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Vážení přátelé a čtenáři,
přes všechno mlžení 9. květen 1945 zůstává tím skutečným dnem osvo-

bození naší vlasti od jha německé okupace. Patří za to především velký
dík vojákům sovětské Rudé armády, nezpochybnitelným vítězům 2. svě-
tové války. Hrdinskou smrtí jich na našem území padlo v boji se zuřivě
bojujícími nacisty přes 140 000… Položili své životy, abychom se my
vůbec mohli narodit a žít. Poděkování jim, úctu a věčné nezapomnění.
Přes soustavné pokusy mainstreamových (prorežimních) médií je přepsat,
dějiny se předělat tak snadno nedají. Pravdu umlčet ani ukřičet nelze, vy-
žaduje si ale naši podporu a péči. Vždyť i strom se pozná podle ovoce. Ne-
dbejme tedy na to, co a jak dnes píší či říkají. Víme, proč to dělají a co tím
ve skutečnosti sledují. Pouze pokrytec by nejel do Moskvy uctít ty obrov-
ské oběti Rudé armády, která v roce 1945 za ohromných ztrát vyrvala ze
spárů Hitlerovy Třetí říše řadu okupovaných evropských zemí. Ve 2. svě-
tové válce utrpěl SSSR strašlivé ztráty, 27.000.000 mrtvých, sama země byla v rozvalinách, nacisti při
svém vynuceném ústupu uplatňovali taktiku spálené země. Pompéznost oslav v Plzni, kterou spolu se
západním okrajem naší republiky osvobodila US Army (za ztráty 116 svých padlých vojáků…), neodpovídá
skutečnosti, a zavání rektálním alpinismem k US establishmentu a k Západu. Ruku v ruce s tím jde ba-
gatelizace osvobození naší vlasti Rudou armádou, kterou nám prorežimní pisálci a pravicoví politici líčí
jako jen pouhou další okupaci tehdejšího Československa. Miloš Zeman se proto zachoval jako férový
člověk a cestu na oslavy vítězství nad fašismem do Moskvy nezrušil, ani když na něho prozápadní média
hlavního proudu uspořádala další ze štvanic, ani když mu americký velvyslanec nevybíravě vzkázal přes
stejná média, aby tam prostě nejezdil. Můžeme mít k Miloši Zemanovi některé výhrady, ale na Hrad do
funkce prezidenta naší České republiky jsme si v přímé volbě vybrali čestného muže. Leč zatím velká
lež v naší zemi vládne, a bohužel stále pevnou rukou. V časopisu Lípa je tomu zatím právě naopak, naši
čtenáři tu - jak věřím - naleznou zajímavé čtení, které v tom dnešním nekonečném množství často cink-
nutých nebo zcela vylhaných informací má už jen svou pravdivostí velkou cenu. Zároveň je třeba si ovšem
uchovat zdravý selský rozum. Všudypřítomné vymývání mozků tištěnými i elektronickými mainstreamo-
vými (prorežimními) médii pak nebude mít takovou šanci na úspěch alespoň mezi našimi čtenáři.

Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa 
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Řízená demolice starého světa
Lenka PROCHÁZKOVÁ

Zatímco islámský bílý kůň se rozsévačům de-
mokracie vymkl z otěží, což rozplakalo i Moha-
meda a hnědý vládní teror na Ukrajině verbuje
další ročníky, v Řecku se na ulicích tančí. Evropa
mobilizuje do války proti zdravému rozumu

Nedávný výběrový masakr ve Francii vyústil do
rozšiřování kompetencí a zvyšování rozpočtů pro
zpravodajské služby, policii a ministerstva války
v evropských zemích a připravil půdu pro cenzuru
internetu. Při obraně svobody slova pro jeden hu-
moristický týdeník se chystá útok na svobodné ší-
ření informací z jiných zdrojů, než z jakých žije
mainstream. Blokování „nevhodného“ zpravodaj-
ství, které „demokrati“ na Ukrajině zavedli s před-
stihem, nás (zbytek Evropy) nepostihne snad hned
zítra, ale už dnes se sociální sítě internetu promě-
ňují na sítě výlovné. Štiky zubajdy to v rejdech ne-
omezí, to jenom závadové rybky mají živořit
v režimu karantény, aby nemohly bacily šířit dál.
Právo shromažďovací však samozřejmě bude za-
chováno! Pouze se znovelizuje na povinnost mani-
festovat jednotný souhlas s novým rybářským
řádem. Nedávný masakr ve Francii postavil Evropu
do latě, a kdyby se nestal, museli by si jej vrchní
rybáři sami vymyslet.

Vše odpuštěno!
Přijímáme vaše požadavky.

Pohled na černě oděný shluk evropských (i ně-
kolika neevropských) politiků v kaňonu pařížské
ulice působil jako scéna z shakespearovského dra-
matu. Miliónový dav plebejců, natěsnaný jinde,
představoval jen kulisu. Místo scénického označení
LES sice dav držel sériové cedulky Já jsem Charlie,
nicméně výsledný dojem byl stejný, zkrátka rozvl-
něné křoví. Ovšem i prostřihy na přeskupování po-
litických prominentů a jejich hromadný pomalý
pohyb vpřed, vzbuzovaly u televizních diváků pocit,
že sledují výstup komparsistů. V divadelní hantýrce
se takovým kostýmním němým hráčům říká frak-
mani. Frakmanem může být i frau, pokud to není
příběh o lásce. Tohle představení o lásce nebylo.
Bylo o strachu a pokoření před vyšší mocí, která
má (stejně jako všemohoucí bůh) svůj herní plán,
ale protože ho tají, nikdo z nasazených hráčů neví,

zda na něj zbude role i v příští epizodě a kolik nás
(řadové občany) bude snaha frakmanů o setrvávání
na placu stát.

Evropa jako rukojmí
Výkupné, které se po zastrašené Evropě žádá

právem silnějšího, jí ale přežití nezajistí. Čím po-
slušněji bude posílat vojáky a výzbroj do cizích
válek, čím ochotněji podepíše vazalské smlouvy,
tím rychleji se její osud naplní. Ani diktovaný ne-
přátelský postoj k Rusku, které je ze společné Ev-
ropy vyháněno za plot rezervace a znovu
označováno za říši zla, pro okleštěnou Evropu není
a nemůže být bezpečnostní pojistkou. Historie na-
opak zaznamenala poučné příběhy o tom, že to bý-
valo právě Rusko, ten nebezpečný kolos
s podivnými zvyky, kdo zachraňoval evropskou ci-
vilizaci i od barbarů ryze evropského původu.

Starý svět, jak je Evropa na-
zývána, však bohužel má,
stejně jako starý člověk, s pa-
mětí potíže. Zážitky z dětství
a mládí si Starý svět vybavuje
přesně, ví, jak to bylo u Ther-
mopyl, živě si vzpomíná na
Magnu Chartu, když zazní
Marseilleisa, zrychlí se mu
tep, ale události nedávné už
má Starý svět zahalené
mlhou. U starých lidí je běžné,
že si pletou jména pravnoučat, u Starého světa je
ale ztráta „krátkodobé“ paměti závažnějším nedo-
statkem. Pokud si už nevybavuje, které vojáky
včera vděčně vítal šeříkem a které předevčírem
nuceným heilováním, pak ho ani dnešní pochod-
ňové průvody nácků v Kyjevě nerozhořčí a dokonce
„gerojům“ podepisuje šeky.

Starého člověka, postiženého ztrátou paměti,
chrání před nátlakem vyděračů (většinou) legisla-
tiva, pořizování poslední vůle má svá pravidla.
Starý svět (zastupovaný frakmany) si však své po-
slední pořízení dává diktovat potají, za zavřenými
dveřmi. Nepotřebuje svědky svého dementního
chování. Nepotřebuje prý ani lékaře. Felčarům se
však nebrání, když mu pouštějí žilou a přikládají
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baňky. Dementní Starý svět uvěřil v zázraky. A tak
se mu dějí. Ani ta kolena, otlačená od dlouhého se-
trvávání v pokleku, už ho nebrní. Skutečně! Vždyť
zase křepčí v rytmu bubínku: Kdo neskáče je Rus!

Nečekaný zvrat
Rusko pozoruje evropské poskoky (už od po-

čátku Majdanu) s neskrývaným znechucením. Ale
protože samo dějinnou paměť neztratilo, pokouší
se předejít katastrofě nejen varovnými slovy ale
souběžně i skutky. Připojení Krymu (na základě
krymského referenda) byl defenzívní čin a nikoliv
svévolná agrese. Sevastopol, kde už mělo NATO vy-
hlédnuté a od kyjevských „gerojů“ přislíbené ubi-
kace, tak záboru unikl a občané Krymu unikli válce.
Nekrvavý, rychlý a svým způsobem i elegantní styl
tohoto neočekávaného zvratu způsobil v Penta-
gonu určitě větší šok než proboření jeho zdí 11.
září 2001 letadlem řízeným těmi mohamedány.

Jestřábi táhnou
Zda mělo být „ukončení letu“ civilního malajsij-

ského letadla náhradním plánem B, když krymská
varianta nevyšla, se možná nepodaří nikdy vyšetřit.
I satelity mají své slabé chvilky. Ale pozůstalým jen
těžko zmírní bolest skutečnost, že jejich mrtví jsou
„pomstěni“ sankcemi proti Rusku, které bylo ozna-
čeno za viníka dřív, než proděravělé trosky kokpitu
byly nalezeny.

Nápad se sankcemi spočíval na principu rozděl
a opanuj. Ta stará metoda, kterou Nový svět už
kdysi dávno odkoukal od Starého světa a inovoval,
však v tomto případě selhává. V uraženém Rusku
se pod dopadem sankcí přimkli k prezidentovi
i jeho nedávní odpůrci, zatímco unijní Evropu, vy-

chovanou ke kolek-
tivní poslušnosti,
obchází strašidla
vzpoury.

Nápad se sank-
cemi zřejmě nepro-
šel připomínkami
psychologů a soci-
ologů, kteří o lidech
a lidských spole-
čenstvích vědí víc,
než jestřábí mozky.
Rusko vlivem ne-
s p r a v e d l i v ý c h
sankcí dozrálo, odmítlo klečet na hrachu a odklo-
nilo své poklady, kterých má v obrovském prostoru
celou Mendělejevovu tabulku, na jiné trhy, čímž
sjednotilo ke společné budoucnosti polovinu lid-
stva. Starý svět, jemuž zpětný dopad sankcí při-
škrtil oběhový systém, tak platí pokutu za nařízené
lhaní svých politiků. Jenže tu směnku za jejich zba-
bělost a zradu uhradíme my všichni. Nejen ti, kteří
se dali zmanipulovat, ale i odpírači lži. Lidé, kteří
už dlouho a bez odezvy veřejnoprávních médií pro-
testují proti zkreslování faktů, pořádají přednášky,
píšou články, organizují demonstrace, sbírají pod-
pisy pod petice a zkrátka jednají, jak občan jednat
má, pokud si zachoval kritický rozum a pocit od-
povědnosti za dobu a za zemi v níž žije. Napříč
 Evropou se cesty těchto aktivních lidí propojují, ale
to vše donedávna nestačilo. Ani varování obecně
známých německých intelektuálů, kteří signovali
výzvu „Ne naším jménem!“ nepřimělo frau a její
frakmany k prozření. Ti už vnímají svět jen daro-
vanými brýlemi na noční vidění.

Out of my face!
Je děsivé, že Starý svět má za jednatele lidi,

kteří vnímají politiku jen jako nástroj svého pro-
spěchu a rozhodují proti zájmům národů, které za-
stupují. Je děsivé, že své lži přitom balí do
katechismu o lidských právech, když tolerují vraž-
dění civilistů ukrajinskou armádou a smečkami
žoldáků, když neuroní slzu nad ohořelými ostatky
lidí v Oděse, když nazývají obránce napadených
oblastí a měst teroristy, když posílají vrahům vý-
zbroj a výstroj a tím vším přispívají k tomu, aby se
z východní Evropy stalo vojenské nástupiště pro
světový konflikt. Video z Mariupolu zachycující
„ukrajinské“ vojáky, kteří na kameramana křičí
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rozhořčenou mateřštinou: Out of my face! (Neza-
bírej mou tvář!) ale dokazuje, jak je ta lež, zvlášť
když si prodlužuje nohy chůdami, vratká.

Úhelný kámen
Je historicky spravedlivé a obecně povzbudivé,

že právě Řecko, které mívalo na demokracii slavný
copyright, odmítlo jako první hrát roli trestaného
otroka. Vítězství hnutí Syriza ve volbách otřáslo se-
bejistotou jednatelů Starého světa.

Nová vláda v Řecku však prý přebírá zemi jako
pacienta ve stavu klinické smrti. Aspoň tak se
o tom posměšně referuje v nadnárodních posud-
cích. Ale lidé volili Syrizu proto, že to chce zkusit
změnit! Většinoví voliči v Řecku svým hlasováním
odmítli po zbytek života bezmocně ležet na lopat-
kách a odkázat svým dětem jen rostoucí splátky
za tento způsob vegetace. Chtějí vyrvat hadičky
upírů, vstát a odejít po svých z té umrlčí cimry. Je-
jich touhu po životě ve vlastním režimu sdílejí i pa-
cienti sousedních pokojů. Španělsko, které už
dlouho morseovkou vyťukává na společnou zeď
ústavu zprávu, že je k útěku připraveno taky,
možná nevydrží čekat až do podzimních voleb.

Mělké hroby a hluboká nenávist
Zatímco na jihu Evropy se vzpoura teprve roz-

blikává, na východní frontě hoří občanská válka.

Pro džiny, vypuštěné z Molotovových lahví na Ma-
jdanu, už není cesta zpátky. Na to je na Ukrajině
příliš mnoho mrtvých. Jejich hroby, pokryté sně-
hem, splývají s krajinou, kudy opakovaně prošla
fronta. Měla to být krátká trestná výprava proti
vzpurným občanům, kteří se odmítli podřídit nad-
vládě pučistů a odhlasovali v referendu samostat-
nou budoucnost. Dodnes své legální rozhodnutí
statečně hájí se zbraní v ruce, protože o hranice se
nevyjednává, ale střílí. Ani o rodný jazyk se nevy-
jednává, ten se dědí a předává, tak jako studna na
dvoře, nebo pole za humny.

Sněhem pokrytá krajina, z které se fronta po-
sunula o pár kilometrů dál, působí nehybně a ne-
účastně. Zasněžené rýhy v polích, vyhloubené od
pásů tanků a samohybných děl, vypadají z dálky
jen jako stopy po podzimní orbě. Nad spícími
stromy krouží vrány. Z jejich perspektivy je kra-
jina změněná, město, kam každoročně táhly před
mrazem, už není bezpečným útočištěm. Ani pro
lidi. Krajina zafačovaná sněhem však přečká
zimu jako pokaždé. A jako pokaždé působí ve
svém čekání líbezně. Vytváří tak šalebný dojem,
že svět náš vezdejší je stvořen pro mír a nikoliv
pro věčnou válku.

1. 2. 2015  
Disidenti.org
www.novarepublika.cz
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Můj světový názor se utvářel v šedesátých le-
tech. Na formující mozek jsou podněty ze společ-
nosti v takovém raném věku naprosto zásadní
a těžko se později mění. Byla to doba, kdy se svě-
tem šířilo protimilitaristické hnutí a statisíce ame-
rických mladých lidí zuřivě protestovaly proti
příšerné Amerikou započaté a vedené válce ve Vi-
etnamu a na kolektivistických hodnotách, solida-
ritě a vzájemné lásce zakládaly hippie hnutí.
Zatímco ve Vietnamu byly americkými vojáky ma-
sakrovány statisíce civilistů, protestující studenti
si ve Spojených státech zažívali své vlastní ma-
sakry. Většina lidí si už nepamatuje, že na Kent
State University vládní vojska spustila v roce 1970
ostrou střelbu přímo na universitní půdě na stu-
denty mírově protestující proti válce a čtyři z nich
na místě zavraždila. Na druhé straně světa jsem
jako malý kluk pak poslouchal známou písničku od
americké folk-rockové skupiny Crosby, Stills, Nash
& Young Ohio, kde se zpívá:

Tin soldiers and Nixon coming,
We're finally on our own.
This summer I hear the drumming,
Four dead in Ohio.
Soldiers are cutting us down
We're finally on our own.
A i když jsem plně nechápal celý kontext, tak mě

dnes a denně ovívala atmosféra opovrhování vším,
co všechny armády světa, ať už na Východě, nebo
na Západě, reprezentovaly. Bylo také krátce po od-
porné okupaci Československa armádami Varšav-
ského spojenectví, a jeden z projevů militantních
řešení mezinárodních situací jsme zažívali na
vlastní kůži. Do povědomí se nám zažíraly termíny
jako zelené mozky, lampasáci a další. V angažova-
ném umění figurovali přitroublí generálové, oficíři
slepě plnící rozkazy, snažící se za každou cenu vy-
volat války, aby si mohli honit vlastní bezohledností
napumpovaná ega. V uměleckých projevech anga-
žovaného umění jsme viděli politiky s napřaženými
ukazováčky nad knoflíky spouštějícími atomové
zbraně, které by v mžiku zničily celou planetu.
A jako kontrast proti tomu jsme viděli davy mla-

dých lidí, kteří po
celém světě po-
vstávali a snažili se
tlačit na své vlády.
Doba byla k prask-
nutí plodná
a smysluplná. Snad
k duchu doby přispěl i fakt, že v paměti střední ge-
nerace pořád ještě trčely miliony lidí zavražděných
nesmyslnou druhou světovou válkou, vyvolanou
západní civilizací a jejími kapitalistickými ekono-
mickými hodnotami zažranými až do morku kostí
její kultury. 

A tak, jak tomu bylo i po první světové válce, rov-
něž naprosto idiotské a nesmyslné, umělci se vždy
vzbouzí a opouštějí své masturbační, na buržoazní
estetiku zaměřené výtvory, a začnou je naplňovat
smyslem boje za humanitní antimilitaristické pa-
cifistické ideály, solidaritu a kolektivistické sebe-
záchovné hodnoty. 

Jeden z těchto projevů ducha doby bylo Dada
hnutí, snažící se postavit na hlavu úplně všechny
vznosné výtvory západní civilizace, která tak pod-
vedla a zesměšnila sama sebe a své hodnoty vy-
voláním první světové války.

Ale jak se zdá, opět jsme v historické periodě,
kdy se už zapomnělo na strašlivé lekce, které jsme
prožili, když jsme dali moc do rukou zeleným moz-
kům a sobeckým skupinám lidí, skrývajícími se za
nimi. Zase se staví na obdiv vojenská uniforma,
řinčí se zbraněmi, a takzvaná demokracie se ex-
portuje a propaguje pomocí štábů generálů. 

Jako by byla lidská blbost nezničitelná a vždy
cyklicky vylézala z kanálů odvádějící lidské odpady
a hnusy.

Omlouvám se všem, ale svoji nenávist vůči ar-
mádám celého světa ze svého mozku už nikdy ne-
můžu vypudit. Neb by se z mého mozku stala
zhroucená a beztvará hmota, tak často nošená
v tolika dnešních, kapitalismem vytunelovaných,
mozcích.

29. 3. 2015
Milan KOHOUT
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Milí přátelé,
tady je můj projev na protestní akci v Praze na Václavském náměstí,

pořádané různými občanskými iniciativami proti zbraňo harašeni a van-
drování americké armády po českých zemích.

VÁLKA JE VŮL
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Sudetenland CZ sdílel příspěvek uživatele České
národní listy na Facebooku 17. února 2015 v 12,08
hod:

„Drzost takzvaných bojovníků za svobodu již
překračuje všechny meze. Přímý útok na svobodu
slova a na objektivní líčení dějin!!!“

*********************************************
České národní listy
ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
Ústřední výbor, Legerova 22, 120 49 Praha 2
V Praze dne 16. února 2015
Rada České televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Věc: Otevřený dopis ČSBS
V posledním období Česká televize, jako veřej-

noprávní instituce se stále více vzdaluje od základ-
ního cíle – objektivně informovat českou veřejnost.
Jde především o informace z mezinárodní oblasti,
které se předkládají pouze jednostranné a cíleně
zkreslované. Takovým příkladem tentokráte „do
vlastních řad“ bylo zařazení programu do kanálu
ČT 2 dne 28. 12. 2014 v hlavním vysílacím čase (od
20,00 hodin) zapadající do již dříve, značně fre-
kventovaného téma „Zabíjení po česku“ s názvem
Řekni, kde ty jejich hroby jsou. Jednalo se o reprízu
z dílny nám známého Davida Vondráčka z roku
2012. Překvapuje nás, proč právě toto téma bylo
otevřeno v období poklidných vánočních svátků,
když s tímto obdobím vůbec nesouvisí.

Pokud by se v ČT objevil pořad o tom, jak byli
v období okolo vánoc roku 1944 s postupující osvo-
bozeneckou frontou a to jak východní, tak západní,
transportováni vězni z některých koncentračních
táborů do hlubšího vnitrozemí Třetí Říše, tak to ča-
sově odpovídá, nebo kdyby se v TV objevila zmínka
o akci Antrophoid, kdy byli na území Protektoratu
Böhmen und Mähren, v pondělí dne 29. 12. 1941
u obce Nehvizdy nedaleko Prahy vysazeni parašu-
tisté, s cílem provést spravedlivou likvidaci kata
českého národa, zastupujícího říšského protektora
Obergruppenführera SS Reinharda Heydricha, tak
to rovněž časově zapadalo do tohoto období.

Český svaz bojovníků za svobodu sdružující účast-
níky národního boje za osvobození z let 1938-1945,
pozůstalé po těchto účastnících a další osoby, které
se hlásí k odkazu zakladatelů Československé repub-
liky a jejích obránců z let 2. sv. války, téma o excesech
při transferu německého obyvatelstva z českého po-
hraničí po 2. sv. válce neobhajuje, nicméně domní-

váme se, že by o těchto událostech měla být právě
Českou televizí podávána pravdivá a objektivní infor-
mace a ne taková jako je podávána v těchto, jedno-
značně protičeských pořadech ve kterých se projevují
snahy o české sebemrskačství. Druhou skutečností
z výše uvedeného cyklu „Zabíjení po česku“ je, že
podle našich zjištění a průzkumů, při důkladnějším
prošetření docházíme k odlišným, veřejně dostupným
výsledkům, ale ty již v televizním vysílání nejsou nikdy
zveřejněny. Ptáme se: čí zájmy zde veřejnoprávní
Česká televize hájí? Jsou to české národní zájmy? To,
že pro „nedostatek“ vysílacího času se nepřipomínají
dostatečně okolnosti podepsání Mnichovské dohody,
že se opomíjí připomínat zabrání a okupace zbytku
Čech a Moravy a vyhlášení protektorátu působí, na
nás a zejména na stále žijící pamětníky oněch udá-
lostí, dojmem, aby se na tyto události záměrně zapo-
mnělo. Proč nepřipraví ČT pořad popisující osudy
desetitisíců českých vlastenců v Čechách a na Mo-
ravě, kteří byli popraveni, nebo zemřeli na následky
mučení v KT, protože se aktivně zúčastnili protinacis-
tického odboje. Kde ty jejich hroby jsou? Nikde. I oni
mají nárok na řádné pohřby, a uvedení jejich jmen na
stélách v místech hromadných hrobů a popravišť, a na
to, aby je Česká televize představila jejich potomkům
v některém ze svých objektivních pořadů. Členové
Českého svazu bojovníků za svobodu jsou připraveni
se na tvorbě takovéhoto pořadu, případně pořadů, po-
dílet.

Proč se Česká televize více nezabývá obhajobou
národních zájmů, počínaje výše naznačeným té-
matem? Proč dává přednost tématům, která jsou
zpracovávána na objednávku zahraničních zájmů?

Očekáváme vysvětlení a zdůvodnění kritizova-
ných kroků naší veřejnoprávní televize, která spadá
pod váš dohled.

S pozdravem
Ing. Jaroslav VODIČKA

Předseda ÚV ČSBS
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

1. Přepisování historie – přímá cesta k nacismu
To je začátek všech evropských fašistických re-

žimů 20. a 30. let. Stejnou cestou jde dnes Ukrajina
přepisováním učebnic o historii a hromadnými de-
molicemi sovětských památek. Vrcholem lží je pro-
hlášení ukrajinského premiéra Jaceňuka
německým médiím o „invazi SSSR do Německa
a na Ukrajinu v roce 1945“!

Česká televize drží krok a tak odvysílala zprávu
„2. světovou válku 17. 9. 1939 zahájilo Rusko“.

2. Hledání „viníků“ – typický projev nacismu
Fašistické režimy svalují všechny neúspěchy

svých zemí na různé skupiny – etnické, sociální,
náboženské. Kdysi roli viníků plnili Židé a komu-
nisté, v dnešní Ukrajině je viníkem jejich neúspě-
chů ruské obyvatelstvo obecně a východ této
země.

3. Když se nacismus dostane k moci v jedné
zemi, mor se rozšíří po celém světě

Nemůžete tolerovat nacismus v jedné zemi,
a věřit, že bude fungovat jen v rámci jejích hranic.
Vlna nacismu se rozšíří všude, překračujíc hranice
kterékoliv země. Právě proto byl nacismus nazván
hnědým morem. Nacismus je nutné zastavit už
v zárodku, jinak přijde k Vám domů.

4. Nacismus nelze ignorovat, s nacismem je
možné jen bojovat

Pokud si někdo myslí, že od ukrajinského na-
cismu se lze jednoduše odvrátit, přehlížet ho, ten

se velmi mýlí. Po-
vaha nacismu je ta-
ková, že i ignoraci
vnímá jako pod-
poru a jako projev
své síly. Nacismus
nezůstává na jed-
nom místě, vždy
jen roste a rozšiřuje se! Proto je jediný způsob, jak
mu čelit – pevným a aktivním bojem proti němu.

5. Hlavní zbraní v boji proti nacismu v jeho ra-
ných etapách je pravda

Jedině pravda poráží nacismus. Kvůli podstatě
nacismu a jeho nenávistné ideologii, projevující se
kromě jiného i popravami nevinných lidí, bojujeme
proti nacismu jako takovému. Historická pravda –
to je nejlepší ochrana před  nacismem. Pokud by
před mladými Ukrajinci jejich vlastní vláda neskrý-
vala skutečnou historii jejich země a lidu, příznivců
nacismu by na Ukrajině bylo méně. Současná
média hrají velikou roli; ona mohou nacismus buď
podporovat anebo se stavět proti němu.

Předneseno na vzpomínkovém shromáždění
k výročí obsazení zbytku Československa armádou
nacistické Třetí říše, Václavské náměstí, Praha 1,
dne 15. 3. 2015.

Akce byla zorganizována Spojenectvím práce
a solidarity, Stranou demokratického socialismu,
iniciativou Ne základnám a Alternativou zdola.

NEZAPOMENEME…
Projev Evy Novotné, mluvčí iniciativy Ne základnám 

Temná historie XX. století nám dala několik lekcí:
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LÉTAJÍCÍ PLUH
Hle hluboká orba
provedená podle nejmodernějších zásad

Česká políčka
obdělávaná potahy
patří nenávratné minulosti

Ale ještě jsou oči
co nedovedou rozlišit
Samuela Morseho Edgara Allana Poea
a generála Pattona
od těch
co ani tohle nedokážou udělat zblízka
ale z elektronicky chráněných bublin
letících 10 000 metrů vysoko

Na druhé fotografii bylo krásné děvče, které se
právě vrátilo do rozbombardované vesnice. Jako
zázrakem se mezi troskami zachránilo zrcadlo.

PO NÁVRATU DO VESNICE
Pověz mi zrcadlo
co je na celém světě nejkrásnější

Pevný krov nad hlavou
vypečené cihly ve zdravých zdech
dveře ve veřejích
okna ve stěžejích
dívky v oknech
a vůbec všechno na svém místě

Třetí fotografii pořídil zpravodaj jakýchsi novin.
Nutil malého chlapce, aby se díval do objektivu, ale
hoch byl ještě celý vystrašený.
Když fotograf v Čechách chce, aby se děti dívaly
do aparátu a nevrtěly se, slibuje jim, že vyletí ptá-
ček.
Zatímco v Čechách rodiny bezstarostně usedaly
k nedělnímu obědu, v dalekém a přece tak blízkém
Vietnamu celé rodiny hynuly hladem a bombami
a není divu, že i děti, ba především ony, ztratily dů-
věru v člověka.

Aby se děti nemusely bát 
KAREL SÝS

Když jsem překládal básně Ho Či Mina, napadlo mne, jak vůbec mohly
ty básně vzniknout. Psát verše ve vězení! Jaký úděl pro svobodnou duši,
když se nemůže vymanit z těla, je s ním srostlá, jako je seismograf spojen
se zemí, jež se zachvívá v křečích.

A tělo je mučeno – hladem, žízní, zimou, vlhkem, nedostatkem sou-
kromí. Za všechno se tady platí – za světlo, za tmu, za probdělou noc i za
ráno, které přináší novou tmu, ještě horší, protože viditelnou.

Promarněný čas? Není promarněn. Duch se vysmívá okovům i vězni-
telům. Duch, který má svůj cíl, který má co říci. Poezie se rodí v nepohodě,
za teplou pecí se daří leda prázdnotě. Jako magnetická střelka i v bouři neúnavně ukazuje k severu,
nedá se duch oklamat protivenstvím a věrně míří k pólu určenému osudem.

Ho Či Min ještě dříve, než se stal politikem a osvoboditelem svého národa, byl básníkem. Vězněm
a básníkem. Nešťastná země, která uvrhuje básníky do žaláře, ale šťastný národ, jenž se nechá vykoupit
básníkem.

Zvláště dnes je básníků třeba jako soli. Obzor znejasněl, lidé znejistěli… Jako bychom se pohybovali
v hustém mléce.

Básník není slepý, vidí, co neviděli jiní. Ochraňuje, co jiní zapomněli. Tuší zítřek, zatímco jiní přestali
věřit včerejšku a žijí jen pro ten dnešní den.

Když se ve Vietnamu ještě bojovalo, napsal jsem básně, nazvané Tři fotografie z Vietnamu. Inspirovaly
mne totiž tři z nesčetných fotografií válečných reportérů.

Na první fotografii byla vietnamská krajina rozrytá bombami, která vypadala jako na Měsíci.
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REPORTÉR
Neboj se mne
Chci si opravdu jen udělat snímek
a ptáček který vyletí
nebude kovový…

Ale zvířený dětský strach si sedá pomalu
jak venkovský hoch
kterému už jednou odstrčili židli

ale je to nůž
který prořízne klid každé rodiny
pokazí výlet
a při nedělním obědě vzpříčí v hrdle vepřovou kost

Básník nezmůže mnoho, ale verše dovedou bur-
covat, aby se už žádné dítě nemuselo bát cizího
fotografa!

(Předneseno na Konferenci vietnamských spiso-
vatelů, konané ve dnech 1. až 7. 3. 2015 v Hanoji)
LUK 22. 4. 2015
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TATÍNEK MI NIC NEVYPRÁVĚL
Na půdě hned pod žebříkem
stačilo povytáhnout cihlu.
Za války v téhle schovávačce
tatínek ukrýval bedýnku s granáty a pistoli.
Ale klukům jsem raději ukazoval
pět jeho válečných vyznamenání.
Nejvíc nás ohromovala Partyzánská zvezda, 
kterou tatínkovi udělil Tito,
a tak trochu jsme si přáli válku,
jen co by se vešla na naši zahradu
a kousek do ulice.
Chtěli jsem být stateční.
A padnout se nám zdálo snadné,
téměř nic.

Teprve nedávno jsem si v archivu
vyhledal spisy o odboji
pražských kovodělníků a dělníků na Čelákovicku.
Bylo tam i o mém tatínkovi.
Nevyhazovali do povětří mosty ani obrněné vlaky,
nepřepadávali německé oddíly.
A přeci.
Ale o tom už vypravují učebnice dějepisu
krátce a přesně jako salva.

Můj tatínek nikdy nic nevyprávěl.
I to, jak utekl z Buchenwaldu
se skupinou sovětských důstojníků
a partyzánštili na Šumavě,
mi musela říct maminka.
I to jak jedinou jejich stravou byly shnilé brambory.
I to jak měl na listině vyřknutý ortel:
Návrat nežádoucí.
Vrátil se.
Do onoho šťastného květnového dne
roku pětačtyřicátého zaťukal na okno
a vážil pětačtyřicet kilo.
Jen jednou, když jsme navštívili Terezín,
v zatuchlé cele Malé pevnosti řekl:
- Tady nás spalo padesát.
Cela byla o něco větší než náš sváteční pokoj.
Napočítal jsem šestnáct pryčen
a tam, co mi tatínek ukázal, 
jsem četl své jméno:
Černík.

Bylo vyryté do hru-
bého dřeva
vedle desítky dal-
ších jmen.
Maminka se roz-
plakala.

A šest let po válce
přišlo anonymní
udání,
že doma ukrýváme kulomet.
Tři dny tatínka vyšetřovali.
Kulomet nebyl ani v hromadě uhlí ve sklepě,
ani v kurníku,
odkud vyděšeně létaly slepice.
Zbytek života pak tatínek na Kladně dobýval uhlí.

Kolovrátek už spřádá jemnější příběhy.
A když na čelo padne stín,
je z ruky, která chce pohladit.

Dívám se na tatínkovu fotografii.
Je ve vojenském s plukovnickými výložkami.
Připomínám si jeho podobu
pracně a zdlouhavě.
Už teď má tváře všech mužů.
Už teď jimi zalidňuje mou mysl.
Zděděnou krví ho nesu.
Trochu se pohnul,
usmál se,
jako by mi chtěl něco říct,
co se říká jen jednou na celý život.
Tak jako tenkrát. Ležel v nemocnici
a do žil v bezvládných rukou
mu kanylami marně přitékal život,
a když jsme odcházeli, chtěl něco povědět,
ale už neměl sil
a jen se usmál.
Tak se usmál i teď.
A s sebou do své smrti si vzal
náruč bolesti a hladu,
květinu utrpení,
smrti svých kamarádů
a noci, ty nejdelší, dlouhé šest let.
I umělý chrup, který si na noc dával do skleničky.
Zuby mu vytlouklo gestapo.

MICHAL ČERNÍK
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Vzal si s sebou dny plné úzkosti.
Aby na mne nezbylo.
Aby nezbylo na nikoho.
A své mlčení mi nechal.
Tečku za větou svého osudu.

DNY A DNI
Kolik mi tenkrát bylo?

Pozoroval jsem tatínka,
jak v lavoru odlepuje
známky z dopisů.
Měl košili s krátkými rukávy
a na jeho paži jsem uviděl
vypálené číslo.
Číslo se mi před očima
zvětšovalo a zmenšovalo,
míhalo se jak na promítacím plátně,
černé na bílém,
zaťaté ostnatým drátem koncentráku.

Kdysi měl tatínek cennou sbírku známek,
staré rakouské s přetisky Československé pošty
i slavné aršíky Hradčan.
Za války mu je ukradlo gestapo.
Přišlo jich šest, jeden mluvil česky,
byl ze stejné vesnice jako tatínek,
chodili spolu do školy,
pak si vzal Němku i její jméno
a po válce se zastřelil.

Když jsem nedávno uklízel na půdě
a vynášel všechno harampádí,
právě tam v malém kufříku
jsem našel několik obálek
se známkami Böhmen und Mähren
a s portréty Hitlera a Háchy.
Známky mezi prsty šustily
jak uschlé býlí.
Měly už cenu poněkud jinou.
Byly v nich uloženy
tatínkovy a naše dny.

Dnes je den jako každý jiný.
Ztratí se v paměti, vybledne
a já si nerad vymýšlím.
Daří se mi jen polovina slov.
Třeba nepovím ani to málo.
Za sebou mám už dlouhou alej roků.
Delší než je vzdálenost z Prahy do Čelákovic,

kde jsem se narodil
v únoru čtyřicátého třetího roku
o dva měsíce dřív,
jen trochu živý,
několik dní poté,
co tatínka odvedlo gestapo.

A zde jsem se narodil ještě tolikrát potom
pod hvězdami maminčiných očí,
s prvním přečtením knihy,
po každé nemoci,
při lopotě domácích úkolů,
při prvních tanečních,
ve dnech štěstí a polibků
i ve dnech bolesti.
Země se pode mnou zatočila
rychleji než kolotoč,
a zatímco moje hlava se teprve
probouzela u dívčího ramene,
na své promoční fotografii
už stojím široce rozkročený nad svou dospělostí.

Má narození jsou všední
jak ranní probuzení
a jsem rád, že v nich neteče krev
a já nejsem terčem.
Měl jsem to štěstí, že mne válka míjela
a nemusím mluvit o hrůzách a utrpení.
Alespoň to málo chtěl jsem povědět.

Naše ukázka je z autorovy sbírky Cena dětství, kte-
rou vydalo nakladatelství Balt-East Antonína
Drábka v Praze roku 2008.
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CHARITATIVNÍ VEČER
Hosté tu dřepí
v gala pravěkých lovců.
Modlitba s doprovodem mlaskání.
Svatvečer bezdomovců!
Musí se odsloužit,
třeba host poněkud zavání
o tři dny dřív než rybí kosti.
Bezduchá smrtelnosti!
A to jim osud dopřál žít
v přepychu západního světa!
Odpadky bio, hojné, rozmanité.
A krása slov
liberté, egalité.
Nemají vlohy
k lásce, naději a víře,
Zatímco Bůh je má rád,
pokorná církev jim omývá nohy,
přízemně dumají,
ve které díře
budou této svaté noci spát.

SVATOŘEČENÍ
Pod lafetu hvězdně krumplovanou,
taženou čtyřspřežím chvalozpěvů,
se zhroutila moc bezmocných.
Příznivci ji zneškodnili jednou ranou.
Ve spontánním hněvu
strhli jí nesmeknutou čepici.
Ten, jehož přešel živý smích,
na ústech mrtvou petlici,
musí teď poslouchat snovače nové víry.
Z mrtvých vstát do bronzu.
Svatostí ucpané všechny škvíry
nutné k dýchání.
Ten, kdo mu rozumí, zaručí změnu
a dá vám ji na hraní.
S ním dobudete Jeruzalém!
Vyloží, kdo nám vadí
ve světě útulně malém.
S důvěrou pošlete pochyby na vandr!

Pod novou zástavou šumlují předzpěváci.
Zpustlé dějiny, opřené o klandr,
bezmocně se vrací.

PIRÁT VÍTĚZNÝ
Ještě dnes se starý pirát diví.
Už byl úctyhodně neduživý.
Holýma rukama jsme ukřičeli kmotřičku,
že místo po něm
sáhla pro svíčku
a zažehla mu novou rundu roků.
K přípitku pozdvihl páchnoucí stoku.
Na vaše, vohnouti pošetilí!
Vrátily se mu tvůrčí síly.
Z hrdinů nardousil nebožtíky.
Ze srabů pastu vytlačil
k naleštění kliky.
Teď foukat do svíčky
je blechám pro legraci.
Odvedli jsme kvalitní práci.
Voskovice drží
jak odsouzence kat.
Věčná kmotřička se na nás může
vykašlat.

STREET POETRY
Pražská zeď, špinavá a stará,
na sebe nenapsala ani slovíčko.
Jaktěživa.
Sama nikdy nic.
Stejně by kolemjdoucí nudou zíval
nad talentem z Nemanic.
Pro ni je dobrá role interpreta.
Úderné podání myšlenky holé:
Co čumíš, vole?
Košatou obavou o úděl světa
dovede škrtnout o srdce:
Sjednoťte se, bratři!
Bratrance do plynu!
Našincům Česko patří.
Málo bylo Mašínů!

Pojednání o ctnostech
EVA EISELTOVÁ
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Z HISTORICKÉHO MUZEA
(Frankfurt na konci války)

Zachyťte noc, ať neuteče
do dáli.
Z paměti živých,
z dějin jurodivých.
Noc, kdy bombardéry vázaly
pohřební kytice.
Němcům se nadále neoniká!
Hesenské nebe křižovaly lítice.
Shora šlehala bázeň a hana.
Odplata nastřádaných vin.
Zkáza jak malovaná.
Frankfurt poklekl do sutin…

Už žádný hrázděný dům?

Přece musela
zběsilým zvoníkům
zazvonit hrana.

POJEDNÁNÍ O CTNOSTECH
Šmajchluje se vysloužilá Pravda
k vítězům nových performancí.
Opelichaná diva.
Protézy pohotově k tanci.
Kroutí se do líbiva
v rytmu falešného smíchu.
Ráda se stulí pod pokličku.
Coura, tak coura.
Co s ní, když neumírá.
Právě teď
v kostelním tichu
prodlévá Víra.
Vykrádá pokladničku.
Láska a Naděje jí dělají zeď.
V tesknotě uliček zpustlé dámy
když potkají člověka...
utečou...
nebo zatočí kabelkami
v nestoudných kličkách.
Sestra ať sedí na holičkách.

KAŤUŠA V BOHATÉ CIZINĚ
Vyrostl z dlažby běloučký kmínek
písně, která vodívala do boje.
K stáru se uložila s pokojem
v pelechu žebravého veterána.
Němčina, jazyk nevzpomínek,
dojatě chválí
prosící garmošku na své pěší zóně.
Válí!
Nevhod začala zvonit hrana
z císařského Dómu.
Nač ten spěch.
Vždyť ještě není po sezóně.
Ještě prší eurocenty
na umaštěnou hvězdu na čepici,
učenlivou jak medvěd v řetězech.
Sentiment v tubě
rvou z ruky písni-obchodnici.
A je nám něco po Hekubě?
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TATÍNEK REFERUJE Z RÁJE
Co si tu uděláš to budeš mít
chceš Beethovena uvidíš ho 
jak ho chceš vidět
oblékneš si ho jak chceš 
třeba do pyžama
nebo bude stejný jako z učebnic a obrazů
v rozevlátým kabátě
chceš Rossiniho? 
poskládáš si ho jako stavebnici
můžeš se stát jeho perem notou Lazebníkem
támhle jde Mario Lanza pětiletý
zítra ho nechám zestárnout
on si ze mne taky může udělat co chce
třeba vynález na motor nebo na slzu
nebo můžu být chvíli zbytečnej a bez motorky
a vedle pěvce jde Rumunka Zinaida Palli
a Mario del Monaco
zpívají… a za nimi celý sbor: Nechte vzdechů ne-
chte lkání…
a s nimi i Escamillio a za ním celá hospoda!
Co si tu uděláš to budeš mít
Chceš zahradu? Skleníky? Švestky jak pěstě?
Anglickýho lorda nad talířem švestkových knedlíků
pod tvarohem?
Chceš nocovat na Orlím hnízdě?
Mám tam svůj spacák 
vejde se do něj i děda
Chvíli můžeš být ve středověku chvíli ve dvacátým
století
můžeš si prožívat
jak dlouho chceš 15. 3. 1939
nebo ho pořád vymazávat gumou a proměnit se ve
slovo Mír
Hermína si tu udělala z obědů Domovinu
pro nášupy tu tancuje
a její Franta pije z kapsy svého posledního nedo-
šitého saka
tlustí se ládujou a hubnou a dietolog si je nafukuje
aby měl co dělat
někdo zezdola vypadne nahoru jak mince z rozbi-
týho automatu
před dalšího klademe cestu
a tváře se odlévají do podobných forem
není moc na výběr
viděla jsi mne letos na ostrově Lošinj

ale já už se ale tady pět let dívám na támhletoho
člověka
hází kříže do ohně
nemá pauzu ani třístupňový pivo
a za ním čeká zástup – každý si chce jednou hodit
za maminku za babičku za Mojžíše a Abrahama
ale nemocný duše tu jsou v nemocnicích
a jsou tu patra
v těch nejvyšších umějí dělat stromy kameny zví-
řata a lidi
tam vysoko některý duše už zůstanou navždycky 
zezdola přišly vyřízený jako budíky 
který už nenatáhneš
některý 
ale většinou si můžeš vybrat z katalogu
kam chceš dolů kdy a ke komu – do Francie do ro-
diny vinaře? 
do Prahy na Vinohrady?
na Cejlon?
potom se zatáhne opona
možná za stovku let budu tvým strejčkem
nebo sestřenicí
možná jsem jimi už byl
zapomeneš 
kdo tě poslal 
ale duše nejde dolů nikdy celá
zbytek je tu 
ty jsi já 
já jsem ty 
my oba jsme třetí a čtvrtý a milióntý
spějeme v náruč
proto nedělej nikomu bolest
duše se spouštějí kolem kosmické knihovny plné
čtenářů
dole se potom ptají 
Proč já proč se to stalo zrovna mně? 
proč mě zajelo auto 
když jsem skákal panáka
Proč jsem básníkem?
Skladatelem a ještě jenom jarním?
jenže zapomněly 
že si všechno vybraly z katalogu 
ženichy nevěsty majetky značkový věci kontejnery
i hadry
operace zkoušky proklínané Čechy
kožichy senátorská křesla blechy
pouště i pralesy dobu povolání

EVA FRANTINOVÁ
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Sbohem a šáteček
takže znova
Chceš se stát jedlíkem? Jez! Truhlářem? Je tu síň
hoblíků!
Toužíš k pošťákům nebo k námořníkům?
K tulákům? Louky nepřetržitě kvetou…
Chceš bádat? Navrhni laboratoř!
Plavat? Nikdo takový tu nezůstal ještě bez tempa!
Chceš dělat v dole Hlubina?
Sem těžní klec!
Nebo se zúčastníš francouzské revoluce
u stolu sedí všechny partaje
od pravěku po dnešek
prezident Novotný se psem Padni komu padni
Havel Sukarno Hácha…
támhle na oválu pořád běhá Zátopek…
támhle holčička z Barrandova 
které přidělili kolej
po které přijela její osudová tramvaj
holčička bude přebíhat přes koleje a věčně se vy-
hýbat tramvaji
přeskakuje marně a slzy její matky tvoří na ubruse
slovo uhni 
které nevysychá
támhle hotelový pokoj v Amsterodamu kde Davida
Oistracha 
přepadla poslední slabost
ale on stále hraje
támhle jsou spící vojáci a všechny minulé i budoucí
války
v zákopech ideálů a různých učení a ismů
a kniha Tak pravil pád 
kniha o zemi
támhle zklamaní z prohry oči jak slepé nábojnice
ale paže stále zdvihají
do nocí plných křišťálu a vzpour
nešťastní bez výstřelu i s jedním výstřelem
jedni moc zrychlení druzí zpomalení
a kolem jejich nohou v bagančatech Berlín Dráž-
ďany Irák Ukrajina…
a hodně dětí
proč umřel Kája ve třech letech
aniž mu stačili vyrobit skleněnou trumpetku
duši to stačilo ke konečnému výbrusu
teď dělá Kája z Benešova kameny i lidi do celého
světa
lidi dole pláčou zbytečně 
co se mu lepšího mohlo stát
nad vším je světlo 
to se nadechuje a vydechuje jako živý obří míč

nudí se hledá branku
možná už nemá za koho hrát
za lež za pravdu za socialismus kapitalismus sebe
za propocený tričko nebes
všechno má a mít může 
proto si vymyslelo divadlo
a škádlí přízraky
přízrak – no to si někdo tady vzal víc paliva
takže ho vidíš mihnout se za skleněnými dveřmi
já ti přece taky někdy ťukám na rameno
a volám na tebe
ty nejsi nikde jinde než na školení v divadle
světlo se nadechne a to je smrt
vysavač s hvězdným sáčkem
a vydechne – posílá duše dolů do matek a připra-
vených domovů
podle jejich přání
panelák nebo chýše 
tady jsou taky vrstvy 
duše se baví spolu ne každá s každou ale podle
úrovně
dělají hloučky různobarevných stínů
všechno je projekce 
když píšeš tak se čistíš
každý se čistí něčím jiným
a stejně je to krásný
světlo prská umění na vaše hlavy i bez čtenářů
a co je za ním nevím 
byl jsem jen jednou 
a tatínek…

Naše ukázka je z autorčiny knihy Časovaná růže,
kterou vydala Zdenka Brožová, nakladatelství Pe-
riskop, Hluboš 133, v edici Báseň na sobotu, svazek
26, roku 2015.
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RADOSTÍ TRNU
Společně kopeme
svůj vlastní hrob
venku se smějeme
vše podle dohod

sotva že dýcháme
rozjásaní
dokud snům věříme
tak jsme volní

tráví nás pomalu
jed je silný
jsme oběti rozmaru
nepochybní

lhát děti učíme 
zas je třeba
na chléb si půjčíme
bude středa

přečtem si smyšlenky
koupených slov
s vypnutým rozumem
usneme vhod

všechno je v pořádku
jen tikot hodin
a s čipem pod kůží
tak rád chodím

PRODANÉ DUŠE
PRODANÁ TĚLA
CINKOT BYL MOCNÝ
VŽDYŤ JSI TO CHTĚLA

OBCHOD SE POVED
I BEZ REKLAMY
VÍTĚZ ČI OBĚŤ
POSUĎTE SAMI

Supi už krouží
nad vinohrady
kata si chválíme
no že je tady

z Jů Es Ej vozíme
předpoklady
jak správně zabíjet
třeba hlady

markety narvaný
až k prasknutí
žebráky pod schody
noc zasytí

nikdo se nedívá
už do očí
v krvi je hladina
vir krkavčí

PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO
Honzíku ahoj! Přidal jsem si na svoji FB zeď nové písně.  Radostí trnu je

o US Army konvoji i o všem, co se tu teď u nás děje - mohla by se Ti líbit
a jako druhý příspěvek přidávám  Poklesky. Jen prosím nezapomeň, že to
nejsou mé samostatné politické básně. Tohle jsou mé písně, které si i sám
hraji a které jsou ke shlédnutí na YouTube. Moc dík :-) Pavel

---------------------------------------------
Naše země je tak nějak historicky zvyklá na všelijaké okupace

a zvané či méně zvané návštěvy. A tak to, že se jedna z dalších bratr-
ských výpomocí právě v těchto chvílích zrovna blíží k hranicím, už ne-
chává většinu národa chladnou. Pravděpodobně to bude také tím, že ji
novodobá propaganda celou dobu interpretuje, jako něco normálního,
ba dokonce zdravého a potřebného. Já na to mám jiný názor, a tak i když
vím, že se tato píseň zařadí po bok mých dalších zakázaných, chci se
s Vámi o ni podělit. Je mimoděk také o tom, co jí předcházelo, a co po
ní bude dost pravděpodobně následovat. PJH
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může se cokoli
a vlastně nic
nad mříží sokoli
dar příušnic

pohádka skončila
happy endem
rozkoší z blbosti
všichni pojdem

POKLESKY
Přišlo mi psaní
v něm obrázek s laní
pocity na nečisto
taky byla tam kulka
rad dobrá půlka
jak zachránit si život

že když zapadnu v davu
nejdu na popravu
dolárek k účtu
cestu najde si

píše mi Saška
Havlův podržtaška
Kája Švarcí i Michael
že mají mě rádi
že jsme kamarádi
že pravda a láska vyhraje

svědomí žádný
prý na východ táhni
problémů dost i bez tebe

otisky prstů
pak nehoda z mostu
to všechno může se stát
nebo chemie v čaji
kde dobře tě znají
vědí jaký čaj máš rád

radosti skvostů
tělo v kompostu
po tobě vdova ta se bude mít

cestu sis zvolil
že ses nepodvolil
hrdina tupec bez zbraně

jen písní prostou
jen básní kostrou
hrabal ses v čem jsi neměl

my dobře tě znali
a včas varovali
tohle už dál, že nesnesem

volí nás znovu
páč železnou skobu
ze zdi nevytlučeš

jak švábi věční
my přežijem dnešní
dobu i bez hrobů

za pestrou stravu
starostí hlavu
nabídnout můžem kdo dá víc

lidé jsou hloupí
lze si je koupit
koblihou třeba i na měsíc...
*********************************
Líbejte prdele...
A pěkně zdvořile....... vesele...!

Dav nadšeně tleská biřicům,
u cisterny zpěněného moku

inu pravá pivní humoreska

zůstaňte co nejdéle
třeba rovnou dvacet roků
ať je stále komu tleskat.

Postavte základny, radary,
cvičte a trénujte na války, 

převraty
vraždění, mučení...

vše jak je libo

vaši vazalové jsou vám navždy
k dispozici

s ohnutým hřbetem místo
střílny 

(ještě vám kašpárci zatančí),
tupost coby hlavní oběživo.

Tak líbejte prdele...
A pěkně v předklonu

Zdvořile......... vesele...

Společnost tumorů...

Zas je vše v prdeli...
Dragouni přijeli.

Vrazi a lháři na výletě…

Vši v kabátu němého císaře.

Lokajové s mávátky při silnicích,
ovečky s vlajkami,
trpké úsměvy,
laciná setkání zinscenovaných
vítání
a déšť coby názor, pláč nebes.

Dragouni přijeli..

Přátelství s hlavněmi..

Čert kšeftuje s andělem 
pod stolem

s dušemi
a ve stodole na trámu houpe se
oběšené odpuštění.

Tož tedy vítejte bratři a spojenci.

Vítejte ve své další kolonii...

Z Kryla prý dávno již
tomu - co kradu, navíc
(to poskrovnu)
pak z Bondyho, Diviše, 
dokonce z Hlaváčka 
a semtam,
že vykradám i sám sebe.
Tak na místo hřebů mám
v zápěstí skobu epigonů
a dost možná už zakrátko,
bude to Hejátko,
kdo vykrádán potajmu bude...

...já mám děvče v Plzni
kdekdo ji tam przní..
A když za ní přijedu
dáme ragů k obědu..
Natáhnem se na lůžko
a dál moje Maruško
spousta nových příběhů...
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BLUES NA PAMÁTKU 
VLADIMÍRA MAJAKOVSKÉHO
Večer Dole pode mnou
zářila Praha
Bylo mi úzko
z tolika světel Tak jsem se díval
na oblohu jestli nebude padat
aspoň jediná hvězda
pošetilá zbytečná plavá a nahá
Když v tom jsem ze tmy uslyšel
hrát blues
na památku velkého sebevraha
Začal to klavír
Hluboko v basech
blouznilo v horečce zelené moře
a pak jsem zaslech trubku 

jak chraptí hořce a choře 

Krásná
absolutně nerozumná
a nerentabilní hudba
Hudba bez naděje
na honorář
Slyšíte Hudba
Jako teplý vítr
nad tělem vojáka padlým ve
zbytečné válce
Jak rosa co mu padá na hlavu
zatímco světélkují v dálce
velrybí oči
přístavů 

Slyšíte Zpocené prsty
začínají
chorus o zakouřených sálech
o bílých prašných cestách
o létech heroinu a smutku
o létech hladu vyhazovů naděje
o dívce z Alabamy o dětech
i Little Rocku
Trubka hraje Vysokým tónem jiskří
závěje 
vteřin dnů a roků 
Teď pauza než začne basa
Jen malá chvíle tak akorát

na jeden tulipán
naklánějící se ke mně
nadechnutí trumpetisty
a swingující rytmus
otáčející se země 

To dělá ta trubka
a krev
a pot
Zlaté trumpety v nebi nad Jerichem
To je blues 

Pierot
Do prachu cesty přitisk se
rozstříleným břichem
Kdoví v kterém to bylo roce
To je blues
Snad se to dozvíš v příští sloce 

Několik Múz
Na Střeleckém ostrově
Nabízí talent režisérům
Gruzínský koňak
Chinin a idioti — odporné sérum
proti žití 

Holky moje krásný
s hnědejma očima Namalovaný
Rusovlasý 

Takhle to za krk chytí
a zmáčkne
a strhne
hlavu dozadu…
Co já vám mohu vyčítat?
Já se taky málokdy
prosím o radu 

A stejně byste mne neslyšely
neboť zatímco baleťáci unylí
a útlobocí
mrkají na mne a zvou mě ke stolu
z magnetofonu letí
„Líbej… Darling Dnešní noci“
v dvanácti taktech 
rokenrolu 

VÁCLAV HRABĚ
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To není život To není
džez
Život to jsou pekařská auta
v ranní mlze
a ruce odřené a unavené
bez nároků na slávu bez
nafoukaných řečí
A džez
je doktor který léčí
smutek a strach a jiné řezné rány
horkým železem lihem a solí
To je ta trubka
která ve tmě zajíkavě vypráví:
Bylo to v den kdy v Arles
sváželi z polí
Vincent van Gogh pořezaný
sluncem
z kavárny vyběh
celý krvavý 

a zastavil se na malou chvíli
Počítal
kolik mu zbývá přátel
a kolik let
Významné úsměvy „Vidíte?
Je potrhlej Šílí“
Ta chvíle stačila
Zhoupnul se svět 

Je to vždycky taková malá chvíle
Tak akorát
na jeden tulipán

Takové sólo ve vytřískané hospodě
o čtvrté k ránu
Sólo pro život
obehraný ze všech stran
Takové sólo za poslední šesták
Jen malá chvíle — na jeden tulipán 

Smutný gladiátor šel po Něvském
a naposled ho urazil měšťák
Všichni přátelé měli v tu chvíli
něco na práci
Bylo to v dubnu Po nábřeží se
točil vítr jako štěstí
S nelidskou upřímností
koktaly svoji soustrast ubrečené
dlažební kostky

Ten den šel naposledy po bulváru
v dešti
Vladimír Majakovskij 
(Publikováno ve 4. čísle Divokého vína, 1965)

AT’ JE MŮJ VERŠ JAK DRZÁ HUDBA
na pohřbu kšeftařů

At‘ verše provokují jako šarlat býka
ty kteří dávno už jsou vlastně v hrobě
a přesto stále jako dýka
vrážejí svůj vztek do zad době

Říkají o nás že jsme příliš drzí
a že nás život ještě naučí
Doufají tajně že zapletem se brzy
do peněz aut a teplých papučí

VARIACE NA RENESANČNÍ TÉMA
Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Zavřete dveře na petlice!
Zhasněte v domě všechny svíce
a opevněte svoje těla
vy
kterým srdce zkameněla

Láska je jako krásná loď
která ztratila kapitána
námořníkům se třesou ruce
a bojí se co bude zrána

Láska je bolest z probuzení
a horké ruce hvězd
které ti oknem do vězení
květiny sypou ze svatebních cest

Láska je jako večernice
plující černou oblohou
Náš život
hoří jako svíce
a mrtví
milovat nemohou

Z první části básníkovy tvorby z období studia
na VŠ pedagogické redigovaná Jiřím Růžičkou

http://www.divokevino.cz/
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POHANSKÝ MÝTUS
Oddlužené části těl odpovídají čtyřem
světovým stranám. Čápi přilétají a stavějí
si hnízda tam, kde je šance vyšší úrokové
sazby. Pod tíhou důkazů se řeky vracejí
ke svým pramenům. Myšlení podléhá
policejním normám, očipované loutky si
oblíbily pravoúhlý životní styl. Příliv je
obdařený ženskou brutalitou, odliv se
chlubí mužskou jemností. Únikové trasy
neexistují, za horizontem je tma. Bytí
je abstraktní pojem, mimozemské
civilizace žijí v komunismu.

PO PŘESLICI A PO MEČI
Až posmrtně vyšlo najevo, že Václav Havel měl
v bývalé Jugoslávii pět nemanželských dětí.
Jmenovali se: Božidar, Drago, Slavica, Ljubica
a Zdravko. Božidar měl hrb a koktal, Drago
byl homosexuální bezdomovec, Slavica měla
punkovou kapelu Smetiště Václava Havla,
Ljubica hnila na pakárně, Zdravko konvertoval
k islámu a ošukával zastřelené Srbky v okolí
Srebrenice. Politologové se shodují, že to byly
hlavní důvody, proč byl Havel tak vášnivým
zastáncem humanitárního bombardování.

ZE ŽIVOTA HMYZU
Když v Kauflandu věšeli Miladu Horákovou, 
trmácel se Jáchym Topol 
s Halinu Pawlowskou v transportu
z Osvětimi do Týnské literární kavárny. Ruské
tanky rozstřílely Balbínovu poetickou hospůdku,
Cibulkovy seznamy spáchaly atentát na Heydricha.
Jáchym Topol se provdal za bratry Mašíny, 
Halina Pawlowská ve svém provolání 
Nejsem jako oni ostře
odsoudila skupinu Guma Guar. Jan Palach slíbil,
že korupční aféry se opakovat nebudou, exekutoři
nepoctivě vrátili všechno co poctivě nakradli,
Jarmila Kratochvílová přiznala, že je chlap.

JESKYNNÍ JAZZ
Kolem půlnoci jsou bary nacpané k prasknutí,
smyslná hudba napájí opilce animální energií.
Žluté taxíky brzdí u krajů chodníků, vystupují
z nich byznysoví klauni. Kovové konstrukce se

potí, uštvaná psychika se vsakuje do číselných
souřadnic. Rychlé změny posouvají komické
děje k tragickým koncům, uprostřed horkých
letních nocí je zimnice obsedantním jevem.
Když se z neexistujících míst ozývají poplašné
opičí skřeky, klesá teplota hluboko pod nulu.

MILIÓNTÁ BÁSEŇ O VÁCLAVU KLAUSOVI
Václav Klaus náhle odlétá do Egypta, 
podpořit demokratizační úsilí 
prezidenta Husního Mubaraka.
Na cestu si bere troje fusekle, flašku vincentky,
patery slipy, klíč od korunovačních klenotů,
nezbytnou tenisovou výstroj, šnorchl a novou
knížku Petra Štengla. "To je všechno, co potřebuju.
Pár drobností, ten klíč a něco nenáročnýho na
čtení. Během jednání s kolegou Mubarakem
nebudu mít čas a náladu na nějakou kvalitní
literaturu," vysvětluje letuškám.

ANAMNÉZA
"Máte tušení, z čeho by mohla pramenit Vaše
permanentní frustrace?" naléhá psycholog na
koaličního politika. "Byl jsem blbě počatej. Ve
spěchu, během polední přestávky," prozrazuje
politik. "Jen tohle?" kroutí psycholog hlavou.
"Taky jsem nedonošenej. Matce scházel měsíc
a půl," říká politik stydlivě. "Jak dlouho jste byl
v inkubátoru?" ptá se psycholog. "Dva nebo tři
měsíce," křísí politik paměť. "Kdy jste měl první
erekci?" ptá se psycholog. "V pětadvaceti. Při
sledování filmu Angelika," říká politik. "V kolika
letech jste měl první pohlavní styk?" ptá se dál
psycholog. "Ve třiceti," pýří se politik. "Kolik bylo
partnerce let?" pokračuje psycholog. "Dvacet.
Byl to partner. Partnerky přišly mnohem později.
Byly dvě," svěřuje se politik tichým hlasem.

MILAN KOZELKA
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KEN A BARBIE
Ona je bývalá studentka teologie, on bývalý
detektiv. Ideální profesní kombinace pro
vyvážený vztah. Do práce to nemají daleko,
on o něco blíž. Doma téměř nevaří, v práci
se najedí mnohem levněji než kdyby jedli
doma. Ušetřené peníze investují do jiných
ušetřených peněz. Křestní jména mají po
světcích, pocitově nevybočují z obvyklých
šablon. Je krásné být krásní mezi krásnými,
je fascinující být mladí mezi mladými. Tam
nahoře, daleko ve vesmíru, se dějí divné
věci. Tady dole, blízko nás, ještě divnější.

PLYŠOVÝ TYGR Z BABYBOXU
Umění není terno pro každého.
Je nutné vychytat mouchy, dát
staré obsahy do nových kontextů,
věřit svým schopnostem, držet
krok s dobou a tlumit extrémy.
Pražské umění je štikou v rybníce,
světové trendy se mu přizpůsobují.
Jiří Kovanda pokládá zmuchlaný
papír do pravého zadního rohu
velké výstavní haly, hrst prachu
háže do levého předního rohu.
Vzniklou konstelaci velmi pečlivě
dokumentuje, potom jede domů.
Po obědě usedá do pohodlného
křesla a čeká, jak zareaguje trh.

AKČNÍ SCÉNÁŘ
Až budou zatýkat Sašu Vondru, zavelí náčelník
generálního štábu K poctě zbraň! U Lennonovy
zdi se o půlnoci sejdou bývalí disidenti a budou
říkat Byl to dobrej kluk. Růžový panter zaujme
vyčkávací postoj, spolek Šalamoun poukáže na
tristní stav zemědělství. Amnesty International
pietně vyhlásí celosvětový den pravdy a lásky.
Transparency International se hbitě přemístí
z Baham na Seychely a protikorupční policejní
komando odstartuje ranní domovní prohlídku
diskrétním dotazem Jak se máte, Vondrovi?

ČESKÝ MIX
"Ste idiotský levičáci!" osočuje generace 10. let
nového století (frackové normalizačních zmrdů
70. a 80. let minulého století) generaci 60. a 70.
let minulého století. "Ste kreténský pravičáci!"
osočuje generace 60. a 70. let minulého století

(frackové stalinistických zmrdů 50. let minulého
století) generaci nynějších 10. let nového století.
A tak to vesele pokračuje dál: frackové, zmrdi,
pravičáci, levičáci - být up to date se nevyplácí.

Včerejší čtení v Unijazzu byla náramná pohoda.
Akorát je škoda, že přenesli klec s papouškem
jinam, mohl nám do toho kecat, takhle nám do
čtení poštěkávali akorát psi. 5. 4. 2011 Facebook

Žiju v luxusu a nadbytku, nemám nejmenší pro-
blém. Nechápu, jak může někdo nadávat na dnešní
dobu, která je příznivá pro nás, talentovaný self-
mejdmeny. Nemám jinou životní volbu. Pokaždý,
když Bill Gates udělá nějakej byznys, chce se mnou
jet napůl. Zkus to odmítnout... To samý Paris Hilton,
ta ještě k tomu usiluje o sňatek. Mám bejt blbej?

5. 4. 2011 Facebook

Chci bejt slavnej. Jde do toho někdo se mnou? Ga-
lerijní kurátoři do výroby! Literární recenzenti k lo-
patě! Kdo neměl vši, neví nic o životě. Kravaťácká
verbež táhne krajinou a oškubává motýlům křídla.

8. 4. 2011 Facebook

V týhle zkurvený zemi legálně vítězí fašismus!!!
Copak to nikdo nevidí nebo nechce vidět? Sakra
pojďme s nima zamést! Tohle je naprosto jasná
a cílená fašizace politiky a celý společnosti.

10. 4. 2011 Facebook

Když jsem si přečet, že Jiří X. Doležal je pravičák
a zenbuddhista, uvařil jsem si kafe a dal do něj dvě
lžičky soli. 11. 4. 2011 Facebook

Že mi už nevycházej básničky v Britských listech,
a schází vám? Britský listy mi to netisknou, nevím
proč. 11. 5. 2011 Facebook

Česká Janis Joplin Dáša Vokatá odehrála životní
koncert, americká Dáša Vokatá Janis Joplin to
v nebi slyšela a celej druhej den slzela dojetím.

4. 7. 2011 Facebook

Ideální páry pro zkvalitnění degenerující populace
- ekonomové a manažerky, fotbalisti a modelky,
hokejisti a zpěvačky, strojní inženýři a konceptuální
umělkyně, fízlové a cirkusové akrobatky, exekutoři
a servírky, bezdomovci a gymnastky.

1. 8. 2011 Facebook
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PÍSEŇ AKTUÁLNÍ O JEDNÉ PANÍ 

Motto: „…Ukrajině je třeba dát zbraně…, Rusové
by se mohli dostat ve svém expanzivním chování
až na Šumavu. 

Exministr Miroslav Kalousek

Povídala jedna paní druhé paní,
že v poslední době nemá dobré spaní.
Prý agresor z Ruska se už na nás chystá,
když to řekli v ČT, je to pravda jistá.

Chudák paní
neví, neví, kdo ten svět zamíchal, 
neví, neví, že se to ví, 
kdo zhatil, rozvrátil, najatým zaplatil, 
neví, neví, že se to ví.

Skutečného agresora paní cení,
silnějšího, mocnějšího v světě není.
Základen má přes sedm set (a Rus žádné),
mocný strýček světem míchá, světu vládne. 

Pět miliard vmíchal strýček do Majdanu, 
z Majdanu má blíže k Rusku – to má v plánu.
Banderu chce Majdan – Rusy nenávidí,
bratr Rus ať táhne z domu, ať se klidí.

Chudák paní
neví, neví, kdo ten svět zamíchal, 
neví, neví, že se to ví, 
kdo zhatil, rozvrátil, najatým zaplatil, 
neví, neví, že se to ví.

„Vše vyřeší zbraně, válka,“ paní říká.
Neví, že se horká válka i jí týká.
Šírou Rus chce strýček, proto válku vaří.
Míchat světem, míchat v hlavách se mu daří.

Chudák paní
neví, neví, kdo ten svět zamíchal, 
neví, neví, že se to ví, 
kdo zhatil, rozvrátil, najatým zaplatil, 
neví, neví, že se to ví.

PROTESTSONG

Motto: „Běda zemi, která nemá hrdiny,
dvakrát běda zemi, jež je potřebuje,
třikrát běda zemi, jež je nepotřebuje,
čtyřikrát zemi, která nepotřebuje básníky…“
Karel Sýs

Kde jsou všichni písničkáři a „magorští“ básníci?
Já chci od nich protestsongy na dnešní svět běs-
nící.
Tenkrát v teple a jistotě bolševických zákonů
bojovali za svobodu, chtěli ven, dál od domu.

Tenkrát měli plnou pusu disidentských projevů,
dnes, když zlem jsme požíráni, nepronesou ani bú!
Underground zbaběle mlčí. Zalezl. Má prostě
strach.
Vycítil zde stopu vlčí a ve světě krve pach.

Pravdoláskaři však nespí, úkol plní veliký:
protiruského patoku nalít lidem kbelíky.
Proč nenávist k Rusku mají, neprozradí. Nemohou.
Mohlo by to zadělati na revoluci novou.

Pryč s tím, co nám podstrčili, chci poctivý život žít.
Nemůžu se smát, když vím, že někde někdo živoří. 
Potřebuji protestsongy, prorvat tupou bezmocnost.
Zvykli jsme si, otupěli, ztratili jsme budoucnost.

Ne, nestačí protestsongy na dnešní svět běsnící,
potřebujem jasnou vizi, co mívají básníci.
Lidský tvor přec potřebuje ideály, budoucnost.
Vzletěl k hvězdám, dnes mu stačí v marketech ba-
nánů dost?

Budoucnost a ideály nedá Alláh ani Bůh.
Básníku! Dej ty hlt snů svých, ať procitne lidský
duch!

VĚRA LEVÁ
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RUDOARMĚJCŮM
Životem kráčím bez jasu v tváři,
kroky mé zastaví číslo v kalendáři.
Kroky své stočím k mohyle z kamene –
hvězda na mohyle a jméno na jméně.

Písmena azbuky v srdce se vkrádají,
z těch písmen mlhavé tváře se skládají.
Neznámé, ožehlé (každá tvář drahá!)
vyrvaly Evropu ze spárů vraha.

Drahou tvář Ivana, vojáka míru,
haní a špiní dnes, špiní i víru.
Váňo, ach Ivane, klaním se tobě,
věřím ti. Nevěřím té dnešní době.

Dobo zlá, proradná, co kuješ potají?
Lidem lež nasypeš – z rukou ti zobají.
Sejfy svých magnátů musíš zas doplnit,
tak hledáš co urvat, kam vrhnout v zbroji lid.

Leštíš zas háknkrajc, cpeš do nás nenávist,
vyrvalas‘ a mačkáš nejdražší dějin list.
Pro hvězdu na čapce padlé hloub zadupeš
a místo šeříků dáš na hrob zradu, lež.

Váňo, ach Ivane, klaním se tobě, 
věřím ti, nevěřím té dnešní době.
Tys mi dal svobodu, vojáku míru, 
chráním tvou mohylu a v tebe víru!

POHÁDKA O MALÝCH A VELKÝCH
Žili, byli, pracovali,
zpívali a hodovali.
Matka země dbala vzorně,
aby všichni žili svorně,
v nejistotě netápali,
na společné blaho dbali.
Někteří však chtěli více.
Nejsou nuly bez ambice, 
umí hrabat zisky – prachy.
Vábí malé: „Žádné strachy, 
podnikat budou i malí!“
Na Letnou se malí valí,
opustili práci, školu,
svorně bojovat jdou spolu
za svobodu, za banány,
chtějí zpět družstevní lány.
Cinká klíčky ten maličký:
„Budu Baťou, cinkilički,

cinki, cinki, cinkilinki,
vždyť já nejsem tak malinký.
Rostu, sílím, já se vznáším,
euforii dobře snáším.
Já se vznáším, rostu, sílím,
nepřemýšlím, zda se mýlím.
ÚNOR dal vše jisté, klidné.
To je nuda – nebaví mě!
Nechci stát už na banány,
svobodu chci, podnikání!
Cinkáme si unisono:
To je ono! To je ono!
PRAVDA, LÁSKA zvítězí tu!“
Cinká klíčky – věří mýtu.
V euforii prázdná slova 
malý opakuje znova.
A pak přišla realita.
Pravda, láska byla bita,
malí jsou dnes malinkatí,
velcí je maj’ na oprati.
Jenže-
velké, malé strach obchází –
NEJISTOTA se tu plazí.
Malý o práci má strachy,
velký má strach o své prachy.
„Bankrot! Nebo komunisti?
Že mám nahrabáno, zjistí, 
a jak kdysi ÚNOR bude.
NIKDY!
Zacpěte chřtán chásce rudé!
Víc banánů do marketů,
víc Štětinů, lží a klepů!“
Mozky měknou, zrak se mlží.
Velcí uzdu pevně drží.

Konec. Zazvoň cinkilički–
ztratil klíčky náš maličký…
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SLOVA
Slova jsou ovce Stádu svědčí
pozvolna v houfu cepenět
Falešná cesta do bezpečí
vymaže časem celý svět

Jen vůně trávy za ohradou
občas ten poklid naruší
Bůh ví co ovcím běží hlavou
a co je tíží na duši

Když jediná se osvobodí
stádečko bečí bé bé bé
a v zlosti k zemi sklání oči
od cesty ven a od nebe

DOPIS BEZ ADRESY
Posílám dopis adresu však neznám
Vždyť v čase proměn
kdo je vlastně kým?
Přede mnou leží nekonečný seznam
stěží mu rozumím

Můj adresát je v čase neurčitý
totožný s tou co právě čte
z mých očí nevyřčené city
a především je člověkem

Snad jednou ve vzdálené chvíli
ji tento dopis osloví
I komety se přeci setkávají
když minou dlouhé moře tmy

POVINNOSTI
V době kdy kolem květy vadnou
i slova musíš odložit
Nabírat vodu sáhnout na dno
stínu co chrání jejich třpyt

Alespoň hlt dát poezii
Bez studu v plášti zedraném
I ona musí přes poušť přejít
Jinak by byla pouhým snem

HEREC
Jeviště plní autorova slova
Režisér řekne jak co chce
Když role skončí začne nová
až po oponu do konce

Pak poklidí se rekvizity
a herec zase sebou sám
civilní kostým navléká si
v domnění že dal sbohem hrám

Ta víra v život bez režie
na chvíli propůjčí mu tvář
Jaksi jen neví v čem dál hraje
a kdo zaplatí honorář

MONITOR
Někdy je oknem do světa
A někdy do propasti
V které jsou slzy krvavé
A rozdrcené kosti

Jen máloco tě pohladí
A k zítřku kroky vede
Jak když svět v zmatku zacyklil
A nic víc nedovede

Když objeví se jiskřička
Která ten chaos ruší
Hned pozvednou se bourači
A záblesk smyslu zruší

Tak nezbývá než odpojit
Ten plytký nadprogram
A hledat v pauze nastalé
Každý tak trochu sám

PETR MUSÍLEK
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LISTOPADOVÁ
Listopad jako každoročně
starý kabát odkládá
Svědčí o tom stromy holé
i má vlastní zahrada

V kořenech už jaro dříme
míza dýchá na půl plic
V zimní bouři uvidíme
že zadarmo nedá nic

I když nás mráz vezme pěstí
z boule co nám zbude
přečteme jak na návěstí
Jaro stejně bude

TĚLOCVIK 
Slova si skáčou přes švihadlo
Podívej tamhle jedno spadlo
a rozbilo se na kaši

Ta ostatní však podle zvyku
pokračují v tom tělocviku
Stěží je něco zaplaší

Už zapomněly prostou chůzi
a že tu byla pro diskusi
kterou ten pohyb potrhal

Já sleduji ty skoky bleší
v nichž odhadnout je stále těžší
co bude dál

BUBÁCI
Děti se bojí bubáků
a celkem oprávněně
co vyhlížejí z tmavých škvír
a straší téměř denně

Často se objeví v převlecích
a mluví líbivou řečí
Na drsnosti však přidají
když prostě nepřesvědčí

Hejkalové a bludičky
Teď natáhněte uši
Budeme bránit své nejmenší
i s jejich čistou duší

K ROVNOVÁZE
Ač každý touží po spojení
nosíme v sobě protiklad
Stálost je sen Čas všechno mění
a přesto mám ty střety rád
Vždyť kdyby zápas živlů ustal
zmizí i láskyplné sny
A nehybností ztuhlá ústa
už nedokáží promluvit

VZDUCH 
Dýcháme vzduch a netušíme
nic o zázraku který dříme
ve vichřicích i bezvětří
Co vzdušné proudy nesou zemí
a jak silně jsme uvězněni
v tom o co živly vedou při
I my jsme drobnou částí děje
v němž naděje i beznaděje
v únavě střeží příští sny
A neuhýbá vzdušným vírům
byť dnešek stokrát ztrácel víru
Zítřek ji oživí

HRA
Podivně smutná hra oponou hýbe
Zmatený kompars hledá svůj sen
V pozadí nápis Jste tady lidé?
Jste tady se mnou Já tady jsem

Někdo jen vzdychá Někdo se krčí
Někteří zcela ztratili cit
Podivný scénář v tom šumu mlčí
Diváku zkus si poradit

Jednou to skončí Jen v bílé kosti
Prázdnota slov se promění
Hra bez víry a bez radosti
Nemůže najít řešení

Naše ukázka z autorovi tvorby je z jeho nové sbírky
Za hranou živlů, kterou dokončil v závěru roku
2014.

„Úspěch umění šedesátých let... to byl mlýn, který
mlel zrno, a to zrno bylo komunistické. Dnes je de-
finitivně domleto. Páni umělci si musí udělat nové
diagnózy společenských chorob." 
Ludvík Vaculík, český spisovatel a bývalý disident
a člen Charty 77 (*23. 7. 1926 - †6. 6. 2015).
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HAVLÍČKOVA UL. Č. 402
Ve svém rodném domku dneska už
po tolika létech nikoho nepoznám,
z dítěte jsem dospěl, už jsem muž,
jakýsi chladný vítr stáří zavál k nám.

Ale svoje dětské sny jsem prožil tady
v Hulíně v tom domečku v Žabinku,
ty dětské sny s pohádkovými hrady
a miloval jsem jenom maminku.

Později měl jsem sny i s princeznami,
věděli to všichni Hulíňáci, moji známí,
trochu se mi pro ty moje sny smáli,

tehdy jsme byli děti, kluci malí,
a já jsem si pro princeznu svoji
šel na Vysočinu v hanáckém kroji.

ŽENITBA
Když jsme se ženili v Hulíně na mezi,
jenom déšť a bouřka lásce zamezí,
žádná střecha tam nebyla ba ani chrám,
neměl jsem pro tě prstýnek, zbytečný krám,
tam nesezdával nás kněz ba ani mnich,
jen prostá slova, však kouzlo bylo v nich,
ptačí koncert se cvrčky nahradil varhany,
my byli jsme čistí, byli jsme bez hany,
měli jsme u sebe vše potřebné k výkonu,
tvůj mladičký obličej nahradil ikonu,
v tom kostele byl jen oltář a žádný kříž.
Takový svatební obřad už nikdy nespatříš.

NA HULÍNSKÉM MOSTĚ
Prší. Za kapkou padá kapka
na úrodnou moji Hanou.
Však ani nad velikou láskou
staré jizvy bolet nepřestanou.

Přes známý most nad Rusavou
za ruku vzpomínky a ještě cosi vedu
na druhý břeh již tentokrát.
Na ten vytrvalý déšť to svedu.

A jak tu stojím v podzimu žití,
starý a mockrát zraněný,
roztírám si kapky po tváři,
než se mi v slzy promění.

MÝM RODÁKŮM 1925
Vy všichni v tomto roce zrozeni,
kteří také milujete hanácké osení
a jste mému srdci blízcí, milení,
kteří dodnes na vavřínech nelení,
chodili jsme po Hané bosky spolu,
pili jenom malinovku, žádnou kolu,
nezraďte Hulín, ať kvete do krásy,
ať kvete dál, po cestě k cíli zpívá si,
vzpomeňte na lány zralých klasů,
jak to bývalo za těch starých časů,
kdy lítali jsme polonazí po rynku.
zírali jak prsa začínají zdobit Olinku
a byli celí pryč z toho zázraku,
hráli jsme kuličky, hledali kamínky do praků,
chmýří na bradě nám už začínalo růst,
s děvčaty jsme měli tehdy ještě půst,
ale už nás ubývá, tak to v životě chodí,
odcházíme pěšky, vlakem nebo lodí,
i já odejdu, kdosi přečte mé básně
a vám všem bude i beze mne krásně.

JEDINEČNOST HULÍNA
Hulín je jen jeden, jeden jediný,
na jeho lukách prosté kvetou květiny,
nikdo jej nenahradí mi ničím,
jeho obraz si v mysli nikdy neponičím.
Nesu jej jak metál hrdě na prsou,
i když se na tom cizí oči nepasou,
Hulín mi zarostl přímo do vnitřností,
ostatní lidi to tak zjevně nepohostí,
ale ve mně topí, hřeje, rozechvívá
a je pro mne žena chtivá.

BOHUMÍR POSPÍŠIL

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_02_2015_LIPA  17.06.15  14:53  Stránka 26



27

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ROZBŘESK
Konečně svítá po noci bezesné,
když tělo do objetí Morfea neklesne
a neklesne, jen myšlenky se kupí,
hlava prázdná, dutá, mozek tupý,
už nic nevymyslím, ani nenapíšu,
zbytečně k Helence své hledám Ríšu,
ona Ríšu nechce, chce jen mne,
tak ať si tyto city v prstech rozemne
a ať se navrátíme spolu zpátky
domů do Hulína, těmi vrátky.

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

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

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

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

KOUPALIŠTĚ V HULÍNĚ
A tak se ptám, kde jsou ty kabinky,
co vroubily naše dětské koupaliště?
Uvidím zas tělíčko milované Sabinky,
až se sem přijdu někdy koupat příště?

A budou tam ještě ty vyvrtané dírky,
co je maskovaly suky, kolíky a sirky,
pro zvědavé oči, co kochaly se krásou
a na tělech mladých krasavic se pasou,

na tělech, co ještě nemyslí na milence,
já však záviděl chloupky Miladě i Lence
a pásl se na panenském těle očima,
tehdy mládí jinak tuto krásu pojímá,

ale už mám obavy, že nic neuvidím,
vždyť z mládí zbyl jen nadýchaný dým,
však krásné vzpomínky mi přece zůstanou
jak prázdninové jasné nebe nad Hanou.

ZMUŽNĚNÍ V HULÍNĚ
První citové své runy tesám do mozkové kůry,
nedostal jsem k tomu pokyn z pekla ani shůry,
to byly ty výbuchy emocí, duhové představy,
které nedozrálého jinocha v muže přetaví.

Ale z té změny jsem se neradoval mnoho,
věděl jsem, že překročíš Rubikon, má noho,
nevinné mládí ve vzpomínkách zůstane.
Zdali to víš, mládí mého neúprosný katane?

NESKROMNÉ PŘÁNÍ
O Rusavě dosud žádný básník nezpíval,
vzletnou ódu nenapsal, ani žádný pitaval,
Rusava nelákala básníky ani romanopisce,
až konečně ji mám já na propisce.

Ač víno jiskřivé se v tomto kraji nerodí,
ani zvěř divoká neláká sem nimrody,
přesto je tu ráj, o němž bych chtěl psát
ještě mnoho let, alespoň padesát.

ŠVABINSKÉHO VARIACE
Ve snu vidím Modrou rajku 
a ještě cosi skládá se tu na mozaiku,
jak barevné okno v chrámu Páně, 

víš, že vždycky vrána sedá k vráně 
a kamínek ke kamínku se skládá, 
i když to kumštýř vlastně neovládá, 
cosi z toho přece bude jednou, 
na oltář to lidé jako modlu zvednou 
a oslavovat budou jako zázračné.
Jenom jestli válka zase nezačne… 
Pak by všechny krásné ženy z obrazů 
vykukovaly jak zraněné oči z obvazů 
a nebylo by, čím bys zahnal hlad, 
nebylo by místo, kam bys hlavu klad, 
hledal bys marně kdesi potmě chuť, 
už nikdy by nevykvetla potměchuť.
A co by se stalo se Švabinského obrazy, 
co Zemi míru a Rajskou sonátu zobrazí?
To nikdo z nás dnes říci nedokáže, 
když dopadly by rakety té velké ráže.

Naše ukázka z autorovy tvorby je především ze
sbírky Hulínské kořeny, 2013. Grafická úprava
a tisk Prcek & spol., s. r. o., Kroměříž.
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VELIKONOČNÍ BĚH
Dnes je Bílá sobota,
náš Pán leží v hrobě,
má být absolutní klid
a ti lidé tady pobíhají,
křičí
a ochcávají mi kostel!

STÁLE STEJNÁ ZMĚNA  
Už je to hodně dávno,
kdy přál si mnohý z nás
mít vlasy jako Kristus                                  
a vousy jako Marx.
Byly to zvláštní časy              
které Čas rychle splách,           
měli jsme na ježka vlasy     
a zmatek ve hlavách.             

Vous šedivý je chemlon
a vlasy vítr svál,
a mnoho cukrlátek                     
pan Život vzal i dal.                        
Marx sebral nám kus Nebe             
a Kristus Kapitál,                           
jen stále stejný zmatek              
nám v hlavách straší dál.

KAMARÁD OSUD
Ráno si s námi hvízdá,
večer si na nás počká;
ptáčka, co vypad z hnízda,
sežrala kočka.

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

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

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

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

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

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

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

ÚTĚCHA
Ať pod svým břemenem
trpící zbytečně nenaříká,
nejdále dohlédne obr
stojící na hřbetě trpaslíka.

JOSEF PRSKAVEC
Úděl básníka
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PRVNÍ KROK
Napjaté lano před sebou
díváš se do hlubin
a záchranná síť pod tebou
je jen tvůj vlastní stín.

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

ÚDĚL BÁSNÍKA         
Neustále žasnu,        
proč nikdo nežasne      
nad mou úžasností,
když i já sám
přes svoji úžasnou skromnost
nad svojí úžasností
nevycházím z úžasu.

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

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

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

PSÍ POČASÍ
Adam už zase
myslí na blbiny
a v Ráji hustě prší;
ještě že malá Eva
jede na prázdniny
k babičce Lucy.

SEN O SNU
Viděl jsem Ráj,
nádhernou krajinu,
kam všichni
přijdeme po smrti.
Silné duše
tam loví a požírají
ty slabší.

VEČERNÍ MODLITBA
Ať cokoli se s námi stane,
stůj při nás
a ochraňuj nás, Pane,
od žízně, hladu, 
požárů a válek,
povodní, moru
… a intelektuálek.

Naše ukázka z básníkovy tvorby pochází ze sbírky
Milénium, kterou si autor vydal jako samizdat
v roce 2012.
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MYŠÁK
Myšák přiblížil se k sýru,
hledal, kde má díru. 
Pak se do něj zavrtal 
a tak vzniknul ementál.

POUČENÍ
„Mami,“ Myšák hlas ztiší,
„co je to jed na myši?“
„Ty můj malý brášku, 
to je kočka v prášku.“

KOHOUTI
Kokrháním kohouti
Vašíka vždy zarmoutí. 
Jejich hlas ho zabolí, 
musí vstávat do školy.

MEDVĚD
Medvěd chodí po lese,
o každý strom otře se. 
Udělal si na břichu
čtyři díry v kožichu.

HOLUBI
Ti neřádi holubi,
kdy už je někdo vyhubí? 
Není u nich úcty špetka, 
pokáleli hlavu dědka.

KRŮTA
Naše stará hloupá krůta 
chodí v zimě neobuta.
Pak hudruje, lidičky, 
že jí zebou nožičky.

ŽIRAFY
Žirafy když spatřil v kině,
jak se potulují líně, 
myslel si náš Kuba hloupý,
že to jsou chodící sloupy.

LASIČKA
Drzá, hbitá lasička,
protože je maličká,
najde díru ve mžiku,
do každého kurníku.

ŽELVA
Želva chodí loudavě,
nemá rozumu moc v hlavě. 
Potká-li však v lese ryse,
do krunýře ihned schoulí se.

SLUNCE
Slunce zemi zahřívá,
aby zůstala živá. 
Bez něho a bez vody, 
nedala by nám plody.

KUKAČKA
Ví kukačka, že nestačí 
býti dobrou matkou ptačí. 
Proto dává cizí paní, 
svoje dítě k vychování.

KRTEK
Každý den i ve svátky,
kupí svoje hromádky.
V zemi hledá poklady, 
krtek, postrach zahrady.

ALÍK NEPOSEDA
Uhodnete asi ztěží, 
kdo na dvorku zmožen leží. 
Je to Alík neposeda, 
uštěkal se na souseda.

JEZEVEC
Ať je léto nebo zima, 
v lesní noře šelma dřímá. 
V noci chodí bez svíčky 
hrabat vypasené larvičky.

KYTIČKA
Byť by byla maličká, 
z lučních květin kytička,
podaná jen v kelímku,
potěší vždy maminku.

OBILÍ
Zlatožluté obilí 
po předcích jsme zdědili. 
Lidem je ho velmi třeba, 
aby byly buchty, chleba.

KONĚ
Vašíček miluje koně,
všechno udělal by pro ně, 
třeba, o čem neví se, 
za ně by i skákal Taxise.

HRDLIČKA
Když byla holátkem hrdlička, 
cukr jí nosila matička. 
Proto, když už dospěla, 
od rána cukruje zvesela.

PŘÍŽIVNÍK
Každé kvítko přiláká 
hladového čmeláka. 
Všechno sám by raděj sněd, 
ale nedá žádný med.

DUHA
Nejkrásnější vlajkou světa 
je jen duha, když rozkvétá. 
Pod oblohou lidi bratří, 
bez rozdílu všem jim patří.

PODZIM
Podzim vždycky stromy šidí, 
má raději zřejmě lidi. 
Těm šatit se pomáhá, 
stromy svléká donaha.

DATEL
Pečlivý sanitář datel, 
v lese má nemálo přátel. 
Léčí stromy a zahání strach 
těch, co hnízdí v korunách.

JIŘÍ STANO
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ŠTIKA
V našem velkém rybníku
postihl malér štiku.
Zlákala se na červíka
a teď udice s ní smýká.

PAVOUK
Pavouk křižák není líný
spřádat hebké pavučiny.
Že bez práce, to ví přec,
není ani mušinec.

JEŽEK
Z lovu v noci běží k dětičkám,
kde má noru, ví on sám.
Těžce funí, sotva chytá dech,
večeři jim nese na zádech.

STUDÁNKA
Tak štědrá je paseka,
studánka z ní vytéká,
aby pili poutníci,
unavení, žíznící.

RADOST
Že radost přichází sama,
jsou jen tlachy, lichá fáma.
Potvrdí to lidé známí,
dosáhnem jí prací sami.

ČMELÁK
Každé kvítko přiláká
hladového čmeláka.
Všechno sám by raděj sněd,
ale nedá žádný med.

ŠKOLA
Lojza s Pepkem pospolu 
chodí často za školu. 
Leč z těch, co čas tak utrácí, 
stanou se jen hlupáci.

Zato naši, Vašík s Kubou,
moudří chlapci jednou budou.
Záškoláctví je nesvádí, 
a do školy tak chodí rádi.

ŽÍŽALA
Ach, ta křehká žížala,
přetrhla se bezmála,
hladovému kosovi,
když jí tahal ze křoví.

RADOST
Že radost přichází sama, 
jsou jen tlachy, lichá fáma. 
Potvrdí to lidé známí, 
dosáhnem jí prací sami.

SKŘIVÁNCI
Skřivánky zlá zima neleká, 
proto přilétají zdaleka. 
Velí jim tradice stará 
stát se rozvědčíky jara.

SVATÝ JAN
Svatý Jan už je stařičký, 
rozžíhá světluškám lampičky, 
aby při svých nočních hrách,
nemívaly ze tmy strach.

SVATÁ MARKÉTA
Vlídná svatá Markéta,
pokaždé vprostřed léta,
pozlatí každičký klas.
Hlásí, už je žatvy čas.

SVATÝ MARTIN
Na Svatého Martina,
sněžit vždycky začíná.
Světec chudých, jako vloni,
přicválal na bílém koni.

SVATÁ BARBORA
Horníci berou svou Barboru, 
když fárají dolů a nahoru.
Aby sbíječka, jíž drží v pěsti, 
střežila jim důlní štěstí.

SVATÝ MIKULÁŠ
Ty náš svatý Mikuláši
ten tvůj čert nás jenom straší.
Proč taháš ten z pekla krám
a nenosíš dárky sám?

SVATÝ SILVESTR
Silvestr, ten moudrý svatý, 
spočítá nám zisky, ztráty.
Zvláště to, co malou pílí, 
zbytečně jsme promarnili.

PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Nenachytá nikdo Kubu, Vašíka, 
nevěří, co o pátku se vše říká. 
Skutečnost je jim známá: 
Věřit musíš v sebe sama.

MRAKY
O závod s dravými ptáky
ženou se kupředu mraky, 
valí se oblohou temně, 
volá je žíznivá země.

KNIHA
Chlapci čas už nemaří, 
jsou pilnými čtenáři. 
Neláká je televize, 
moudrost, krásu vidí v knize.

Náš výběr je z knížky Vašík,
Kuba a jejich svět, kterou vydalo
nakladatelství Svoboda Servis,
Praha, v roce 2009. Ilustrovala
Vendula Šafránková.
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JAK ZLATÁ HŘÍVA POOKŘÍVÁ
měsíce hříva pádí po závodní dráze
na modravé obloze
my sledujeme pouze
jak pádí po modravé závodní dráze
neslyšně bez jezdce
o diváky není nouze

KONČINA KLAMU
otevírá žravou tlamu

vy jste volali 
my jsme slyšeli
my jsme volali
vy jste slyšeli

klam ryzí klam
nikdo nepřišel
nepřišel k nám
nepřišel k vám

sám každý sám

PSÍ ČASY
skákal pes přes oves...
kde jsou ty klasy
kde jsou ty časy
kde jsou ti psí
dnes
na poli supermarkety
místo hnoje
obnovitelné zdroje
samé ztráty
neskáče pes přes oves
skučí a vyje

ROZPRODANÁ KRAJINA
choří dobří bratři bobři
zima dávno otupila kopí
porybní na břehu táboří
i ti vodníci se někdy topí
nesedají věčně na vrbách
sužuje je neustálý  strach

mají obavy z potopy
mají obavy ze sucha
trápí je trápí 
zlá předtucha

ŠEROSVIT
vlastně vůbec o nic nejde

někdo odejde někdo přijde
někdo přijde někdo odejde
úzkým průsmykem projde

nikdo netuší jestli dojde
poslední pozdrav přijde
bez udání zpáteční adresy

soumrak se sklání nad lesy

POZOR HODNÝ PES
to prosté upozornění 
visí na vratech ještě dnes
kam se však poděl ten bílý pes
kam se poděla ta vlídná stará paní

neobydlený dům v zahradě pustne
sdělení na vratech každý vidí
hodných psů valem ubývá
stejně tak hodných lidí

ZHOUBNÁ (NE)MOC
kdysi
krysy

dnes Honzové hloupí
na dobré činy skoupí
nedbají a chutě loupí

lidé bez pomoci
prolhaní řečníci
dřepí na radnici
krysy
kdysi

FRANTIŠEK UHER
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OBLOUK VZDORU
nás krást
nenaučí
za to ručí
svou ctí slušní
občané neposlušní

TORZO CUKROVARU
svědectví zmaru
okolo cukrovaru žádná řepa 
žádná řepa okolo cukrovaru 
to hněvá to deptá stále deptá
někdo reptá i to deptá deptá
:
ta
prokletá
nadnárodní stupidita

ROZPRODANÁ KRAJINA
- rozhovor náhodně vyslechnutý
na zastávce ve zmíněných polích

dole pole nahoře pole
vlevo pole vpravo pole
na jihu pole na severu pole
a žádná nám neříkají pane
vole

KÁCENÍ
je to vážně prosté
strom stojí a roste

potom strom padá
podraz zlom zrada

bezohlednost tupá
hamižnost lumpa

KRAJINY POKOJNÉHO SVÍTÁNÍ
inu
nosíme v sobě příslib svítání
a ještě
mlčenlivou krajinu
pokojného deště
bez ustání
plni odhodlání
odrážíme útok pěstě
znovu 
bráníme šelmě
v lovu

KOMUNÁLNÍ VETEŠ
je třeba přestat se bát 
těch kteří se nebojí krást
promluvit o pánech z radnic
předstírat a lhát
neštítí se pranic

občanům naslouchat nechtějí
a nedovedou
jen s kumpány to svedou
nemají cti ani jako vši
svých křesel se drží
jejich zvůle bolí

korupce začíná dole
jako zaplevelené pole
mezi zaplevelenými poli
je třeba
přestat se bát
a orat orat orat

OSUD DESPERÁTŮ
na severním obzoru polární záře
v kotli noci vře

zlí kozli hrají vlakům na hřebeny 
o temné útulnosti
tunelů

u prázdných kotlů bezuzdné pře
o ohlodané kosti

JESTŘÁBÍ NEBEZPEČÍ
máme starosti

třeba 
jak nenápadně
zneškodnit jestřába

jestřába
jenž v každé době
podtíná mosty

jestřába v sobě
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Žehnejte těm, kdo vás nenávidí a proklínají vás.
Milujte své nepřátele!

Lidé, kteří si v hříchu pomáhají, nejsou si věrní
přátelé, ale zrádcové a nepřátelé.

Pravda je jen to, co jest dobrem všech.
Milosrdenství má být každému činěno, buď žid,

pohan neb zlý křesťan.
Opilý nejen, že činí hřích, ale on sám je hříchem,

neboť jiní se od něho nakazí.
Z nedatovaného kázání:
Evangelium sv. Lukáše, kap. 24.
//Pokoj ducha svatého ruší ti, kteří se bojí a kteří

jednají z nerozumu, z hlouposti// a ti, kteří hřeší
ze zlosti, jako Jidáš, který zradil svého mistra z la-
komství, a biskupové a zákoníci, kteří /Ježíše/ na
smrt přivedli. Nyní pokoj ruší zvláště mistři, kněží
a učení, i světští rozumní… „Ó, co jest Jidášů la-
komých a smilníků kněží a jiných, kteří hřeší proti
rozumu, navzdory, že vědí, že lichva, svatokupec-
tví, smilstvo, hněv a ‚kostkářství‘ jsou hříchem
smrtelným…“ Ježíš kázal: „Čiňte pokání. Nebu-
dete-li činit pokání, všichni také zahynete.“ Již tak
luďaři světa, falešní kněží, nekáží, aby lidé činili
pokání… Ale káží, kdo dá peníze, ten obdrží od-
puštění hříchů a bude zbaven muk…“ „Ale kde je
zadostiučiní hříchu? Musíme učinit pokání ze
všech hříchů, litujíce jich srdečně a dostatečně je
napravit činy…“ 

Každý, kdož chceš kralovat s Kristem, miluj
s ním i chudobu, abys u něj spočinul jako žebrák
Lazar. Vždyť nikdo nemůže radovat se společně se
světem a současně kralovat s Kristem. Duchovní
nemají držet majetek lidským či občanským prá-
vem ve smyslu panování a pravomoci. Čili není to
blud ani kacířství, když Kristus, apoštolové
a ostatní svatí to svým životem a řečí účinně do-
kazovali.

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš
pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu,

drž pravdu, braň pravdy až do smrti: neboť pravda
tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti duše
a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie
věčné od milosti Božie... (Výklad viery, 1412)

Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení,
lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.

Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň
nechci býti nepřítelem pravdy.

Pravda je jen to, co jest dobrem všech.
Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí

pravdu.
Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této

trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kte-
rou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neo-
mylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu
vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním.
(1411)

Přítel Páleč, přítelkyně pravda: ale přednost je
třeba dát pravdě.

Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před
Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učední-
kům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáh-
nouti ani odvolati!

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá
mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez
odporu svědomí.

Svědomí jest své poznání, jímž se člověk sám
zná a jest-li vinen hříchem či není a umí rozezná-
vati, jest-li hřích či není. Člověk má se varovati svě-
domí příliš širokého i svědomí příliš úzkého. Neb
svědomí široké často má zlé za dobré, hřích za ne-
hřích... A slove široké mínění, že jakož velký pytel
slove široký, že velké věci v se béře, neb dům ši-
roký neb vrata široká, jimiž bez zavazení velký kůň,
velbloud neb vůz projede, též to svědomí béře
v sebe veliké hříchy. Také se má člověk varovati
svědomí příliš úzkého, neb to vede člověka k zou-
falství, neb dí člověku, že jest příliš zlý, že se hříchů

Myšlenky
MISTR JAN HUS
1369 – 6. červenec 1415

Římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor
a kazatel. Byl po Johnu Wycliffovi (u nás zvanému Jan Viklef), jehož myš-
lenkami a argumentací se inspiroval, jedním z prvních reformátorů církve.
Tak téměř o jedno století předběhl své následníky - reformátory Luthera,
Kalvína a Zwinglima.
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právě nekaje neb nezpovídal, že nic dobře nečiní,
a tak že dobré položí člověku za zlé. (Dcerka)

Protož diem to k svědomí, že bych znal cizo-
zemce odkudkoli, v jeho ctnosti an viece boha mi-
luje, a o dobré stojí než moj vlastní bratr, byl mi
milejší než bratr. A proto kněží dobří Engliši jsou
mi milejší než nestateční kněží čeští, a Němec
dobrý milejší je než bratr zlý.

Kdo jest ve smrtelném hříchu, není tehdy pravý
křesťan. Ať se poučí tento velký vymýšleč, že takoví
nejsou opravdu ani hodni na tento čas podle pří-
tomné spravedlnosti, nýbrž jen nesprávným po-
jmenováním jsou papeži, biskupy nebo preláty, ale
v pravdě podle evangelia pravdy, jsou zloději a lotři.
A Matouš o nich píše, že to jsou vlci hladoví v ovčím
rouše, o nichž mluví i Ozeáš.

Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti. Pro
trest smrti nemá se hřešiti... Kdo smrti se bojí,
ztrácí radosti života. Nade vším vítězí pravda. Ví-
tězí, kdo jest usmrcován. (Z dopisu).

Byl jsem žáčkem lačným, udělaje lžíci z chleba,
dotud jsem jedl hrách, až jsem i lžíci snědl.

Když jsem byl žáčkem, měl jsem tehdy mysl,
abych byl brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho
a byl lidem vzácen.

Šat nádherný nikdy nemiluj, jak já, bohužel jsem
miloval.

Nejhůře jsou na tom ti, kteří nedoufají ani
v Boha, ani v přímluvu svatých. Zoufají nad svou
spásou a jen z jakéhosi zvyku chodí do kostela a na
způsob pohanů ctí dřevěné obrazy a kameny.

Jestli tvá žena něco zaviní, trestej ji tajně a tiše,
aby nevzniklo pohoršení. Kdyby na to reptala,
čehož tě Bůh uchraň, pak ji potrestej nikoli kyjem,
ale metlou. A velmi pilně se vystříhej toho, aby ti
tvá žena nenasadila uzdu, jak se to stalo od Dalily
Samsonovi.

Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu,
že kdekoli poznám mínění správnější, ihned upus-
tím od svého méně správného a pokorně a ra-
dostně přijmu názor, odůvodněný lépe, věda, že to,
co víme, je zcela nepatrným zlomkem toho, co ne-
víme. (1410, podle Jana Viklefa)

Viklef, Viklef, ty nejednomu hlavu zvikleš.
Když vás budou pronásledovat v jednom městě,

prchněte do jiného.
Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev

Bohem.
Sluší vědět, že opilství má původ ve vůli a odtud

se stává skutkem, což lze říci o kterémkoli hříchu.

Dále je třeba si všimnout, že nezřízenost má dvě
stránky: totiž nezřízené požívání jednak pokrmu,
jednak nápoje (...) Někteří lidé totiž - takoví žrouti
- jsou horší než šelmy: neboť šelmy žerou jen podle
potřeby své přirozenosti, dokud se jim chce, ale
člověk jí a pije proti své přirozenosti. (Ze souboru
Betlémských postil).

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi,
aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají
slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bo-
hatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš
pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať,
a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel za-
platil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vy-
dřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď
nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny
kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos
a neměl, kde by hlavu složil.

Papežové zajisté mohou lháti, ale Bůh nelže.
Sedláček dobrý jest vyšší a dóstojnější než bis-

kup.
Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich

nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázá-
ními Kristovými.

Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone zje-
dovatělo, a otráveno je téměř všechno křesťanstvo.
Psi se o kost hrýžou. Vezmi kost a přestanou.

Jako se nám přikazuje, abychom poslouchali
představené, ve věcech dovolených a čestných ...,
tak se nám přikazuje, abychom se jim vzepřeli tváří
v tvář, když žijí v rozporu s božskými přikázáními.

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje ja-
zykem a ničeho nedosáhne.

Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim
povedl jejich hřích. 

Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, po-
něvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě ná-
sledovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový,
a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i ná-
sleduje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic
činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt.
Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pra-
vou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za
tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. 

Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bliž-
ním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem
a mír člověka se sebou samým.

Bůh nebude milosrdný, jen tomu, kdo bude mi-
losrdný.
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Zpráva o Mistru Janu
Husovi v Kostnici
Petr z Mladoňovic
(zkrácená verze)

Než mu však dali na hlavu pro posměch papíro-
vou korunu, řekli mu mezi jiným: "Odevzdáváme
duši tvou ďáblu". A on sepjav ruce a pozdvihnuv
oči k nebi pravil: "A já ji odevzdávám nejmilosti-
vějšímu Pánu Ježíši Kristu". A uzřev onu korunu:
"Pán můj Ježíš Kristus pro mne bídného ráčil nésti
korunu trnovou, mnohem tvrdší a těžší, nevinně jda
na smrt nejpotupnější; a tak já bídný hříšník tuto
korunu, mnohem lehčí, byť potupnou, chci nésti po-
korně pro jeho jméno a pravdu". Byla pak ta papí-
rová koruna kulatá, skoro loket vysoká, a na ní byli
namalováni tři hrozní ďáblové, jak chtějí zmocniti
se duše a rozsápati ji drápy. A na té čepici byl nápis
s označením jeho viny: "Toto jest arcikacíř". I řekl
král: vévodovi Ludvíku, synu Klema bavorského,
který před ním stál slavnostně drže zlaté [říšské]
jablko s křížem: "Jdi, přijmi jej". A onen syn Kle-
mův převzal Mistra a dal jej do rukou pochopům
a vedl na smrt. 

Když pak byl Hus veden z onoho kostela tak ko-
runován, na hřbitově toho kostela pálili právě knihy,
prý jeho. Spatřiv to, jda kolem, pousmíval se to-
muto jejich počínání. A cestou napomínal ty, kteří
stáli okolo, i kdo šli za ním, aby nevěřili, že má
zemříti pro bludy; poněvadž mu byly lstivě přiřčeny
a lživě za vinu kladeny křivým svědectvím jeho
úhlavních nepřátel. A věru skoro všichni obyvatelé
města vyšli ve zbroji a provázeli ho na smrt. 

A když přišel k místu, kde měl býti umučen, po-
klekl, pozdvihl ruce i oči k nebi a s plně oddanou
zbožností modlil se žalmy, zvláště: "Smiluj se nade
mnou, Bože" [Ž. 51,3] a "V Tebe, Pane, jsem dou-
fal" [Ž. 31,2.6], opakuje verš "V ruce Tvé, Pane".
Krajané jeho, kteří tu stáli, slyšeli, jak se modlí ra-
dostně a s veselou tváří. 

Místo, kde měl být umučen, bylo mezi zahradami
na louce, kudy se jde z města Kostnice k tvrzi Gott-
liebenu, mezi branami a příkopy předměstí toho
města. Někteří okolo stojící laikové hovořili: "Ne-
víme, co a jak dříve činil či mluvil, nyní však vidíme
a slyšíme, jak svatými slovy se modlí i mluví". A jiní
pravili: "Jistě by bylo dobře, aby měl zpovědníka

a byl slyšen". Avšak nějaký kněz sedící na koni
v zeleném oděvu, podšitém červeným hedvábím
řekl: "On nesmí býti slyšen, ani mu nesmí být dán
zpovědník, poněvadž je to kacíř". Mistr Jan však,
dokud ještě byl v žaláři, vyzpovídal se nějakému
doktoru, mnichovi, který ho dobrotivě vyslechl a dal
mu rozhřešení, jak sám Hus vyznává v jednom
z listů, jež poslal svým přátelům z vězení. 

Když pak se modlil, jak již připomenuto, spadla
mu s hlavy ona potupná koruna pomalovaná třemi
ďábly; pohleděv na ni, pousmál se. A někteří z žold-
néřů kolem pravili: "Ať mu ji dají znovu na hlavu,
aby byl upálen spolu s ďábly, svými pány, kterým
sloužil". Povstávaje na rozkaz katův z místa, kde
se modlil, zvolal hlasitě a zřetelně, takže i jeho přá-
telé dobře ho mohli slyšeti: "Pane Ježíši Kriste, tuto
strašlivou, potupnou a krutou smrt pro tvé evan-
gelium a pro kázání slova tvého chci poslušně
a pokorně podstoupiti". Nato byl veden kolem oko-
lostojících; napomínal je a žádal, aby nevěřili, že
se jakýmkoli způsobem držel článků přičítaných
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mu křivými svědky, že je kázal neb jim učil. Pak byl
svlečen ze svého oděvu a přivázán ke sloupu pro-
vazy tak, že byl k tomu sloupu uvázán rukama
nazad, a když byl obrácen tváří k východu, řekli
někteří z okolostojících: "Ať nestojí obrácen tváří
k východu, protože je kacíř; obraťte jej k západu".
Tak se i stalo. Když pak ho přivazovali za krk ja-
kýmsi začerněným řetězem, podíval se naň
a s úsměvem pravil katům: "Pán Ježíš Kristus, vy-
kupitel můj a spasitel, tvrdším a těžším řetězem
byl spoután; já bídný nestydím se nésti tenhle, pro
jeho jméno jsa svázán". Onen sloup byl pak jako
tlustý kůl, skoro na půl kroku široký; na jednom
konci jej zaostřili a zatloukli do země na oné louce.
Pod nohy Mistru podložili dvě svázané otepi dříví.
Přivázán ke sloupu, měl ještě na nohou střevíce
a jedno pouto. A takové otepi dříví, proložené slá-
mou, kladli mu i kolem těla, jak stál, až k bradě;
bylo toho dřeva na dva vozy neb káry. 

Než však hranice byla podpálena, přišel k němu
říšský maršálek Hoppe z Pappenheimu, a s ním
syn nebožtíka Klema a domlouvali mu prý, aby si
ještě zachoval život, a aby odpřisáhl a odvolal ně-
kdejší svoje kázání a učení. On však pohlížeje
k nebi hlasitě odpověděl: "Bůh je mi svědkem, že
co se mi křivě připisuje a z čeho mne křiví svěd-
kové obvinili, tomu jsem nikdy neučil ani toho ne-
kázal, nýbrž mou přední snahou při kázání i při
všech mých činech i spisech bylo, abych jen mohl
odvrátit lidi od hříchů. A v té pravdě evangelia, kte-
rou jsem psal, učil i kázal podle výroků a výkladů

svatých doktorů, dnes s radostí chci zemříti".
A uslyševše to, ihned onen maršálek spolu se
synem Klemovým zatleskali rukama a odešli. 

Nato katové pod ním zapálili; a Mistr hned hla-
sitě jal se zpívati nejdříve "Kriste, synu Boha ži-
vého, smiluj se nad námi", potom "Kriste, synu
Boha živého, smiluj se nade mnou", a dále "Jenž
jsi se narodil z Marie Panny". A když tak potřetí
začal zpívati, v tom vítr vmetl mu plamen do tváře;
i modle se v duchu pohyboval rty a hlavou, a tak
duši v Pánu vydechl. Co umlkl, bylo viděti, že se
hýbe, dříve než vydechl duši, asi tak dlouho, jak by
bylo lze rychle odříkati dvakrát neb nejvýš třikrát
Otče náš. 

Když pak dříví oněch otepí a provazy shořely
a zbytky těla ještě stály visíce za krk v onom ře-
těze, hned katové strhli to ohořelé tělo i se sloupem
k zemi a spalovali je přiloživše na oheň ze třetího
vozu dříví; a chodíce dokola, kyji rozbíjeli kosti, aby
tím rychleji shořely na popel. A našedše hlavu,
kyjem ji rozbili na kusy a znovu vhodili do ohně.
A když našli jeho srdce mezi vnitřnostmi, nabodli
je na konec zašpičatěného kyje jako na rožeň,
a zvláště je opékajíce a spalujíce propichovali je
oštěpy, a konečně všecko obrátili v popel. A šat
vhodili katové do ohně i se střevíci z rozkazu onoho
Klema a maršálka, kteří řekli: "Aby snad Čechové
to neměli za svaté ostatky; a my ti to dobře zapla-
tíme". Což i učinili. A tak i všechen popel ze sho-
řelých dřev naložili na káru a hodili do proudu
Rýna, jenž tam blízko teče. 
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Motto:
“Sbohem, Evropo…! Přešlapuješ na hřbitově. 
Tam je tvé místo. Polož se! – A jiní ať vedou svět! 
2. listopadu, v den Dušiček, 1916.” Romain Rolland

ROMAIN ROLLAND A ČESKOSLOVENSKO
Romain Rolland, francouzský spisovatel – pro-

zaik, životopisec, dramatik, esejista, hudební his-
torik a literární kritik, je celoživotním nositelem
nejvznešenějších ideálů lidstva, které hledal neú-
navně napříč generacemi, národy a kulturami. Je
laureátem Nobelovy ceny za literaturu za rok 1915,
celou finanční částku s ní spojenou okamžitě vě-
noval na zmírnění evropské bídy v 1. světové válce.
Jako osamělý, leč neohrožený bojovník proti této
strašné válce, byl s úctou nazýván Svědomím Ev-
ropy, a řazen k největším myslitelům celé kulturní
Evropy. (Dnes je  žel připomínán více jako hudební
historik). Po válce se stal bedlivým pozorovatelem,
obdivovatelem, přítelem a později i uvědomělým
spolupracovníkem Sovětského svazu. Plně uznal
nezbytnost i správnost cesty, po které se Sovětský
svaz po roce 1917 vydal. Stal se neohroženým bo-
jovníkem proti bezpočtu nepřátel SSSR v Západní
Evropě. Tím vším zůstal až do své smrti v prosinci
roku 1944. Jeho život i dílo, včetně jeho protivá-
lečných článků ohromují pravdivostí, upřímností,
respektem k svobodě myšlení jednotlivce, kterým
od mládí až do smrti posuzoval a hodnotil veškeré
společenské dění. Jeho životní postoje také dobře
charakterizují dvě slova: pravda a čin. 

V průběhu dvacátých a třicátých let se vytvořily
mezi Romainem Rollandem a některými předními
československými kulturními i politickými činiteli
velmi zajímavé písemné nebo i osobní styky. 

Na pozvání prezidenta T. G. Masaryka přijel
R. Rolland do Prahy 19.května 1924 v doprovodu
své sestry Madelainy a režiséra činohry Národního
divadla K. H. Hilara, aby se zúčastnil mezinárod-
ního hudebního festivalu, seznámil se s dílem
Smetanovým a zhlédl inscenaci svého dramatu Vlci
nastudovanou K. H. Hilarem v Národním divadle. 

Po čtrnácti dnech z Československa doslova pr-
chal před záplavou pozornosti, které se mu zde do-
stalo. Z Prahy si odnášel nezapomenutelné dojmy.
Radost mu udělalo představení tragedie Romea
a Julie nastudované rovněž pod vedením K. H. Hi-
lara. Prý nikde, ani v Anglii, ani v Itálii, neviděl takhle
hrát Shakespeara. Na druhé straně například ve
svém dopise Ch. Vildracovi Rolland píše: “Praha

prochází stejnou krizí,
jakou trpí všechna
naše evropská města.
… Slyšel jsem nej-
horší stížnosti z úst
svobodných a pokro-
kových intelektuálů
a umělců: Dr. Hilara,
profesora Tilla, Fis-
chera, Šaldy. Zde se
stejně jako všude jinde
staly peníze nahrabané keťasy nástrojem reakce
a demoralizace. Pro mladé lidi a pro inteligenci není
uplatnění, na univerzitách, v knihovnách atd. Není
pro ně vůbec místo. Protože se nemohou svobodně
uplatnit, hledají… řemeslo, které vynáší; a v umění
to znamená pochlebovat zálibám vládnoucí třídy.
Reakční buržoazie prosazuje tudíž své lidi. Krize in-
teligence… Profesor Tille mi řekl: „Přišel jste nám
na pomoc … ustupujeme před přesilou. Vládne tu
prostřednost, která se opírá o peníze…“

R. Rolland měl k naší zemi pěkný vztah, jenž si
vytvořil i díky zmíněnému krátkému pražskému po-
bytu a zásluhou osobností, s nimiž se zde setkal,
a u kterých vycítil stejně silný vztah k pravdě (v ži-
votě, i v umělecké tvorbě), jaký měl on sám. A také
proto, že po celý svůj dlouhý a vnímavý život neml-
čel k žádnému bezpráví, po obsazení Českosloven-
ska nacisty napsal v revue Europe známá slova: 

“Pláčeš Praho. A také ty budeš plakat Německo.
Prokleješ vítěze, kterého dnes slavíš. Toho osud-
ného dne 15. března 1939 dopustilo ses neusmiři-
telného zločinu. Uchvátilo jsi a zotročilo hrdý
národ, který vzdoroval po staletí cizovládě, a vyšel
z ní nezlomený a nezlomný, předmět obdivu a lásky
pro celý svět.”

Rollandovu pozůstalost, včetně jeho deníku
z Prahy, i jeho deníků z válečných let spravovala
jeho manželka, Marie Romain Rollandová (1895-
1985), která mimo jiné v nakladatelství Albie Mi-
chel vydávala sešity „Cahiers Romain Rolland“.
Respektovala Rollandovo přání, aby tyto deníky ne-
byly zveřejněny dříve, než padesát let po jeho
smrti. V roce 1966, kdy se v Praze konalo meziná-
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rodní kolokvium k stému výročí narození autora (v
lednu 2016 nás čeká 150 výročí, když jsme v pro-
sinci loňského roku (ne)oslavili 70. výročí Rollan-
dovy smrti), paní Rollandová udělala jeho
pořadatelům mimořádnou laskavost. Z jejího po-
věření v Praze na kolokviu René Cheval, profesor
univerzity v Rennes, otevřel zalepenou obálku
s Rollandovým pražským deníkem a rychlou fran-
couzštinou z něj předčítal. Předtím ovšem musely
být vypnuty magnetofony, které jinak celé kolo-

kvium nahrávaly. Účastníci kolokvia poslouchali se
zatajeným dechem, a pár z nich si stačilo zapama-
tovat něco z toho, co zaznělo, a udělat si poznámky.
Kdo by se chtěl dozvědět něco víc z tohoto deníku
o názorech Romaina Rollanda na českou hudbu,
toho lze odkázat na zajímavý a pěkně napsaný člá-
nek jednoho z účastníků kolokvia Jaroslava
Smolky „Rollandovská překvapení“ zveřejněný
v Hudebních rozhledech r. 1966, č. 6, s. 161-162. 

PETR KADLEC

PADESÁT LET PO SMRTI
VÁCLAVA HRABĚTE
S jeho přítelem Jiřím RŮŽIČKOU si povídal Ludvík HESS
Jiří Růžička se s Václavem Hrabětem poprvé

sešli na schodišti Vysoké školy pedagogické
v pražské Lazarské ulici. Jirka byl na hudební ka-
tedře a Vašek bydlel na koleji, která byla v přízemí
školy. Není zcela jasné, proč Vašek oslovil právě
Jirku: „Jdu na zkoušku, celou noc jsem hrál,
nemáš náhodou férák?“ Vašek hrál na klarinet
a věnoval muzice více času než studiu češtiny
a dějepisu, které byly jeho studijními obory. Jirka
studoval češtinu a hudební výchovu. Vašek byl
o rok starší. Skládal muziku ještě v rodných Locho-
vicích. Vašek se asi někde dozvěděl, že oba Jirkovi
rodiče jsou doktoři, a tak měl pocit, že jejich syn
nosí fenmetrazin po kapsách. 

„Dělali jsme pak spolu muziku, trochu jsme si
hráli, já na klavír, Vašek na klarinet, většinou u nás
na fakultě,“ vzpomíná Jirka.

Po prázdninách bydlel Vašek u Pepíka Rebce na
Národní třídě v domě číslo 35 ve čtvrtém patře.
Rebcův otec byl nakladatel, vlastnívali tiskárnu
a jejich veliký byt potom rozdělili na dva. Vašek uží-
val v bytě takový pokojík pro služku. S Rebcem se
seznámili na dixielandových večírcích, kde Vašek
hrál a Pepík byl jejich častým návštěvníkem. Jirka
byl na návštěvě u svého přítele v jeho komůrce na
Národní, když mu Vašek strčil do ruky tři listy po-
psané básničkami. „Vašek měl krásnej rukopis
a pamatuju si, že jedna z básniček byla Infekce,
druhá Romance, na tu třetí si teď nevzpomenu. Tak
jsem zjistil, že Vašek není jenom muzikant, že píše

básně, které se mi velmi líbily. Bylo to buď v roce
1959, nebo spíš 1960. V bytě byl starý gramofon,
ještě „78“ a spousta starých jazzových desek. „Tak
jsme si koupili lunchmeat a flašku vína a poslou-
chali jsme desky. Asi jsme pili Modrý Portugal, stál
dvanáct korun.“

V 61. roce, kdy byla Vysoká škola pedagogická
převedena na Pedagogickou fakultu Univerzity
Karlovy, Vašek skončil školu, dodělal ji, jenom
neměl státnice. Jirka končil o rok později. Po škole
šel Vašek na vojnu a státnice dělal až po návratu.
V budově VŠP byl založen Pedagogický institut jako
tzv. vyšší škola. „Uklízečka si stěžovala, že je vy-
sokoškolská uklízečka, a teď jí dali na Pedagogický
institut.“

„Centrem našeho hudebního života byla Reduta,
já jsem tam hrával na klavír s nějakou strašně
špatnou dixielandovou kapelou, Vašek hrál na kla-
rinet s Dixie24.“

Jirka s Vaškem měli spoustu společných pro-
jektů, chtěli hrát divadlo, vlastní věci, Jirka říká:
„Fantazírovali jsme.“

Jirka svého přítele tahal do pionýrského domu
v Karlíně, kde tenkrát pracoval jako vedoucí hudeb-
ního kroužku. Jirka psal vážnou muziku: „Myslel
jsem si, že je vážná, nebyl jsem jazzista.“

Jirka s Vaškem si taky vymýšleli, jaké budou
točit filmy. Vašek připravoval několik scénářů.
Napsal Margot, zachovalo se pár scén. Jirka
dnes vzpomíná: „Dramaturgicky to dobré nebylo,
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ale texty k písním se mi líbily. Scénář k Margot
dal malíř Mikuláš Lubomírský nějakému režisé-
rovi a ten to celé ztratil. Margot zmizela. Pak si
vzpomínám na scénář o malíři, který byl v pade-
sátých letech zavřený. Myslím, že Vaškovi vyšla
reportáž o Viole ve Tváři, pak něco v Českoslo-
venském vojáku a především v Divokém víně,“
říká Jirka. „Taky jedna básnička v Repertoáru
malé scény, Jam session s Gellnerem. Na bás-
ničku otiskli negativní kritiku, Vašek z ní měl
strašnej mindrák.“

Po Vaškově smrti vyšla vzpomínka s fotkou v Di-
vokém víně a báseň Blues na památku Majakov-
ského, v Literárních novinách otiskli báseň Posílen
pivem a četbou klasiků. 

Vladimíra Čerepková, Inka Machulková, Pavel
Baňka a Václav Hrabě plánovali text-appeal ve
Viole. Proběhl v rámci nočních jam-session. Vašek
svoje básničky četl sám. Jirka Růžička ten pořad
neviděl, učil do roku 1964 ve Šluknově na peda-
gogické škole pro učitelky mateřských škol, tak se
do Violy moc nedostal. „Holky úžasný, vydělával
jsem tam fantastický peníze. Přišel jsem si na tři
a půl tisíce měsíčně. Učil jsem taky kapelníky har-
monii, po nedělích jsem hrával na tanečních zába-
vách. Peněz bylo spousta.“ 

Vašek v té době pracoval ve Viole jako jakýsi
technik. Přenášel reflektory a dělal pro Osterman-
nův soubor holku pro všechno. Možná byl zaměst-
nancem Restaurací a jídelen na Praze 1, jinou
práci tenkrát neměl. Nějakou dobu byl vychovate-
lem v učilišti někde ve Vysočanech, jeho svěřen-
cem byl Daniel Ladman, který se tam připravoval
na lakýrnické řemeslo. Daniel byl posledním man-
želem Jany Černé alias Honzy Krejcarové, dcery
Mileny Jesenské. Havarovali spolu v autě a Jana
při nehodě zemřela. Stalo se 5. ledna 1981.

Jirka se ptá: „Ty máš s Danielem Ladmanem
kontakt?“ 

„Ne, už je po smrti.“
„Do prdele, já jsem tedy propásl pohřeb Daniela,

propásl jsem Čerepkovou, Inku Machulkovou.“
„Tak si teď hlídej mě, až umřu, můžeš jít na po-

hřeb mně.“
Vašek bydlel s Olgou na Malé Straně nad vinár-

nou U Mecenáše v mansardě pod střechou, snad
ani neměli okna. Olga dělala na OPBH (Obvodní
podnik bytového hospodářství) v Praze 1, a tak do-
stali byt v domě číslo 10 v malostranské Jánské
ulici.

„Vchod měli i z Nerudovky, odkud jsme taky do
Vaškova bytu chodili. Rozdíl mezi vchodem z Ján-
ské ulice a z Nerudovky je asi dvě patra, z Jánské
to bylo samozřejmě výš. Do domu v Nerudovce se
vcházelo kousek nad schodištěm z Jánského
vršku. Miškovský, druhý manžel Olgy, tam bydlí do-
dnes, mají tam snad deset místností, protože Miš-
kovský byl šéfem na OPBH. Z titulu své funkce
z toho původně malého bytu udělal komplex o de-
sítce pokojů. (Ve Střešovicích za totáče vybudoval
Miškovský dvě vily, v jedné bydlí Vaškův syn Jan
a v druhé syn Miškovského a Olgy.) Olga je naro-
zená asi v roce 1942 nebo 1943. Je to ta bláznivá
holka z prvních Vaškových básní.“

„Olgu poznal Vašek asi v Redutě nebo v něja-
kém jazzovým lokálu. Olga byla krásná holka. Měla
mnoho milenců, mnoho přátel. Dlouhovlasá blon-
dýna, mužský ji vyhledávali. Vašek si Olgu bral,
když byl na vojně, přivedl ji do jiného stavu. Svatba
byla na Staroměstské radnici a jsou z ní úžasné
fotky, já jsem na ní bohužel nebyl, učil jsem ve
Šluknově. Olga čekala nynějšího Jana Miškov-
ského, ale je to pokrevní Vaškův syn. Vypadá jako
Vašek. Toho nezapře, jeho dvojník. Jan Miškovský
se jmenuje podle druhého manžela Olgy.“

Vašek byl na vojně od roku 1961, Jirka si není
jist, zda rok nebo dva. „Já jsem zdrhnul, mám
modrou knížku,“ vysvětluje. „Ve škole jsem chodil
na bojiště Motolská, kvůli špatnému hurá, jsem
musel třikrát běžet do kopce, ale samotnému boji
jsem se nakonec vyhnul.“

„Já jsem svůj zapůjčený vojenský vysokoškol-
ský mundúr svázal do rance, zatížil kamenem
a hodil jsem ho z Libeňského mostu do Vltavy,“
říká Hess. „Pak jsem ho musel Vojenské katedře
uhradit.“

„Plynovou masku sis nechal?“ ptá se Jirka. 
Vašek začínal svoji vojenskou službu v západ-

ních Čechách v Horšovském Týně a dokončil ji v Li-
toměřicích. Uměl dobře anglicky a na vojně
poslouchali západní rozhlasové stanice. „V Lito-
měřicích měli dobré roudnické Svatovavřinecké, já
česká vína nepiju, ale tohle mám rád dodnes,“ ob-
jasňuje Jirka. „Popíjeli jsme ho s Vaškem, když
měl v Litoměřicích vycházku.“ 

Když byl Vašek na vojně, skoro s Jirkou ztratili
kontakt. 

Vašek dával Jirkovi číst všechny svoje básničky.
„Všechny se mi líbily, některé znám nazpaměť.
Něco četla jako první taky Olga. Vašek psal pů-
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vodně všechny básničky rukou, psací stroj neměl,
pak je krasopisně přepisoval. Psal plnicím perem.“

Originály rukopisů dal Jirka Růžička synovi
Vaška Hraběte Janu Miškovskému. Dostal je po
smrti Vaška od Olgy a přepisovali je s Janou Práš-
kovou, spolužačkou Olgy Hrabětové. Některé básně
přepsal sám Vašek na stroji, který mu půjčila Jir-
kova žákyně. Jirka na stroji nepsal, jenom básně
korigoval. 

„Olze se říkalo Hraběnko.
Myslel jsem si, že se její kama-
rádce přezdívalo Prášková, pro-
tože sháněla fenmetrazin, že je
to přezdívka vzhledem k její
funkci, ale bylo to její skutečné
jméno – Jana Prášková. Studo-
valy s Olgou v Praze stavební
průmyslovku.“

Skicu básně Madrigal, která
zůstala nedokončená, psal určitě
Vašek na vypůjčeném psacím
stoji, ale většina básní je psaná
rukou. Podle typů písma by bylo
možné zjistit, který stroj používal
sám.

„Ty strojopisy jsem ti po Vaš-
kově smrti všechny dal a ty jsi pak básně tiskl v Di-
vokém víně.“ Jsou asi čtyři druhy strojopisů, na ty,
které psali Jirka s Janou Práškovou, připisoval
dolů, z kterého roku pocházejí. 

„Dávali jsme tenkrát kopíráků, kolik se dalo pro-
psat,“ vysvětluje Jirka. „Snažil jsem se kopie roz-
dávat, aby se rozšířily, ale ty jsi byl jediný, kdo je
publikoval v Divokém víně.“

„Zkusme se vrátit k Vaškovu politickému názoru,
v básničkách psal o dělnících, objevil se i Fidel
Castro, datum Velké říjnové socialistické revoluce,
dostali jste se k tomu ve svých rozhovorech?“

„Dostali jsme se k tomu, pocházeli jsme z na-
prosto odlišných tříd. Vašek z proletářské rodiny,
já z rodiny dvou lékařů. Režim se zhoršoval
a časem každý pochopil, jak vypadá nahý, bez ob-
lečení. Lidi z proletářských kruhů věřili, že po-
hádky, které komunisti vypráví, budou realizovaný.
U těchto lidí ta víra možná trvala o něco déle. Ale
všichni časem prohlédli.“

„Je možný, že byl Vašek Hrabě v zájmu státní
policie?“

„Ne!“ říká Jirka rozhodně. „Stýkal se s Dients-
bierem a s Havlem v časopise Tvář, ale tehdy to ne-

byla politika. Mohl sehnat místo v Památníku píse-
mnictví, ale bylo to podmíněno vstupem do strany,
ale to neudělal. Jak jsem ho znal osobně, byl to
čestný člověk.

„Vašek měl v bytě v Jánské 10 místnost, která
byla zároveň kuchyní, mělo to asi jedenáct čtvereč-
ních metrů, byl tam sporák, vedle něj postel a na-
proti regál s knihami. Jeden regál byl širší a ten

Vašek používal jako psací stůl.
Z malého okna kuchyně smě-
rem do Jánské ulice bylo vidět
na Petřín. Vedle kuchyně
v sousední místnosti žili po
rozvodu Miškovský s Olgou,
jenže kuchyň byla ve společ-
ném užívání, chodili si tam
vařit. Jejich pokoj měl dvě
okna do Jánské ulice, taky
s výhledem na Petřín.“

Jirka kreslí na kousek pa-
píru, jak byl rozložený náby-
tek ve Vaškově kuchyni.
„Přespával jsem tam s Vaš-
kem často v jedné posteli, ne
že bychom byli nějak eroticky
činní.“

(Popisuju informaci Čerepkové, že byla u Hra-
běte v noci, kdy umřel. Shodujeme se, že se jedná
o Vladimířinu fabulaci.)

„Vašek se svým přítelem Sodíkem stáli na Ján-
ském vršku do půl třetí do rána ten den, co Vašek
ráno umřel. Někdy kolem šesté hodiny byl mrtev.
Oni volali policii a mezitím vařili malému klukovi
snídani. Když policie přišla a Václava vynesli,
chtěli brát otisky prstů. Olga s Miškovským říkali,
že na sporáku zrovna vařili snídani. Prostě se to
nikdy nevysvětlilo. Pravda je, že Vašek sporákem
topil, v místnosti neměl kamna, takže topil tak, že
otevřel troubu u sporáku a zapálil ji. Když ho našli
tehdy ráno, tak byly zapnuté hořáky a jeden ne-
hořel. Že by mu byla taková zima, že by zapaloval
tři hořáky, to se mi nechce věřit. Štěstí, že to ne-
vybuchlo.“

„Vladimíra Čerepková vypráví, že si Vašek ohří-
val na sporáku mlíko, které přeteklo a uhasilo pla-
men,“ připomíná Hess.

„Olga by Vaškovi neublížila, to by musel jenom
Miškovský. Prášková měla vysvětlení, že to mlíko
ohřívali pro malýho kluka, že na to zapomněli, že
jim to překypělo. Já si nedovedu představit, že kdy-
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bych přišel ožralej domů, po půl třetí, že bych si šel
vařit mlíko.“

„Vašek pil mlíko?“
„Ne, nepil. To se spíš snídalo pivo, pokud bylo

člověku velmi zle, když na něj bylo, nebo voda. Já
jsem tam ten den ráno přišel, ve dveřích stála
Olga a povídá: „Vašek je mrtvej, právě ho odne-
sli.“ Tak to se mnou úplně seklo… Olga to volala
všem. Přišli jsme tam pak ještě jednou s Práško-
vou a se Sodíkem. Vím, že Sodík bydlel na Břev-
nově, ale znám jen jeho přezdívku. Vaškovy
básničky jsme přepisovali v jeho bytě. Sodíka
jsem od té doby nesehnal, sháněl ho i Poštulka,
nikdo neví, jak se jmenoval. Za Vaškem jsem cho-
dil velmi často, byli jsme přátelé, vídali jsme se
každý den. Já jsem dělal v karlínském Pionýráku
od roku 1964. Chodil jsem za Vaškem a poslou-
chali jsme u něj muziku. Byl tam gramofon, po-
slouchali jsme u něj v kuchyni. To už byla LP.
Třeba Bachovu mši H moll, renesanční muziku,
jazz. Byli jsme členy klubu Time for jazz. Vašek
poslouchal hudbu, i když psal, to já jako muzikant
nemůžu. Když něco psal, pořád mu tam hrála mu-
zika. Vážná nebo jazz. Hodně poslouchal taky Ji-
řího Suchého. Seděli jsme vedle sebe na posteli,
jako v kině, před sebou jsme měli pití… Většinou
víno, na pivo jsme chodili do hospody - k Bona-
partovi, U Krále Brabantského, U Dvou slunců, co
bylo v okolí. Jinak jsme chodili k panu Jeřábkovi
do Spálené ulice, jak teď stojí Tesco, tam byla bá-
ječná vinárna. Tatarský biftek stál dvanáct nebo
třináct korun. Byla to malá vinárnička, úžasně
útulná. Později jsme chodili do Violy.“

„Kde jsi bydlel, Jirko?“
„Já jsem nebydlel, žil jsem v Pionýrském domě,

spal jsem zabalený v závěsech černého divadla na
psacím stole nebo pod pianem, já jsem vůbec ne-
bydlel.“

„No počkej, pod tvým pianem jsem přeci bydlel
já. S Naďou.“

„Tak to jsme se střídali. Vy jste s Naďou asi spali
v baletním sále, tam bylo taky piano.“

V Pionýrském domě Jirka pracoval od zimy
1964. „Ředitelem byl Ota Maget, byl úžasně velko-
rysý a pomáhal, já jsem nebyl vůbec nic, nebyl
jsem v partaji. Regulérně jsem nikdy nebydlel. V pi-
onýráku jsem bydlel do doby, než jsme dělali s Jir-
kou Ostermannem Obestín, to bylo v roce 1966.
Mluvil jsem tehdy se zástupcem ředitele Zatlouka-
lem, který vystupoval jako umělec, napsal jsem mu

písně na jeho texty. Řekl mi: Jiří, všechno jsme ti
dovolili, ale jestli chceš dělat tohle s Ostermannem,
tak musíš dát výpověď. Řekl jsem, tak dobře, já
dám výpověď. Obestín jsem chtěl dělat. 

„Kdy jsi začal regulérně bydlet?“
„Já jsem nikdy nebydlel,“ odpoví Jirka udiven. 
„Od té doby, co skončil Obestín, jsem nedostal

místo. Obestín se nedohrál, HSTD (Hlavní správa
tiskového dozoru) to přece zavřela.“

S Jirkou se trochu rozcházíme, kolik posluchačů
chodilo do kostela sv. Kateřiny na Obestín. Jirka je
toho názoru, že jich bylo hodně, já si myslím, že
moc ne. 

Říkám: „Těch představení bylo podle mě deset.“
Jirka oponuje: „Mělo jich být deset.“

„Kde jsi bydlel, když tě vyrazili z pionýráku?“
„Po kamarádech a na nádraží. Nejvíc na Masa-

ryčce.“
„Já jsem se pokoušel s Naďou přespávat v tom

kostele sv. Kateřiny. Taky jsem spal u Jirky Oster-
manna, ale nic jsem s ním neměl. Všechna čest,
Jirka se nikdy nepokusil se mnou něco mít,“ vzpo-
míná Hess.

„Byl jsem na pohřbu Vaška v Lochovicích, bylo
tam spousta lidí, hrál jsem v kostele na varhany.
Přijel Mikuláš Lubomírský, držel nás při náladě, lidi
kolem Violy, Vašek měl kamarády ve spoustě
kruhů. Bylo tam aspoň sto lidí. Olga určitě na po-
hřbu nebyla. Vaškova matka chtěla mít kontakt se
svým vnukem, ale oni jí to naprosto nedovolovali.
Jirka Ostermann na pohřbu nebyl. Jeli jsme vla-
kem tam a vlakem zpátky. Vašek byl doma v rakvi,
paní Hrabětová mi moc děkovala, mně to bylo
trapný. Olga mu jednou sebrala matrace z postele,
takže tam byla jenom drátěnka, tak jsem Vaškovi
donesl matrace. Vaškova matka říkala, že jí klepal
v noci na okno, když umřel. Vaškův otec byl strašně
starej a hrozně ho to sebralo. Vašek měl starší
sestru, jmenovala se Jarmila Kolátorová. Tu rakev
nemohli dostat z jeho pokoje, to si pamatuju docela
dobře. Matka říkala - nechce ven. 

V kostele jsem hrál nějakého Bacha a pak se
rakev vezla na hřbitov. Chorálovou předehru Wer
nur den lieben Gott läßt walten a závěrečný sbor
z Matoušova evangelia. S Danielem Ladmanem
jsme sháněli Stivína, chtěli jsme, aby mu přijel za-
hrát, nějak se nám nepodařilo ty muzikanty sehnat,
tak jsem hrál na varhany sám. Čerepková hodila
Vaškovi do hrobu na rakev svoji báseň…“ 

http://www.divokevino.cz/7515/index.php
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Dnešní angažované umění je v existenční a z ní
plynoucí existenciální krizi a skomírá na hadičkách
anesteziologicko-resuscitačního oddělení umístě-
ného v nákupním středisku daleko od centra lid-
ských srdcí. 

Dnešní angažované umění se zmítá v šílené roz-
mělněnosti, zamlženosti, masturbace vlastní idio-
cie, žraní vlastních exkrementů, impotence milionu
a jednoho směru, trčí v explozi nicoty, zakurvenosti
do sebe sama, otrocké zaslepenosti, děsivé post-
moderní rozostřenosti, úhybné bezpáteřnosti, bu-
jící lživosti, olizování vlastního cukrového
poštěváka a pyje iluzorního vítězství.

Dnešní tragédie angažovaného umění je logic-
kým vyústěním toho, že bytí předchází vědomí
a právě vědomí formuje umění. Z čehož plyne, že
společenské podmínky jsou tvůrci umění. 

Proto je umění v tržní společnosti v drtivé míře
konzumní, plytké, debilní, mělké a otrocké.

Je jen zuboženou a bezzubou prostitutkou.
Je to stejné, jako když se rozmáchnete kladivem,

a před úderem oceli o tělo zastavíte její let, a tvrdíte
konzumentovi, že zažil ránu na vlastní kůži.

Ránu kladivem dnešní angažované umění nikdy
nedokončuje, aby se poníženě ohnulo před boles-
tivou iluzí života, diktovaného naším velkým bra-
trem kapitalistou. 

Ale zároveň ho nechá naším jménem vraždit po
celém světě.

Tím dnešní rádoby angažované umění potvrzuje
své ukrutné pokrytectví…

DEFINICE
ANGAŽOVANÉHO UMĚNÍ

Angažované umění existuje od té doby, co se vy-
vinul lidský druh, a má vzájemnou spojitost v prů-
běhu všech historických dob.

Je vždy rebelií proti akademicky uznaným umě-
leckým a kulturním normám, a ve svém základu je
anarchistické. Nenávidí slovo umění psané s vel-
kým U. Jestliže byste ho zavřeli do muzea, umírá.

Je vždy antiestablišmentové, a ve většině svých
projevů pobuřuje a rozrušuje dané mravní a kul-
turní normy, je rebelantské a často skandální,
a žádá změnu společnosti. 

Snaží se zpochybnit takzvaný „akademický ma-
sturbismus,“ který se v evropské kultuře vždy kon-
centruje před zlomovými momenty v historii. 

Je jakousi derivační tečnou určující směr křivek
sledujících sociální úchylky. Tím se angažované
umění slévá s „politikou“ daného období. Je ja-
kýmsi pročišťovacím elementem.

Je reakcí vědomí na stále se rozpadající kategori-
zaci světa a zahrnuje absolutně všechny projevy světa. 

Splývá se životem, a tím pádem se život stává
angažovaným uměním. A život je součástí politiky
a ta pak součástí umění.

Manifest uměleckého kladiva
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Politika (polis) je ale chápána nikoliv jako nějaká
konkrétní manifestace nazývaná dnes kupříkladu
„zastupitelská parlamentní demokracie“, ale jako
jeden z nejhlubších projevů společenské interakce
mající kořeny už v životě prehistorických kmeno-
vých a raných skupinových kooperativních spole-
čenství a praktikovaný v zájmu přežití všech.
Politika je zde považována za základ duševního ži-
vota a je splynuta s uměním. V tomto pojetí je „po-
litika“ chápána jako každodenní a nikdy nekončící
mechanismus společenské interakce, fungující na
všech úrovních společnosti a nejvíce aktivní na
úplně nejnižších úrovních, jako jsou kmenové, ro-
dinné, sexuální vztahy, sousedské vztahy, až po
vztahy na pracovištích atd. (Pozn.: řecký kořen
slova politika je polis, čili skupina lidí. Polis, jako
společenství lidí, byl chápán jako skupina tak
velká, kam až může být slyšen hlas řečníka).

K umění bylo odnepaměti možné přistupovat
z různých aspektů. Dle mé vlastní definice je umění
jako aristotelský kruh, ve kterém nekonečně rotují
tři slova – umění je politika je život je umění je po-
litika je život je umění….

Ze tří základních fakult umění je estetická a kog-
nitivní fakulta až druhořadá – následují až za fa-
kultou etickou čili mravní. Jak je známo, již
Aristoteles říkal, že lidé jsou tvořeni ze tří fakult –
kognitivní, etické a estetické. A Immanuel Kant na
něj navazuje svým tvrzením, že estetický úsudek
neboli smysl pro vkus nemá nic společného s kog-
nitivním a etickým hlediskem.

K vysvětlení uvedeného vztahu významnosti lze
použít metaforu „očí“, které vidí jen povrchní, tzv.
estetickou krásu1, metaforu „mozku“ jako proce-
soru kognitivity a jakési vychytralosti díla a nako-
nec nad tím vším to nejdůležitější, čímž je „srdce“,
které nese etiku, mravnost uměleckého díla a které
nás dělá lidmi. 

Umění není zaměřené na produkt a stálost vý-
sledku svých akcí, ale převážně na proces, při kte-
rém se nejlépe ozřejmuje jeho význam a dopad na
společnost.

HISTORIE ANGAŽOVANÉ
FUNKCE UMĚNÍ

Již z paleolitického období máme dochované vý-
jevy jakýchsi rituálních projevů angažovaného umění.

Leč vzhledem k jejich staří a nedostatku přes-
ných informací se můžeme jen domnívat, o co v ta-

kových projevech asi šlo. To nám ale dává do rukou
určitou licenci při studiu angažovaného umění
a naše fantazie má plné právo se rozlétnout. 

Můžeme se domnívat, že šlo o stejné akce „pro-
čišťující“společenství, stejně jako by tomu mělo být
i dnes.

Zřejmě nejstaršími dochovanými záznamy pro-
jevů jsou otisky četných rukou prehistorických per-
formerů v jeskyních a na skalách na řadě míst světa
(Francie, Borneo, Austrálie, Mexiko, Argentina a další)
a které jsou někdy až 40 000 let staré. Znázorňují,
dle naší licence, sílu společenství proti opresivním
snahám malého počtu tehdejších „vůdců“. Dnes by
se nazývaly „power to the people“.

Ze starověku lze uvést krásný příklad umělecké
angažovanosti u Diogena ze Sinope, který spojoval
geniálně umění se životem a politikou. Uveďme jen
pár příkladů:

Když vzal zbohatlík Diogena do svého domu
a požádal ho, aby neplival na koberce a nábytek,
neb jsou to věci velmi drahé, Diogenes plivl do
tváře svého hostitele a pravil, že je to jediná laciná
věc, která se tam nachází.

Jednoho dne přišel Diogenes na náměstí, vysy-
pal na zem hromadu lidských kostí a ptal se ko-
lemjdoucích, zdali rozeznají kosti boháče od kostí
chudáka. Když se jakýsi zbohatlík rozčílil a nazval
ho psem, Diogenes k němu přistoupil a pomočil mu
nohu.

Při veřejném projevu místních politiků Diogenes
přistupoval k tribuně a celou dobu projevu se hla-
sitě smál.

Akademický masturbismus snažící se definovat
umění s velkým U dráždil i o více jak dva tisíce let
později angažovaná umělecko-politická hnutí fu-
turistů, dadaistů, surrealistů, situacionistů, fluxu-
sistů, vídeňských akcionistů, feministů atd.
Základem tohoto postoje byl jednoduchý fakt, že
ona nejušlechtilejší a nejvzdělanější křesťanská
společnost dokázala vyvolat dvě nejstrašnější
války v dějinách lidstva, při kterých tato „věděním
osvícená“ civilizace mezi jiným zvěrstvem pálila
lidi po milionech v pecích koncentračních táborů. 

Použití „mrtvého“ akademického umění jako
zbraně navrhl jeden z nejvýznačnějších anarchistů
své doby, Michail Bakunin. Během povstání v Dráž-
ďanech v roce 1849 navrhl, aby povstalci vynesli
vzácné obrazy z galerií a umístili je na barikády
u vjezdů do města jako test, zdali to zastaví palbu
útočících vojsk.
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Majakovkij se po ruské revoluci nadšeně zapojil
do tvorby, a začal jako jeden z prvních používat pro
své výtvory telegraf. Po něm posílal zprávy, a ty se
okamžitě na druhém konci přetvářely na plakáty
a slogany. Majakovského plakáty pak byly promí-
tány  na organizovaných performancích. Známý je
rovněž jeho výrok o tom, že ulice jsou naše štětce
a náměstí naše palety. 

Další ukázkou angažovaného umění, byly ma-
sové performance, které se začaly organizovat
v různých městech oslavujících první máj či říjno-
vou revoluci. 

Na 7. listopadu 1920 umělci zorganizovali ob-
rovskou performanci, které se zúčastnilo asi 8 000
lidí, a která zopakovala útok na zimní palác při říj-
nové revoluci z roku 1917. Za použití obrněných
vozidel, vojska a rudého a bíleho gigantického
pódia tam performovalo 2 600 bílých performerů,
mezi nimi 125 baleťáků, 100 cirkusových umělců
a řady statistů. Na rudém pódiu se nashromáždil
stejný počet dělníků jako při skutečném útoku. Vše
doprovázel orchestr s 500 hráči. Celá akce zahr-
novala spolupráci všech možných uměleckých za-
měření.   

Dada se řadí mezi jeden z nejrebelanštějších
projevů angažovaného umění v historii. Dadaističtí
umělci chtěli poukázat na to, jak se celá slavná ev-
ropská civilizace i se svým „honosným“ uměním
psaným s velkým „U“ a skladovaným v muzeích
a galeriích zdiskreditovala během naprosto nesmy-
slné a nic neřešící první světové války, při níž šly,
jako prasata na jatka, miliony naverbovaných mla-
díků.

Po druhé světové válce byla řada angažovaných
umělců nesmírně inspirována stíny lidí zachyce-
nými na betovových pozadích při výbuchu atomové
bomby v jediném okamžiku smrti. Poprvé lidstvo
použilo zbraň, při které oběť neumírá, ale ve
zlomku vteřiny se vypaří do nicoty věků. 

Jedne z nich, John Cage, řekl: „Hirošima, stíny
Hirošimy. V poušti atomové katastrofy jsou svědky
bez pochyby strašnými, ale jsou nadějí přežití
a stálosti... třebaže nemateriálního masa…“1 

Z této drobné hrstky příkladů z historie je však
zřejmé, že nejlepší angažované umění bylo vždy
spojeno s politikou dané chvíle. 

Proto bylo angažované umění šedesátých let
jeho poslední obrovskou vlnou v novodobé historii. 
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Studentské bouře proti kapitalismu v západní
Evropě, vzdory proti imperialistické válce ve Viet-
namu ve Spojených státech se přetavily do rockové
progresivní hudby, skvělých knih, experimentálních
průlomových přístupů k divadelní tvorbě, nezapo-
menutelných filmů, do kterých se dá řadit i nová
filmová vlna československého experimentálního
filmu, atd.

SOUČASNÁ SITUACE
Po české, takzvané sametové revoluci, se

v Česku potlačila angažovaná funkce umění a byla
vystřídána buržoazním snobismem a vylučováním
jakýchkoliv politických kontextů v umění. Někteří
umělci dokonce hrdě prohlašovali, že své čisté
umění nechtějí špinit něčím tak nízkým, jako jsou
sociální témata a politika obecně. 

Brak prázdnoty vyplnil smysluplnost kolektiv-
ního vědomí a kognitivně estetické a duchovní po-
vrchy začaly vyzařovat do okolí sobeckou
atomizaci osobností nenávidějících slabé a znevý-
hodněné.  

Takzvaným vítězstvím kapitalismu, s podvodnou
maskou demokracie, nad historickými, želpřírodo,
a z komplexních důvodů nevydařenými pokusy
o socialistické a na sociální spravedlnosti posta-
vené společnosti ve východní Evropě, zachvátila
podobná situace téměř celý svět. 

Tlak západního světa na takzvané rozvojové
země diktovaný kapitalistickým trhem a křestan-
stvím zvrátil jejich sekulárně a podílnicky nasmě-
rované státní systémy a vytvořil nové reakční
nábožestvím rozohněné reverzní zvrhlé angažo-
vané umění, které vedlo až ke sklácení newyor-
ských symbolů ekonomicko-náboženské moci
Spojených států.

Ostatně známý německý hudební skladatel Karl-
heinz Stockhausen pronesl šokující poznámku šest
dní po útoku na budovy světového obchodního
centra, když prohlásil, že „událost jedenáctého září
byla největším uměleckým dílem, které si lze před-
stavit v celém vesmíru... Lidská mysl dosáhla ně-
čeho, o čem se nám v hudbě může jen zdát, lidé
se jako šílení deset let fanaticky připravovali na
koncert… A pak je 5 000 lidí posláno do záhrobí
v jednom jediném okamžiku.“

Po této traumatické zkušenosti následovala řada
rozzuřených invazí západních velmocí do zemí
„třetího světa“, při kterých byly zavražděny stati-
síce civilistů a ke které se servilně přidalo i kon-

zumní pravicovou horečkou zachvácené Česko.
Velký bratr, totalitní kapitalismus, se poté ujal na-
prosté moci, a aby se udržel u moci, začal díky di-
gitálním technologiím špiclovat každý krok všech
svých otroků.

V tomto ovzduší se ale začaly masy převážně
mladých lidí konečně zvedat, a v centru imperiální
moci se začalo probouzet angažované umění a do-
časně vyvrcholilo v okupování obchodní burzy
v New Yorku.

Occupy Wall treet bylo a je hnutím přímé anga-
žované umělecké akce v kontextu života. Spole-
české napětí od té doby stoupá.

Mezitím ale byla západní civilizací dokonána
zkáza „sekulárního rozvojového světa“ a jako re-
akce na to vybuchl v těchto zemích Islámský stát.

Již zdařile a zhusta v různých zemích vymícené
náboženství opět vstalo z hrobů…

ZNOVUOBNOVENÍ FUNKCE
ANGAŽOVANÉHO UMĚNÍ

Dnes se úzká vrstva kapitalistických diktátorů
tlačících k návratu do otrocko-feudálních spole-
čenských struktur snaží zamlžovat dělení na PRA-
VICI A LEVICI. 

Proto musí angažované umění znovu definovat
tyto tábory a z ní musí jasně vyznít, že jde o rozdíl
mezi HROMADICÍ A DĚLICÍ. 

V současnosti žijeme pod mnohem větším tota-
litním systémem než kdykoliv předtím v historii.
Kontrola několika mocných ze skupiny HROMA-
DICE nad většinou nás otroků z DĚLICE dosáhla ne-
vídaných rozměrů. Miliony lidí jsou dnes na jejich
seznamu pro ně nebezpečných lidí a HROMADICE
se jich snaží zbavit. Většina umělců, vytvářející zá-
valy „zábavných“ sraček, jsou dnes jen loutkami
v rukách těchto dočasně mocných.

Aby se znova angažované umění probudilo
z předsmrtného komatu, tak se musí nadýchnout
smyslu rebelských a zásadně levicových, čili DĚ-
LICOVÝCH konceptů budoucích společenských zří-
zení. Ty budou nevyhnutelně vznikat před blížící se
katastrofou globálního životního prostředí, způso-
benou kapitalistickým ekonomickým systémem,
kdy se opět projeví pudy sebezáchovy, tak přiro-
zené i jiným živočišným druhům. 

Angažované umění musí agitovat za znovunabytí
zdravého rozumu, a nesmí se bát opět spojit život
a politiku v jednu tvůrčí masu. 
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NÁPLNÍ ZNOVU SE RODÍCÍHO ANGAŽOVANÉHO
UMĚNÍ SE PROTO MUSÍ STÁT:

- Odbourání mocenských kapitalistických pyra-
midových struktur ve společnosti a šíření filosofie
udržitelných ekonomických systémů.

- Překonání takzvaných zastupitelských parla-
mentních demokracií, které jsou jen prostitutkami
v rukou majitelů výrobních prostředků.

- Zavedení beztřídní společnosti založené na po-
dílnických komunitách, která odpovídá milionům let
našeho tribálního vývoje a je nám instinktivně blízká.

- Zespolečenštění a zkomunitnění všech výrobních
prostředků a zbývajících zdrojů surovin na zeměkouli.

-Zadušení jednosměrné konzumní kultury a vy-
tvoření interaktivní kultury, která není postavená
na komodifikaci svých výstupů.

- Vyhnání umění esteticko-kognitivního zacyk-
lení, které je jen masturbacemi buržoazní zasmrá-
dlosti.

ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ TAKÉ MUSÍ:
- Obrátit naruby atomizaci společnosti a rozšířit

permanentní socializování, zprůhlednit zdi mezi
lidmi, otevřít se veřejnosti, kde se soukromé stává
veřejným a podílnickým.

- Musí se vrátit k horizontální komunikaci mezi
lidmi, nezaložené na snadno ovládnutelné a kon-
trolované vertikální komunikaci vyhovující vlád-
noucí třídě, neb separuje lidi od sebe, a tím
neutralizuje jakýkoliv jejich vzdor.

- Chytře se přizpůsobit internetovému způsobu
komunikace po celém světě a chápat, že je tato
komunikace  kontrolovaná vyděšenou třídou vlast-
níků celosvětového bohatství, kteří se obávají
ztráty svých nakradených majetků.

- Odstranit militarizaci myšlenek, kterou nám
neustále servírují komerční média, aby zrelativizo-
vala utrpení lidí ve válečných konfliktech vedených
v zájmu kapitalismu.

- Musí se zbavit všech náboženských, život na
zemi devastujících demagogií. A jako nejnebezpeč-
nějšího ze všech se musí zbavit imperialistického
křesťanství stavícího člověka skrze vybájeného Je-
žíše na roveň konceptu boha. Tím jsou křestané
nebezpeční, neb sami sebe definují jako lidi i bohy,
kterým nezáleží na životě na zemi, neb po smrti
odlétnou do nadpozemského „ráje“.

ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ MUSÍ:
- Vrátit mrtvé umění z muzeí zpět do života a pří-

tomnosti a neustálé obnovitelnosti, čímž se zabrání
jeho komidifikaci a prostituci na trhu, a musí vy-

mýtit akademický do sebe zacyklený „masturbis-
mus“ zamořující vzdělávací systém.

- Musí vybízet k na zeměkouli udržitelné mate-
riální a energetické skromnosti, ale takové, která
zajistí důstojný a neponižující život.

- Potírat soutěživost a nahradit ji spoluprácí. 
- Musí být laboratoří interaktivních myšlenek všech

lidí a nikoliv jednostranně servírovanou kulturou vy-
ráběnou v prokapitalistických tržních továrnách.

- Musí zaměstnávat všechny naše smysly a být
autentické a nepotlačovat jakékoliv myšlenky.

- Musí stavět na solidaritě a nikoliv charitě, která
je jen parazitem na nemocném společenském
uspořádání.

- MUSÍ BÝT POSTAVENÉ NIKOLIV NA KOMU-
NISMU, ALE MYŠLENKOVÉM A ŽITÉM KOMUNI-
TISMU.

ANGAŽOVANÉ UMĚNÍ SE MUSÍ ZNOVU STÁT NE-
JMOCNĚJŠÍM NÁSTROJEM SPOLEČENSKÝCH
ZMĚN! 

MUSÍ BÝT OPĚT KLADIVEM 
23.3.2014 MILAN KOHOUT 

1 Pozn.: Jako svědectví lze použít většinu este-
ticky diktovaných sbírek v evropských muzeích,
které převážně zamlčují historické zločiny spá-
chané společnostmi financujícími vytváření tako-
vých estetikou nesených děl.

Předneseno autorem na Konferenci Unie čes-
kých spisovatelů, která se konala dne 16. 5. 2015
v Praze, na téma Umění 1945 až 2015: Proměny
hodnot

Kr
es

ba
 F

B

Lipa_02_2015_LIPA  17.06.15  14:53  Stránka 47



RYBIČKA V PRDELI
Petr BITTNER & Apolena RYCHLÍKOVÁ

Kulturní elity a ikony českého šoubyznysu mají
jasno: Evropa nemá nárok na vlastní názor.

„Vítám jakoukoliv možnost zvednout bolševikovi
mandle, tak hurá! Jen bacha na dálniční známky,
boys,“ tluče Petr Čtvrtníček, tluče na buben a po boku
dalších osobností české kulturní scény pečlivě vystři-
huje mávátko ve tvaru „V“ jako Victory, aby jím mohl
pohladit po helmách americké vojáky projíždějící naší
krajinou.

Disidentem ve vlastní hlavě
Lidé jako Čtvrtníček, Marhoul, Kraus nebo Černý

jsou bytostně přesvědčeni, že ve své hrdé antikomu-
nistické bojůvce nesou i špetku jakéhosi nepopsatel-
ného undergroundu, onoho západního „správňáctví“,
jehož demokratická dynamika musí zas a znova po-
rážet autoritářské východní „hlupáctví“. Takovéto „er-
pégéčko pro děti do dvanácti let“ je zřejmě posledním
ještě stravitelným intelektuálním soustem pro jejich
mozky, které nevratně změkly úspěchem. Představují
přeci opěvovanou elitu, která může kdykoliv promluvit
– třeba do médií vlastněných estébáckým oligarchou
nebo kulturním uhlobaronem – a svými plamennými
řečmi tak mohou zabránit ostudě v podobě prázdných
krajnic bez jediného piketu „Welcome Friends“. Pro
tyto mozky je Evropa už příliš složitým konceptem:
svět je tvořen hlavně Amerikou, která je zeměpisným
synonymem svobody, a Ruskem, které zase předsta-
vuje esenciální zlo, jehož geologické zárodky bychom
nalezli patrně už při vznikání našeho solárního
systému. A zlo to není jen tak ledajaké – je totiž bol-
ševické. Jak to? Všechno zlé je prostě komunismus,
od počátku věků, amen.

Tito žádaní umělci hrají ve svém světě za obláčkem
beckettovskou hru na novou avantgardu smyšleného
disidentství. Statečně se bijí v prsa a neváhají vyslovit
i ty nejomšelejší názory. Když jde o konvoj, nacházejí
v sobě přátele i ti, od kterých bychom to nečekali. A tak
nás o nutnosti správných (rozuměj: nad armádou slzu
ronících) postojů poučuje David Černý, tedy muž tak
zásadový, že neváhá bez mrknutí oka střelit klikující
autobus Andreji Babišovi, jakkoliv se nad ním vznáší
obláček podezření z konfidentství. Ale byznys nezná
ideologii a navíc, Babiš je především symbolem kapi-
talismu, přesně tak, jak to má Černý rád, a tím pádem
je vlastně všechno v pořádku. Kde by jinak probíhal

hlasitý lynč Babišova pravděpodobného estébáctví,
stojí dnes racionalita obchodu a aktivismus v oblasti
„svobody podnikání“, jehož je Černý nejviditelnější
personou.

Americké vlaječky jsou doznáním: Evropa neexis-
tuje, nemá právo na vlastní názor, nemá svůj kapitál,
armádu ani politiku.

„Když tu dvacet let projížděli Rusové a ničili nám
přírodu a morálku, to se nikdo neozval, že?“ rozhoř-
čuje se další disident dneška Filip Renč, který na za-
kázku bez mrknutí oka vyrobí volební video ODS
i Miloši Zemanovi. Jeho odvaha nezná mezí, jeho ná-
zorová otevřenost je bezbřehá. Když se rozjížděl vele-
toč prvního kola prezidentské volby, velkoryse v něm
podpořil hned dva kandidáty – Přemysla Sobotku i Mi-
loše Zemana. V kole druhém si pak poměřil mediální
schopnosti s Davidem Černým. A zvítězil. Na bariká-
dách svobody si dnes Renč s Černým půjčují Zema-
novu medaili, protože správné kamarádství je taky
o tom, umožnit tomu druhému představit si, co by bylo,
kdyby prezidentskou hoňku vyhrál právě jeho kandi-
dát.

Směj se a mávej!
Poslouchat pořád dokolečka od stejných lidí, že kdo

nemává s námi, mává proti nám a je bolševik, Putinova
pátá kolona nebo agent KGB, je asi tak zábavné jako
Čtvrtníčkova reklama na Vodafone se skotačícím Pa-
vlem Bémem. Jenže pokud se dá něco v naší zemi
označit za jistotu, pak je to fakt, že před každými vol-
bami vyleze skupinka moudrých a započne svou an-
tikomunistickou masáž za zvuku řízných tónů kytary
Davida Kollera, aby tím jasně přispěla k volbě nějaké
svobodné a demokratické (rozuměj: jakékoli pravi-
cové) vlády. Dozvuky jejich písniček jistě hrály v uších
bývalému premiéru Petru Nečasovi při každé cestě do
Ruska, při každém setkání s Putinem, při každém vy-
jednávání o dostavbě Temelína a prohloubení naší
energetické závislosti na tolik nenáviděném Východu.

Je v tom stejná logika jako při prodeji Černého
uměleckých děl nebo v Renčově „tvorbě“. Když před
dvěma lety vycestoval Petr Nečas do Ruska, nevzal
s sebou jenom symbol české státnosti Krtečka, ale
i osmdesát českých podnikatelů, aby jim umožnil na
vlastní oči nahlédnout ten možná nejfunkčnější kapi-
talismus široko daleko. Jestliže na někoho navazuje
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Zemanova zahraniční politika, jsou to právě Petr Nečas
aVáclav Klaus. A jestliže někdo kdy přispěl k volbě Ze-
mana nebo Nečase, jsou to právě Renč a Černý. Možná
by si to tihle odvážní boys už mohli uvědomit.

Neprojdou!
Americké vlaječky (ať už ty fyzické podél trasy kon-

voje nebo ty symbolické v rukou mediálních bolševi-
kobijců) jsou doznáním: Evropa neexistuje, nemá právo
na vlastní názor, nemá svůj kapitál, armádu ani poli-
tiku. Mír a diplomacie nejsou možné, vše je jenom
o svalech. Putin chce obnovit Sovětský svaz, a tak pro-
hání po Evropě svoje dementní vojáky s ošklivými zuby
a srostlým obočím – je tedy nutné otevřeně jásat nad
vybělenými úsměvy amerických sympaťáků a cpát se
na jejich počest hamburgery. Česká republika je tak
předurčená k jedinému vyššímu účelu. Tím je po-
stupná geopolitická transformace v malou plující ry-
bičku, která touží přeskočit Německo i Francii s jejich
nezajímavými dějinami filosofie a osvícenství, hups-

nout do Atlantiku a vplout přímo do prdele Americe,
jejíž bezpečné lůno se tak lákavě tvaruje okolo koneč-
níku nad Floridou.

Ale abychom jenom neremcali, navrhujeme také
konkrétní řešení gradujícího napětí. Jak by se mohla
Česká republika stylově angažovat v boji s ruským sa-
tanem? Na diplomatické vztahy zapomeňme, beztak
je to jen ďábelský vynález bolševiků: tváří se, že vy-
jednávají, a pak člověka zezadu zkropí kalašnikovem.
My připosraní, co se bojíme o naši demokracii natolik,
že při vzájemném vojenském páření velmocí raději dr-
žíme hubu, vyzýváme hrdinný předvoj západních idejí
(včetně Pavla Šafra), aby se společně nalodil na plující
fakáč Davida Černého a v první válečné linii vyrazil
směrem na Ural s jasným vzkazem: „Putine a všichni
bolševičtí zmrdi: Neprojdete!“ To toho arogantního mu-
žika jednou provždy naučí, co je to západní kultura.

31. 3. 2015
Autoři jsou spolupracovníci redakce A2.
http://a2larm.cz/2015/03/rybicka-v-prdeli/

HRANICE
Čeština je kouzelný jazyk. Slovo z titulku je názvem města. Je to i místo úmrtí mistra Jana Husa. A je

to i místo, které stále ještě odděluje dva státy.
Jen pár hodin před překročením hranic US Dragon Ride (Dračí jízdou, nikoliv Dragounskou jízdou, pozn.

red. Lípy) jsme se dozvěděli, že jiné hranice překročily dvě unesené, v tu chvíli vlastně už propuštěné
Češky. Je to asi jen dílo náhody, ale rozhodně povedené. Musely zažit peklo na zemi.

Také jsem se byl podívat na sobotní demonstraci odpůrců průjezdu konvoje americké armády na našem
území, již na pražském Václavském náměstí pořádali pražští komunisté, Spojenectví Práce a Solidarity
(SPaS), Strana demokratického socialismu, občanská iniciativa Ne základnám, Studenti proti rasismu,
Hnutí za přímou demokracii, Stop církevním restitucím a Humanistické hnutí. Bylo tam dle mého názoru
asi patnáct set demonstrantů. Těch patnáct set lze dle některých médií upravit i na pouhých několik set...

Mezi nimi byla asi tak třicetina s vlajkami USA a NATO v rukou, i ukrajinskou jsem zahlédl. I dvě auta
je přijela podpořit. Nevím proč, ale jejich velké reklamní panely mi připomínaly reklamní panely TOP 09
– zřejmě je shodou náhod »malovala« stejná agentura. 

Bylo vidět transparenty »Nechceme válku«, »Nechceme tanky« nebo »Nechceme NATO«. Byla to de-
monstrace lidí proti válce a rozpínavosti USA. Provokatéři byli asi jen náhodou nápadně podobní těm,
kteří se účastní Pražského Majdanu…

Tito provokatéři měli zjevně za úkol chodit před kamerami a slovně napadat klidné demonstranty.
Hádky, nadávky, pokřikování »Táhněte do Moskvy za Putinem, komouši!«. Při debatách tito provokatéři
předvedli absolutně nulovou znalost problému. Jen opakování hesel »Putin je vrah!« nebo »Vraťte Krym!«,
která skandovali. Při hymně pískali… Na skandování »Ať žije mír!« zcela logicky odpověděli »Ať žije
Havel!«. Od soboty tedy vím, že opakem slova mír je slovo Havel.

V polovině se začaly kamery balit a v ten okamžik odešli i provokatéři. Vše potřebné bylo natočeno?
Nebo se jen chystali tam, kam patřili, tedy na vlastní demonstraci na náměstí Míru? I to je vlastně typické
– stejně jako americká armáda se i schvalovači průjezdu »vtírli« někam, kde je málokdo chtěl…

Některé hranice jsou nekonečné, některé v nedohlednu. Asi i moje hranice chápání…
31. 3. 2015 Zbyšek KUPSKÝ

http://www.halonoviny.cz/
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Ze vzpomínek černého seržanta Jimmiho
Milý deníčku, tak jsme konečně všichni dojeli do Prahy. Bylo dobře, že jsme si vyzkoušeli všechny

3 trasy pro případný ústup.
Zhodnocení je asi takové: Cesta přes Harrachov není reálná. Je to moc do kopce a navíc mlha. To jsme

na Středním východě nepoznali. Auta na to nejsou stavěná.
Cesta přes Bohumín také není optimální. Jelo se po dálnici D1 a na té to pořád cuká, auta nadska-

kuji… Dokonce nám odcházely čepy, tlumiče a museli jsme stát a opravovat.
Ale těžkým tankům by to snad nevadilo, pro ty by byla D1 ideálním cvičným tankodromem.
Nejlepší je cesta přes Pardubice. Je to takové klíďo, píďo, lážo, plážo.
Milý deníčku, v Praze jsem se seznámil s jednou blondýnkou, byla to láska na první pohled. Tvářičku

má takovou trochu tmavší a jmenuje se Eržika. Prý pracuje na E15. Má 5 bratrů, kteří podnikají v oboru
sběrných surovin. Taková skoro americká rodina!

Zítra pojedeme domů, jaká škoda, nám se tu velice líbí. Zejména ta pohostinnost místních lidí, dokonce
pro nás pořádají i zábavu špičkových umělců.

Tak milý deníčku, zatím končím. Brzy nashledanou. nick bobo
http://vlkovobloguje.wordpress.com/

DAVID ČERNÝ UKÁZAL SLUŠNOST
A NOBLESU PRAŽSKÉ KAVÁRNY

Deník MF DNES oslovil při příležitosti
25. výročí zvolení Václava Havla prezi-
dentem některé známé osobnosti a po-
ložil jim otázku, jakými slovy by dnes na
jeho místě oslovili národ oni. Z celkem
15 osobností, které na otázku redakce
MF DNES odpovídaly, asi nejenom mě
nejvíce zaujal výtvarník David Černý.

Tento „umělec přes penisy“ totiž od-
pověděl: „Vážení neandrtálci, naše ka-
várna nevzkvétá. Ti ostatní, kteří 55
procenty zvolili na Hrad k***u (pozn. red.
Lípy: vytečkovala redakce MFD), nyní vy-
spávají opici. Nejspíše po bujaré oslavě
rychlosti, s jakou se řítíme zpět do řiti rudého bra-
tra…Komunistické a levičácké pseudomyšlenky se
rozlézají i v médiích. Nezdálo se být možné, že po
25 letech sami rádi a znovu polezeme do bolševic-
kého chomoutu.“

Nevím, zda má smysl k těmto výrokům vůbec
něco dodávat, ale přesto to zkusím. Je opravdu tra-
gikomické, když je současný český prezident téměř
všemi novináři líčen jako hulvát, nevychovanec a po-
litik, který rozděluje současnou společnost a David
Černý jakožto člověk, který paří k největším „zema-
nobijcům,“ se pak na stránkách našeho nejčteněj-
šího seriózního deníku vyjádří o prezidentovi a jeho
voličích takovýmto způsobem. Přesto jsem MF DNES
vděčný za to, že výrok pana Černého otiskla. Ti, kteří

si jej přečetli, si snad konečně udělají o slušnosti
a noblese „pražské kavárny,“ představované lidmi
jako David Černý, Jan Hřebejk nebo Karel Schwar-
zenberg, patřičný obrázek.

Prezident Miloš Zeman by však asi měl zpětně
přezkoumat své výroky ohledně toho, když přirov-
nal své současné nejkřiklavější odpůrce k neand-
rtálcům. Při srovnání s chováním pana Černého
totiž ty neandrtálce dost možná urazil…

30. 12. 2014 
Josef NOŽIČKA

O autorovi: Rád se podělí o své názory s ostat-
ními. Dělá to i tehdy, kdy jde vědomě "proti
proudu".

http://nozicka.blog.idnes.cz/
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V den oslav osvobození Československa, zdů-
razňuji Československa, jsem přicházel k budově
Západočeské univerzity v Plzni, kde přednáším na
Filozofické fakultě. Hned se mně do zorného pole
nacpala obrovská americká vlajka zmítající se
v poryvech jarního vichru. Plácala sebou jako ší-
lená a svými pohyby fackovala vlajku českou, jež
se krčila vedle ní. Chvíli jsem na tu scénu zíral
a říkal jsem si, že museli do látky té americké dát
nějaké olověné nitě, že tak snadno vítězí o místo
ve větru nad tou českou. 

Pod americkou vlajkou byl nápis se jménem
univerzity, která by ráda předstírala akademickou
nezávislost na jakémkoli politickém a ekonomic-
kém systému jakéhokoliv režimu. Samozřejmě
kromě toho socialistického a před ním toho fa-
šistického, rovněž sekajícího všitými olověnými
hákovými kříži. Pod tou českou jsem si všimnul
do omítky zasazeného nápisu Jaroslav Strádal,
padl dne 6. 5. 1945 v boji proti fašismu. V boji,
který se nedal vyhrát jinak než pomocí šílených
křečí a bolestí umírajících bojovníků, kteří měli
mnohdy štěstí, když zemřeli hned a nemuseli po-
zorovat své utržené ruce a nohy, či jak mě říkal
jeden pamětník, vyražené oko na své vlastní
dlani. 

V dětství byly během oslav osvobození Plzně po
všech zdech a lucernách vlajky sovětské se znaky
dělnických a rolnických nářadí a na americké se
úplně zapomnělo. Ale ať jsem se rozhlížel, kamkoliv

mé oči dohlédly, tak jsem zase dnes žádné nářadí
neviděl. Jen hvězdy, vzdálené, nedosažitelné
hvězdy. 

Čas odplynul, ale doba se nezměnila. Zase se
někdo, sedící na zaprděné židli, rozhodl, že se na
jednu vlajku zapomene. Asi v domnění, že pravý
hrdina dělá dějiny z kanceláře daného establiš-
mentu. Hrdina, který trpí snad jen hemeroidy
a očima hledí do své zářné hvězdné budoucnosti. 

Vytáhl jsem foťák ze své brašny a celou tu věčně
se opakující věčnost jsem si zvěčnil. Ve své kan-
celáři, sedě také na prdeli, jsem vytvořil z fotek
koláž s nápisem:

Více jak 140 000 sovětských vojáků bylo zabito
a více jak 400 000 bylo zraněno při osvobozování
Československa. 116 amerických vojáků bylo za-
bito a 406 zraněno při osvobozování Českosloven-
ska.

A pak jsem si začal zpívat písničku: 
Where have all the soldiers gone, long time passing?
Where have all the soldiers gone, long time ago?
Where have all the soldiers gone?
Gone to graveyards, every one.
When will they ever learn? 
When will they ever learn?
Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát
řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být
muži v plné polní jdou 
do války zas je zvou
kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí...

Hrdina dnešních dnů
MILAN KOHOUT

Společnost a člověk
Náboženství veškeré, které se nachází na Modré planetě, je ve své podstatě také jen politický jev

k ovládnutí masy lidí. Každá společnost si potřebuje vybudovat modly, aby jimi mohla ovládat a oboha-
covat se na člověku.

Od papeže až po posledního kněze je potřeba si uvědomit, že tito lidé jsou povinni pomoci druhým
lidem tak, jako lékař nemocnému člověku.

Každá společnost na světě, ať ji pojmenujete, jak chcete, socialismus, kapitalismus, komunismus a tak
dále, je svými výdobytky a svým řádem, který nastolí ve svých zákonech a předpisech, nutná tyto řádně
plnit, protože jinak hrozí (této společnosti) ve své podstatě anarchismus.

Je jen důležité, jakou vy sami, lidé, si zvolíte představu, která společnost vám bude vyhovovat. Ne-
pravdou je, když vám někdo v jakékoliv společnosti řekne, že jste svobodný člověk. Je to lež, protože se
v této společnosti musíte řídit předpisy a zákony, které si daná společnost vytvořila a které vás ve vašem
žití někdy omezují.

4. 5. 2015 Karel Poutníček POSÍŘIL
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KRÁTKÁ PITVA PLZNĚ
Plzeň byla za takzvané totality velmi duševně (ne-

zaměňovat za duchovně) plodným a zajímavým měs-
tem. Částečně to bylo tím, že měla většina obyvatel na
střechách speciální antény chytající „ilegálně“ tři zá-
padoněmecké televizní kanály. A mix informovanosti
plynoucí ze světa za hranicemi východního bloku s děl-
nickým hrabalovsky autentickým základem celého
města vytvářel tehdy hodně pokrokovou netotalitní
myšlenkovou atmosféru. V dýmu a prachu valícím se
ze Škodových závodů se schovávala šílená existenci-
ální hloubka myšlení, které relativizovalo a zpochybňo-
valo všechny hodnoty a vytvářelo prostor neomezené
myšlenkové svobody. Svobody, která ale díky dělnické
zkušenosti s náboženským parazitismem a diktátem
minulosti nikdy nesklouzla do idealistických mastur-
bačních pronáboženských filozofických úletů, které se
už tenkrát začaly praktikovat, jako by v předtuše praž-
ské prokatolické knížecí kavárny.

Když jsem odešel ještě za undergroundových dob
do Prahy a jako chartista s inženýrským titulem jsem
tam topil v „Národopisném museu“, tak mě tehdejší
sebezvaní alternativní Pražané připadali jako umělečtí
snobové s omezeným rozhledem. Je zajímavé, že
právě ona pokrokovost plzeňského duševně existen-
ciálního realismu se rychle změnila v konzervativní
pravicově křečovité měšťácko-maloburžoazní proka-
tolické zaprděné prostředí, kterým teď Plzeň trpí. Po
sametové revoluci se hned této vítězné sebezahledě-
nosti chopila katolická církev a vystavěla si v pravico-
vých strukturách města velmi rychle mocnou pozici.
Dokladem toho je i propagandistický únos projektu
Plzně města kultury katolickou církví. Jádrem oteví-

racího ceremoniálu bylo poté, co se k nim doplahočil
jakýsi zoufalý provazochodec, slavnostní rozeznění no-
vých zvonů na katolické katedrále, která trčí ve středu
města jako reklamní billboard na katolické nábožen-
ství. Mimochodem na nových zvonech jsou odlity re-
klamní nápisy a jména všech možných mocných
kapitalistů dnešního městského establišmentu
(i jméno „knížete pána“) a zvony každý den šíří  zvuk
jejich „do historie vyrytých reklam“ do celého města. 

Snad je to vše tím, že už tam dnes nikdo nemá an-
tény napojené na nějaké současné progresivní alter-
nativní zahraniční zdroje informací, neb se
z konečného vítězství nad komunisty vytvořila iluze
konce dějin. A také je to tím, že se většina dělnických
míst změnila na otrockou práci v obrovských za měs-
tem postavených montovnách nadnárodních kon-
cernů, které zaměstnávají Plzeňany po drastickém
posametovém zmenšení Škodových závodů a jiných
místních továren. A práce v kapitalistických výrobních
prostředcích přetváří na základě zkušenosti z bytí lid-
ské vědomí na dokonale zmanipulovanou orwellov-
skou veličinu, či bych měl spíše říct maličinu.

Asi jsem měl štěstí, že jsem do zahraničí odnesl
ještě to zdravé rebelantské myšlení. Ale věřím, že
v Plzni vstanou noví bojovníci. Třeba se tam teď právě
rodí. I když už ne v klasické krásné ohromné městské
porodnici, kde jsem se i já narodil, a která byla kýmsi
po revoluci restituována a dnes se z jejích rozpadají-
cích oken už začíná valit tráva. Není divu, nový estab-
lišment nechce, aby zdi staré porodnice působily na
nově se vylíhlé mozečky jeho otroků.

9. květen, 2015 MILAN KOHOUT 
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Starý židovský vtip pro dnešní dobu!
Povídá Kohn Abelesovi: "Včera jsem si pouštěl moc krásný pornofilm." 
"A co na něm bylo tak krásného?" 
"Ten sex nic moc, ale já jsem si to pouštěl pozpátku."   
"Cože?"  
"To vám byla nádhera, když ty kurvy vracely peníze!" 

A jeho nová verze pro dnešní dobu: 
Povídá kamarád kamarádovi: "Včera jsem si pouštěl moc krásný historický film o sametové revo-

luci a životě po ni.”  
"A co na něm bylo tak krásného?" 
"No v zásadě nic moc, ale já jsem si to pouštěl pozpátku." 
"Cože?" 
"To Ti byla nádhera, když ty kurvy vracely zprivatizovaný majetek a nakradené prachy!"
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Na břehu řeky seděl indiánský chlapec a chytal
ryby. Starému muži, kráčejícímu zvolna kolem řeky,
se malý indián okamžitě zalíbil. Ten muž byl bohatý
továrník, který tu byl na letním bytě. Mohl si dopřát
všechno, nač si vzpomněl, ale všechen čas věnoval
vydělávání peněz, a tak se ani neoženil. Při pohledu
na chlapce ho napadlo, že by nebylo špatné mít
syna. Prošel kolem malého indiána první den,
druhý den, a třetího dne chlapce oslovil.

„Mladý muži,“ řekl mu, „chceš být mým synem?
Jsem bohatý, ale nemám žádné děti. Odjedeme do
Chicaga a já si tě vezmu za vlastního.“

Továrník očekával projev díků, ale chlapec se
nedůvěřivě ošívá:

„A co v tom Chicagu budu dělat, pane?“
„Co bys dělal? Budeš chodit do školy.“
„Do jaké školy?“
„Nejdřív do obecné a potom na vyšší školu.“
„A co budu dělat, až ty školy vychodím?“
„Pak tě dám zaučit ve své továrně. Začneš pra-

covat jako obyčejný dělník, a jestli obstojíš, budeš
mistr. Když se ukáže, že jsi schopný organizátor,
nastoupíš do kanceláře jako zástupce ředitele. A za

pár let pilné práce
se vypracuješ na
ředitele továrny.“

„A k čemu mi to
bude dobré?“ ptá
se malý indián.

„Jak k čemu?
Budeš vážený a vlivný člověk. Až umřu, zdědíš to-
várnu, vilu, pozemky a hromadu zlata.“

„A co s tím vším budu dělat?“
„Co asi? Budeš boháč,“ trpělivě vysvětluje to-

várník. „Budeš svým pánem a budeš si dělat, co
budeš chtít. Můžeš podnikat, můžeš cestovat po
světě, můžeš se dát na politiku a stát se guverné-
rem, nebo dokonce prezidentem.“

„Ale já nechci podnikat, ani cestovat po světě –
a být prezidentem už vůbec ne!“

„Když nebudeš chtít nic dělat, všecko prodáš,
peníze uložíš v bance a pak si klíďo píďo sedneš
někde u řeky a budeš chytat ryby!“

„Ale vždyť já chytám ryby už teď,“ zasmál se
chlapec. „Klíďo píďo. Tak proč bych měl s vámi jez-
dit do Chicaga?“

Klíďo píďo 
(americká pohádka) 
Jiří ŽÁČEK
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PÍŠETE NÁM…
Od: František KNÍŽEK 
Předmět: Co je s webem VNK?
Dnes 16. 6. 2015, 0:52:45
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Dobrý den,
po delší době jsem zavítal na adresu http://www.vy-

bornarodnikultury.cz/ a s překvapením zjistil, že tam
běží pouze reklamy na zájezdy agentury A AGENCY CZ.
V registru domén je u "vybornarodnikultury.cz" uveden
držitel Sherry Qin (E-mail: SherryQinShanghai
@gmail.com, Adresa: 183 Wenshui Road East, Shang-
hai, China, 200437, Shanghai, China, CN). Má vůbec
"pražský" VNK nějaké funkční webové stránky? "Živý"
web má, zdá se, pouze Výbor národní kultury Brno
http://www.vnkbrno.cz/. Vím, že "brečím na špatném
hrobě", protože za web VNK nejste odpovědný, ale jste
jediný, kdo mi na dotazy odpovídá.

S pozdravem člen VNK a předplatitel Lípy (ev. č. 98)
František KNÍŽEK
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Ľudská hlúposť je prirodzenou ľudskou vlastnos-
ťou a môžem pokojne konštatovať, že sa nedá od-
strániť. Boj s ňou sa nedá vyhrať. Je to pre mňa
cenným inšpiračným vzorom a koniec koncov ma
živí. Nerád kreslím karikatúry do šuflíka, lebo zo
skúsenosti viem, že šuflík sa nezasmeje. Karika-
túra patrí medzi ľudí a má ísť medzi ľudí, lebo inak
stráca zmysel.

Nie som autor, ktorý by nerád robil kresby s tex-
tom. Umenie komunikatívnosti v karikatúre musí
zahŕňať aj schopnosť odhadnúť, kedy a aký text
znesie karikatúra a kedy je text zbytočný. No ako
autor, ktorý veľa publikoval v zahraničí, viem, že
kresby bez slov majú väčší dosah a sú zrozumiteľné
tej, či onej jazykovej skupine. Mám ich o to radšej,
lebo potom môže mať kresba oveľa viac vysvetlení.
Dokonca niekedy i také, na aké som nepomyslel,
keď som karikatúru kreslil. V podstate ma dokáže
inšpirovať každá téma, dokonca taká prozaická ako
je záchod, na túto tému ich mám celý cyklus. Raz
som na zahraničnú výstavu v Taliansku mal nakres-
liť karikatúru na tému „hedonizmus“ (pôžitkárstvo,
rozkošníctvo). Nuž som si sadol za stôl a nakreslil
mačku domácu s krásnymi ženskými prsiami. O ni-
ekoľko mesiacov mi poslali talianske noviny s touto
kresbou, ktorá dostala i ocenenie.

Je všeobecne známe, že humor je uhol pohľadu
na život. Zmeníte, prevrátite určitú všednú situáciu
a máte námet na karikatúru. Napríklad: Muž sa
vráti zo služobnej cesty a nájde vlastnú ženu v po-
steli s cudzím mužom. Prevrátite scénu: zo služob-
nej cesty sa vráti žena a nájde vlastného muža
v posteli s cudzím mužom. Na príkladoch by som
mohol dokumentovať rôzne karikaturistické po-

stupy, ale tie si chráni každý karikaturista ako svoj
patent, veď také niečo sa učí autor roky, ba desať-
ročia. No hlavné zásady karikatúry sú: vysoká vý-
tvarná zložka, filozofická alebo publicistická
aktuálnosť a humor.

Pretože mám rád slovenský folklór, národné tra-
dície, je pre mňa vzrušujúce spájať ich so súčasnou
modernou dobou. Je mi blízka nádherná čistá na-
ivnosť detského pohľadu. Rád sa pohrám na papieri
s určitými životnými situáciami, či predmetmi a va-
riujem ich. Zaujíma ma v karikatúrach skúmať
dobro a zlo v človeku v širších súvislostiach. Mám
rád komikov z filmových grotesiek a tých, ktorí roz-
dávajú úprimný smiech a dobrú náladu. Myslím si,
že humor je poézia života, ktorá ho skrášľuje a aj
preto mám rád poetický humor. Taký, kde je dobrý
nápad,  komickosť s trochou nostalgie, s dobrým
pocitom zo života. Chcel by som, aby mojim kari-
katúram nechýbala aktuálnosť. Ani nie tak oka-
mžitá, ale nadčasová a nielen v našich
zemepisných šírkach. Aby karikatúra hovorila nie-
len o tom–ktorom probléme, ale aby mala širšiu
všeobecnejšiu platnosť. Musím priznať, že je to
veľmi ťažké. 

Moja satirická práca je vlastne kritika nevese-
lých javov veselými prostriedkami. Karikaturista
musí byť večne zvedavý na všetko, čo ho obklopuje
a dotýka sa života spoločnosti. Veď aj nespokojnosť
je súčasťou tvorivého procesu mysliaceho človeka.
Život a svet je čoraz zložitejší a stále viac akcele-
ruje. Zúriaca globalizácia, znečisťovanie životného
prostredia, otepľovanie, poškodené medziľudské
vzťahy, problémy s demokraciou a jej výkladom...
na to všetko by mal karikaturista svojou tvorbou
poukazovať. Kreslím karikatúry aj preto, aby som
sa stal sám sebe zrozumiteľnejší. Myslím si, že
každá tvorivá práca, nielen karikaturistická, skrýva
v sebe kľúč k vlastnej osobnosti.
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CHVÁLA HUMORU
Milan STANO
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Na churavá města pošlem letce, a místo desin-
fekce bomby

To zpívali V+W s podotknutím, že dnes už přece
není středověk. 

Evropa má problém s vlnou uprchlíků z rozvrá-
cených zemí.  V OVM vysílaných 26.4. 2015 o tom
mluvili Eurorepresentanti Jourová a Zahradil.

Netroufnou si ani v náznaku připustit, že příči-
nou problému je geoinženýrství, šířené Západem
pomocí bomb a raket, které ony "zdrojové země"
rozvrátilo k nežití. Proto z nich obyvatelé prchají.

Novinář Andre Vltcheck otevřel při své před-
nášce na Západočeské universitě v Plzni zajímavé
téma. Motiv pro geoinženýrské snahy USA a Evropy
totiž shledává daleko víc v obecné snaze ovládnout
svět než třeba v boji o suroviny.

Jak se asi Blairovi zastesklo po koloniálním pan-
ství Británie, tedy říši, nad níž slunce nezapadalo.
Jak skvělý asi měl pocit, když se stal "světovou
dvojkou" díky spřažením s Bushem. Ten měl
v Iráku, po svém, přece jenom inteligentnějším
otci, "unfinished business". A tak se spojenými si-
lami prolhali k válce.

Jak se k témuž presidentovi připitoměle tulil
Havel, když mu, jako slouhovi, dali v Kongresu jeho
hodinu slávy a ovace ve stoje. Byl na chvíli připuš-
těn mezi těch pár mocných, kteří przní svět. Možná
kvůli němu šli na golf nebo jinou zábavu o hodinu
později.

Noam Chomsky označil jeho řeč za "trapně
hloupé a mravně odpudivé kázání nedělní školy"
byť připouští, že "ono ostudné vystoupení mohlo
být míněno ironicky, jako způsob jak vypáčit peníze
z amerických daňových poplatníků pro jeho (rela-
tivně bohatou) zemi." Chomsky o tom ale bere
jako teoretickou možnost, protože Havel "se nezdá
být až tak dobrým hercem."

Chomského názor na Havlův, v Česku přeoslav-
něný projev (považte, vždyť mu ti hodní strýčkové
v Kongresu tleskali !), nabízí nejen vysvětlení toho,
proč byl Chomský havlisty při své návštěvě v ČR

nenáviděn, ale i to, že mocní tohoto světa občas
potřebují  nýmandy, aby s nimi v pozadí ospravedl-
ňovali vlastní akce. 

Česko je bohužel země ovládaná nýmandy, kteří
postrádají jakoukoli mravní integritu. Tupě násle-
dují vůdce a proto se ani nemohou distancovat od
jejich zločinů. Proto žádný český politik, nikdy ne-
řekl "v tomhle s vámi nejedeme". Výjimku možná
představuje Klaus, ale až svými výroky po odchodu
z úřadu. 

Nýmand Havel se na odpor nezmohl a tak sou-
hlasil s bombardováním Srbska a nikdy neprotes-
toval proti mučení zajatců, ani proti Guantanámu
ani proti "spřáteleným” diktatůrám. Proto se
ochotně přidal ke lžím Bushe a Blaira. Humanista
jen někdy a s někým.

Jeden z jeho pohrobků, pracující jako diplomat
na Ministerstvu zahraničních věcí prohlásil:

„Šlo to jakoby přes kopírák, a popírá to teorii o li-
dovém povstání. Skupina civilistů obsadí budovy
administrativy, muži, ženy, děti. Do dvou dnů se
tam začínají nosit zbraně, ženy a děti odcházejí,
zůstávají ozbrojenci. Pokud se jim postavíte rychle
čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě
upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě za-
bili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neu-
děláte, tak máte válku. To je celé.“

Údajně jde o bývalého studentského vůdce. Jeho
jméno nestojí za zmínku. Proč mu dělat publicitu.
Ostatně, proč se pozastavovat nad malým nýman-
dem, když jsou nahoře nad ním daleko větší. Jeden
z nich již svého podřízeného "přísně pokáral".  

Zmíněný výrok je pro establishment v jistém
směru nebezpečný. Ne proto, že jde o nakládání

Vláda nýmandů
JIŘÍ JÍROVEC
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s Rusy a jinou proputinovskou svoločí. Potíž je
v tom, že může vyvolat nepříjemnou debatu
o smyslu zabíjení vůbec. A to v době, kdy se vojáci
tetelí blahem, že bez povšimnutí veřejnosti pro-
chází nákup zbraní a budoucí zvýšení vojenského
rozpočtu.  

Na druhé straně, proč neupálit třeba Zemana,
když to je stejně zaprodanec Rusů? Nebo proč ro-
vnou neukřížovat. 

Sám šílený bůh přece nechal proběhnout scénář
ukřižování vlastního syna. Pro větší efekt s jeho
vzkříšením. Jinak to nešlo, protože syn byl z prin-
cipu, jako součást trojjedinného boha, nesmrtelný.
Pro skutečně ukřižované, spálené a ubité to je
chabá útěcha.

Když měly republikou projíždět americké tran-
sportéry, ozvalo se varování, že házení předmětů
na ty usměvavé chlapíky a jejich vozidla by mohlo
být považováno za trestný čin - dokonce za rozvra-
cení republiky.

Tento zdroj (http://www.armadninoviny.cz/ces-
kem-projede-konvoj-obrnenych-vozidel-

strkyer.html) varoval, že protestující lze postihnout
i v době míru: "Sabotáže a útoky na ústavnost re-
publiky, včetně pokusů narušit její obranyschop-
nost, jsou dle § 310 odst. 1 trestního zákoníku
sankcionovány v rozsahu 8 -12 let nebo propadnutí
majetku. 

Za narušení ústavnosti ale nelze považovat há-
zení předmětů na presidenta České republiky, tedy
nejvyššího ústavního činitele a vrchního velitele ar-
mády. Už se zapomnělo, že byl zasažen i vedle něj
stojící německý president. Česká policie udržela
hubu a krok a tak rozhodla že jde nejvýše o pře-
stupek. Nižší nýmandi, totiž zastupitelé na Praze
2, zametli vše pod koberec.  

Tedy ne zcela. Jejich rozhodnutí totiž znamená,
že na politika či kohokoli jiného můžete hodit síť
nebo rajče, nebo kámen, nebo flašku s benzinem
– to podle vlastního vkusu a míry pociťované zášti.
Nic se vám nestane, alespoň na Praze 2 určitě ne.
Nebude-li rajče shnilé, můžete je dokonce sníst,
aby vašimi ústy zvítězila láska nad nenávistí. 

29. 4. 2015 
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(Ne)vytrženo z kontextu mainstreamových sdělovadel
Václav Bartuška, který patřil do Partičky strůjců převratu v roce 1989 a který je nyní zaměstnanec Mi-

nisterstva zahraničí ČR, v rozhovoru pro server Neovlivni.cz varoval před nebezpečím, které hrozí ze
strany Ruska. Podle něj se bude snažit ovládnout území, které mělo pod svou kontrolu do rozpadu SSSR:

„Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dně-
propetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Když to neuděláte, tak máte válku.
To je celé.“ 4. 5. 2015

Ruský poslanec Viktor Iljuchin už nežije. Svědectví,
jež podal v květnu 2010, je k dispozici už jen ze záz-
namu. Teď kyberprostorem koluje znovu. Galerku,
„přepisující dějiny“ války, od níž uběhlo 70 let, kráká
za boltce vydatně.  

Iljuchin v nahrávce popisuje setkání s mužem,
jemuž slíbil zachovat anonymitu. Ten ho pak jako zá-
konodárce – i šéfa příslušného výboru Dumy – zasvětil
do přísně utajované operace, zadané za Jelcina přímo
z Kremlu. Přes pět let (1991 – 1996) trvala jen prvá
etapa. Následovaly i další. Dějištěm byla vládní rezi-
dence za Moskvou, optimální i z hlediska utajení. Lid-
skými zdroji – desítky zpravodajských analytiků
i mazáků “aktivních opatření“. Lidí pod přísahou – a ad
hoc i lukulsky honorovaných.

Patřil k nim i whistleblower, jemuž se Iljuchin za-
vázal zachovat anonymitu. Dodal i hromadu doličných
předmětů. Repliky hlavičkových papírů klíčových so-
větských institucí z první poloviny 40. let. Matrice, si-
mulující podpisy J. V. Stalina, V. M. Molotova,L. P. Beriji
i dalších členů tehdejšího vedení -  ale třeba iA. N. Še-
lepina, řídícího KGB na přelomu 50. a 60. let. Prošly
i pedantickou oponenturou renomovaných grafologů.

To vše se – právě za „šokové terapie“, srážející mi-
lióny Rusů do nouze -  investovalo do „falzifikace sta-
tisíců stran úředních dokumentů“. Ne jako švindlů,
majících cokoli zamést pod koberec. Ale jako podvrhů,
darovaných  deliriu „postkomunismu“.

Se zvláštní akribií se fabrikovaly například ty, co se-
kundují Goebbelsově verzi katyňského masakru (i pů-
vodu ostatních hromadných hrobů polských
důstojníků). Čistým falzifikátem – svěřil se poslanci
whistleblower – je  právě spousta písemností, jimiž se
„přepsané dějiny“ honosí jako trumfovými esy.

Tedy kupříkladu i návrh z března 1940, adresovaný
Stalinovi, Molotovovi a G. M. Malenkovovi – na „hla-
vičkovém papíře NKVD“ a s „Berijovým podpisem“ –

žádající o „souhlas
k fyzické likvidaci
polských zajatců“.
Také však třeba su-
plika, již jakoby roku
1959 poslal
N. S. Chruščovovi čerstvě  instalovaný šéf KGB Šelepin
– a dožaduje se souhlasu se skartací všeho, co se tý-
kalo polských zajatců v SSSR, aby to proti němu „ne-
mohlo být zneužito ani nikdy do budoucna“.  

Těch podvrhů – svědčil před zákonodárcem jejich
spoluautor – jsou statisíce stran, vmísených do auten-
tické dokumentace. Rozlišit, co se z ní dá brát vážně -
a co je účelový fabrikát – je tak často krajně nesnadné
už pro dnešní, natož příští generace.

Lidí, co si – podobně jako onen whistleblower –
svědomí neamputovali, se  však našlo víc. Část z nich
špinavost, již dostali rozkazem, v tichosti sabotovala.
Hlavně různými chybičkami, které v té mase švindlu
unikly snadno pozornosti, šejdíře ovšem přistihnou in
flagranti i za sto let a mimo vší pochybnost.

A tak některým „autentickým dokumentům“ schází
ten či onen detail, ač na všech ostatních z téže doby
nechybí nikdy (ba je předtištěn přímo na formuláři).
Jiné „spletly“ číslo jednací – a do chronologické řady
tak očividně zapadat nemohou. Vrcholným číslem ku-
ráže, schopné mazané sabotáže, jsou názvy institucí,
uváděné už v „dokumentech“ z let, kdy se ještě jme-
novaly jinak. Typu KSSS už na písemnostech ze 40.
let, třebaže do roku 1952 to byla VKS(b). Či KGB i MGB
na dokladech z doby, kdy tajná služba ještě nesla dří-
vější název.

Dnešní ruská historiografie z toho má uštěpačné
gaudium. A parádní metlu na sedmilháře, mrzačící dě-
jiny v cizím zájmu. Z pohnutek nejen proklatě nízkých,
ale i hazardérských. 4. 3. 2015  

http://www.stripkyzesveta.cz/

Za Jelcina se mrzačily i dějiny
Falzifikátů jsou statisíce stran
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Ruská renesance:
Znovuzrození národa? 
WILLIAM ENGDAHL

V Rusku se začalo dít něco pozoruhodného
a překvapivého. Místo toho, aby se Rusko cítilo po-
nížené a v depresi, dalo do pohybu něco, co by-
chom mohli nazvat jistým druhem renesance,
znovuzrozením národa. Děje se tak navzdory či
právě proto, že Západ vedený takzvanými neokon-
zervativci z Washingtonu se pokouší o vše možné,
včetně ukrajinské války na jeho prahu, kolapsu
ruské ekonomiky, ponižování Putina a vykreslování
Rusů pouze v černých barvách. Rusko v tomto pro-
cesu znovu nachází kladné
stránky své kultury, svého lidu
a své země, které byly dlouho za-
pomenuty nebo potlačeny.

Mafiáni z Moskvy a rodinné
stříbro

Moje první návštěva Ruska se
udála před více než dvaceti lety,
v květnu 1994. Byl jsem pozván
jedním moskevským ekonomic-
kým think-tankem, abych pronesl
nějaké kritické poznámky o MMF.
Měl jsem pak dojem, že kdysi skvělí lidé byli poní-
ženi a ztrácejí poslední zbytky své životní energie.
Po širokých moskevských bulvárech uháněli mafi-
áni ve zbrusu nových limuzínách značky Mercedes
600 s tmavými okny a bez poznávacích značek.
Všude panovalo bezpráví, od Američany podporo-
vaného prezidenta Borise Jelcina až po krámek
v zapadlé ulici. Harvardští hoši, jako jsou Jeffrey
Sachs, Anders Aaslund a George Soros, se snažili
po celém městě vyčenichat nové způsoby, jak zne-
užít a vydrancovat Rusko pod nálepkou šokové te-
rapie a tržně orientovaných reforem, což jsou jejich
jiné výrazy pro ruce vzhůru, vydejte nám všechno
vaše rodinné stříbro.

Národní trauma vyléčeno?
Počet lidských obětí traumatu z totálního ko-

lapsu života v Rusku po listopadu 1989 byl ohro-
mující. Dalo se to každý den vycítit z očí Rusů
v ulicích Moskvy – taxikářů, matek na nákupech,
obyčejných Rusů. Dnes, asi o dvě desetiletí později,
je Rusko opět v konfliktu s nepřítelem ze Západu,

s NATO, které se jej pokouší nejen ponížit, ale
opravdu zničit jako funkční stát, protože pouze
Rusko je schopné zkřížit plány těch západních elit,
které jsou za válkami na Ukrajině, v Sýrii, Libyi,
Iráku, Afghánistánu, ale i v Africe a Jižní Americe.
Při mých nedávných návštěvách Ruska v minulém
roce, stejně jako v mnoha diskusích s různými
svými známými z Ruska necítím depresi, ale spíše
nový pocit hrdosti, odhodlání, jisté znovuzrození
něčeho, co bylo již dlouho skryto.

Proč Rusko nekapituluje?
Vezměte si jen sankční válku, ke které Obamova

vláda přinutila Německo, Francii a ostatní neo-
chotné státy EU. Oddělení amerického ministerstva
financí pro finanční válku atakovalo rubl. Zkorum-
pované ratingové agentury z Wall Streetu, jež jsou
pod vlivem Washingtonu, snížily ohodnocení rus-
kého státního dluhu na úroveň odpadu. Saúdové
v součinnosti s Washingtonem způsobili volný pád
cen ropy. Chaos na Ukrajině a sabotáž ruského ro-
povodu South Stream (Jižní proud) ze strany EU, to
vše mělo vyděšené Rusko srazit na kolena. Nestalo
se tak.

Rusové si také uvědomují, že jejich vrcholní
představitelé bezprecedentním způsobem usilují
o vybudování alternativy toho, co vnímají jako amo-
rální a zkrachovalý americký svět.

Vladimir Putin a rostoucí počet vlivných rus-
kých průmyslníků, z nichž někteří jsou titíž,
kteří před několika lety uprchli ze svých londýn-
ských nóbl rezidencí, se rozhodli postavit se na
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odpor, a bojovat za budoucnost Ruska jako su-
verénního státu. Ouvej! To se nemělo stát v glo-
balizovaném světě rozpouštění národních států.
Národní hrdost už byla považována za stejný re-
likt minulosti jako zlato. V dnešním Rusku to
však neplatí.

Antimajdan
22. února, při prvním výročí nehorázného pře-

vratu, který Spojené státy zorganizovaly v Kyjevě,
a jímž instalovali k moci samozvaný režim samo-
zvaných neonacistů, kriminálníků a údajného sci-
entologa, premiéra Arsenije Jaceňuka,
protěžovaného americkým ministerstvem zahra-
ničí, se konala v centru Moskvy demonstrace.
Účastnilo se jí odhadem 35 000 až 50 000 lidí –
studentů, učitelů, důchodců, dokonce prokremel-
ských motorkářů. Neprotestovali proti Putinovi za
to, že svou neústupností proti požadavkům Was-
hingtonu a EU způsobil ekonomické sankce. Pro-
testovali proti nestydaté intervenci USA a EU na
Ukrajině. Nazvali svůj protest jako Antimajdan.
Byl zorganizován na podkladě jedné z mnoha
spontánních reakcí občanů na zvěrstva, které vidí
na svých hranicích. 

Sankce Putina posilují
Dokonce ani evidentní operace pod cizí vlajkou

v londýnských Financial Times a Západem ovláda-
ných médiích, jejichž cílem bylo obvinit Putina z,
citujme: vytváření klimatu para-
noie, které způsobilo vraždu Borise
Němcova, nebyly brány vážně. Triky
Západu v dnešním Rusku už nefun-
gují. 

Rusko a její vrcholní představi-
telé se nebudou třást za kremel-
skými zdmi. Odlévají kostru nového
ekonomického řádu, který má po-
tenciál transformovat svět po pro-
bíhajícím krachu dolarového
systému.

A pohleďme na americké a eu-
rounijní sankce. Místo oslabení dů-
věry v Putina způsobily, že dříve apolitičtí běžní
Rusové začali podporovat svého prezidenta, který
se v průzkumech veřejného mínění drží nad 80%
hranicí popularity. Nedávný průzkum nezávislého
centra Levada zjistil, že 81 % Rusů má záporný po-
stoj ke Spojeným státům, což je nejvyšší číslo od
raných 90. let, tedy od Jelcinova období šokové te-
rapie. A 71 % Rusů má negativní postoj k EU.

Rusové se stávají politicky citlivými
Renesance je zřejmá nejenom v demonstracích

nebo průzkumech. Spojenými státy iniciovaná
válka na Ukrajině způsobila od března 2014 huma-
nitární katastrofu, jednu z těch, jež jsou Amerikou
řízenými německými i ostatními západními ma-
smédii ignorována. Více než milion ukrajinských
občanů, kteří již ztratili své domovy nebo v hrůze
před jejich zničením v Amerikou vyprovokovaném
krveprolití, jež se šíří Ukrajinou, našlo svůj azyl
v Rusku. Podle všech informací byli přivítáni jako
bratři. Je to lidská reakce, která má mezi ruským
obyvatelstvem velký ohlas. Zázraky YouTube a vi-
deozáznamů z chytrých mobilních telefonů způso-
bily, že Rusové si plně uvědomují pravdu
o americké válce na východní Ukrajině. Poprvé za
dlouhé roky se Rusové stali politicky citlivými, pro-
tože si uvědomili, že některé kruhy na Západě je
jednoduše chtějí zničit, protože se odmítli stát va-
zaly čím dál šílenějšího Washingtonu.

Nový SWIFT?
A tak se stalo, že ruská vláda nekapitulovala

v rublové měnové válce proti americkému minis-
terstvu financí spojené s hrozbami, že ruským ban-
kám bude odepřen přístup k mezinárodnímu
bankovnímu clearingovému systému SWIFT, což je
něco, co se podobá válečnému aktu. Místo toho 16.
února zveřejnila, že dokončila svoji vlastní clearin-

govou síť, v níž je zapojeno 91 domácích bankov-
ních institucí. Tento systém umožňuje, aby ruské
komerční banky mohly bez problémů komunikovat
s ruskou centrální bankou. Funguje uvnitř Ruska
mezi bankami, jež by jinak i na domácím trhu utr-
pěly odstřižením od systému SWIFT. Rusko vstou-
pilo do bruselského soukromého systému SWIFT
poté, co v roce 1989 padla Berlínská zeď. Dnes jsou
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ruské banky jeho druhým největším uživatelem.
Nový systém funguje zatím jen uvnitř Ruska. Je
nutné se ochránit proti odstřižení od systému
SWIFT, ale nestačí to. Dalším diskutovaným kro-
kem je společný rusko-čínský mezibankovní clea-
ring nezávislý na systému SWIFT a Washingtonu.
Už se na něm pracuje.

Čína ví, kam vítr vane
Den poté, co bylo zveřejněno, že ruská alterna-

tiva systému SWIFT je funkční, řekl čínský náměs-
tek ministra zahraničí Čcheng kuo-pching, že Čína
vybuduje své strategické partnerství ve finančnic-
tví, kosmonautice, letectví a pozdvihne obchodní
spolupráci na novou úroveň. Dodal, že Čína plánuje
prohloubit spolupráci s Ruskem ve finanční oblasti.
Ruský místopředseda vlády Igor Šuvalov v lednu
řekl, že s Čínou byly dojednány platby v národních
měnách, dedolarizace obchodu. Čína si uvědo-
muje, že pokud Rusko zkolabuje, bude ona další na
řadě. Krachující říše dělají zoufalé věci, aby přežily.
Rusové si také uvědomují, že jejich vrcholní před-
stavitelé bezprecedentním způsobem usilují o vy-
budování alternativy toho, co vnímají jako amorální
a zkrachovalý americký svět.

Kostra nového ekonomického pořádku
Pro většinu Rusů byla dostatečným varováním

dekáda chudoby, chaosu a odříkání Jelcinovy éry
90. let. Vědí, jaké by je čekalo podřízení, kdyby se
ruští lídři opět začali bratříčkovat s americkými
bankami a korporacemi, k čemuž směřovala snaha
Hillary Clintonové při nechvalně známém resetu
americko-ruských vztahů v době, kdy prezidentem
Ruska byl Dmitrij Medveděv. Rusové vědí, co Spo-
jené státy udělaly na sousední Ukrajině, kde se Na-
talia Jaresko, Američanka, bývalá zaměstnankyně

amerického ministerstva zahraničí stala ministryní
financí. Rusko a její vrcholní představitelé se ne-
budou třást za kremelskými zdmi. Odlévají kostru
nového ekonomického řádu, který má potenciál
transformovat svět po probíhajícím krachu dolaro-
vého systému. Moskva a Peking nedávno oznámily
svůj projekt na vytvoření společné alternativy ame-
rického monopolu ratingových agentur Moody’s,
S&P and Fitch. Vladimir Putin při svých cestách po
světě šokoval svět svými návrhy. Rusko se k neli-
bosti Victorie Nulandové a dalších mezinárodních
páriů z Washingtonu rozvíjí jako země, která má
odvahu říci jim jasné NE!. Ruský prezident byl na
Kypru, kde byla projednána možnost kotvení rus-
kého námořnictva, i v Egyptě, kde jej vřele přivítal
generál al-Sísí, a společně spolu diskutovali vý-
znamnou hospodářskou a jinou spolupráci. Na
konci minulého roku se Rusko a ostatní státy
BRICS dohodly na založení infrastrukturní banky se
základním kapitálem 100 mld. USD, která odsune
Světovou banku řízenou Spojenými státy na dru-
hou kolej.

29. 3. 2015
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/
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Kdo obdivoval předchozí Hitlerovu monografii
Iana Kershawa (česky 2004), bude po přečtení
knihy KONEC (Německo 1944-45) přinejmenším
rozčarován. (Vydalo nakladatelství JOTA, Brno.)

Zpočátku se zdá, že autor coby bývalý „spoje-
nec“ přece jen fandí Rudé armádě, ale jak děj po-
stupuje, už to zdaleka není jednoduché. Ano, Němci
byli agresory, zakousli se hluboko do sovětského
koláče, ale Rudá armáda je hnala zpátky barbarsky,
s Emanem Moravcem a Goebbelsem řečeno asij-
sky. Vždyť obyčejní němečtí vojáci by byli radši
svlékli uniformy a utíkali domů k mámě a jen po-
mýlení důstojníci je přesvědčovali, že by jim bol-
ševici snědli plavovlasé děti a tudíž musí bojovat
do posledního dechu za Hitlera, Bormanna a pár
dalších fanatiků, kteří svedli kultivované poslu-
chače Beethovena a čtenáře Goetha.

Nicméně rozval tisícileté říše autor popsal plas-
ticky. 

Hitler si armádu pojistil. Jeho věrní oficíři přinu-
tili kmány, aby od 23. července 1944 místo klasic-
kého salutování hajlovali. Proti otrhaným soldátům
měli důstojníci stále ještě nažehlené uniformy
ozdobené zlatem (Goldfasane - zlatí bažanti) a za
soumraku bohů dosud popíjeli sárské víno a solidní
německý sekt. 

Zatímco v hlavním městě už pomalu nebylo co
jíst, v několik málo restauracích, které se ještě dr-
žely nad vodou, „vysedávaly nalíčené a napudro-
vané paničky, oblečené do drahých kožešin
a odpoledních šatů“. 

Ostatně ještě v lednu 1945 se župní vedoucí
z Mnichova cítil nucen zakázat „nošení vyfantazí-
rovaných uniforem a fintění stranických funkcio-
nářů, kteří si nechávají šít uniformy podle vlastních
střihů a barev“. 

Lid ony manýry pojmenoval „Etappengeist“ a je-
jich aktéry „týlovými pupíky“. Měl války plné zuby
a vítal cizí vojska, ovšem jen ta od západu. 

V Cáchách obyvatelé odmítli evakuaci, odstranili
obrazy Vůdce, „největšího reklamního agenta“,
a z oken vyvěsili jakžtakž bílá prostěradla na zna-
mení konce.

Totální válka zlikvidovala divadla, koncerty, vydá-
vání knih, vysokoškolská studia, ale i poštovní služby. 

Když začal docházet chleba, Goebbels chtěl lidu
utnout všechny „hry“, ale s nápadem zastavit va-
ření piva a výrobu cukrovinek u Vůdce narazil. „Vý-
robu cukroví nezrušili ani bolševici a sladké nelze
lidem doma ani vojákům na frontě odepřít.“
A pivo? „Mělo by to špatný psychologický dopad
na obyvatele Bavorska a vyvolalo by to špatnou ná-
ladu.“ A naopak v polovině srpna 1944 vyčlenil
značnou sumu na pořízení 190 000 lahví vaječného
koňaku pro vybombardované občany. 

Doprava vázla a tak se muselo chodit do práce
i jinam pěšky, což zase způsobilo nedostatek bot. 

Elektrárny kolabovaly a ministr Speer navrhl
provést „zvláštní sbírku“ svíček a dokonce i důl-
ních kahanů.

Německo mobilizovalo i číšníky a kuchaře, takže
si strávníci museli chodit do kuchyně s talíři.

Také Himmler přišel s troškou do spořícího
mlýna: každé město z bezpečného zázemí mělo do
postižených oblastí vypravit nákladní auto s elek-
trickým generátorem, přičemž vozy by nesly název
dárce. „Tímto způsobem by s praktickou pomocí
přijel také dobrý duch a humor,“ nastínil. 

Generál Guderian chtěl při obraně Německa vy-
užít i Karla Maye: domobrana měla v boji o každou
ulici, dům o zahradu využít indiánské lsti, jak ji May
líčil ve svých románech.

Domobrana - „lidoví vojáci“ slavnostně přísahali
věrnost Vůdci, ale hned po ceremoniálu jim erár

Nacismus trpící
pod srpem a kladivem
KAREL SÝS
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odebral zbraně, s nimiž beztak
neuměli zacházet. Pro vojáky na
dovolence byly takové akce
zdrojem obveselení.

Berlíňané byli nuceni stavět
silniční překážky. Koloval vtip:
„Kolik času bude Rudá armáda
potřebovat, aby je překonala?“
„Hodinu a pět minut: hodinu se
bude hlasitě smát a pět minut
překážku bourat.“

Humor se šířil, ale spíše šibe-
niční. V Koblenci, obrácené
v trosky (a nejen tam), si mnozí
vzpomněli na proroctví šéfa Ně-
mecké pracovní fronty Roberta
Leye z roku 1933: „Říkám vám,
že za deset let své město nepo-
znáte!“

Prosazovala se charismatická autorita přímého
„vůdcovství“, „nebyrokratické byrokracie“. Jako
bychom zaslechli předzvěst hlášky o „nepolitické
politice“. Ve skutečnosti se úřadovalo ostošest. 

Sám ředitel říšského kancléřství Lammers naři-
zoval úřadům, aby omezily rozesílání vánočních
a novoročních přání, ale ještě v prosinci 1944 mni-
chovští policejní úředníci předpisově objednali pět
nových kýblů v náhradu za zničené během náletu
a urgovali určený počet výtisků oficiálních předpisů,
jež měli obdržet prostřednictvím již zničené pošty.

Na filmy se však našly prostředky vždycky. Go-
ebbels prosadil filmování propagačního monstr-
štyku Kolberg. Pro kompars bylo uvolněno 187 000
vojáků, takže obě fronty dostaly pořádně na frak.

Goebbels si na filmu velice zakládal a dokonce
se 17. dubna 1945 pustil do snění:

„Pánové, za sto let se bude promítat jiný skvělý
barevný film, který popíše všechny ty strašné dny,
jimiž jsme prošli. Řekněte, nechtěli byste mít v ta-
kovém filmu roli, v níž byste po sto letech zase
ožili? Je jisté, že každý z nás má šanci si vybrat,
jakou roli v tomto filmu daleké budoucnosti chce
hrát. Mohu vás ujistit, že to bude skvělý a povzná-
šející film. Už kvůli němu stojí za to vydržet a ne-
podlehnout. Držte se co nejdéle, ať za sto let
obecenstvo nepíská, až se objevíte na plátně.“

Autor s oblibou cituje zprávy agresorů vyháně-
ných s keserem z dobytých území. Jistý generálplu-
kovník si v říjnu 1944 stěžuje: „Jakmile jsme spatřili
dílo bolševiků zde ve znovudobytém prostoru jižně
od Gumbinnenu, zmocnil se nás vztek a nenávist.
Nyní víme, že neexistuje jiný cíl než se udržet a ubrá-
nit naši vlast.“ Kershaw vysvětluje: „napsáno krátce
po návštěvě místa sovětských zvěrstev“. 

„Zvěrstvo“ je jeho oblíbené slovo, ovšem nikoli
ve spojitosti s činností Angličanů a Američanů.
Francouze šanuje o stupínek méně, zatímco
Němce líčí bezmála jako oběti. Například oblast
Memelu „se stala svědkem i obětí plenění, znásil-
ňování a vražd, které páchali rozkurážení rudoar-
mejci“. Opakuje standardní lži o varšavském
povstání, místy přijímá slovník Goebbelse („hrozba
bolševismu“), a v podstatě, ač je to neuvěřitelné,
vlastně fandí německým nebožákům. I on však je
nucen aspoň naznačit, že strach z Rudé armády
pramenil z vědomí, co Němci v SSSR napáchali.

Co říci na větu: „Efektivní defenzivní strategie
spolu s včasnou a dobře organizovanou evakuací
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civilistů mohla zadržet Rudou armádu o něco déle,
a zachránit tak bezpočet životů.“

Na čí straně stojí?
Autor se ve shodě s nacistickými propagandisty

vyžívá v osudu vesnice Nemmersdorfu, který Go-
ebbelsovi posloužil coby strašák pro případ, že
Rudá armáda zvítězí. Podle něj ve vsi byly nahé
ženy ukřižovány na vratech stodol, stařeny znásil-
něny a rozpůleny rýči, děti přibity jazyky ke stolu.
Pozdější zpráva německé polní policie však hovoří
už „jen“ o dvou znásilněných ženách, o ukřižová-
ních apod. už ani slovo. V Nemmersdorfu si propa-
gandisticky zařádil i Himmlerův osobní lékař
profesor Karl Gebhardt, lékařská stvůra řídící po-
kusy na vězních, po válce popravený.

Je ovšem pravda, že žádná Němka z Drážďan
ani Japonka z Hirošimy a Nagasaki nebyla znásil-
něna. Ani žádné dítě nebylo přibito jazykem ke
stolu. Všichni byli zaživa spáleni.

Dne 6. srpna 1945 v 8.15 místního času 140 000
v Hirošimě, 70 000 v Nagasaki.

A to se nevyhnulo ani západu Ně-
mecka. Sám jsem viděl Le Havre,
kompletně znovu postavený z ruin po
náletu spojeneckých bombardérů. 

Goebbels pověřil své „odborníky“
zorganizováním kampaně o „děsivém
obrazu podmínek na územích obsa-
zených angloamerickými vojsky, jenž
by si ani v nejmenším nezadal s rea-
litou sovětské okupace“, což měla být
odpověď na „tendence našich lidí po-
tenciálně dávat přednost angloame-
rické okupaci před sovětskou“.
Goebbels vzal totiž zpátečku. Začal
tvrdit, že na východě mnoho lidí dob-
rovolně zůstalo blízko fronty, neboť
chtěli sklidit pro Říši nepostradatel-
nou úrodu a dokonce se interně k lživé propagandě
přiznal: „Reportáže o zločinech nepřítele nám už
nikdo jen tak nespolkne; co se Nemmersdorfu týče,
přesvědčili jsme jen část populace.“ To ovšem ne-
věděl o jistém panu Kershawovi. 

SD ostatně objektivně referovala o postoji veřej-
nosti: „Naši vůdci by si měli uvědomit, že každý
myslící člověk, který se na tyto zkrvavené oběti po-
dívá, začne okamžitě přemýšlet o zločinech, jež
jsme my spáchali na nepřátelské půdě…“ Hitler (a
s ním i Kershaw) byl ovšem jiného názoru: „Nejsou
to žádné lidské bytosti, jen zvířata z asijských

stepí. Válka, kterou proti nim vedu, je válka za zá-
chranu Evropy…“

Rusové byli zkrátka barbaři, kteří „po divokém
vpádu do Východního Pruska“ (to jsou slova Kers-
hawa, nikoli Goebbelse či Hitlera!) vnesou do Ně-
mecka „peklo“, kdežto Angloameričané
gentlemani, kteří zabíjejí jen zdálky a z výšky, a Ně-
mecko zaplaví čokoládou a nylonkami.

„Propagandou šířený obraz �bolševické bestia-
lity� se zcela shodoval se skutečností. Proto válka
na východě nesměla skončit kapitulací, nikdo ne-
směl ani pomyslet na to, že se vzdá, jestliže se po-
tvrdilo, jak nepředstavitelně příšerná by byla
budoucnost pod Stalinovou nadvládou,“ straší
Kershaw. 

„Rudoarmejci - ačkoli mezi nimi existovala řada
čestných výjimek - si vskutku dávali záležet na
tom, aby stoprocentně dali za pravdu nacistické
propagandě, jež je zpodobňovala jako bestiální
vrahy… V chování Sovětů hrál přitom nemalou roli
alkohol. K rabování a drancování se uchylovali nej-

častěji pravidelně se opíjející vojáci z velmi chu-
dých a zaostalých částí Sovětského svazu…
Bezuzdné loupení a plenění chápali tito vojáci jen
jako spravedlivé vyrovnání za všechna příkoří,
která na nich, jejich rodinách a krajanech spáchali
němečtí vetřelci.“

Vyžívá se v rádoby sugestivních nářcích: „�Sly-
šíte?�volal v zoufalství na své sousedy jeden sed-
lák, z jehož domu se ozýval křik. �Zase ubližují mé
třináctileté dceři, za dnešní ráno už po páté!�“ 

A pokračuje: „Podle některých odhadů se na do-
bytých východních územích Říše stalo obětí zná-
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silnění milion čtyři sta tisíc žen, tedy téměř pětina
tamní ženské populace. Ženy, jimž se podařilo před
zdivočelými rudoarmejci ukrýt, či se jinak vyhnout
jejich zvířeckým choutkám, mohly hovořit o štěstí.
Nicméně zběsilé řádění Sovětů na pochodu k Ber-
línu byl teprve začátek. Němce, kteří jej přežili, če-
kaly v rámci sovětské okupace další nekonečné
útrapy: nucené práce a pokračující tyranské zachá-
zení, případně transport do pracovních táborů pře-
vážně v průmyslových oblastech SSSR, což se
stalo osudem asi čtvrt milionu
osob.“

Jistě by ho vděčně přijali za
redaktora do Völkischer Beo-
bachter, s jehož výplody si
nijak nezadává: „Řádění So-
větů na východě Německa.
Očitá svědectví strašlivých vy-
hlazovacích metod bolše-
viků!“ 

Proti tomu zřejmě bylo
bombardování starého Norim-
berku spojeneckými letadly,
při němž zahynulo 1800 oby-
vatel a bylo zničeno 29 500
domů, humanitární akcí
a „Bombarďák“ Arthur Harris,
britský maršál letectva, lidu-
milem.

Nálet z 3. února 1945, kdy Berlín napadlo 1500
angloamerických bombardérů a zabilo 5000 oby-
vatel, byl jen odlehčovací akcí.

Angloameričané na samém konci války bombar-
dovali mimo jiné obchodní loď Thielbek (z 2800 lidí
na palubě se zachránilo pouhých 50) a parník Cap
Arcona (4250 mrtvých z 6400 na palubě), převáže-
jící evakuované vězně koncentračního tábora Ne-
uengamme u Hamburku.

V Hamburku díky jejich „misi“ zahynulo v ohni-
vých bouřích 40 000 lidí.

Drážďanské inferno však přetrumflo samo peklo.
Vznikl mýtus - z již tak strašných úředně uvádě-
ných 25 000 obětí se po válce stalo neuvěřitelných
250 000 až 300 000 mrtvých.

Celkem takto na dálku zabili Angloameričané půl
milionu lidí.

V Drážďanech však paradoxně přeživší Židé vy-
užili všeobecného zmatku, strhali si žluté hvězdy,
vmísili se mezi „árijce“ a zachránili se před „ko-
nečným řešením“. 

„Bestiální bolševismus není ničí jiný než židov-
ský vynález“, pro změnu cituje Hitlera. Němci se
začali bát nejen Rusů, ale i Židů, kteří se s Rudou
armádou vrátí a pomstí se. Proto si „národ ve své
většině přál již jen blízký konec války - a přitom
doufal v angloamerickou okupaci, která by krve-
žíznivé bolševiky udržela stranou“.

Vždyť se podle Hitlera jednalo o „největší extrém
tohoto světa“, o koalici „ultrakapitalistických států
na jedné a ultramarxistického spolku na druhé

straně…“
Vztek proti Rusům a Židům se hro-

madil, ale nacházel si podivné, para-
noidní ventily. Před Vánoci 1944 si
jistý voják stěžoval v dopise, že místo
vytoužených zvonů míru uslyší si-
rény: „Naši nepřátelé bohužel této
touze nechtějí rozumět a tak nám
Němcům nezbývá než trávit svátky
v urputném vzdoru vůči těm degene-
rátům, vedeným židovskými parazity,

jimž pojem vlast nic neříká, pro-
tože ani žádnou nemají.“ „Zvoník“
zapomněl na smrtící vánoční
dárky, které on a jeho druzi zanesli
daleko do sovětského vnitrozemí. 

Fantazie pracovala naplno.
Bormann píše 26. prosince 1944

manželce: „Není pochyb o tom, že v dohledné době
budeme muset naše důležité továrny přesunout
hluboko pod zemský povrch. Ve všech městech
a vesnicích, stojících na stráních, bude pro blaho
jejich obyvatel nutné vyhloubit tunely a šachty, ve-
doucí do speciálních sklepů – skladišť. Budovy no-
vých statkářských dvorů, které postavíme na
severu, musejí mít tři až čtyři patra sklepení. Nesmí
se zapomenout na různě po obci rozmístěné spo-
lečné kryty, které musejí být jejím obyvatelům hned
od začátku k dispozici.“

Jeho Gerdu „nesmírně popudila představa, že
bychom my, kteří přirozeně toužíme po světlu
a slunci, byli Židy donuceni žít jako nějaké bytosti
z podsvětí.“

Mýtus SS přežíval. Himmler blahopřál jednomu
z podřízených k narození osmého potomka, ale
omlouval se, že příslušný rituální „svícen života“
(Lebensleuchter) mu pošle až po válce. 

„Svícen života“ měl podobu svíce, zasazené do
ozdobného stojanu v nordickém stylu. Na skladě
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jich zbylo málo, a ještě v dubnu 1945 příslušný
úřad řešil jejich výrobu.

V květnu 1945 Himmler plánoval tradičně předat
vyšším vůdcům SS knižní dar a do 30. dubna 1945
měl být vyhotoven seznam vhodných titulů.

Jiný obdarovaný si stěžoval, že „Vánoční talíř“
(Julteller) - Julfest byly jakési esesácko-pohanské
Vánoce - mu došel rozbitý a Himmler ho nepro-
dleně ujistil, že mu pošle nový, „pokud po válce
ještě nějaký zbude“. 

To už věděl i Bormann - ovšem svěřil se jen
manželce - že „jsme v opravdu nepříjemné situaci,
tedy, mám-li být upřímný, situace je naprosto zou-
falá. Vím ale, že stejně jako já se nikdy nevzdáš víry
v naše konečné vítězství… Vítězství bolševismu
a amerikanismu by znamenalo
nejen vyhlazení naší rasy, ale
i zničení všeho, co její kultura
a civilizace vytvořila. Místo
Mistrů pěvců bychom viděli tri-
umfovat jazz“.

A 4. března 1945 velkoadmirál
Karl Dönitz vzkazuje podřízeným:
„Naše hrdost nám nedovolí, aby-
chom se plazili před někým, jako
jsou Rusové, ani abychom po-
klonkovali svatouškovským, aro-
gantním a nekulturním
Anglosasům.“

Obyvatelstvo se však obávalo
spíše Francouzů, v jejichž vojsku
bojovaly severoafrické koloniální
jednotky, zejména z Maroka, proslulé drancováním
a především znásilňováním. Město Freudenstadt
Francouzi vyplenili a zapálili, údajně jako pomstu
za Oradour. Z šesti set znásilněných žen prý celých
deset procent otěhotnělo. 

Zato v obklíčeném Berlíně nastaly dny rozkoší.
Vojáci se s ženami pářili v krytech, sklepích, v tros-
kách. Černý trh dodal každé myslitelné zboží. Pilo
se vše, co obsahovalo aspoň slzu alkoholu, včetně
léků.

I Vůdce měl svůj opiát: dřevěný model pováleč-
ného Lince.

Německu zbyly ještě tři trumfy: Dánsko, Norsko
a Protektorát. Vlastně čtyři: nizozemský říšský ko-
misař Seyss-Inquart hrozil zničením zdymadel
a hrází a zaplavením země.

Do karetní hry přispěl i velitel skupiny armád
Kuronsko Carl Hilpert sdělením, že „lotyšský národ

je připraven bojovat proti bolševismu po boku ně-
meckého Wehrmachtu až do úplného konce“. 

Protektorát, „horké území“, se podle momentál-
ních úvah měl stát sídlem německé vlády a Praha
prohlášena „otevřeným městem“, což Dönitz zatrhl
s tím, že přece území nenáleží k Německu. Když
velitel Zbraní SS v Protektorátu von Pückler pláno-
val rozbombardování města, Praha unikla zničení
jen díky nedostatku benzínu.

Fanatismus mlel z posledního. Když vojákům
oznamovali zprávu, že Vůdce „padl“, jeden mladý
voják se sice postavil do pozoru, vztyčil pravici
a zvolal: „Heil Hitler!“, ale ostatní pokračovali
v obědě, jako by se nechumelilo.

Mnohé matky poučovaly děti, jak mají zdravit.
Buď vžitým „Heil Hitler!“, ale
kdyby se jim to už příčilo, stačilo
„Guten Tag“.

Jistá obyvatelka Hamburku že-
hrala: „Škoda, že Hitlera neodve-
zou na Sibiř. Ten lump byl tak
zbabělý, že si radši prohnal kulku
hlavou.“ „Žádný strom pro něj
není dost vysoký,“ nechala se sly-
šet v ranní frontě na vodu jistá

Berlíňanka.
Hitler ostatně prohlásil sám:

„Nepřeji si padnout do rukou
nepřátel, kteří by pro pobavení
zdivočelých mas uspořádali
představení v režii Židů.“

Na Němce naplno dopadla
hrůza z odplaty za vše, co provedli. Jistý pastor
prohlašoval: „Všichni Berlíňané vědí, že Rusové
brzy přijdou, a najednou nevidí jinou možnost, než
si opatřit kyanid.“

Strach násobil hrozivý hukot blížících se sovět-
ských tanků.

Kershaw si libuje: „Rodiny, schované v domech
za hradbou nábytku, uslyšely cizí hlasy, poté ná-
sledovalo bouchání na dveře a lomcování klikami.
Když rudoarmejci vpadli dovnitř, začali se okamžitě
dožadovat hodinek a šperků. Další obvyklý poža-
davek zněl: Frau, komm! Ulice rázem zaplnili dran-
cující vojáci, z nichž nemálo bylo pod vlivem
alkoholu.“

To není citát, to nám autor sugeruje, jako by byl
„am Ort und Stelle“.

„Oprávněný strach ze znásilnění ženy doslova
paralyzoval. Nepomohlo jim nic, ani úkryt, ani pře-
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vlečení do mužských šatů. Řada z nich byla zná-
silněna několikrát.“

Na to by se samozřejmě osádky bombardérů ne-
zmohly, to je fakt.

Masovou hysterii však podle přiznání samotných
Němců vyvolávaly i propagandistické plakáty s ná-
mětem Rusů, kterak vraždí děti sekyrami. „Celé ro-
diny zamířily k řece a spoutané k sobě se vrhly do
chladné řeky. Stejným způso-
bem zemřelo mnoho starších
párů a zpanikařených matek
s dětmi.“

Eisenhower odolával žado-
nění Němců o částečnou ka-
pitulaci. Ti se třásli hrůzou
před odplatou ze strany So-
větů.

Nakonec tedy Dönitz sou-
hlasil. Dne 7. května 1945 ve
2.41 ráno v Eisenhowerově
štábu v Remeši podepsal Jodl
kapitulaci spolu s generálem
Bedellem Smithem a generá-
lem Susloparovem. Operace
měly ustat do 23.01 středoev-
ropského času 8. května,
podle londýnského času mi-
nutu po půlnoci 9. května.
(Británie v průběhu války zavedla dvojitý letní čas,
což posunulo její čas proti středoevropskému o ho-
dinu napřed.)

Stalin požadoval další akt, který by podepsali ve-
litelé všech složek Wehrmachtu a nejvyšší před-
stavitelé Spojenců. A Kershaw toto samozřejmé
právo nemístně, až cynicky zpochybňuje.

Podpis Aktu bezpodmínečné kapitulace se na-
konec uskutečnil v důstojnické jídelně ženijní školy
v Karlshorstu na předměstí Berlína, nyní štábu
maršála Žukova. Keitel při příchodu zdravil mar-
šálskou holí, ale spojenečtí generálové na pozdrav
nereagovali. 

Brunátný Keitel si nasadil monokl a třesoucí se
rukou podepsal pět pare dokumentu. Pak si opět
navlékl rukavici. Hodiny ukazovaly tři čtvrti na
jednu 9. května. Aby byla zachována návaznost na
remešský dokument, podpisy byly antedatovány
k 8. květnu. 

Pak začala oslava a i poraženým nabídli pohoš-
tění: šampaňské a kaviár. Ani Keitel neodolal
a s celým doprovodem přijal sklenku.

Teď přichází nejsmutnější část knihy: Kershaw
nezastřeně lituje nebohé německé zajatce: „Místo
na západ odešli na východ, kde byli nuceni strávit
řadu velmi krušných let v zajetí. Mnoho se jich
nikdy domů nevrátilo.“ 

A nejodpornější místo: „Dönitz nešel tou nejlepší
možnou cestou - tedy zastavit boj na celé západní
frontě a nechat Brity a Američany dojít co nejdále

na východ k německým jednotkám, stále kladou-
cím odpor Rudé armádě. Následný rozkaz všem
třem zdejším skupinám armád vyrazit na západ by
umožnil zachránit mnohem větší část jeho mužů,
než kolik jich pak skutečně mělo to štěstí a uniklo.“

Takže válečným zločincem byl nakonec i Eisen-
hower, tvrdošíjně trvající na bezpodmínečné kapi-
tulaci na všech frontách!

Angloamerické bomby zabily 400 000 lidí,
800 000 jich zranily, zničily 1,8 milionu domácností.
Také zcela nesmyslně v Praze!

To Kershawovi nebrání, aby politoval půl milionu
německých civilistů, „nepočítaje nezměrné utrpení
německých občanů, zavlečených do Sovětského
svazu, kde čelili nejasnému osudu“!

Pochválí dokonce velitele Wehrmachtu, kteří „i
ve vrcholně zoufalé situaci se snažili, seč mohli,
aby německou půdu ubránili před lavinou nepřátel,
obzvláště těch zaštítěných rudou hvězdou se
srpem a kladivem“. 

Inu, poturčenec horší Turka.
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Letošní rok souvisí se 70. výročím konce 2. svě-
tové války.Sedm desítek let také uplyne od Po-
vstání pražského lidu a souvisejících povstání po
celé zemi, stejně tak jako u řady lidí od nabyté svo-
body.

Je to čas vhodný k zamyšlení, zda poslední svě-
tový krvavý konflikt, jakým byla zmíněná válka, byl
posledním vzhledem k poučením, kterých se tady
lidstvu dostalo. Bohužel ozbrojené konflikty v růz-
ných částech světa, a dokonce nedaleko od nás –
na Ukrajině – jsou důkazem nepoučitelnosti lid-
stva. Problémy tohoto druhu mohly a mohou být
řešeny mírovou cestou, jak se o to snažil nejeden
ze světových politiků a mezi jinými i Andrej Andre-
jevič Gromyko.

27. listopadu 2014 se uskutečnila v Praze v Rus-
kém středisku vědy a kultury vernisáž knihy reno-
movaného historika profesora Svatoslava J.
Rybase „Diplomat války po válce“ (vydal ROCK-
WOOD AND PARTNER, 2014). Kniha je zasvěceným
pohledem na životní pouť Andreje Andrejeviče. Au-
torem mistrného překladu je Miloš Hodač. Je nutno
konstatovat, že o samotné vernisáži uvedené knihy
nebyla naše veřejnost informována a naše jinak
všudypřítomná média tuto událost ponechala bez
povšimnutí. 

Listujeme-li stránkami této knihy, shledáváme,
že přináší nejen zajímavý pohled na Gromykovu ži-
votní pouť, ale poskytuje i nové informace z let
souvisejících právě se vzpomínaným výročím. Zmí-
něná biografie je zpracována na pozadí dějin svě-
tové diplomacie minulého století, se zvláštní
pozorností k soupeření obou supervelmocí, spolu
s metodami diplomatických střetů. České vydání
této knihy bylo rozšířeno o tématiku česko-ruských
vztahů a o složité osobní vztahy J. V. Stalina a Ed-
varda Beneše.

S. V. Rybas, syn laureáta Stalinovy ceny, již v mi-
nulosti napsal životopisná díla o Pjotru Stalypinovi,
reformátorovi Ruské říše, o J. V. Stalinovi, vůdci So-
větského svazu, o Alexandru Kutěpovovi, bělogvar-
dějském generálu. Následným tématem jeho práce
byl právě životopis Andreje Andrejeviče Gromyka. 

Ten se narodil 18. 7. 1909 v Bělorusku (Staryje
Promyky, Kremelský újezd, Mogilovská gubernie),
v chudé vesnické rodině. Po sedmiletce absolvoval

odborné technické učiliště, následně Staroborisov-
skou zemědělskou školu, Zemědělskou vysokou
školu v Minsku, aspiranturu ve Všesvazovém vě-
deckém výzkumném ústavu ekonomiky zeměděl-
ství v Moskvě, s obhajobou kandidatury
a doktorátu věd. Jeho orientace v diplomacii zapo-
čala od roku 1939. Působil v řadě diplomatických
funkcí, byl velvyslancem SSSR v USA, stejně tak
jako později velvyslancem ve Velké Británii. Jako
diplomat se zúčastnil práce sovětské delegace
v Jaltě a v Postupimi. Od roku 1946 byl poslancem
Nejvyššího sovětu SSSR a v souvislosti s tím i čel-
ným představitelem Sovětského svazu v různých
mezinárodních organizacích. Byl kandidátem ÚV
KSSS (1952), člen ÚV KSSS (1956), člen Politbyra
ÚV KSSS (1973). Působil v odpovědných funkcích
Rady ministrů SSSR a Prezidia Nejvyššího sovětu
SSSR (tady byl v roce 1985 jeho předsedou). Do
důchodu odešel v roce 1988 a rok nato (1989)
zemřel.

Životopisná studie nebyla pro autora lehkým
úkolem. Andrej Andrejevič nebyl voják ani čelný
představitel státu. Diplomacie a zahraniční politika
je ostatně i tak těžko pochopitelná. Diplomaté se
řídí vůlí čelných představitelů svých států, jejichž

MÁLO ZNÁMÁ BIOGRAFIE
ZBYNĚK KIESEWETTER
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zájmy obhajují. Zvláštnosti Gromykovy osobnosti
při střetech s takovýmito zájmy jsou v knize auto-
rem uvedeny. Proto daný životopis souvisí s histo-
rickým rámcem doby. Jak doslova sám autor uvádí:
„…Ruské dějiny nejsou jen mozaikou skládající se
z jednotlivých osudů, je to tichý sled života předků.
Z nichž většina nezanechala žádné důkazy své po-
zemské existence, kromě jediného – Ruského
státu. Ale všichni – knížata, carové, císaři, gene-
rální tajemníci, prezidenti či ministři – všichni,
stejně jako neznámí prapředkové se podřizovali
požadavkům své doby a opírali se o historické tra-
dice, díky kterým se stali účastníky jedinečného ti-
síciletého procesu. Měnily se časy, odcházeli staří
hrdinové, objevili se noví a tato řeka tekla a teče
dosud…“ (str. 497).

V návaznosti na uváděné nelze přehlížet pozi-
tivní, ale objektivní hodnocení Stalina Promykem.
Podle jeho názoru tady šlo o velkého člověka, který
byl nepochybně dějinným zjevem. Stalinova osob-
nost vyvolává a bude vyvolávat rozdílné názory.
Vidět jen kladné stránky jeho života by bylo ne-
správné a chybné. Stalin byl nejenom velkou a roz-
poruplnou, ale podle Gromyka také tragickou
osobností. Jeho zvůle vedla k likvidaci velkého
množství sovětských lidí. Země a lid mu proto ne-
mohou prominout masové nezákonnosti, a to
zvláště ne vůči lidem, kteří nenesli žádnou vinu
a byli vlastenci, oddanými věci socialismu.

V Gromykových vzpomínkách se mluví o tom,
že sovětské vedení, a Stalin osobně, přikládali
mimořádný význam otázkám poválečného uspo-
řádání světa. Zajímavé jsou Gromykem zazname-
nané názory na Stalinovy poválečné plány
v souvislosti s dnes tradovanými výsledky jed-
nání Teheránské, Jaltské a Postupimské konfe-
rence. Totéž platí o souvisjících setkáních Stalina
s Churchilem a Rooseveltem. Na rozdíl od dnes
obvykle uváděných Stalinových přístupů, autor
z Gromykovy dokumentace dovozuje, že je mylné
se domnívat, že by Stalin chtěl od samého za-
čátku Východní Evropu jako komunistickou. Ve
skutečnosti byl jeho hlavní myšlenkou vznik ko-
aličních vlád, orientovaných na nutné reformy jak
v zájmu dělnické třídy, tak i dalších vrstev oby-
vatelstva. Mluvil o tom kupříkladu s tehdejšími
představiteli Polska B. Bierutem a předsedou
vlády E. Osóbkou – Morawskim v květnu 1946:
„Charakteristikou zřízení, které se utvořilo v Pol-
sku po jeho osvobození je… demokracie, ta

vznikla u vás v Polsku, v Jugoslávii a zčásti
i v Československu. Je to demokracie přibližující
vás k socialismu, aniž by bylo nutno nastolit dik-
taturu proletariátu sovětské typu.“ 

Podle autora existuje řada dalších důkazů, že
Moskva ve střední a východní Evropě vytvoření
prokomunistických režimů v letech 1945 – 1946
neplánovala. Svědčí o tom zachycené Stalinovy
rozhovory s Wilhelmem Pieckem mezi lety 1945
– 1952, při nichž Stalin zdůrazňoval, že nechce
žádné pokusy o vytvoření jakéhosi miniaturního
Sovětského svazu na území Východního Ně-
mecka a s tím související socialistické reformy.
Zaznamenána jsou tu jeho slova, že: „ … Vaším
úkolem je dotáhnout do konce buržoazní revo-
luci, započatou v Německu v roce 1848 a přeru-
šenou nejdříve Bismarckem a poté Hitlerem…“
(str. 186).

V části knihy, obohacené oproti původnímu
vydání o pohled na vztahy SSSR a Českosloven-
ska, (str. 52 – 60) je zdokumentováno, že Mni-
chov představoval rub versailské mince
rozhodnutím o korekci historických hranic Čes-
koslovenska „v zájmu evropského míru.“ Z od-
tajněných dokumentů zřetelně vyplývá, že
Anglie a Francie o československý souhlas
s ústupky nacistickému Německu velmi stály.
(A. Cadogn, tajemník Foreign Office uvádí ve
svém osobním deníku, že „Československo ne-
stojí ani za špornu britského granátníka“). So-
větský svaz mohl své závazky vůči
Československu splnit za určitých podmínek
(souhlas Polska a Rumunska s průjezdem jeho
vojsk na základě žádosti, opírající se o Statut
Společnosti národů). Lidový komisař Litvínov ta-
kový návrh francouzskému ministru Boneovi
předložil, návrh však zůstal bez odezvy. Podle
tehdejších jednání Gottwalda s Benešem ke
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Dopis členům redakční rady na zasedání 25. 3. 2015
Lípa číslo 1/2015 je reprezentativní, velice se zlepšilo vše, co jsme jí vyčítali. Jsou tam originální

články, básně, fotografie... Co se opakuje, opakuje se právem, například vystoupení Věry Beranové na
celorepublikovém aktivu o kultuře. Pokud se bude postupovat takto i nadále, nebude mít Lípa chybu.
Má to jeden háček: musíme do ní všichni co nejpilněji přispívat články a příspěvky na úrovni, tady ne-
platí žádný „jetřebismus“, pouhé kritizování bez pozitivních činů. Je velkou slabinou, že se zatím ne-
uskutečnilo to, o čem hovoříme aspoň dva roky – že totiž časové, aktuální příspěvky se objeví na
internetu. Přestože se už údajně člověk, který se tím má zabývat, několik měsíců platí. Pak je marné
vyčítat Lípě (myšleno jejímu šéfredaktorovi Janu Poláčkovi), že publikuje materiály, které zastarávají,
když je neumíme využít na aktuálních stránkách.

Vůbec je třeba, aby se zapojili všichni nikoli kritikou, byť sebekonstruktivnější, ale reálnou prací.
Ke zklidnění nepříjemného ovzduší je třeba, aby všichni trochu, či spíše hodně ubrali. Vzájemné
osočování je neplodné a povede k rozhašení Výboru národní kultury. Je dobré, že někteří z redakční
rady vystoupili, neboť nebudeme – jsouce přece jen snad všichni na levici – poslouchat cosi o „bol-
ševicích“.

Politika do Lípy patří, i když je třeba diskutovat o jejím podílu, neboť dnešní doba je zpolitizovaná
a kultura musí něčemu stranit. Jinak by se Lípa, VNK i UČS změnily na vlastenecko-okrašlovací spolky,
které nezajímají ani přátele, ani nepřátele.

25. 3. 2015 Karel SÝS

Stalinovu stanovisku ohledně sovětské vojen-
ské pomoci, a možnosti ji poskytnout bez
ohledu na shora uváděnou situaci, byla podmí-
něna tím, že se Československo bude bránit
samo a požádá SSSR o tuto pomoc. Je skuteč-
ností, že v té době podobný postup nebyl možný. 

Tématu Pražského jara a související Brežněvovy
doktríny se autor věnuje v další části své knihy (str.
291 – 302). Na pozadí známých událostí roku 1968,
a období následujícího, studie popisuje související
Gromykovy názory. Pokud jde o vstup vojsk Var-
šavské smlouvy do Československa, podle docho-
vaných svědectví tím Gromyko nebyl nijak nadšen.
Jeho práce přišla vniveč, neboť jako ministr usi-
lovně prošlapával cestu od konfrontace ke vzájem-
nému pochopení. Souviselo to s roztržkou
v sovětské vládnoucí špičce, kdy nikdo nedokázal
dost dobře za této situace odpovědět, zda by ús-
pěch Pražského jara umožnil socialismu chytit
druhý dech. Prokazatelné a nezpochybnitelné je,
že následná porážka Pražského jara zastavila de-
stalinizaci v Sovětském svazu i v celém tehdejším
socialistickém společenství, a umožnila prodloužit
o dvě desetiletí existenci stalinského režimu. Šlo
tady o rozpor mezi slovy a činy, stejně jako o vztah
člověka a moci.

Bohužel odpověď, zda by zde byla nějaká mož-
nost vytvořit životaschopný model demokratického
socialismu, a to během celosvětového soupeření

kapitalistické a socialistické soustavy, dostal Gro-
myko až na konci svého dlouhého života.

S odkazem na Gromykova syna Anatolije,
a vnuka Andreje Piradova, autor knihy na vernisáži
v této souvislosti tlumočil Gromykovy názory na
úlohu tehdejšího prezidenta ČSSR, armádního ge-
nerála Ludvíka Svobody, v oněch pohnutých dnech
a jeho osobní statečnost, stejně jako jeho úlohu při
zformování jím vedené československé jednotky
v Sovětském svazu v době 2. světové války.
Shodně s poslední životopisnou studií o Ludvíku
Svobodovi z pera Zdeňka Hrabici se autor knihy
zmínil o jeho následných pozitivních krocích v roz-
voji vzájemných vztahů mezi Sovětským svazem
a Československem. 

20. století bylo zvláštní. Rusko v něm sice do-
sáhlo nebývalých úspěchů, ale po období krutých
porážek, především v jeho závěru, do nového sto-
letí vstoupilo za daleko těžších podmínek, než
tomu bylo v minulých letech. Nelze proto zapomí-
nat, jak uvedl v závěru setkání profesor Rybas, na
zkušenosti jeho protagonistů, jako byl například
právě Andrej Andrejevič Gromyko

Se smutkem sdělujeme, že autor této recenze
Prof. JUDr. Zbyněk Kiesewetter, Dr.Sc., člen naší
redakční rady nás po dlouhé a těžké nemoci
opustil 12. 6. 2015 ve věku 85 let. 

Čest jeho památce!

Lipa_02_2015_LIPA  17.06.15  14:53  Stránka 69



LADISLAV FUKS
Z galerie opomíjených klasiků 20. století 
Jiří STANO

Neznám podobný případ, jaký zaznamenaly dě-
jiny české literatury, jenž se udál okolo jména La-
dislava Fukse. Dosud neznámý člověk, řadový
pracovník kulturních institucí, jemuž bylo čtyřicet
let, který dosud nenapsal jedinou řádku beletrie,
vydal knihu, jež se stala rázem senzací doma
i v zahraničí.

Objevila se téměř okamžitě na knihkupeckých
pultech zemí mluvících anglicky, francouzsky, ně-
mecky, španělsky, hebrejsky, polsky. A později ještě
bulharsky, finsky, holandsky, rumunsky. Kniha se
stala strhující událostí, hvězdou první velikosti.

Měla název Pan Teodor Mundstock, světlo světa
spatřila v roce 1963 v 15 000 výtiscích a uvedlo ji
nakladatelství Československý spisovatel v redakci
Ivana Klímy. Vypukla záplava otázek – co je to za
člověka, kde se vzal? Předtím vydal několik zane-
dbatelných povídek v časopisech, kterých si nikdo
ani nevšiml. Uveďme však hned na začátku, aby-
chom se nedali strhnout k jásotu, že jméno autora,
což je v zemi čecháčků zvykem, postupem času
zvolna mizelo, až téměř úplně upadlo v zapome-
nutí. Což doložila skutečnost, že Fuksovy 70. na-
rozeniny v roce 1993 česká kulturní veřejnost ani
nevzala v potaz. Přesto, že z Fuksovy dílny násle-
dovala řada dalších pozoruhodných děl, jež vysoce
zvedly prestiž české literatury, zvláště ve světě. Mi-
mořádný ohlas Mundstocka ho podnítil vzdát se
různých úřednických zaměstnaneckých vztahů
a stát se spisovatelem z povolání. Kritika ho ujiš-
ťovala, že je mimořádnou osobností, která do lite-
ratury vstoupila jako zralý člověk a hotový umělec.

Podívejme se, co to bylo za překvapivě zralou
knihu Pan Teodor Mundstock, která vzbudila tak
úžasný ohlas. Pojednávala o době, kdy témata oku-
pace a koncentráků nebyla, i přes vynikající díla,
jež se úspěšně prodávala, už zcela vyčerpána.
Jmenujme alespoň Milana Jariše – Oni přijdou
(1948), Norberta Frieda – Krabice živých (1956),
Jana Otčenáška – Romeo, Julie a tma (1958), Jiřího
Weila – Život s hvězdou (1960), Arnošta Lustiga –
Noc a den (1962) atd.

Najednou se objeví v roce 1963 zcela nečekaně
román, čerpající námět z okupace, obracející se
k židovské tématice. Popisuje odraz protektorátní

a p o k a l y p s y
v blouznící duši
osamělého a bez-
branného člověka,
osobu úředníčka,
který miloval lidi
a nebyl svým myš-
lením a uzpůsobe-
ním schopen ani pomýšlení na sebemenší projev
odporu. Je to román naprosto se odlišující od
všeho, co o zvlčilé a vraždící době bylo napsáno.

Příběhem pražského židovského intelektuála,
který marně doufá, že přežije okupaci, otevřel Fuks
nové možnosti beletrie. Analýzou každodenních oka-
mžiků lidského života z nitra postavy, objevuje vazby
lidské psychologie se sociálním bytím. V tomto po-
hledu se shoduje s Hrabalem i Otčenáškem a Pluha-
řem, hledáním a nacházením v boji proti fašismu
kořeny nutnosti přestavby společnosti v nový řád,
s novými, vysoce humánními vztahy mezi lidmi. Na-
lézající přitom perličku lidství v prostém člověku.

Ladislav Fuks svou další tvorbou, která se zařa-
dila mezi vrcholná díla české poválečné prózy, Mí
černovlasí bratři (1964), Variace na temnou strunu
(1966), navazuje na svoji prvotinu. Vydává pak
stejně překvapivě další pozoruhodný román Spa-
lovač mrtvol (1967). V něm zobrazuje přechod řád-
ného maloměšťáka v chladnokrevně vraždícího
fašistu. Následují v rychlém sledu Smrt morčete
(1969), Myši Natalie Mooshaborové (1970), Příběh
kriminálního rady (1971), Nebožtíci na bále (1972),
Oslovení z tmy (1972), Návrat z žitného pole (1974).

Postavy Fuksových próz z 60. a 70. let vypovídají
o utrpení člověka, o tlaku okupační doby, která dr-
tila nebo deformovala lidský charakter. Příběh kri-
minálního rady je jakousi novodobou variantou
Dostojevského Zločinu a trestu. V Návratu z žitného
pole si Fuks klade novou otázku – co tvoří nový
pilíř našeho života? V románu popisuje drama uni-
verzitního posluchače, který zmaten únorovými
událostmi roku 1948, chce emigrovat. Ale stejně
jako Otčenáškův Občan Brych (1955) pochopí své
klamné představy a nalézá smysl svého života
doma. Podobný tvořivý charakter člověka předsta-
vuje v románu Pasáček z doliny (1977), v němž
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chudý vesnický chlapec nalézá svou budoucnost
po skončení války.

Svůj vyzrálý talent prokazuje Fuks dalšími spo-
lečensky závažnými tématy, týkajícími se součas-
nosti. Jsou to například Křišťálový pantoflíček
(1978), vyprávějící o mládí Julia Fučíka, Obraz Mar-
tina Blaskowitze (1980), příběh o přátelství chlapců
české a německé národnosti v období okupace.
A pak rozsáhlý historický román Vévodkyně a ku-
chařka (1983) s mistrovským pohledem na počátky
konce rakousko-uherské monarchie, v němž ví-
deňská šlechtična usiluje o zřízení hotelu, jenž se
měl stát jakýmsi panoptikem císařské minulosti.
Autor tu odhaluje degenerované společenské
vztahy zanikající epochy.

Ladislav Fuks se narodil 24. září 1923 v Praze, tady
také maturoval na gymnáziu v Truhlářské ulici (1942).
Na Karlově univerzitě studoval filozofii, psychologii
a dějiny umění. S doktorským titulem v kapse pra-
coval v papírnách, na Státní památkové správě a na-
konec jako odborník v pražské Národní galerii do
roku 1963. S jeho dílem se seznámili čtenáři ve čtr-
nácti zemích. Takového úspěchu před ním dosáhli
jen Čapek a Hašek. 

Svými myšlenkami se zařadil mezi ty, kterým
nebylo lhostejné, co se děje se světem. Na I. sjezdu
federálního Svazu spisovatelů v prosinci 1977, řekl:
„Co mi vadí? Dobyvačnost a vykořisťování, touha
po bohatství, nenávist mezi národy a jakýkoliv druh
rasismu. Progresívní vývoj tkví v likvidaci imperi-
alismu a kapitalismu a obraně míru. O bezpečnost
lidstva se musí lidstvo starat samo.“

Měl jsem možnost poznat Ladislava Fukse zblízka.
Jako člověka přátelského, skromného, v naprostém
souladu s tím, co hlásal ve svých knihách, jako člo-
věka hluboce sociálně cítícího. Žil většinu života sám,
byť jeho sňatku v milánské bazilice Santa Maria
Maggiore s bohatou Italkou požehnali papež Pavel
VI. a předseda italských komunistů Palmiro Togliatti.
Brzy po svatbě ale od své novomanželky utekl. 

Roztrpčen a zahořklý polistopadovou nevšíma-
vostí a nezájmem o jeho dílo i osobu, hororovou
publikační blokádou, jíž se stal obětí i on, soužen
vleklou nemocí, odložil pero. Řada jeho bývalých
kolegů s novými kabáty, kteří mu kdysi tleskali,
otočila se k němu zády.

Opuštěn, v pustém bytě sám, 19. srpna 1994 tiše
za sebou zavřel dveře.

NADČASOVÁ KRÁSA
Na světově proslulého hudebníka Gustava Mahlera nezapo-

mínají v Jihlavě, kde od útlého dětství vyrůstal. Vždy nejbližší
neděli ke dni skonu skladatele a dirigenta (narozen 7. 7. 1860
v Kalištích u Humpolce – zemřel 18. 5. 1911 ve Vídni) pořádají
místní odbory Klubu českých turistů Čeřínek a Tesla výpravu
„Po jihlavských stopách Gustava Mahlera, jeho rodiny a přátel“.

Ta letošní ze 17. května byla rozšířena o poznávání jistých sta-
vebních prvků za účelem prosvětlení jihlavských renesančních
domů. Výprava téměř sedmdesáti zájemců, tentokrát s průvodcem
historikem umění Ivanem Žluvou, se též zastavila v Domě Gustava
Mahlera, v němž proběhlo promítání čtvrthodinového snímku na
daný námět. Tato výprava – již šestá – započala jako vždy polože-
ním kytice ke skladatelovu pomníku, odhaleného 7. 7. 2010 při
příležitosti 150. výročí jeho narození. Čestné úlohy se zhostil Josef
Poukar (na snímku), díky jehož mnohaletému nezištnému úsilí,
a stejně tak jeho manželky Olgy, byl pomník a vlastně celý park
vybudován v místě bývalé synagogy, nedaleko brány Matky Boží.
Samotná socha českého výtvarníka Jana Koblasy, žijícího v Ně-
mecku, je jedinečná, úchvatná. Člověk před ní může trávit věčnost
a beztak se k ní věčně vrací, aby si v rozličných rozmarech počasí
vychutnával její krásu. Nadčasovou krásu... 

Za rok v neděli 15. května 2016 zase na shledanou!
Vlastimil HLOUPÝ Fo
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První socha disidenta
Ivana Magora Jirouse

bude stát v Plzni
Zaplacení sochy zatím není dořešené. „Chci

oslovit plzeňský pivovar, jehož produktů byl Magor
za svého života velkým uživatelem. Kdyby držel v
ruce flašku Prazdroje, tak by měli nehynoucí re-
klamu, což by se jim za ty drobné z jejich hlediska
vyplatilo,“ uvedl František Čuňas Stárek. 

Zdroj: http://www.lidovky.cz/prvni-socha-disi-
denta-ivana-magora-jirouse-bude-stat-v-plzni-
prg-/lide.aspx?c=A150504_162418_lide_ape

Milan Kohout
Dnes 5. 5. 2015, 10:01:41
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz, etc etc 
Otevřený dopis Čuňasovi
Františku, Ty si se už v tom kapitalismu úplně

zbláznil... Ty chceš použít sochu Magora k reklamě
na nějakej posranej kapitalistickej nadnárodní
koncern, vyrábějící pivo?????? To je už úplnej úlet.
Stal si se přesně tím, před čím nás Magor varoval,
a to je součástí nového a ještě horšího establish-
mentu, establishmentu kapitalistického. 

Je mi Tě líto... Milan

Bohumír Pospíšil
Povzbuzení
Dnes 11. 2. 2015, 16:39:25
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Milý Honzo!
Prosím Tě, vydrž, bojuj!  Já jsem se musel na čas odmlčet, protože se mi potentoval počítač, napřed zko-

laboval internet a hned potom e-pošta (Outlook 2010) a jako třešinka na dortu stávkuje tiskárna, takže jsem
byl v situaci, kdy jsem nemohl ani přijímat poštu ani odesílat a nemohl jsem nic vytisknout.  Ale milovanou
Lipku si čtu denně v posteli před spaním a v duchu Ti děkuji za to, co jsi z obyčejného Zpravodaje VNK udělal.
To je nesmrtelné dílo a já se před spaním kochám tvými články. Bohužel jsem už příliš starý na nějaký aktivní
boj, chtěl bych Ti být nápomocen, ale jen tak z dálky Ti držím palce a přeji Ti, abys měl pevné zdraví a v této
životní bitvě zvítězil. 

Blíží se MDŽ a já jsem před několika léty sestavil ze svých básní s touto tematikou malý soubor do
kapsy, vytiskl jsem asi 20 výtisků a předal je knihovně v mém rodném Hulínu.  Ve zpravodaji radnice
„Hulíňanu“ neotiskli ani jedinou báseň a jak skončilo těch 20 výtisků – to vůbec nevím. Holt doma se
nikdo nestal prorokem. 

V Lípě už vyšly některé z těchto básní, ale já nemám evidenci, takže se může stát, kdyby se ti něco
hodilo, že už to někdy dříve vyšlo. Snad to nebude na závadu. 

Za Tvoje návrhy k připomenutí mých 90.ti let moc děkuji, to víš, že mne to potěšilo. 
Do Prahy přijedeme co nevidět, oznámím to e-mailem. Myslím, že bude nejlepší místo k setkání v bu-

dově KSČM ve tvé redakci. Ještě se ozvu.  Pozdravuj svou milou paní a buďte šťastni. Bohumír

72

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 O
nd

ře
j N

ěm
ec

************************ ********************************************** ******************************

Gr
af

ik
a 

FB

Lipa_02_2015_LIPA  17.06.15  14:53  Stránka 72



73

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ahoj Honzo, 
John Bock mě seřval, že jsem publikoval Kozelku

u vás, hahahahaha. Petr Štengl, nakladatel mé
knihy, poté co zažil v několika hospodách, jak na mě
nadávali pravdoláskaři, mi napsal: Pozoruju, že jsi
publikací básní a fotky Milana Kozelky v Lípě vzbudil
značnou pozornost. Nikde jsem ale nezaznamenal,
že by ses k celý věci vyjádřil. Můžu Ti za internetový
časopis Dobrá adresa položit pár otázek?

**********************************************
A tady jsou, a také mé odpovědi.

1) Milane, co Tě vedlo k tomu, abys publikoval
texty a fotografii Milana Kozelky v časopisu Lípa?

Poslední roky před jeho smrtí jsem byl Milanův
asi nejdůvěrnější přítel. Posílal mně k volnému
použití všechny své texty a situační plakáty, které
jsem zakomponovával, samozřejmě s udáním jeho
jména, do různých performancí a výstav v Bostonu
a jinde. 

Ač se to dnešní pragocentrické snobskokatolic-
koknížecí "pravárně" (nechci používat "kavárně")
nelíbí, Milan byl anarchista s ultralevicovými ná-
zory. I v sedmdesátých a osmdesátých letech dob
undergroundových názorově podporoval západo-
evropská ultralevicová prokomunistická hnutí.
A jako anarchista chápal i své umění jako lidové
vlastnictví. Je úplně paradoxní, jak si teď "fenomén
underground" snaží Milana přivlastnit  jako bojov-
níka za jejich zaprděnou prokatolickou a prokapi-
talistickou pravicovost. Pravicovost, která je úplně
vytržená z kontextu dnešních západních umě-
lecko-politických hnutí a názorových tendencí, bo-
jujících proti totalitnímu kapitalismu (jako
kupříkladu Occupy Wall Street, obrovský zájem
amerických studentů o studium marxismu, socia-
listický kandidát na amerického prezidenta atd.) 

Milan si kupodivu až do smrti uchoval výjimečný
světový nadhled, tak zoufale chybící české "pra-
várně" a o těchto levicových aktivitách ve světě
moc dobře věděl. 

Během těch let ve Spojených státech jsem se
dávno zbavil oné nemoci takzvaného zastydlého an-
tikomunismu, kterou tady pořád ještě trpí někteří
lidé, kterým mozky zamrzly v roce 1989. Dnes beru
českou komunistickou stranu, tak jak je tomu v řadě

jiných dnešních evropských západních zemích, jako
legitimní - a želpřírodo - jedinou trochu levicovou
stranu na české scéně. Jako anarchista a nekomu-
nista bych si samozřejmě přál, aby žádné strany ne-
existovaly, leč v parlamentních demokraciích si je
pořád hýčkáme a dnešní komunistická strana je tím
nejmenším zlem na politické scéně, to snad každý
rozumně přemýšlející člověk musí uznat. 

To, co se tady děje v médiích, včetně veřejno-
právních, je udržování neúnosně pravicového dis-
kurzu, který je někdy až hystericky křečovitý. Snad
je to tím, že tuší, že mu zvoní hrana.

Proto jsem, jako anarchista mající přesvědčení,
že by veškeré umění mělo být veřejnoprávné a ni-
koliv předmětem trhu, neměl žádných problémů
souhlasit s návrhem šéfredaktora levicově orien-
tované Lípy s publikováním Milánkových textů
a jeho fotografie, kterou jsem mimochodem sám
udělal na hrobě Jacka Kerouaca v Massachusetts.

2) Myslíš, že by Milan souhlasil? Co by podle
tebe asi tak říkal?

Jsem přesvědčen, že s posmrtným otištěním
svých věcí v Lípě by určitě také souhlasil, neb
v dnešním Česku, diktovaném převážně pravico-
vými, z evropského levicového kontextu vytrženými
časopisy, jsou paradoxně periodika, jako je Lípa,
téměř disidentská. Už jenom tím, že dokáže spoustu
lidí v Česku nadzvednout, což se většině alternativ-
ních, tedy buržoustsky "alternativních" periodik ne-
daří. Ostatně tam vychází i texty Egona Bondyho,
Lenky Procházkové, i texty moje a od řady dalších
autorů. A v nějaké zapadlé vesnici na Ostravsku zmí-
taném šílenou nezaměstnaností a chudobou si ur-
čitě nikdo nečte snobské "revolverové" časopisy
pražské "pravárny". A není krásné, že se k nějaké
babičce takhle dostane text Milana Kozelky? 

P.S.: Mimochodem prvních pár věcí od Milana
bylo otištěno v jednom z předchozích čísel Lípy,
a to ještě v době, kdy Milan ležel v nemocnici,
a sám jsem mu to navrhl, a on souhlasil a onen vý-
tisk Lípy mu byl doručen až do postele. Možná si
při tom vzpomněl na svůj nechvalně známý spis na
StB a zachechtal se smíchem věčné kozelkovské
ironie plné paradoxů.

Otázky & odpovědi
MILAN KOHOUT
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Které tři kulturní počiny v roce 2014
považujete za nejvýznamnější?

Po roce 1989 mělo dojít ke slibovanému sjed-
nocení všech tří proudů české literatury, ale ne-
došlo. Asi ani nemohlo. Představa, že si všichni
padneme do náruče se slovy „Odpusťme si, co
jsme si!“, byla pošetilá. A přesto mě letos oslovily
zejména literárně-publicistické texty tří českých
spisovatelů, z nichž každý stál a stojí jinde. 

Karel Sýs, který byl před „sametovou revolucí“
tzv. oficiálním autorem a po ní se stal disidentem
nové generace, napsal nedávno několikastrán-
kový pamflet Jak to také bylo. Ten text je jako
světlice vystřelená z houfnice. Někoho oslepí, ně-
koho ohluší a někomu asi zasmrdí, ale krajinu po
bitvě osvětlí dokonale. Pro ilustraci cituji alespoň
dva řádky: „A úloha osobnosti v dějinách? Mar-
kétka Thatcherová darovala Raise svá obnošená
tanga a Faust Faustovič zjistil, že ho vzrušují víc
než starobolševické šturmoviky.“ Po přečtení ta-
kové metafory se mi chce parafrázovat známé
verše: Dejte mu Nobelovu cenu / za lehkost, s níž
hájí pravdu svou! / Ale tu dostávají jenom básníci,
/ kteří nic podobného nesvedou. 

Autor původních veršů Nobelovu cenu nakonec
získal, ale zasloužil by si ji i Milan Kundera, autor
slavných Směšných lásek, Žertu či Nesnesitelné
lehkosti bytí, který byl a je exulantem. Letos vyšla
v nakladatelství Atlantis knížka jeho esejů Zahra-
dou těch, které mám rád, v níž jsem našel jak ne-
čekaně přesné vysvětlení, proč musela být roku
1999 bombardována srbská města: „…aby byl
vnucen, se zpětnou platností, i této části Evropy
statut poraženého,“ ale i slova, že „nic není hlou-
pějšího než obětovat přátelství politice“.

A do třetice všeho dobrého: Jiří Kratochvíl byl
před Listopadem disidentem a po něm se stal
„oficiálním autorem“. Málo čteným (protože ná-
ročným), ale hojně překládaným a právem oce-
ňovaným. Ve své literární publicistice bývá
přesvědčivější než ve svých románech, ve kterých
se nedokáže přenést přes své traumatizující zá-
žitky z dětství a normalizačních dob. Ve své nej-
novější knize s názvem Bleší trh (vydalo ji
nakladatelství Druhé město) píše i o Nezvalovi.
Takže naposled a neúplně cituji: „…nezvalovský
,automat pro pět smyslů� měl ve dvacátém století
nejmocnější vliv na českou poezii a i za sovětské

okupace žil očividně na obou březích, například
i v celku tvorby dohlížiteli pilně buzerovaného Ji-
řího Suchého či při zrodu největší české básnické
legendy, vzkříšené v emigraci, při zrodu poezie
Ivana Blatného. Ale zároveň žil i v normalizační
poezii, v jejím oficiálně posvěceném ,pozemšťan-
ství�, které, a to i navzdory nešťastnému konfor-
mismu, šťastně naplnil především básník Karel
Sýs.“

Kdyby byla alespoň částečná schopnost vzá-
jemného pochopení v české literatuře častější,
byla by její potrhaná „suknice“ možná už dávno
scelená.

JAROSLAV ČEJKA, spisovatel v. v.
************************************************
Desetidílný dokumentární film Americké století

očima Olivera Stonea o americké roli v dějinách
světa 20. století. Americký oscarový režisér zde
o poválečných dějinách USA vyslovuje pravdy,
které jsou mnohdy drsné, šokující a velmi neli-
chotivé. ČT 2 dokument sice uvedla, ale až kolem
půlnoci, aby jej vidělo co nejméně diváků a národ
se nenakazil pravdou.

Básnická sbírka Petra Kukala52 sonetů. Kukal
v klasické básnické formě sonetu vypráví příběh
učitele ruštiny, který se ne vlastní vinou spole-
čensky a existenčně propadá, až se stane bezdo-
movcem. Verše jsou psané prostě, srozumitelně,
a přitom výsostně básnicky. Však také sbírka
letos získala cenu Unie českých spisovatelů.

Lidi, dívejte se každý pátek večer na ČT Art na
čtyřicetidílný seriál o undergroundu! Anebo na ČT
2, kde se dokument opakuje. Je to přímo glorifi-
kace primitivnosti, vulgarity, neumění a pijáctví.
Třeba si s podivením řeknete: hle, takto žijí opra-
vdoví básníci a umělci! A třeba se vám ten roz-
kladný životní styl zalíbí a stane zářným návodem
k žití.

MICHAL ČERNÍK, 
básník, autor knížek pro děti a publicista

************************************************
Prvním počinem, který chci zmínit, je mimo-

řádná kniha autorské dvojice Karla a Kateřiny Pi-
oreckých Praha avantgardní. Jde o pražský
literární místopis vymezený lety 1918–1938. Před
čtenářem tu defilují kavárny, nakladatelské domy,
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mosty, parky, ulice, zabydlené těmi největšími
jmény avantgardy: Nezval, Seifert, Ježek, Toyen.
Sloky básní a odstavce vzpomínek. Moc jsem si
to užil.

Vyzdvihnout si dále zaslouží sborník letošního
ročníku soutěže Literární Varnsdorf, nazvaný
podle neologismu v jedné z oceněných básní PO-
LOTAM. Úroveň vítězného básnického souboru
Venduly Vartové-Eliášové, který je zde přetištěn
v podstatě kompletní (tedy v rozsahu drobnější
sbírky), povyšuje tento almanach na svébytný kul-
turní počin. O téhle autorce ještě všichni uslyšíme
– vzpomeňte si na mě.

Konečně bych rád zmínil výstavu Vítězslav Ne-
zval – život a dílo, kterou v rajhradském Památ-
níku písemnictví na Moravě uspořádalo Muzeum
Brněnska. Soubor Nezvalových knih v prvním vy-
dání, jeho obrazy, malířský kufřík, psací stroj
a dokonce posmrtná maska jistě zvyšovaly atrak-
tivitu expozice, stejně jako instalace „setkání
deštníku a šicího stroje na operačním stole“. Mi-
mořádný význam však měly po mém soudu pře-
devším představené fotografie z padesátých let,
mnohdy zcela unikátní, zachycující Nezvala se
synem Robertem a posléze i dospívajícího Ro-
berta samotného. Kurátorům Kristýně Cimalové
a Vojenu Drlíkovi patří velký dík.

PETR KUKAL, básník
************************************************
„Často se říká, že toto století je americkým sto-

letím, já říkám, že je stoletím obyčejného člo-
věka,“ prohlásil v roce 1942 tehdejší americký
viceprezident Henry A. Wallace. Ve svém legen-
dárním projevu vyzval mimo jiné k ukončení ko-
lonialismu a podpoře stejných šancí pro všechny
lidi. „Nesmí existovat vojenský ani ekonomický
imperialismus,“ řekl ještě Wallace.

Zmíněný projev se stal ústředním mottem fil-
mového seriálu oscarového režiséra Olivera
Stona, který Česká televize uvedla pod názvem
Americké století očima Olivera Stonea. Přestože
seriál byl vysílán až dlouho po půlnoci, byl pro mě
do jisté míry zjevením. I když nelze říci, že bych
se vším, co tu Stone prezentoval, zcela souhlasil.
Nicméně šlo (alespoň v této zemi) o málo známý
a hlavně kritický a leckdy i objevný pohled na

úlohu USA v minulém století. Stone se nevyhýbal
i takovým událostem, jakými byly svržení ato-
mové pumy na Hirošimu a Nagasaki, štvanice na
mediálně známé lidi podezřelé z levicových ná-
zorů v padesátých letech (mccarthismus), po-
prava manželů Rosenbergových, či například
i americké vojenské angažmá v Indočíně.

Pro mě osobně byl zmíněný seriál zatím nejsil-
nější kulturní událostí tohoto roku.

STANISLAV MOTL, reportér a spisovatel
************************************************
Zaujalo mne opětovně vydání básnické sbírka

52 slok, tentokrát již nikoliv jaksi anonymně jako
v roce 2009 u nakladatelství MEZERA v Praze, kdy
se údajně jednalo o publikování básní z ohmata-
ného zápisníku, nalezeného ve sběrném dvoře
směsného (!) odpadu.

O autorovi, podle všeho bývalém učiteli ruštiny
a nyní bezdomovci Pavlovi, se nepodařilo zjistit
nic jiného, než toto jeho křestní jméno. Skromné
vydání 52 slok mne chytilo za srdce. Sám jsem si
již něčím podobným prošel. (Samotné shánění to-
hoto nenápadného sešitku ale mimochodem
snadné vůbec nebylo. I tady se ukazuje, jak chybí
skutečná prodejna levicových či nezávislých knih
a publikací, jako byla – i přes určité výhrady – Ga-
lerie FUTURA v přízemí domu na Politických vězňů
9, Praha 1). Autor ve 2. vydání vystoupil z anony-
mity. K mému překvapení byl autorem této mys-
tifikace čtenářů básník Petr Kukal. Příběh
o postupném ztroskotávání člověka za kapitalis-
tického režimu a jeho sešupu až na společenské
dno si o nové vydání skutečně říkal. A o Cenu UČS
za rok 2014 si pak tato baladická sbírka vyslo-
veně koledovala.

Dále mne potěšila sbírka fejetonů a krátkých
textů spisovatelky a publicistky a aktivistky Lenky
Procházkové Bílý klaun (Nakladatelství EPOCHA,
Praha 2014). Ač jde mnohdy o již jinde publiko-
vané fejetony, projevy a další texty, jejich sou-
borné vydání je záslužné, neboť není dnes v silách
jednoho člověka vše podstatné v médiích tiště-
ných a natož elektronických vyhledat a ještě
i přečíst. Hlavním tématem autorky jsou tu i na-
dále církevní restituce. Jen škoda, že autorka při
uvádění tištěného, ale většinou jen elektronického

Které tři kulturní počiny v roce 2014
považujete za nejvýznamnější?
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Které tři kulturní počiny v roce 2014
považujete za nejvýznamnější?

média, kde a kdy své věci publikovala, opomněla
uvést i přetištění některých z nich například
v Lípě či v Haló novinách. Trochu to zamrzelo.

A do třetice mi radost dělá pokračující exi-
stence týdeníku LUK (Literatura - Umění - Kultura)
coby přílohy deníku Haló noviny, a čtvrtletníku
LÍPA, obého v tištěné podobě. Je zde na místě po-
děkovat všem spolupracovníkům, kteří se o to za-
sloužili. Nezasvěcení ani možná nevědí, s jakými
obtížemi se to zvláště u LÍPY setkává. Některá li-
terární a kulturně politická periodika už o svou
tištěnou podobu totiž loni (či dokonce již dříve)
přišla, nebo omezila tuto formu publikační čin-
nosti (a nejsou to jen Literární noviny).

JAN POLÁČEK, šéfredaktor časopisu LÍPA
************************************************
V zadání je psáno: Tři počiny!

Neboť platí, že do třetice…
S omluvou zůstanu u nižší číslovky.
Je smutným zjištěním, že mnohá
zklamání zastiňují drobné radosti.
Historie se opakuje, stále oprávně-
něji chováme nedůvěru ke všemu
vychvalovanému a propagovanému. Kvalitní je
opomíjeno, poměřováno nikoli obsahem, ale
jmény tvůrců.

Převážně těch z metropolí. Také kultura je o pe-
nězích. Kde se jich hrubě nedostává, nastává
obecný úpadek. Přesto nacházíme zářivé body.
KNIHA AFORISMŮ Jiřího Faltuse, obsahující peč-
livě cizelovaná úsměvná mementa, nutí k zamyš-
lení nad sebou samými. Měla by se stát povinnou
četbou (nejen předních) politiků. Kdyby četli po-
zorně a vzali si ponaučení, nejeden by mohl
s omluvným úsměvem poopravit trapné postoje,
vyhnout se ostudným blamážím.

Na protipólu vězí obrovské zklamání. Stát přes
absurdně vysoké dary v rámci tzv. restitucí nadále
hodlá přispívat církvi na opravy kostelů, ale do-
pustil se ostudy vpravdě světové – uzavření
Muzea knihy ve Žďáře nad Sázavou a přestěho-
vání exponátů do depozitáře. V zemi s respektem
ke kulturním tradicím by se patrně musel porou-
čet přinejmenším ministr kultury.

FRANTIŠEK UHER, spisovatel
************************************************

Nesporným významným kulturním počinem
loňského roku byl i cyklus devíti Dvořákových
symfonií v České televizi ve vynikajícím podání
České filharmonie. Jedinečně tento cyklus uváděl
a řídil hudební ředitel a šéfdirigent České filhar-
monie Jiří Bělohlávek.

Zůstaňme ještě u České televize. Její reportáže
a komentáře o krizovém vývoji na Ukrajině byly
rovněž významným kulturním počinem, neboť se-
hrály také důležitou didaktickou roli. Názorně di-
vákům ukázaly, jak Česká televize účelově
manipuluje s občanským veřejným míněním. Tím
přispěly i k dalšímu potřebnému rozšíření inter-
netové komunikace, protože se mnoho televizních
diváků na ni, v touze po objektivních informacích,
přeorientovalo.

Když je řeč o Ukrajině, vzpo-
meňme též některá vystoupení na-
šeho ministra zahraničních věcí,
která se týkala této těžce zkoušené
země. Kdyby nešlo o vážnou věc,
má tento ministr všechny předpo-
klady zabodovat v případné soutěži

o nejlepšího baviče Česka v loňském roce.
STANISLAV ZEMAN, básník, publicista

************************************************
Mé hodnocení největších kulturních zážitků je

značně netradiční. Jsem si vědom toho, že se
bude výrazně lišit od oficiální umělecké kritiky,
ale hlavně od názorů těch lidí, kterým se v po-
slední době říká „pražská kavárna“. To je možná
také důvod, proč se mne na můj literární typ ještě
nikdy neptaly Lidové noviny v každoroční anketě
o nejlepší knihu.

Tak tedy: Z literatury kniha Lenky Procházkové
Bílý klaun (nakladatelství Epocha). Je to sbírka
fejetonů a krátkých textů, které neúprosně odha-
lují pravou podstatu zločinných církevních resti-
tucí.

Z filmové tvorby tři filmy Tomáše Magnuska Ba-
stardi I., II. a III. Zabývají se bez obalu a pravdivě
zločinností mladé romské komunity, která bývá
nesprávně označována jako „nepřizpůsobiví“, ač-
koliv jsou přizpůsobivější mnohem více než jiní.

MUDr. RADIM UZEL, CSc., lékař se specializací
gynekologie, porodnictví a sexuologie
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Miloš Zeman
Prezident České republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1

12.5.2015
Vážený pane prezidente,
díval jsem se na živý přenos oslav konce Velké vla-

stenecké války v Moskvě, který byl vysílán živě po in-
ternetu na RT serveru (Autonomous non-profit
organization /ANO/ „TV-Novosti“, Channel „RT TV“)
a zároveň jsem to porovnával s českou veřejnoprávní
televizí používající stejný zdroj ke svému „živému“ vy-
sílání té samé oslavy. Musím konstatovat, že charak-
terizovat průběh českého vysílání jako zcela
„cenzurní“ je opravdu slabé slovo k popsání naprosto
demagogicko-antiruského a antizemanovského kře-
čovitého šílenství. Hned na začátku českého vysílání
předeslal komentátor divákům, že co uvidí, může být
plné ruské propagandy, a tudíž ať si nikdo nevytváří
svůj vlastní úsudek na základě toho, co uvidí. Během
vysílání, kdy jsem porovnával každý okamžik obou vy-
sílání, seděli ve studiu České televize jacísi „odbor-
níci“, kteří neustále chrlili své jednorozměrné a zaujaté
(bias) komentáře do hlav diváků a občas, leč asi s pě-
timinutovým zpožděním, nechala režie diváka zhléd-
nout cenzorně vybrané záběry z vojenské přehlídky.
Ve chvíli, kdy se zahraniční hosté klaněli u hrobu ne-
známého vojína a kdy jste byl několikrát v jasném zá-
běru na živém RT záběru, Česká televize neodvysílala
ani vteřinu z těchto záběrů. V té chvíli jsem si říkal, že
veřejnoprávní médium, které si neváží svého prezi-
denta, vlastně zrazuje demokratickou volební vůli ná-
roda a snaží se ho rozleptat, a tím se vlastně dopouští
zločinného jednání a okamžitě by jí měla být odebrána
licence veřejností placeného a tudíž zákonem vyvá-
ženého média a její pracovníci, zodpovědní za tento
únos a zneužívání veřejností vlastněného média, by
měli okamžitě ztratit svá zaměstnání.

Léta jsem sám pracoval ve studiu americké tele-
vize C-Span v Bostonu a spolupracovali jsme často
s veřejnoprávní televizí WGBH, která je součástí ce-
lostátního systému PBS - Public Broadcasting Ser-
vice, což je americká veřejnoprávní televize placená
převážně z daní amerických občanů. Naprosto si ne-
dovedu představit, že by tak drze, sprostě a neoma-
leně PBS urážela a nerespektovala svého lidem
zvoleného prezidenta a nechala si při vysílání dik-
tovat jen soukromými názory a pocity svých zaměst-
nanců. I když to někdy bylo pro ně velmi  lákavé,
zvláště v dobách prezidentování George Bushe. Pře-
sto si nedovolili jako zaměstnanci veřejnoprávní te-
levize nechat zaznít své soukromé názory a pocity.
To, co mi předvedla česká veřejnoprávní televize, je
hodné jen mediální žumpy nejhorších komerčních
televizních stanic, které samozřejmě používají do-
datku k americké ústavě o svobodě slova, ale jsou
financovány ze soukromých zdrojů.

Dnes již chápu Vaše kritická slova vůči naší ve-
řejnoprávní televizi a návrhy na její přestavbu.

S upřímným pozdravem „uchovejte si svůj
zdravý rozum“, Váš Milan Kohout

P.S.: Tento dopis, jehož originál jste obdržel Vy,
posílám jako otevřený dopis.

Milí přátelé, tady je otevřený dopis, který jsem poslal našemu prezidentovi:

Eva Bartůňková
Předmět: Lípa
Včera 1. 5. 2015, 20:27:56
Komu: jan.v.polacek@seznam.cz
Ahoj,
z webové prezentace Lípy a VNK a pár starších čísel jsem neměla správnou představu. Říkala jsem si:

mělo by se to podporovat, je to levicové a dělá to kamarád. No, ale začala jsem ty 2 poslední Lípy, co
jsem si koupila ve stánku na Výstavišti, číst v tramvaji a málem jsem z ní zapomněla vystoupit. Odvádíš
mimořádnou práci! Eva

Lipa_02_2015_LIPA  17.06.15  14:53  Stránka 77



V moci skleněné krásy
JIŘÍ STANO

Jaroslav Svoboda patří mezi naše špičkové sklář-
ské výtvarníky, je také umělcem, který ve Škrdlovicích
otevíral dveře dokořán novým talentům a proudům,
poskytoval nové prostory sklářské tvorbě. Tak se
škrdlovickým sklem úspěšně zápolili například Jan
Exner, Pavel Hlava, Petr Hora, Pavel Ježek, Ladislav
Oliva, Miloslava Svobodová, Karel Wünsch, Jiřina Žer-
tová a další. Od roku 1976 tu působil trvale jako sa-
mostatný výtvarník také vynikající umělec František
Vízner, který už bohužel odešel do sklářského nebe.

Pro tuto tvorbu je charakteristické, že je kolek-
tivním dílem. Výtvarník může předložit byť zlaté
myšlenky, není-li však schopen pro ně zapálit
skláře, který je musí realizovat, nejsou mu nic
platné. Chce-li, aby byl jeho nápad realizován, musí
také vědět, co je sklář schopen se sklem udělat.
Výtvarník pochopitelně může skláře přinutit, aby
postoupil ve svém řemesle o stupínek výš, objevil
své skryté rezervy. A tak se vlastně oba vzájemně
ovlivňují při hledání nových cest.

„Takových sklářů, kteří dokázali vydat ze sebe
vše, bylo u nás nemálo. František Müller, Václav Vít,
Jiří Sedlák. Nebo Rudolf Beránek, František Špinar,
Láďa Kamarád, Václav Cempírek, Jiří Vencálek. Ne-
chtěl bych zapomenout ani na brusiče Ladislava
Zelinku, Vladislava Kreuze, Jaroslava Šlechtu. Bez
všech těchto lidí by výtvarník nemohl vyčarovat
nic. Jen své představy.“

Těmto lidem Jaroslav Svoboda děkuje za reali-
zaci jeho představ, které vtěleny do skla a modifi-
kované barvou, bublinkami či zpěněním,
zaprašováním nebo vrstvením, oživují nevšední
krásou naše životní prostředí. A děkuje-li umělec

těmto spolupracovníkům, dokresluje tak svou lid-
skou skromnost, jež je vlastní skutečným umělcům
tvořícím s lidmi pro lidi.

Jak se prohlubovalo a rostlo jeho umění, rostla
i obliba a zájem o tuto tvorbu. Od roku 1966 putovaly
Múzou líbaného umělce jeho skleněné skvosty po
více než šedesáti výstavách doma i ve světě. Dnes
už není profesorem, zato je majitelem hutě, kterou
po listopadu byl nucen koupit. Aby mohl pokračovat
ve své práci, vystavovat nevšední krásu, kterou mu
umožňoval skleněný materiál, aby mohl vůbec tvořit
podle svých představ a nápadů i po roce 1989.

„Všechno, co potřebuji sehnat a nakoupit, aby
provoz sklárny neustal, je nesmírně drahé,“ sdělil
mi s hlubokým povzdechem, když jsme se napo-
sledy viděli na výstavě ve Valdštejnském paláci
v roce 2014, které se s několika svými skleněnými
skvosty zúčastnil. „Nevím, jak dlouho vydržím.“

Zákazníků totiž ubývá. Jeho umění je příliš
drahé. To není jako koupit plátno, olej a barvy nebo
notový papír a tvořit. Sklárna je téměř tovární pro-
voz. A je i školou pro začínající nadšence. A sehra-
ným kolektivem. Jedinec tu neznamená nic.
A hlavní Mistr je pouze ten, kdo má nápady, kdo je
umí realizovat ve tvar, ostatní spolupracují, aby vý-
sledek kolektivního tvůrčího procesu udivil oči
a zahřál srdce.

Mistrovství zasloužilého umělce Jaroslava Svo-
body je stále vysoce oceňováno. Ve světovém vý-
tvarném sklářství zůstává špičkovou osobností,
jeho dílo je proslulé a nadále v popředí zájmu.

Zkrácený úryvek z autorovy knihy Řeč plátna
a kamene, kterou připravuje k vydání nakladatel-
ství FUTURA. 
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Petice
v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním,

určená Poslanecké sněmovně České republiky.
Nechceme cizí vojenské základny a na území České republiky, a to ani ve formě rychle rotujících vo-

jenských sil rychlého nasazení,
nechceme, aby se na území České republiky konala vojenská cvičení cizích armád, která demonstrují

použití síly při řešení současné složité geopolitické situace v Evropě. K tomu připojujeme své podpisy.
Chceme žít a dožít své životy v míru, a ne ve strachu s povinností zabíjet.
Petiční výbor:
Eva Novotná, Tupolevova 479, Praha 18 – Letňany, PSČ 190 00
Marek Řezanka, Pod Hybšmankou 1, Praha 5, PSČ 150 00 
Milan Neubert, Francouzská 11, Praha 2, PSČ 120 00
Jiří Novotný, Petra Bezruče 15, Čelákovice, PSČ 250 88
Pověřený člen, který bude jednat s petičním výborem Poslanecké sněmovny ČR:    Eva Novotná
PS Petice na podepsání je k dispozici na akcích SPaS, NeZa, HzPD, AZ, VNK

Těšil jsem se, že po dlouhé době budu svědkem
zajímavého experimentu. Unie českých spisovatelů
uspořádala konferenci s náročným cílem. Zhodnotit
sedmdesát let české kultury. Sedm desetiletí,
z nichž každé bylo něčím nové a jiné. A také dva
společenské systémy. Už z toho vyplývá, že se ne-
mohlo povést všechno. Řada přednášejících poslala
své příspěvky dopředu, protože se, především ze
zdravotních důvodů, nemohla zúčastnit. Přesto
mnohé, co v průběhu tří hodin zaznělo, bylo objevné,
ať už kontextem, nebo dosud veřejně minimálně
publikovanými informacemi. Petr Žantovský dokázal
překlenout sedm desítek let v divadelní tvorbě. A po-
psal velmi přesně jednotlivé dekády, včetně českých
i zahraničních inspirací. Nevyhnul se ani období
stagnace po roce 1971, jako příklad uvedl krátko-
dechost uměleckých záměrů režiséra Jaroslava Hu-
žery. Pravda, dnes už toto jméno laureáta státní ceny
Klementa Gottwalda nic neřekne ani studentům Di-
vadelní akademie múzických umění, ale v roce
1973, tedy před dvaačtyřiceti lety, se pokusil, v ko-
morním prostředí Divadla hudby, tlumočit myšlenky
Julia Fučíka poctivě napsanou divadelní hrou umoc-
něnou výraznou hudbou a dramaticky využitými
světly. Herecké obsazení bylo na tehdejší dobu špič-
kové. V roli Julia Fučíka se měli střídat Jan Bartoš
s Janem Pohanem, komisaře Bohma Josef Bek
s Františkem Hanusem, v dalších rolích Dagmar
Sedláčková, Jana Walterová, Karel Richter, Jarmila

Krulišová, Bohumil
Švarc a další. Cel-
kem jedenáct rolí.
Byla to ovšem
hodně podivná pre-
miéra. V první řadě
seděli ti, kteří přišli
na pozvánky. Neob-
sadili ani celou
první řadu. Ve druhé
pak byli ti, kteří si za
tehdejších deset
korun československých, koupili vstupenku. Ani oni
neobsadili celou řadu. A od třetí řady dále bylo zou-
fale prázdno. Když představení skončilo, odehrála
se krátká děkovačka s kytičkami karafiátů, měl jsem
možnost na několik minut sledovat režiséra Hužeru.
Měl hodně smutné oči, a komusi vysoce postave-
nému sděloval, že snad ani další reprízu už neuve-
dou. Recenzi na představení jsem poté v žádných
novinách nečetl, a program Divadla hudby detailně
nesledoval, takže nevím, zda nezůstalo pouze u pre-
miéry. Chtěl jsem s touto vzpomínkou na konferenci
vystoupit, ale nakonec jsem od toho upustil. Bylo
důležitější se dozvědět, jak výsadní postavení v Ev-
ropě mělo hudební vydavatelství, které už dnes patří
těm, kteří si je dokázali, s mírnou nadsázkou řečeno,
koupit za tři ojeté Mercedesy. A vyslechnout jeden
zajímavý a provokující manifest. 17. 5. 2015
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