že „je potřeba se připravit je potřeba zastřelit / nej-
bližšího negra! Je potřeba / chodit v tlupách a pobíjet
cikánský tlupy!“ (s. 11). Není bez zajímavosti, že „Ra-
sistická poezie“ byl jeden ze zvažovaných názvů
sbírky. Stylizováno je i hledisko tupé české ovce, v je-
jímž životě „všechno / je připravený“, omezený po-
hled otroka, jenž není schopen ničeho jiného než
opakovat stále stejné biologické pohyby a snít
o změně tohoto svého nezměnitelného života-lezení.

Jakkoli je trojice recenzovaných sbírek nekorektní
a přijatá „poetika“ nehorázná, jakkoli překračuje
mnohé hranice poezie coby poezie a umění jako
„umění slova v estetické funkci“, jakkoli má své před-
chůdce i svůj rodokmen, dokonce mnohé čtenáře do
morku kostí urazí, stojí tyto cesty tam a zase zpátky
za laskavou i nelaskavou pozornost. Nikoli těch,
o nichž se píše a kteří na poezii kašlou, ale těch ještě
nezakrnělých, živých, schopných filtrovat z kontami-
novaného vzduchu do svých plic čistý kyslík.

Takže pánové – první nádech!

Pozvánka na přátelské setkání
František Dostál - LIDÉ PRAVDĚ PODOBNÍ
Ve dnech 30. 4. - 6. 7. 2014 se koná v Tereziánském křídle Starého královského paláce na Pražském

hradě retrospektivní výstava fotografií „Lidé pravdě podobní“. Tato výstava je průřezem celoživotního
díla Františka Dostála, ke shlédnutí bude kolem 300 černobílých fotografií. Výstava je doplněna prodejem
knih, plakátů, pohlednic a dalších předmětů, je připraveno několik doprovodných programů. Otevřeno
denně od 10 do 18 hodin, vstupné Kč 120, snížené Kč 60, rodinné Kč 200.

Photographic Society), získal řadu čestných titulů a více než 100 ocenění. Od roku 2003 publikuje
v časopise Československá fotografie (původně PHOTOLife), je také členem jeho redakční rady, v roce
2008 začal spolupracovat s měsíčníkem FOTO Video.

Výstavu pořádá Správa Pražského hradu a České centrum fotografie o.p.s.
http://www.kulturanahrade.cz, http://www.ccfpraha.cz
Koncepce výstavy: Dr. Jiří Jaskmanický
Kontakt pro novináře - jaskmanicky@seznam.cz, tel.: +420 734 853 410
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Tisková zpráva k zahájení čtenářské části 11. ročníku České básně 2014
Ve středu 16. dubna 2014 uskutečnili pořadatelé z literárního sdružení Vzdorospolek v Klementinu pod

záštitou Národní knihovny ČR tiskové shromáždění k zahájení čtenářské části 11. ročníku celostátní
„soutěže“ O českou báseň roku 2014, do které přihlásilo 255 dílek 102 básníků ze všech koutů ČR.

Byl zde představen kroužkový sešit Střípků, jehož úkolem je kolovat mezi čtenáři díky nezištné pomoci
dobrovolníků i několika knihoven. Jejich výrobu a rozeslání hradí přihlášení básníci: prvoúčastníci „po-
vinně“ nejméně jeden (80 Kč); vícekrát za-
pojení tvůrci ryze dobrovolně. Bohužel
„povinně“, neb žádné jiné příspěvky ne-
dostáváme. Prostřednictvím sešitu čtenáři
během půl roku (do 30. září 2014) neje-
nom že mohou sdělit svůj názor na sou-
dobou českou básnickou tvorbu, ale
především rozhodují v rovině veřejné, kdo
z básníků opanuje hlavní část jedenáctého
ročníku České básně a získá putovní cenu
Stříbrný svitek. Dále rozhodují, kdo z bás-
níků v tzv. druhém sledu získá za svůj vý-
ňatek putovní Bronzový svitek. Pro
potěchu čtenářova oka obohatilo stránky
s verši 12 výtvarníků námětovými kres-
bami a každý z nich pro dovršení záměru
namaloval soutěžní obrázek k jedné ne-
soutěžní básni, čímž se i oni ocitají v čte-
nářském hledáčku.

Pravidla „soutěže“:
- zapojit do soutěže až čtyři básně může
tvůrce pouze přes tiskopis přihlášky, který je ke stažení na stránkách našeho sdružení
http://vzdorospolek.wz.cz;
- ony básně nesmějí být doposud někde jinde zveřejněny, včetně internetu;
- musí být v jazyce českém a bez nevynalézavých rýmů, např. láska-páska-vráska;
- soutěž probíhá kvůli rovnosti hlasování bez jmen tvůrců, čili básník nesmí prozradit svá želízka v ohni,
zůstává tedy utajen po dobu soutěže.

Tvorbu rozděluje na hlavní část a druhý sled odborné předkolo
Je pochopitelné, že všechna díla nelze v sešitu otisknout, takže musí být odborně „proseta“ v tzv.

březnovém předkole. Letos v něm známkovalo básně jako ve škole od jedničky do pětky osm odborníků,
a to za: Národní knihovnu ČR, Unii českých spisovatelů, Středisko východočeských spisovatelů, Kulturní
noviny, literární servery LiTerra a Písmák, Městský úřad Kutná Hora a Havlíčkobrodský deník. Nutno po-
dotknout, že odborníci se mezi sebou navzájem neznají, neznají ani tvůrce básní a neznají je ani básníci.
To proto, aby se zaručila rovnost známkování.

Březnové předkolo určuje navíc přesné pořadí v odborné rovině, na jehož vrcholu získává jeden z bás-
níků putovní cenu Zlatý svitek. My už letošního nositele této putovní ceny známe, leč zůstane utajen až
do konce hlasování veřejnosti, aby čtenáři nebyli touto skutečností ovlivněni a případně se (ne)přikláněli
k oceněnému dílu v odborné rovině.

Do letošní hlavní části bylo na základě průměrných známek od odborníků otištěno z 255 příspěvků 58
básní od 38 tvůrců. Oproti loňské průměrné mezní známce pro hlavní část 3,086 se tentokrát číslo snížilo
na 2,6. Máme z toho zlepšení přihlášených básní radost. Nuže, 64 básníkům zůstalo vše přihlášené mimo
průměr pro hlavní část, přesto i oni soutěží dál alespoň v druhém sledu vždy s jedním výňatkem ze své
tvorby, neboť i mezi nimi se zaskví nejedna perla.

16. dubna 2014, Vlastimil Hloupý (774 982 924, vlastimil.hloupy@seznam.cz)
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Zleva ředitelka Knihovny a Šenovského muzea Simona Sla-
víková (shromaždování čtenářských hlasů), vedoucí výtvarné
části České básně Marek Řezanka a jednatel Vzdorospolku
Vlastimil Hloupý představují 16. 4. 2014 v Klementinu v Praze
nový sešit Střípků pro čtenářské hlasování v 11. ročníku
České básně.
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Na sklonku loňského roku rozvířila malátnou
hladinu českého čtenářství, a také atmosféru ji-
stého pražského hotelu, v němž se konal křest,
kniha Miroslava Štěpána a Petra Holce MIROSLAV
ŠTĚPÁN. MŮJ ŽIVOT V SAMETU ANEB ZRADA PŘI-
CHÁZÍ Z KREMLU (nakladatelství Malý princ, Praha
2013).

Kniha je to rozpolcená – vypravěčský výkon Ště-
pánův je standardní, otázky redaktora bulvárního
Reflexu jsou bulvární, místy až ubohé, málokdy po-
učené. Ale čert vezmi otázky, hlavní jsou odpovědi,
které podávají svědectví z první ruky o příčinách
konce socialismu a zejména o bezprostředním
okamžiku zlomu. Štěpán si nebere servítky a mám
důvodné podezření, že tak trochu sedá na lep zpo-
vědníkovi, přijímá jeho úroveň jazykovou a občas
i myšlenkovou.

Klíčových míst je tu několik. Snad jedno za
všechny:

„Jelikož se KSČ nedokázala uvnitř dohodnout na
nějakém společném řešení situace, jak si Sověti
přáli, nastalo alternativní řešení s Havlem. Takže
i SSSR měl zájem na tom, aby se Havel rychle
etabloval, byl zvolený prezidentem a nalezl se ná-
hradní viník za sedmnáctý listopad…“

Tím náhradním viníkem měl být podle Štěpána
Štěpán, ale tomu můžeme i nemusíme věřit. A o to
historicky vzato ani nejde. Jde o snad už definitivní
potvrzení faktu, že převrat nedělali žádní disidenti,
nýbrž že byl připraven, jako každý převrat v našich
dějinách, mnoho set kilometrů daleko od Prahy.

V Čechách máme vánoční stromeček jen v kra-
tičkých dějinných mezerách, jinak stavíme buď
jolku, nebo Christmas tree. Jak se řekne vánoční
stromeček čínsky, to zatím nevím.

V knize přetištěná informace I. Správy čs. roz-
vědky z 22. listopadu 1989 hovoří jasně: „Podle
současného hodnocení ministerstva zahraničí
USA jsou existující formy činnosti nelegálních
struktur v ČSSR neefektivní. Opoziční skupiny ne-
mají vypracován realistický, přesvědčivý a půso-
bivý program, který by vyvážil skutečnost, že
v řadách těchto skupin nepůsobí osobnost vyvo-
lávající respekt a vážnost veřejnosti. Podle ame-
rického hodnocení tyto vlastnosti nemá

v nelegálních
strukturách nikdo.
Proto dostal zastu-
pitelský úřad USA
v Praze za úkol ta-
kovou osobnost
vyhledat mezi poli-
tiky z řad KSČ.“

Nuže, taková
osobnost se vynoří,
respektive vytvoří,
když se vynaloží
patřičný peníz. To
jsou ony „miliony dolarů“, jimiž se oháněl Tigrid na
proslulém setkání zahraničního disentu.

Jenže Tigrid, jak se všeobecně proslýchá, hrál
nejméně na dvou stranách hřiště.

Kdo měl být nebo byl vyhledán v KSČ americkou
stranou, můžeme leda hádat. Na výběr zbyl v pod-
statě Adamec nebo Štěpán.

Ale byla tu vyšší ruka, a ta vybrala svého kandi-
dáta a jeho zvolení přikázala poslušným straníkům
rozkazem. Neuposlechnutí by bylo potrestáno
a splnění vynuceno – a to je skoro neuvěřitelné –
zásahem „bratrské“ armády z Milovic. Mnichov na
druhou! Nebo už na třetí, na čtvrtou?

Ať tak či onak, vše klaplo na výbornou. Ovšem
jak komu. Lze se jen dohadovat, kdo se domníval,
že jde výhradně o výměnu zkostnatělého vedení –
tomu mohli věřit a zřejmě i věřili nižší figury a kdo
věděl, že se jedná o víc, o geopolitický převrat.

Pokud by chtěl někdo zkusit dopídit se pravdy,
nabízím vcelku spolehlivé kritérium, které se pou-
žívalo už v bibli: Podle ovoce poznáte je…

Úrodu samozřejmě sklidili cizí sadaři, ale nějaké
to jablíčko či hruštička zbyly i pro doma. A tak bych
se ptal, kdo a jak si polepšil. Třeba takový Jan Foj-
tík má 2+1 v paneláku. Jiní zas vlastní vily, parníky,
hotely, zbrojní závody, hutě, doly, ministerská
křesla…

Sapienti sat! čili moudrému napověz!, říkali už
staří Římané, přesněji řečeno básník Plautus v ko-
medii Persea. A komedie je to pro mnohé dozajista.
Pro většinu však tragédie.

http://www.obrys-kmen.cz/

KOMU SPADLO JABLKO DO KLÍNA?
KAREL SÝS
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V minulém čísle Lípy jsme zevrubně připomněli
historické návaznosti celostátního »Roku české
hudby«, který v dekádovém posunu - tedy vždy
s odstupem deseti let - probíhá i letos. Důraz byl
kladen zejména na rok 1924, kdy si široká veřej-
nost připomněla nejen tehdejší sté výročí narození
zakladatelské osobnosti české národní hudby Bed-
řicha Smetany, ale potažmo také jubilea dalších vý-
razných tvůrčích zjevů. Zejména bylo tehdy
vzpomenuto dvaceti let od skonu Antonína Dvo-
řáka.

V průběhu dějin samozřejmě docházelo ke stále
se profilujícím programovým i tematickým promě-
nám jednotlivých ročníků hudebních slavností. Zá-
kladní idea projektu budoucího Roku české hudby
(RČH) se však ve své podstatě příliš neměnila.
Teprve poválečná epocha nabídla pro uskutečňo-
vání pravidelně připravovaných a realizovaných
projektů v desetiletých časových odstupech RČH
dokonalejší koncepční garanci. 

Poválečná éra
Podobně jako v roce 1924, tak se i na prvním

poválečném ročníku RČH (1954) opět významně
podílel všestranně erudovaný muzikolog a poly-
histor, přední smetanovský badatel Zdeněk Ne-
jedlý. Pojetí moderněji a společensky aktuálněji
vnímané akce se však od původní podoby z roku
1924 poněkud lišilo. O třicet let zkušenější aka-
demik Nejedlý se v novém politickém pohledu na
události a jejich hodnocení, i ve změněných spo-
lečenských podmínkách, rozhodl pojímat RČH ni-
koliv jako záležitost spíše oslavně vlasteneckou,
nýbrž spíše jako strukturálněji pojímanou součást
moderního pohledu na poslání kultury a umění ve
společnosti. 

V duchu principů názorového strukturalismu,
jehož jedním z čelných představitelů byl především
estetik Jan Mukařovský, se také RČH v poválečné
epoše rozvinuly do širších vazeb. Akce opustila ně-
kdejší meziválečnou podobu spíše »národovec-

kou«, aby byla nově pojímána coby prostředek
k širšímu šíření obecné osvěty. Odpovídalo to do-
bovému klimatu celospolečenskému, tudíž i poli-
tickému. 

Výrazně se to projevilo zejména roku 1964, kdy
RČH dokonale plnil představy o obecném vlivu
hudby, tedy nikoliv jen jako limitované umělecké
kategorie. Snaha o širší propojení s dalšími ob-
lastmi (například s výtvarným uměním) byla ojedi-
nělá. Odpovídala totiž moderně orientovaným
záměrům tehdejší socialistické epochy, současně
však konvenovala svým koncepčně pojatým pře-
sahem dobově pojímané rovině obecného estetic-
kého působení v duchu aktuálních mezinárodních
trendů. To se bohužel v následujících ročnících RČH
(1974, 1984) v takovém rozmachu a tematickém
rozpětí plně nedařilo. Koncepce RČH začala v roce
1984 stagnovat.

Politické vlivy
Ještě hůře dopadl vlivem hektických událostí -

především politických - následný ročník 1994. Již
minule jsme poznamenali, že špatný, dokonce až
přímo destruktivní vliv měly v tomto ohledu rov-
něž negativisticky pojímané postoje Václava
Havla vůči historicky i umělecky prověřeným hod-
notám. Jeho názorová jednostrannost (vlastně do
určité míry až omezenost!) se totiž namísto časo-
vým horizontem prověřený výběr skutečných kva-

KULTURU OVLÁDAJÍ BYROKRARÉ
– ANEB O »UMĚNÍ MOŽNÉHO« 
Příspěvek k letošnímu Roku české hudby
Tomáš HEJZLAR
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lit, jež však Havel v hudební sféře příliš neuzná-
val, orientovala na periferní směry s undergroun-
dovými prvky. Tím se Havel zásadně lišil od
objektivněji orientovaných názorů Masarykových.
Také ideologicky dosti jednostranně motivovaná
a pojímaná dramaturgická koncepce, zavrhující
dokonce i prověřené a obecně uznávané nadča-
sově platné postuláty, orientovala celkové smě-
řování RČH 1994 v nejednom případě až zcestně.
Celek pak nepůsobil kompaktním dojmem. Pre-
ference pomíjivých hodnot, jak ukázal další vývoj,
některé z nabízených aspektů vehnala do téměř
nebezpečné utilitární a separátní uzavřenosti, sa-
mozřejmě s časově omezenou platností. Tehdejší
»novoty« se velmi rychle přežily a zapadly, kon-
cepci RČH neobohatily.

Teprve RČH 2004 nabídl tematicky ucelenější
podobu. Adekvátně významněji byl tehdy připome-
nut - kromě do té doby preferované skladatelské
trojice Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš
Janáček - také další z nejvýznamnějších stálic no-
vodobé české hudby, tedy Bohuslava Martinů. Tím
byla stvrzena skutečnost, že tato tvůrčí čtveřice je
v posmetanovském vývoji české hudby nejvýraz-
nější.

Když »šiml« zařehtá
V roce 2004 však sehrávalo pro vývoj RČH

a jeho uplatnění v širších společenských kontex-
tech velmi negativní roli byrokraticky orientované
Ministerstvo kultury České republiky (MK). Svým
tehdejším mocenským vlivem totiž chtělo doka-
zovat svou úřednicky motivovanou suverenitu
a moc, ovšem na úkor parametrů uměleckých
a obecně osvětových. Nebylo jistě nikterak
snadné projekt RČH »protáhnout« přes tři přichá-
zející i odstupující ministry kultury a výměny dal-
ších vlivných ministerských úředníků. Podle
svědectví pamětníků se například na realizaci
RČH 2004 dosti nechvalně podílel ministerský
odbor pod vedením tehdejšího ředitele Kupky,
který za program vnitřně zodpovídal. Bylo tedy
nutno proti této ministerské averzi využívat vlivů
dalších, a to »seshora« i »zezdola«, protože
hudba ani národní téma nebyly v té době spon-
tánní prioritou společnosti. Tento fakt měl různé
společenské příčiny. Je nyní na nezávisle objek-
tivních historicích, aby vskutku neslavnou kapi-
tolu MK ČR náležitě a objektivně kriticky
zhodnotili. 

Kromě faktorů obecně společenských i politic-
kých sehrávala při přípravách RČH v letech 2004
i 2014 důležitou roli proměnlivá, ovšem perma-
nentně nestabilní a často velmi problémová situ-
ace ekonomická. Zatímco v roce 2004 se státní
politika ještě tematikou obecné finanční krize
věcně příliš nezabývala (i když signalizující prvky
již ze zahraničí přicházely!), právě ročník 2014 se
vlivem obecné ekonomické nestability stal typic-
kou ukázkou nezájmu - někdy dokonce až aro-
gance - státní kulturní politiky ve vztahu ke
konkrétním událostem v kulturní (umělecké) sféře. 

Nadvláda financí
Přestože vlivem dlouhodobě vzrůstající perma-

nentní inflace faktická hodnota české koruny kle-
sala, celková dotační částka z prostředků MK ČR
ve výši přibližně padesáti milionů korun, investo-
vaných do oblasti tzv. živého umění, se ani letos
od ročníku 2004 příliš neliší. Podrobnější rozbor
by jistě přinesl velmi zajímavé výsledky, jak vládní

garnitury pod vedením premiérů Petra Nečase
a Mirka Topolánka kulturní oblast trvale ignoro-
valy. Velmi neslavně, někdy dokonce až tristně se
v tomto ohledu projevila svými nekoncepčně pro-
blémovými rozhodnutími bývalá – profesně zcela
nekompetentní a problematikou neobeznalá - mi-
nistryně kultury Alena Hanáková. Pod příkaznic-
kým »bičem« tehdejšího neméně kritizovaného
ministra financí Miroslava Kalouska způsobila
tehdy i při jiných příležitostech řadu evidentních
problémů a dopustila se mylných rozhodnutí. Jak
mi zcela soukromě sdělila koordinátorka projektů
RČH Lenka Dohnalová, »kdyby paní ministryně
Hanáková sama nestáhla program z nelegislativ-
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ních úkolů vlády, myslím, že by se podařilo i tento
program s žádostí na ministerstvo financí navý-
šit«.

Způsob, jakým jsou u nás dlouhodobě schvalo-
vány a procesovány státní a dotační peníze, je
podle zkušených znalců dané problematiky velmi
nepružný. Shodují se v názoru, že když například
do deseti procent přesunu prostředků v rámci re-
sortu musí proces schvalovat ministerstvo financí
a nad tuto částku dokonce příslušný parlamentní
výbor, dochází podle mínění znalců nejen k problé-
movým prodlevám, ale i k trvalým ztrátám. 

»Když existuje tzv. notifikace dotačních titulů
v Bruselu od roku 2004, tak jsou rezorty dost
zchromlé. Konkrétně koncepce RČH byla připra-
vena již na konci roku 2011, ale čekali jsme v po-
řadí na projednání s ministerstvem až za Českou
filharmonií a jejím požadavkem na přesun pro-
středků z věcných do mzdových v rámci MK, tedy
nešlo o žádné navýšení z prostředků rezortu mi-
nisterstva financí, ale o prostý přesun v kapitolách
MK,« specifikovala dlouhodobě neutěšený stav
dr. Dohnalová. »Táhlo se to, pak se rozjely politické
hrátky a další turbulence kolem Národního divadla
- a najednou se rozhodla paní ministryně Hanáková
program stáhnout z nelegislativních úkolů vlády,«
dodala.

Umění možného
Ačkoliv roku 2004 tehdejší vláda neposkytla re-

sortu kultury pro realizaci RČH žádné finanční pro-
středky navíc, přesto tehdejší politická součinnost
byla díky vládnímu úkolu samovolná. »Tehdy jsem
musela obesílat, obcházet další struktury a sub-
jekty, aby se zapojily jako partneři. Pravda, politic-
kou součinnost mi MK nakonec slíbilo, na mou
žádost vysvětlující a podporující dopisy na pražský
Magistrát, Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy ČR či jednotlivé kraje a podobně na minis-
terstvu skutečně vždycky napsali, ale mohlo to jít
jistě snadněji,« posteskla si dále dlouholetá koor-
dinátorka RČH Dohnalová. A nevidí to ani pro bu-
doucnost lépe. »Ostatní obory byly samozřejmě od
začátku ve střehu, aby finance nebyly vůči nim
úkorné, takže kdyby MK vyčlenilo nějakou výraz-
nější částku ze svého rozpočtu, ani by to neprošlo.
I tak to bylo napjaté. Proto je RČH uměním mož-
ného. Například už nákupy přes tržiště nejsou věcí,
která by usnadňovala flexibilitu. Velké centrální za-
kázky jsou spíše prokorupční, navíc pro organizace

našeho typu nevhodné. Možná nějaký obecní úřad
může čekat měsíce na nějaké vybavení, ne tak or-
ganizace, které produkují konkrétní projekty.
A bude hůře...«

Tvořivost a spolupráce
Investigativně pojímaná mediální informace

musí problématiku vnímat z mnoha aspektů. Jest-
liže tedy občas ve svých textech nejednou věcně
kritizuji úroveň, programovou skladbu i dosah
a umělecký či celospolečenský přínos RČH v jeho
posledních třech po sobě v dekádovém sledu jdou-
cích ročnících (tedy RČH 1994, 2004 a 2014), není
tak nikdy rozhodně činěno pouze ze subjektivních,
natožpak dokonce z jen politicky motivovaných dů-
vodů. Jako prioritní je totiž vždy nutno vnímat
kromě vlastního obsahu také dosah akce, jež v po-
válečné etapě výrazně napomáhala všeobecné
společenské kultivovanosti. A dokonce nejen
v rámcích domácích! RČH měl totiž i nesporný pře-
sah mezinárodní. 

Jednotlivé ročníky RČH se v poválečné epoše
díky obsáhlé a promyšlené koncepci - až do roku
1989 účinně a výrazně pozitivně podporované stát-
ními institucemi - projevovaly zřetelným pozitivním
dopadem v širokých vrstvách obyvatelstva, tedy
nejen u jeho hudbymilovné části. Akce totiž napo-
máhala obecně platným estetickým normám roz-
voje moderního člověka, jak je to běžné ve všech
civilizovaných zemích evropských i zámořských.
Díky cílevědomé podpoře státu se RČH navíc stával
až do roku 1989 i účinným instrumentem v mezi-
národním kontextu. Napomáhala tomu široce roz-
vinutá celistvá koncepce státní kulturní politiky,
tedy se nejednalo o spíše jen nahodilé příspěvky.
To ovšem samozřejmě může být realizováno jen
v situaci, kdy stát a případně i soukromé subjekty
akci vnímají jako nedílnou součást všeobecné
vzdělanosti národa. 

Podtitulem programu RČH je »tvořivost a spolu-
práce« - ovšem tyto faktory nejsou přímo závislé
na finančních prostředcích. »Jsem osobně pře-
svědčena, že není třeba pořádat ‚více muziky za
málo peněz‘, ale spíše je nutno změnit úhel po-
hledu na běžnou praxi a nést se pro tento rok na
příbuzné tematické vlně,« konstatuje závěrem ko-
ordinátorka programu RČH Lenka Dohnalová. S tím
lze samozřejmě souhlasit. Uvidíme, zda se tyto zá-
měry v daných současných společenských pod-
mínkách skutečně podaří naplňovat. 
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1. Výstava obrazů mé ženy Evy ve vlašim-
ském zámku.

2. Svět knihy - jako důkaz, že přes všechny
atentáty Topolánkovy a Nečasovy vlády na kulturu
lidé pořád ještě čtou.

3. Večer šansonů Renaty Drössler v Salmov-
ské literární kavárně. Sláva, šansony bohudík ne-
patří na seznam ohrožených druhů!

JIŘÍ ŽÁČEK, básník a spisovatel

**********************************************
1. Zdeněk Hrabica: Pět válek Ludvíka Svo-

body. Vydala FUTURA Praha. Hrabica píchl do vo-
sího hnízda. Co píchl, on ho roztrhl! Ludvík
Svoboda je pro pravici padouch, zrádce, ruský
agent. Nejhlasitěji to vykřikují agenti pracující pro
služby západně od Labe, pracující pro zánik to-
hoto státu. Ludvík Svoboda třikrát zachránil svou
vlast a to se v Čechách neodpouští.

2. Romana Nejdlová: Amšel (syn Herrmanna
Kafky). Vydalo nakladatelství Galén Praha. Asi
nejlepší česká kniha o Kafkovi, o němž všichni
žvaní, ale nečtou ho. Navíc poslední kniha, k níž
stačil napsat (geniální) doslov Zdeněk Frýbort.
Nedávno vyšla ještě jedna skvělá kniha: Vlak do
Výmaru (Volnost, rovnost, bratrství s Goebbel-
sem). Ladislava Chateau v ní dokumentuje starou
pravdu: malá země – malá kolaborace, velká
země – kolaborace ve velkém.

3. Kamil Lhoták: Amerika. Unikátní cyklus 400
kreseb z roku 1951 jsme měli možnost poprvé
uvidět pohromadě v Numizmatické galerii ENA na
rohu Václavského náměstí a Jindřišské. Za malí-
řova života vyšlo jen osm listů ve Světové litera-
tuře 2/1957. Lhoták kreslil Ameriku (ale i Rusko
a SSSR) tak, jak to nikdo rodilý nedovedl. Pokud
se nenajdou peníze, cyklus odputuje do USA
a nám zbude katalog a oči pro pláč.

KAREL SÝS, básník, šéfredaktor týdeníku
Obrys-Kmen a předseda UČS

**********************************************
Proti matení hodnot, devastaci kultury a jedno-

strannému hledání finančního úspěchu se brání
svými díly dnes do kouta zatlačovaní a umlčovaní

levicoví autoři typu Karla Sýse (jeho letos vydaná
obsáhlá filozoficko-reflexívní báseň Apokalypsa
podle Joba), básníka, spisovatele a překladatele,
jenž je spolu s básníkem Danielem Strožem ve-
doucím redaktorem úspěšného a širokými vrst-
vami čtenářů sledovaného týdeníku Obrys-Kmen
(přílohy Haló novin).

Nelze se nezmínit o srdcem píšící regionální
básnířce, výtvarné umělkyni Bohumile Sarnové,
jež vyniká skromností a neokázalostí, a která

kromě svého uměleckého tvoření pořádá v Ji-
hlavě již řadu let každoroční předvánoční recitál,
věnovaný milované Vysočině, ve spolupráci
s manželem, výtvarníkem Františkem Sarnou.

Udržení a rozvoj národní identity již od r. 1993
zajišťuje Výbor národní kultury nejen pravidelně
pořádanými hodnotnými kulturními akcemi a vy-
dáváním čtvrtletníku Lípa, na němž se bezplatně
podílí jeho spoluzakladatelka a předsedkyně VNK
Věra Beranová a šéfredaktor Jan Poláček. Do to-
hoto hodnotného čtvrtletníku přispívají autoři,
kteří nevzdávají boj proti úpadku a degeneraci
kultury a její proměny v šoubyznys, tedy ti, kteří
usilují o zachování kultury, již český národ uhájil
i v dobách nejkrutějších.

JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ, 
literární historička

**********************************************
Básnickou sbírku Karla Sýse Apokalypsa podle

Joba. Podle mne kniha roku. A ovšem si jí musel
zafinancovat autor sám, jak bývá u nás již ustá-
leným zvykem, sám si ji i příležitostně prodává.
Již svou černou obálkou a snímkem od Františka
Dostála na titulní straně napovídá, že uvnitř ne-
čeká moc veselé čtení. Zato ale čtení velmi po-
třebné, dokonce s léčivými účinky. Mnohé totiž
vyléčí z posledních iluzí o liberálním kapitalismu.
Pro některé jedince bude dokonce soustem
s mírně projímavými účinky, až z ní samým vzte-
kem a zlobou dostanou diaré. Škoda, že knihu ne-

KTERÉ TŘI KULTURNÍ POČINY V ROCE 2013
POVAŽUJETE ZA NEJVÝZNAMĚJŠÍ?



budou číst všichni novodobí normalizátoři, mast-
ňáci a mafiáni. Sbírka je obžalobou nenasytné,
neviditelné pracky trhu, která urve, co se dá, která
rdousí a dáví další a další oběti. Je básnickým
otiskem postmoderní doby, již docela šílené,
a společnosti chronicky nemocné. Globalizovaný
kapitalismus spolehlivě ničí vše kulturní a mo-
rální v (nejen) našem národě. Naštvaný autor těch
nemá radostných slov, jež řekl by a plesal. Straní
nepotřebným lidským zdrojům, straní tedy těm
ponižovaným a vyřazeným lidem z kapitalistic-
kého tržního ráje. Vystresovaní a zlomení lidé od-
hazují stále častěji své životy do nebytí. Unikají
tak z panujícího marasmu a z neřešitelných život-
ních situací, nebo plní již tak narvané blázince.
Z posledních sil už přežívají jen ostrůvky pozitivní
deviace, kde si lidé ještě zachovali zdravý rozum.
Je cosi shnilého ve státě českém, nenajdete tu
lotra, aby to nebyl lump. Ecce homo! A člověk člo-
věku vlkem. Sobectví vítězí na všech frontách pro
novou globalizovanou Evropu, pro anglosaský
New World Order, tedy Nový světový řád. Teflo-
nový keř dohořívá, Bůh výmluvně mlčí a víra se
ztrácí. Aurora zvedá kotvy a odplouvá k obzoru při
svitu unavených hvězd. Příliš mnoho lidí ještě ani
dnes nic nepochopilo….

Je mnoho pekel, jedním je také peklo zapo-
mnění. Ale to Sýsově excelentně napsané knize
rozhodně nehrozí. Respekt!

***************************
Ať už z postu spisovatele nebo čtenáře, dnešní

surové době se dá bránit i satirickou a humornou
tvorbou. Taková je i kniha Jiřího Žáčka Strážce
majáku, kterou jsem měl nějakou dobu na svém
nočním stolku a před spaním jsem se do ní vždy
s chutí začetl. Pozitivně mne nabila a usínalo se
mi daleko lépe, bez nutnosti polykání Neurolů na
zklidnění nervů. A to není dnes vůbec málo.
Jedná se o soubor básní, aforismů, fejetonů,
esejů, poznámek, myšlenek, a to na mnohá lidská
témata. Moudrá to a přes kritické momenty las-
kavá kniha, navíc vtipně napsaná. Nevím, zda
jsou pro autora ctění čtenáři těmi strážci (imagi-
nárních) majáků, kteří se starají, aby díky jejich
zpětné vazbě básníci a spisovatelé nezbloudili
v moři svých myšlenek. Ale zcela určitě je to on
coby strážce majáku, který svými signály osvět-
luje realitu kolem nás a upozorňuje na číhající ne-
bezpečí a možnost ztroskotání, i když tak činí
s humorem a z poklidu své přívětivé chalupy ve

Frýdlantu v severních Čechách. Ano, každý básník
a spisovatel je stejně osamělý jako ten skutečný
strážce majáku.  

Jiří Žáček závěrem vyslovuje své optimistické
přesvědčení, že virus poezie je tak vitální, že po-
sléze zvítězí nad sterilním (dodávám, a pokrytec-
kým) světem šílených politiků, šílených ekonomů,
šílených válečníků a šílených náboženských fa-
natiků. Aby svět zůstal pro lidi dobrým místem
k narození i v třetím tisíciletí.

Knihu doprovází zajímavé koláže (i fotografie)
Miroslava Huptycha, pro jehož tvorbu mám už
dlouho slabost. 

Přimlouvám se jen do budoucna za větší písmo
a nešetřit při tom ani s tiskařskou černí. To se ale
týká i sbírky Apokalypsa podle Joba od Karla
Sýse.

************************
Za další kulturní počin považuji knihu od Mi-

chala Černíka, kterou nazval Vánoční dárky.
Pravda, vyšla v samém závěru roku 2012, ale
cestu ke čtenářům si nacházela spíš až od za-
čátku roku 2013. V anotaci ke knize se praví, že
tentokrát jsou vánočními dárky básně, navozující
atmosféru Vánoc, kdy je v lidech zotvíráno a mají
pochopení jeden pro druhého, atmosféru Štěd-
rého večera, zimní a vánoční elegie, pokleknutí
básníka, jeho šest modliteb k životu. Jde o výběr
ze starších veršů i veršů dosud nepublikovaných
k ozvučení vánočních svátků. Kniha je velmi su-
gestivně ilustrovaná autorem samotným a po-
dobně modlitební jako Kniha lidských přání.

Snad nám schází víc lásky, poznání, že jsme
přijímáni, že jsme milováni, že máme svou cenu,
že nejsme ztraceni a zapomenuti, že nejsme
sami. Básník dodává: Jsou takové chvíle, kdy se
schoulíte do svého srdce. Přeji vám někoho blíz-
kého, kdo je tam s vámi. A vyslovuje přání: Ať se
vám daří setkávat se s lidmi, kteří se stávají va-
šimi lidmi a vy jejich člověkem. Půjčuji čas od
času knihy poezie našich i světových autorů
svému známému. Ale teprve když jsem mu letos
v únoru půjčil básnickou sbírku Vánoční dárky, do
knihy vložil pro mne psaníčko: Honzíku, děkuji
mockrát za zapůjčení, moc hezké… Kamil. Za pár
dní jsem se dozvěděl, že si i některé básně opsal
a chce je posílat coby přáníčka k Vánocům a do
nového roku svým známým a kamarádům.
Ostatně - takové bylo i přání autora samého. Co
k tomu ještě dodat? Prokřehlé tělo můžeme ohřát
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u ohně či u kamen, ale prokřehlé srdce a prokře-
hlá duše pookřeje třeba při četbě takových hlu-
boce lidských poselství. Jsou od laskavého
a moudrého člověka, který svým psaným slovem
hovoří z duše podobně laskavým, vnímavým a cit-
livým čtenářům, nejen v čase vánočním. Pro-
mlouvá k lidem, jejichž srdce a víra neokoraly, cit
a soucit nebyl ubit, a kteří si přejí lepší tento náš
svět, který stejně jako chléb náš vezdejší dejž
nám, ó Pane, dnes i zítra. Amen. 

**********************************
Nemohu ale zapomenout ani na některé další

knihy a jejich autory. S vročením roku 2013 to je
další skvostná sbírka básní esejisty, novináře
a básníka Daniela Strože Slzy pro Anny van Gild
aneb Bývávalo. Zajímavá je i Odcizená krajina od
Jiřího Čejky, rozsáhlá to sága z naší minulosti, kde
autor na několika postavách zobrazil mnohé po-
litické peripetie, kterými naše vlast prošla za po-
sledních sedm desetiletí. Epigramy a satiry Jiřího
Stana, které vydal pod názvem Hej, vy tam na-
hoře, se trefují do nenažraných kapitalistických
strůjců údajného zemského to ráje napohled.
I tuto knihu si musel autor bohužel sám zafinan-

covat. Asi už nikoho nepřekvapí, že stejně je na
tom také Bohumír Pospíšil s jeho milou básnickou
sbírkou Hulínské kořeny, kde se básník ohlíží za
svým životem a vzdává hold Hané i Helence z Vy-
sočiny.  

JAN POLÁČEK, šéfredaktor časopisu Lípa
**********************************************
Ta otázka mě zaskočila! Co vybrat v současné

české kulturní poušti, v zemi, kde už téměř nee-
xistuje kvalitou ani průměrný původní film, diva-
delní představení nebo odkud se kamsi vypařili
jen trochu zapamatovatelní herci? Jak hodnotit
kulturu v prostředí, kde dočista zdegenerovalo
spisovatelské řemeslo, rozpadají se ostatní umě-
lecká odvětví a kde polonahé pološtětky, tlemící
se na nás vyzývavě z televizních obrazovek, neo-
vládají spisovný jazyk?

Kdybych dostal otázku, jaký kulturní zážitek byl
pro mne v uplynulém roce tím nejotřesnějším,
věděl bych si okamžitě rady. Za největší debilitu
bych bez rozpaků označil televizní seriál České

století. Nevzpomínám si, že by někde jinde
v okolní civilizované Evropě dosáhli tak zdrcují-
cího přístupu k vlastní historii. Připadalo mi, že
tvůrci tohoto megapaskvilu chtěli veřejnosti mer-
momocí dokázat, jací že jsou Češi ubozí sráči.

Pro mne osobně tedy jediným a opravdovým
kulturním počinem zůstává básnická kniha Apo-
kalypsa podle Joba, vydaná až na sklonku roku
Karlem Sýsem. Stejně jako kdysi Mácha svůj Máj,
byl nucen vydat si ji vlastními prostředky. Tu Má-
chovu knihu tenkrát závistiví kritici alespoň ztr-
hali. O té Sýsově česká média nereferují,
přecházejí ji mlčením. Výjimkou byly celkem tři
pozitivní recenze, otištěné v Obrysu-Kmeni. Ale
ovšem, chápu situaci: Jak vlastně jinak, než pře-
hlížením naložit s geniálním básníkem ve zdej-
ším, pakulturou systematicky ničeném ovzduší?

Ať se snažím, jak chci, ony tři požadované vý-
znamné kulturní počiny nedám dohromady. Proto
jenom ještě vyjádřím upřímnou radost z časopisu
Lípa, který je čtvrtletníkem Výboru národní kul-
tury. Pod vedením šéfredaktora Jana Poláčka do-
stalo se vloni časopisu důstojného obsahu
i profesionální podoby. Jenomže ani tady si neči-
ním iluzí: Může zdolat cosi tak hodnotného ny-
nější překážky v podobě do všech koutů zabředlé
společenské tuposti? Je to podle mě sisyfovština
rovnou na desetiletí!

DANIEL STROŽ, básník, publicista, 
poslanec EP v letech 2004-2009

A JE TO TADY! 
Dne 29. 4. 2014 jsem dostal poštovní zásilku ze

Spolku Slovenských spisovatelů (SSS): 
1. Členské shromáždění SSS se uskuteční v Tr-

navě, kde žije jen asi 1, či 2 členové SSS, přičemž
SSS neproplatí ostatním jízdné. 

2. Je to průhledné minimalizaci počtu přítom-
ných členů na tomto setkání (většina z nich žije
v Bratislavě), aby se hladce schválilo připravené
řešení. 

3. Jde o schválení nových Stanov SSS, kde se
zavádí institut PŘISPÍVAJÍCÍHO ČLENA SSS, kterým
může být FYZICKÁ I PRÁVNICKÁ OSOBA, což by le-
galizovalo již avizovaný pokus Jaroslava Rezníka
staršího, aby DO MAJETKU SSS mohla vstoupit ne-
jmenovaná FINANČNÍ SKUPINA, která tak získá bu-
dovu SSS v centru Bratislavy (na Laurinské 2). 

PAVOL JANÍK
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Již ve třicátých letech sloužil Julius Fučík Egonu
Hostovskému jako příklad neslučitelnosti role re-
volucionáře a intelektuála. Podle něj pravý intelek-
tuál nemůže být revolucionář, nemůže být hrdina.
Role intelektuála a hrdiny se podle něj vzájemně
vylučuje. Právě na životním příběhu Julia Fučíka
lze dokumentovat, že tato teze poněkud kulhá.
Tedy intelektuál ve své podstatě revolucionář je,
ale ne ve smyslu, že běží hned na barikády, ale
svým způsobem revolučně myslí, jedná. Jeho jed-
nání se pak neprojevuje ve střelbě, ale síla jeho
projevu je v myšlence, v textech, ve veřejných pro-
jevech. 

Postavení intelektuála bylo téměř vždy těžké,
o současnosti se lépe nebudeme vyjadřovat. Vý-
znamní myslitelé své doby jako byl Erwin Panofský,
u nás pak estetik Jan Mukařovský a další, si tento
stav uvědomovali, a pro jeho charakteristiku volili
někdy až poetický příměr. Poukazovali na to, že in-
telektuálové jsou v pravém slova smyslu ti, kteří ví
a dovedou si představit, co bude v budoucnosti, ale
ví to jen díky tomu, že sedí někde nahoře (na
palmě, na strážné věži) a z tohoto postavení vidí do
dálky. Vidí, a dovedou si představit, co může být,
co by se mělo dělat. Mají pocit, že to musí sdělit
směrem dolů a tak křičí - poslechněte, tímto smě-
rem bychom se měli dát, tudy vede cesta, to je ře-
šení. Jenomže ti dole je neslyší. Oni tedy slezou
dolů, jenomže tím už ztrácí schopnost vidět, kam
by se mělo jít. Je to tedy takové trošku absurdní,
tak tedy sedí na tom stromě, či na té věži a křičí
na další lidi, co sedí na protější věži, či na stromě,
aniž by jejich hlas bylo slyšet dole.

Fučíkovi se podařilo z toho stromu křičet tak na-
hlas, že ho přeci někdo slyšel. A to ve všech mož-
ných oblastech jeho činnosti. Dnes jsme v podobné
situaci. Sedíme na těch palmách, či v našich kra-
jích to budou spíše věže a vzájemně na sebe kři-
číme a říkáme si, jak je možné, že to ti dole neslyší.
Anebo to slyší jen napůl. 

Co se týká Fučíka, jeho úlohy jako kulturního
pracovníka, umělecko-historického kritika, este-

tika. Myslím, že na
to se zapomíná,
a že celá oblast
jeho činnosti pře-
devším z 20. let
bývá opomíjena.
V rámci literatury se hovoří o známých věcech (Bo-
žena Němcová bojující, atd.), ale poněkud mimo je
jeho činnost konkrétně kritická. Chtěla bych upo-
zornit na to, že Fučík zasahoval svými uměnověd-
nými východisky a řešeními ve dvou rovinách.
Obecně do estetického myšlení mezi dvěma vál-
kami, specificky pak do levicového konceptu. Jen
pro orientaci: estetické myšlení se rozvíjí jak v po-
loze programové estetiky, tak i estetiky akade-
mické. Česká estetika byla tehdy tradičně silně
poznamenána programovými hledisky. Několik
jmen pro upřesnění - do toho akademického pro-
středí náleží třeba Otakar Zich, Jan Mukařovský,
Mirko Novák, a rovněž Zdeněk Nejedlý. Je důležité
si uvědomit, že Nejedlý v této etapě, speciálně ve
20. letech patřil k významným představitelům aka-
demického pojetí estetiky na rozdíl od pozdějších
období. 

Představitelé programové estetiky se snaží,
oproti představitelům akademické estetiky, své
myšlenky či vědecké výdobytky mnohem více a ra-
zantněji konkretizovat, realizovat. Jako například
Václav Černý, F. X. Šalda, Otakar Mrkvička, Karel
Teige, Bedřich Václavek, František Kovárna. Co
jméno, to významná osobnost, mezi ně bezesporu
patřil také Julius Fučík.

Šíře uměleckého, a tedy i estetického klimatu,
ve 20. a 30. letech 20. století, do které Fučík vstou-
pil, byla téměř bezbřehá. Byl to strukturalismus,
surrealismus, poetismus, konstruktivismus, du-
chovně náboženská orientace a velmi silná levi-
cová orientace. Levicové pojetí mělo mnoho podob,
ve kterých se Fučík realizoval, tedy ve kterých pub-
likoval své statě. Byla to především 20. léta, ve kte-
rých Fučík publikoval umělecké kritiky, které se
vyznačovaly velkým historickým zázemím, hlubo-
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Postavení intelektuála
bylo vždy velmi těžké 
VĚRA BERANOVÁ
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kým vzděláním, čímž se někdy odlišoval od svých
souputníků, u kterých jejich kritiky byly spíš "ad
hoc". To u něho nepřicházelo v úvahu. V tomto ob-
dobí byl Fučík hluboce zasažen autory deklarují-
cími svými díly národní charakter: oblíbil si Karla
Klostermanna, ale byl okouzlen i Jackem Londo-
nem, Zikmundem Winterem, Karlem Matějem Čap-
kem-Chodem, ale na druhé straně také Jiřím
Wolkerem. Byla to dost různorodá společnost. Na-
příklad ještě za Wolkerova života publikoval recenzi
jeho básnické sbírky Těžká hodina.  V podstatě ve
čtyřech větách této recenze je obsaženo Fučíkovo
krédo: "Všecko umění, jež je v pravdě veliké, vy-
růstá z boje. Z boje o vyjádření umění. A největší
umění je těch, kteří stále podléhají. Neboť dílo, to
jsou rány a zranění." Kriticky se vyjadřoval přede-
vším v rámci literatury, ale bylo to i výtvarné umění,
které jej zajímalo. Psal divadelní kritiky a referáty,
třeba i ze zahraničí (např. z Berlína). Také se sou-
středil na kritiku Osvobozeného divadla, všímal si
rovněž scénografie. Z českých estetiků si velmi
vážil Otakara Hostinského, pokládal jej za zaklada-
tele českého estetického myšlení.

Jeho vztah k Šaldovi je všeobecně znám. Když
chtěl Fučík charakterizovat F. X. Šaldu, tak říká:“
Šalda, to je idealistická dialektika, a já, to je mate-
rialistická dialektika“. Fučíkova filosoficko- ideo-
logická východiska při řešení kulturně uměleckých
problémů byla zásadně levicová. V této souvislosti
bychom si měli uvědomit, že je obtížné hovořit
v pravém slova smyslu o marxistické estetice, a to
nejen u Fučíka. Výstižněji je charakterizovat tyto
proudy estetického myšlení jako obecně levicové.
Právě znalost různých řešení a hledání cest zá-
kladní estetické problematiky v celém období první
republiky nám dává za pravdu. Levicová orientace
prodělala za těch dvacet let první republiky velké
množství proměn, vybrala jsem jen některé, které
považuji za zásadní. Jedna z nejdramatičtějších
byla takzvaná generační diskuse (o krizi kritérií),
kterou podnítil Jindřich Štýrský v roce 1928. V pod-
statě šlo o jeho ostrou kritiku mladé generace hlá-
sící se k levicovému chápání světa, kde použil
přirovnání: „sedí na dvou židlích, koupe se ve vaně
a při tom vyhlašuje revoluci“. Z dnešního hlediska
je to trochu naivní, ale ta podstata tohoto tvrzení
bylo hluboké a zásadní. Dále je tato krize kritérií
rozpracována ve velkém množství článků a studií
různých autorů. Do diskuze se zapojil například
Ivan Sekanina a další, v podstatě to byl rovněž spor

Fučíka s Teigem, který probíhal na stránkách In-
dexu. Šlo vlastně o výklad podstaty a charakteru
avantgardy. Jestli má být spojena s politickým hnu-
tím, nebo je-li to předvoj do budoucna. Jestli sou-
časné umění má být spojeno s chodem
společnosti, nebo je to jenom předstupeň dalšího
umění. 

Osobnost, která stála po boku Julia Fučíka
v rámci radikálnějších postojů, byl Bedřich Václa-
vek. Například problém budování marxistické es-
tetiky považují oba za velký úkol, jehož řešení je
však teprve na počátku. Nejen oni, ale i další před-
stavitelé estetického myšlení přelomu 20. - 30. let
si byli vědomi toho, že Marxistická teorie a kritika
umění, ve smyslu vybudovaného systému, s pev-
nými jednoznačnými kritérii zatím chybí. Tato situ-
ace paradoxně umožňovala kreativní přístup
k řešení základních problémů estetiky a teorie
umění, hledání dalších možných cest. 

Kdybychom to chtěli ještě více konkretizovat, tak
bychom řekli, že ty spory jsou na jedné straně
spíše takové teoreticko-abstraktní, ale na druhé
straně se také úzce pojily ke konkrétním kritikám
uměleckých děl své doby. O co tedy konkrétně šlo? 

Šlo o to, jak se kdo z avantgardy staví k aktuál-
ním uměleckým konceptům, jako byl konstruktivis-
mus, poetismus, surrealismus. Zatímco pro Karla
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Teigeho a Vítězslava Nezvala, všechny tyto koncepty
byly jednoznačné, úžasné, moderní, progresivní, tak
Fučík i Václavek o tom pochybovali, ale ne, že by
tyto směry jednoznačně odsuzovali.  Celá tato pro-
blematika je v podstatě spojena s dvojicí vzájemně
protichůdných principů estetiky, které můžeme
charakterizovat jako l'art pour l'artismus, / umění
pro umění / či l'art pour societe. /umění pro spo-
lečnost/ Jednoduše řečeno, k čemu je nám umění,
jestli je umění samo pro sebe a samo ze sebe, nebo
je umění tvořeno pro společnost, a má tu společ-
nost reflektovat ale také vytvářet. A to byl kořen
všech těch sporů, které se vždy zahalily do kavá-
renských diskusí, jestli tenhleten, nebo onen, ta či
ona výstava. Jistým takovým vyvrcholením těchto
sporů byla reakce na známý Charkovský kongres
v roce 1930, a konkrétně na známý dopis, který za-
slalo toto zasedání československým spisovatelům.
V něm byli naši představitelé levicového pojetí kul-
tury a umění, především však literatury, kritizováni
za to, že nejdou revoluční cestou. V této souvislosti
je známý Václavkův text Poezie v rozpacích, který
reaguje na tuto kritiku a v podstatě ji přijímá. Karel
Teige reaguje opačně, píše stať Intelektuál a revo-
luce. Ke známým zahraničním osobnostem, které
zasahovaly do toho problému a jejichž statě byly
bohatě na stránkách domácích periodik překládány,
patřily například Andre Malrauxe, a Michail Lifšic.
Další spor, který zaměstnával levicové intelektuály,
se týkal otázky, zda má být umění stranické, nebo
ne. Já chápu stranickost jako stranění něčemu, ale
zde to bylo chápáno jako stranění ve smyslu stra-
nění politické straně. A od tohoto problému se odvíjí
známé prohlášení spisovatelů, kteří vystoupili z ko-
munistické strany (pro vzpomínku: Josef Hora,

Marie Majerová, Helena Malířová, Jaroslav Saifert,
S. K. Neumann, Vladislav Vančura). Byl to základ
sporu mezi novým vedením Komunistické strany
představované Klementem Gottwaldem, a tím tra-
dičnějším orientovaným více sociálně demokra-
ticky. Tento spor byl ale rychle ukončen nástupem
fašismu. V této situaci se všechny tyto spory začaly
zdát malichernými, a umělecká fronta se spojuje do
jednotnějšího celku. Samozřejmě dochází ke spo-
rům, ale jsou to spory z diametrálně odlišných
pozic. Vzpomeňme právě Fučíkův spor s Jarosla-
vem Durychem. Ale například dochází k velkému
propojení v řadě článků, mezi Juliem Fučíkem
a Karlem Čapkem. Všechno toto úsilí je u Fučíka de-
monstrováno v Boženě Němcové bojující, a dalších
statích. 

Také bych chtěla upozornit na závažný fenomén
každé velké osobnosti, a to je druhý život Fučíkův.
To je kardinální otázka, protože stále více si dnes
uvědomujeme, že každá historie je reflexí každé
současnosti. Kdybychom to pro současnost nepo-
třebovali vědět, tak se na to nebudeme ptát, nebu-
deme se tím zabývat. Julius Fučík je právě takovou
ikonou, která nás vyzývá k odpovědím na naše
současné otázky. Na internetu lze najít takový do-
cela hanlivý příspěvek o Fučíkovi, kde se uvádí, že
byl velmi přitažlivý, a tím jakoby končil jeho vý-
znam. Chtěla bych podtrhnout, že byl bezpochyby
přitažlivý, to však jistě nebude to jediné, proč jej
stále potřebujeme. Kdybychom ho nepotřebovali,
tak se tady nesejdeme, nebo by to byla otázka
pouhé šedé piety. Ale my ho potřebujeme, abychom
věděli, jací jsme, kam jdeme, jaká je vlastně úloha
intelektuála v dnešní společnosti, v naší součas-
nosti.

Pozvánka na další akce VNK:  

„Kultura a věda.“ 
Spolu s Klubem společenských věd.

Místo konání: Jazzová sekce, 
Valdštejnská ul. 14, Praha 1. 
Kdy: 21. 5. 2014 od 17 hodin. 

Koncert žáků Jarmily Vrcholové-Pátové, 
Místo konání: Politických vězňů 9,

Praha1, m. č. 153. 
Kdy: 3. 6. 2014 od 17 hodin. 

Výbor národní kultury 
si Vás dovoluje pozvat na 

KLAVÍRNÍ KONCERT 
Romana Rauera 

Program: Ludwig van Beethoven - 32 variací
c moll Fryderyk Chopin - Výběr z etud op. 10,
op. 25 Fryderyk Chopin - Balada g moll op. 23

Josef Suk - Jaro (Jaro, Vánek, V očekávání, 
Andante / bez názvu/, V roztoužení) Ludwig

van Beethoven - Sonáta c moll op. 111 
KDY: 6. května 2014 v 17 hod. 

KDE: Politických vězň ů 9, 
Praha 1, místnost č. 153
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S důstojným pokračovatelem obrozeneckého li-
terárního díla, Zikmunda Wintra a Aloise Jiráska,
národním umělcem Václavem Kaplickým, jsem se
seznámil na dobříšském zámku někdy okolo roku
1951. Dokončoval svůj velkolepý husitský román
Čtveráci, já zase knihu povídek Havířská čest. Díla
tématicky vzdálenější než byl náš věkový rozdíl -
jednatřicet let. Já byl ještě vyjukaný bažant, který
se v tomto sídle českého Parnasu skláněl před
každým, koho potkal, on už Mistr, který směřoval
k nesmrtelnosti.

Přesto mě bral s jakousi lidskou samozřejmostí,
jako doprovod ke svým procházkám po nádherném
zámeckém parku. Nevím, jestli se cítil osamělým
nebo potřeboval se zpovídat ze svých plánů, vím
však, že se neuměl povyšovat a bral mladého člo-
věka jako rovnocenného, kterého je třeba zbavit
ostychu a božské úcty k veličinám a napumpovat
ho sebevědomím. Prostě tím, co dokáží správní ot-
cové. Vážit si otce je jiná věc než adorace.

Tak se mi svěřoval, že se Čtveráky končí a už mu
hlavou víří další román, Železná koruna. Se smí-
chem dodal, že se teprve teď začíná cítit jako spi-
sovatel, kdy se až po své padesátce stal
spisovatelem z povolání. To řekl člověk, který v té
době měl už za sebou patnáct románů, tedy polo-
vinu celé své životní tvorby, kterou do svého skonu
v roce 1982 stihl napsat.

**********************************************
Seděli jsme v jeho pokojíku, jako mnohokrát,

oknem pronikaly teplé sluneční paprsky. Na stole
rozečten Dostojevského román Bratři Karamazovi.
Jinak nic, co by připomínalo přítomnost spisova-
tele, ani papír, pero, ani psací stroj. Jenom on sám
vpravdě národní umělec, nestor českých spisova-
telů, důsledný a věrný pokračovatel Jiráskova od-
kazu historického románu. Studoval jsem jeho
výraznou tvář, na níž zanechal život mnoho stop.

„Ano, dlouhá léta jsem o sobě nikdy netvrdil, že
jsem spisovatelem,“ říkal, když vzpomínal na tu
více než desítku děl prvního období. „O spisova-
telství jsem měl představy, které se mi zdály ne-
dosažitelné. Byla to tak vysoká kritéria, že jsem

svou literární práci dlouho za opravdové spisova-
telství nepovažoval.“ Přesto začal psát svůj první
román jako pětadvacetiletý mladík někdy v roce
1918, na malém sibiřském ostrůvku Gornostaj, ne-
daleko Vladivostoku, kde byl s několika dalšími
druhy vězněn reakčním velením legií za svou po-
krokovou činnost, jež spočívala v tom, že přijal
mandát poslance 1. pluku na sjezd o činech, po-
stavení a osudu čs. Legií.

Jeho životní sociální postoje a cítění a levicové za-
měření, celý bohatý život a spisovatelskou činnost,
téměř osudově předznamenaly husitské revoluční
tradice Táborska. V Sezimově Ústí se 28. 8. 1895 na-
rodil, a v Táboře, kam se jeho rodiče přestěhovali,
prožil mládí a maturoval na reálce právě v osudovém
roce 1914. Pracovní místo nenašel, až o rok později,
a to v uniformě válečníka za císaře pána. Za Brusi-
lovovy ofenzívy v Haliči byl zajat s celým bataliónem.
Vstoupil ihned do československého vojska na Rusi
(název legie byl zrozen dodatečně až po válce doma),
patřil k té části vojáků, kteří odmítli postavit se po
bok Kolčaka proti sovětské vládě. Toto rozhodnutí ho
právě přivedlo na Gornostaj. Román stejného jména,
v němž autor seznamuje s bojem legionářů za za-

VÁCLAV KAPLICKÝ
Z galerie opomíjených klasiků 20. století

Jiří STANO
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chování revolučních vymožeností, se dočkal prvního
vydání až v roce 1938, aby pravdou příliš neznevě-
rohodnil Medkovy a Koptovy epopeje, falešnost jejich
legionářských legend.

Po válce se konečně dostal k práci, jež byla se
spisovatelstvím úzce spojena. Od roku 1921 pra-
cuje jako nakladatelský redaktor v Činu, Pokroku,
Družstevní práci, v Melantrichu. Po druhé válce, po
krátkém pobytu v Našem vojsku, se začal věnovat
spisovatelské činnosti jako povolání. To už měl za
sebou řádku románů. Psal je, aby se uživil. Otev-
řeně se svěřil: „Psal jsem je a stal se spisovatelem
z nutnosti. Psal jsem je, když na mě někdo něco
chtěl.“ Tak vzniknul jeho první román Princezna
z Košíř (1927) na podnět Josefa Hory, který potře-
boval do Rudého večerníku „něco na pokračování“.
První dílo, které začal psát z vlastního podnětu, byl
román Kraj kalicha. Inspiroval ho k tomu pohled na
mládež, která vycházela z protektorátních škol
okleštěná o základní znalosti historie vlastního ná-
roda. Tak vznikl Kaplického první historický román.
Co by Kaplický asi napsal, kdyby mohl vidět, s ja-
kými znalostmi vychází mládež z dnešních škol.

K historii poutal Kaplického vřelý zájem už ve stu-
dentských letech. Zvláště době, jejíž viditelné stopy
obklopovaly celé jeho mládí a jejím ovzduším byl
zcela proniknut. Brzy se objevují Čtveráci (1952)
a Železná koruna (1954), v nichž autor ukázal, že ani
v nejtemnějších časech naší národní historie nevy-
hasla v českém lidu odbojná síla husitských revo-
lučních tradic a myšlenek. Ve všech ostatních
románech, a platí to o Smršti (1955), Táborské re-
publice (1969) nebo i Škůdci zemském Jiřím Kopid-
lanském. Ostatně patří k nim také Kladivo na
čarodějnice (1963) a Veliké teatrum (1977).

Ve všech posledních románech, zvláště v Tábor-
ské republice, kterou sám autor považuje za své

nejvýznamnější dílo, uplatňuje své osobité umě-
lecké formování dějinné pravdy v silných hrdin-
ských typech představitelů lidu, jenž je pro
Kaplického nositelem pokroku a revoluční pravdy.

Své dílo opírá Kaplický o obsáhlé studium pra-
menů a dobových dokumentů, které dovedl vypát-
rat s rutinou a přehledem vzdělaného historika. Byl
si vědom, že oblibu historické literatury vytvořil
Alois Jirásek, kterého si vážil - pro dnešní obrazo-
borce patrně překvapivě - i profesor Václav Černý,
proto se mu podařilo tvorbu svého geniálního před-
chůdce tvůrčím způsobem rozvinout. Projevilo se
to v soustřední více na myšlenku než na podrobný
popis historie, byť pečlivě dbal na pravdivost faktů,
s nimiž čtenáře seznamoval. Vedle M. V. Krato-
chvíla byl nejvýznamnějším spisovatelem, který se
zcela oddal historické próze. Rozvíjel dědictví Win-
tra a Jiráska, jejich děl, jež vyzvedávají podíl děl-
ných lidí na tvorbě dějin.

Jindy zase, jako by doplňoval své názory na dě-
jiny: „Jistě, jsou v ní i okamžiky, či epochy, na něž
nemůžeme být příliš hrdi. To jsem chtěl povědět,
co mě mučilo v ostrovní pevnůstce Gornostaji.
Pravdu o protisovětské intervenci našich legií.
A potom třistaletá zrada české šlechty na českém
lidu, převážně venkovském. O katolickém kléru ne-
mluvě.“

Pro Kaplického tvorbu byl rozhodující čtenář
a Kaplický ho opravdu nezklamal. Předkládal mu
moderní historickou prózu vysoké umělecké
úrovně, která pronikala a snad ještě proniká k srdci
každému, kdo hledá v dějinách poznání. Protože
Kaplickému nešlo o levně atraktivní pobavení čte-
náře, ale především o to, aby mu přinesl poznání,
poučení, podnět nebo varování. A právě pro tento
význam je dnes Kaplického historické dílo, po-
dobně jako Jiráskovo, neocenitelnou posilou.

Pozvánka platí i pro vaše přátele!
Milé přítelkyně, milí přátelé, přijměte co nejsrdečnější pozvání na 

Brazilský večer
Kdy? Ve čtvrtek 15. května od 18. hodin Kde? Jazzová sekce, Valdštejnská  14, Praha 1 Malá Strana

Na co se můžete těšit?
Na povídání o životě Brazilců v někdejším Československu, o sociálních programech v Brazílii či 

o Krajanském muzeu vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově u Ralska (pozvání přijal jeho zakladatel
a majitel Petr Polakovič). Na brazilské rytmy. Na recitaci básní brazilských autorů. Na ochutnávku

tradičního brazilského jídla. Na dobré portugalské víno. Na milou společnost a hezký večer.
Na neopakovatelné kouzlo Jazzové sekce.

Akci pořádá Andrea Cerqueirová, za podpory Výboru národní kultury.
E-mail: alunda@seznam.cz, mobil: +420 606 430 750
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Bylo to smutné setkání, na němž jsme dávali po-
slední sbohem našemu soudruhovi a příteli Vladi-
míru Soleckému. Doba zachází se jménem Vladimír
pohříchu velmi skromně. Tímto jménem byl přitom
vystižen celý Vladimírův dospělý život, který prožil
čestně a vyplněný prací. Až do svých posledních
hodin zůstal Vláďa, jak jsem mu říkal nejen já, beze
zbytku věrný svým generačním postojům a hodno-
tám, které si nesl po celý svůj bouřlivý a podnětný
život. Jen stručně připomenu, že Vladimír se naro-
dil na našem Slovácku. Po absolvování Vysoké
školy ekonomické zamířil bez okliky do žurnalis-
tiky, která mu zůstala souzena po celý život. Své
ostruhy vždy občansky statečného a průbojného
žurnalisty získával v prvních poválečných ročnících
Mladé fronty, jejíž tehdejší protifašistické a vlaste-
necké ideály si odnesl i do své pozdější velké žur-
nalistiky v tisku, televizi i rozhlase. Zejména
nemohu pominout jeho podíl na době, kdy do naší
historie i do našeho tisku vstoupily velké, nikoliv
poslední, poválečné přelomové události. Rád v ži-
votě jako občan i novinář brouzdal bez bázně proti
proudu. Mnoho let svého života věnoval Vladimír
Československo – americkým vztahům jako diplo-
mat, ale zejména jako americký zpravodaj Česko-
slovenského rozhlasu. Mohli jsme slýchávat jeho
hlas na vlnách, na kterých dnes bohužel znějí jiné

hlasy a jiné názory. Zůstává faktem, že Vladimír po-
máhal československému posluchači lépe a nelo-
kajsky chápat složitosti politiky zaoceánské
supervelmoci. Novinář Vladimír Solecký měl ale
také velmi silné povědomí o kultuře, zejména
o filmu a výtvarném umění. O tom svědčila velká
knihovna, která zaplňovala jeho příbytky nejen
v Praze, ale i v Kroměříži, kam jako roduvěrný Mo-
ravský Slovák rád zajížděl, a kde měl i svůj druhý
byt. Tato jeho láska k umění, zejména k filmu, folk-
lóru a k výtvarnému umění ho zcela zákonitě při-
vedla v 90. letech do aktivního jádra Výboru
národní kultury, jehož jménem mu rád vzdávám
díky za mnohaletou činorodou spolupráci na jeho
kulturních aktivitách. Jako již starší člověk vím, jak
je důležité nebýt na podzim svého života sám. Jako
lidsky souznělý kamarád bych chtěl proto závěrem
poděkovat Vladimírově družce Miládce Barákové,
která mu se štědrostí druhé lásky pomáhala pře-
konávat strázně životního podzimu. Doprovodit Vla-
dimíra na jeho poslední cestě, z níž žel není
návratu, přišla přes nehostinný čas kromě Miládky
a jeho příbuzných také řada přátel a známých z Vý-
boru národní kultury, Spolku českých novinářů
a Společnosti Julia Fučíka. 

Čest Vladimírově památce! 
ZDENĚK HOŘENÍ

Zemřel Vladimír SOLECKÝ 

OBČANÉ! OBYVATELÉ ČR!
•  Rozčiluje vás, že soukromá i veřejnoprávní média v ČR manipulují s fakty o dění na Ukrajině, šíří

nepodložené či tendenční informace?
•  Vadí vám, že do televizních debat jsou zvaní neustále stejní „experti“, jejichž názor je dopředu

jasný?
•  Nesouhlasíte s postoji našich předních politiků vůči ukrajinskému konfliktu?
•  Odmítáte šíření protiruské hysterie?

Pokud ano, přijďte určitě svůj nesouhlas vyjádřit na demonstraci
v neděli 23. března v 15:00 hod, Praha, Václavské náměstí (u koně).

Na dané téma promluví významné osobnosti.
Pozvaní jsou zástupci jak levice, tak i pravice.

Jestli chceme něco změnit, je nutné, aby náš hlas byl co nejsilnější.
Záleží tedy na účasti každého z Vás!

Tato demonstrace se koná za každého počasí.
Za svoláním této demonstrace nestojí žádná politická strana

ani organizace, jedná se o protest občanů ČR.
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Marie Tomášová. Nenašli bychom snad titul svě-
tové a především domácí dramatické tvorby, ve
kterém by stěžejní roli nesehrála Marie Tomášová.
Pro celé generace zůstává v paměti jako nezapo-
menutelná Dorotka ve Švandovi Dudákovi, Maryša,
ale také Ofélie či Julie, jedinečná Marie v Topolově
Konci masopustu. Bylo to množství rolí filmových
i divadelních, jak na scéně Národního divadla, tak
zvláště v Divadle Za branou. Právě ty nejvýznam-
nější role ztvárnila pod vedením svého manžela,
režiséra Otomara Krejči. Později pak působila jako
recitátorka v Divadle Lyra Pragensia. S Janem Třís-
kou vytvořila jedinečnou dvojici, kdy v několika in-
scenacích prokázala moderní přístup k herectví,
jako například v Topolově Kočce na kolejích. Marie
Tomášová se narodila 18. dubna 1929 v Dobrovici
u Mladé Boleslavi, a tedy v letošním roce oslavuje
krásné životní jubileum.

V dubnu letošního roku zemřel Jiří Načeradský
(1939 - 2014), významný představitel moderního
českého výtvarného projevu. Svou tvorbou podpo-
řenou pobytem koncem 60. let v Paříži se zařadil
do moderního evropského výtvarného kontextu.
Jeho tvorba je charakteristická orientací na lidské
tělo s erotickým podtextem a kontextem. Pražskou
Akademii ukončil v roce 1963 v ateliéru Vlastimila
Rady, působil pedagogicky na Akademii výtvarných
umění v Praze a Fakulty výtvarného umění Vyso-
kého učení technického v Brně. Jeho díla jsou
mimo domácí galerie zastoupeny také v Paříži
v Centre Georges Pompidou. 

Otto František Babler (1901 - 1984). Třicet let
uplynulo od úmrtí jednoho z nejplodnějších čes-
kých překladatelů (asi 4 000 překladů). Jsou to
překlady ze slovinštiny, srbochorvátštiny, bulhar-
štiny, ruštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny,
italštiny, ale také překládal z češtiny do angličtiny
a němčiny. Soustřeďoval se zvláště na duchovní
a folkloristické texty. Mimo svou překladatelskou
činnost se zabýval vlastní tvorbou, působil také
jako literární historik, knihovník. Bablerovým život-
ním dílem je překlad Dantovy Božské komedie spo-
lečně s Janem Zahradníčkem. Zvlášť je ceněn jeho
překlad Máchova Máje do němčiny. O. F. Babler žil
většinu svého života v Samotiškách pod Svatým
Kopečkem u Olomouce, kde kolem sebe soustře-

ďoval družinu významných umělců a kulturních
pracovníků.

Josef Ludvík Fischer (1894 - 1972). Uplynulo
120 let od jeho narození. Naše duchovní dějiny,
tedy i dějiny filosofického myšlení, se nemohou
chlubit mnoha originálními osobnostmi ve smyslu
jedinečného filosofického přístupu. K těmto výraz-
ným osobnostem patří bezpochyby i Josef Ludvík
Fischer, profesor brněnské a rektor olomoucké uni-
verzity. Jeho filosofický pohled se vyvíjel od prag-
matismu k jedinečnému strukturálnímu pojetí
„skladebné filosofii “. Je autorem mnoha textů
publikovaných doma i v zahraničí, jako například
„Krize demokracie “, „Základů poznání “, „Třech
stupňů “. Působil také jako redaktor umělecko-kri-
tického časopisu Index, společně s B. Václavkem,
B. Fuchsem a J. Mahenem. Byl také vynikajícím
pedagogem, který inspiroval řadu svých žáků.

Emil František Burian (1904 - 1959). Uběhlo již
110 let od jeho narození.

Byl všestranný umělec - divadelní a filmový re-
žisér, dramatik, spisovatel, hudební skladatel, pub-
licista, básník, kulturně politický pracovník. Iniciátor
speciální avantgardní scény nesoucí název D s pří-
slušným letopočtem. Jako například D34, D35
a dále. Jeho přístup k divadlu byl syntetický, pou-
čený sovětskými a německými avantgardními po-
stupy. Těžištěm Burianova skladatelského díla je
tvorba vokální a dramatická. Například napsal
operu Maryša, hudbu k filmu Před maturitou. Pub-
likoval řadu teoretických a kulturně-politických
textů v dobovém tisku. Soustředil také kolem sebe
řadu pozdějších vynikajících herců.

Václav Zykmund (1914
- 1984). 100 let od naro-
zení, 30 let od úmrtí. Jed-
noznačně charakterizovat
takovou osobnost jako byl
výtvarník, překladatel, te-
oretik výtvarného umění,
vynikající pedagog, jako
byl Václav Zykmund je
velmi složité. Ve všech těchto oborech měl vždy
smysl pro vše nové, netradiční, avantgardní. Byl
členem výtvarné skupiny RA, člen SVU Mánes
a Bloku moravských výtvarníků. Koncem 30. ĺet
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překládal A. Bretona, tak i ve své výtvarné tvorbě
celoživotně inklinoval k surealismu. V rámci teorie
umění se věnoval sémiotickým přístupům a teorii
archetypů. Působil také jako vysokoškolský peda-
gog UP v Olomouci.

Cyril Bouda (1901-1984). V srpnu uplyne třicet
let od úmrtí českého malíře, ilustrátora, vysoko-
školského pedagoga. Jeho život a dílo dokumen-
tuje kontinuitu jedinečného českého výtvarného
výrazu začínajícího u Mikoláše Alše a svým způso-
bem pokračující v Cyrilových rodičích a především
v jeho strýcích sochařích bratrech Suchardových.
V roce 1923 absolvoval UMPRUM, v roce 1926 za-
končil studium na Akademii u Maxe Švabinského.
Snad nejznámější je Boudova tvorba ilustrátorská.
Stačí jen připomenout jeho ilustrace Pražských le-
gend Františka Langera, také Staré pověsti pražské
Václava Cibuly a neskutečné množství dalších ti-
tulů. Pracoval v nejrůznějších grafických techni-
kách. Jeho návrhy se realizovaly v mnoha vitrážích,
jako například okno v severní lodi katedrály sv.
Víta, také tapisérie, jako například Praha - matka
měst a další. Jeho tvorbu můžeme charakterizovat
jako národní v tom pravém slova smyslu.

Vojtěch Birnbaum  (1877–1934)
Profesor dějin umění na UK. Studoval ve Vídni

u F. Wickhoffa a A. Riegla, kteří zásadně ovlivnili
jeho přístup k oboru. Jeho pojetí dějin umění je du-
chovědné spojení s hlubokou analýzou. Zásadní
studie byly vytištěny v "Dějepise výtvarného umění
v Čechách", které vydal Mánes 1931. Publikoval
také v časopise "Styl."

Jiří Frejka (1904–1952)
Režisér a divadelní publicista, propagátor avant-

gardního jevištního pojetí. V letech 1930–45 insce-
noval v ND řadu pozoruhodných inscenací. Publikoval
například Živé divadlo, Železná doba divadla.

František Götz (1894–1974)
Divadelní a literární kritik, dramatik, profesor

AMU a UK, dramaturg a šéf činohry ND. Ve svých
kritických a teoretických statích se snažil chápat
a začleňovat vývoj české dramatické tvorby do ev-
ropského kontextu. Ve 30. letech byl činný přede-
vším jako divadelní teoretik a kritik. K jeho
nejvýznamnějším textům patří Jasnící se horizont,
Tvář století, F. X. Šalda, Boj o český divadelní sloh.

Vlastislav Hofman (1884–1964)
Architekt, scénograf, malíř, grafik, průmyslový

výtvarník, výtvarný teoretik a kritik. Publikoval
v Uměleckém měsíčníku, Volných směrech,

Kmenu, Červnu, Stylu aj. Průkopnické byly jeho
scénické návrhy, v nichž se oprostil od dekorativ-
nosti, kterou nahradil výrazovou stavebností.

Jindřich Honzl  (1894 - 1953) 
Režisér, divadelní teoretik, překladatel a peda-

gog, průkopní socialistického divadla. Spolu s J.
Frejkou uváděl v Osvobozeném divadle hry čes-
kých a francouzských básníků později pak hry Vos-
kovce a Wericha. K jeho nejvýznamnějším
teoretickým dílům patří „Roztočené jeviště, K no-
vému významu umění “.

Bohumil Kubišta (1884 - 1918)
Malíř, grafik, kreslíř a výtvarný teoretik, člen sku-

piny Osma. Výtvarně byl poučen konfrontací s díly
Mattise, Bragua a především P. Cézanna. Účastnil
se také teoretických diskusí, soustředěných do
publikace Životní sloh. Patřil k vysoce intelektuálně
zaměřeným malířům, který svou tvorbu hluboce te-
oreticky zdůvodňoval. Zemřel předčasně na špa-
nělskou chřipku.

Josef Svatopluk Machar (1864 - 1942)
Básník, fejetonista, kritik, redaktor časopisu Čas.

Kritik současné morálky. Z hlediska dějin literatury
a dobového estetického vědomí jsou zajímavé jeho
Konfese literáta.

Ladislav Novomeský  (1904 - 1976)
Slovenský básník, publicista, kulturně politický

činitel. Průkopník dynamického pojetí kulturní po-
litiky. Aktivně se podílel na koncipování česko-slo-
venské kulturní politiky. Redaktor Davu.

Daniel Okáli (1904 -1 987)
Slovenský literární kritik a historik, politický pra-

covník, zakladatel skupiny Dav, přední člen sloven-
ské literární avantgardy. Byl obviněn z buržoasního
nacionalismu, uvězněn a roku 1963 rehabilitován.

Antonín Sova (1864 - 1928)
Básník, prozaik. Představitel literárních, ale

i obecně estetických názorů 90. let 19. století.
Václav Vilém Štech (1885 - 1974)
Umělecký historik studoval dějiny umění a este-

tiku u Otakara Hostinského, byl profesorem Akade-
mie výtvarných umění. Jeho profesionální zájem byl
velmi široký. Soustřeďoval se na Prahu, ale i české
baroko, monograficky pak na Antonína Slavíčka,
Maxe Švabinského, Karla Holana a především Jo-
sefa Václava Myslbeka. Jeho celoživotním zájmem
v rámci světového výtvarného umění byl Rembrandt. 

Intiutivním přístupem se stal významným glosá-
torem uměleckého života v tom nejlepším slova
smyslu.
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1210-7476, MK ČR 6706, IČO 63832461 Přetisk článků se souhlasem autora či redakce a s udáním původu. V Praze
lze časopis Lípa zakoupit v prodejně FUTURA a v kanceláři VNK a Obrysu-Kmene, Politických vězňů 9, Praha 1, dále
v knihkupectví Academia na Václavském náměstí 34, Praha 1, v Jazzové sekci, Valdštejnská 14, Praha 1 a v klubovně
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

mimořádným finančním darem na vydávání Lípy. 
Speciální poděkování si zaslouží: Vlastimil Illek, Petr Kadlec, Dagmar a Zdeněk Kubovi, Helena Vybul-

ková
Poděkování si zaslouží: Dana Danihelková, Václav Franc, Marie a Ctirad Frčkovi, Helena Křenková, Anna

Laceková, Eva Müllerová, Věroslav Sobek, Jarmila a Jaroslav Tichákovi
Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni a jsou pro

nás další motivací pokračovat v naší práci za podmínek, národní kultuře stále více nepřejících. Každý
nový člen, každý nový odběratel, každý nový příznivec, každá forma podpory nám umožňují dnešní složité
období překonat a uhájit další existenci LÍPY.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.:+420 222 897 266 

PŘIHLÁŠKA

Přihlašuji se za člena Výboru národní kultury – k odběru čtvrtletníku Lípa

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………

Bydliště…………………………………………………………………………………………….

PSČ…………………………………

Další spojení na Vás (telefon nebo mobil či e-mailová adresa)

……………………………………………………………………………………………………..
(Členství ve VNK – 100,- Kč/rok, předplatné čtvrtletníku Lípa – 260,- Kč/rok včetně poštovného).
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
Tento formulář přihlášky prosím nevystříhavejte ani nevytrhávejte z časopisu, stačí do dopisu či mailu

napsat potřebné údaje a zaslat nám do redakce.

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURYČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

VNK
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