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ÚVODNÍK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři, 
držíte v rukách nové číslo časopisu Lípa.  A na co se můžete těšit? Od

vypuknutí 1. světové války již uplynulo 100 let, příčinám jejího vzniku se
věnuje Rajko Doleček ve svém příspěvku Gavrilo Princip a Sarajevský
atentát. Sudetoněmecký landsmanšaft se jako každoročně sešel na svém
sjezdu. Za ty desítky let od poválečného odsunu z našeho tehdejšího Čes-
koslovenska se možná trochu změnila jejich rétorika, ale skutečné cíle
nikoliv. Je tristní zjištění, že si vychovávají i stejně fanatický a zatvrzelý
dorost, který kráčí a bude i budoucnu kráčet v jejich stopách, nadále
s plnou podporou německého, především bavorského establishmentu. Ná-
sleduje článek Věry Beranové, Stát se udržuje na ideálech, na kterých
vznikl, kde se autorka zamýšlí nad kořeny jeho vzniku, přítomností a klade
znepokojivé otázky, týkající se budoucnosti. Rozhovor také nemůže chy-
bět. Tomáš Vaněk vyzpovídal spisovatele Jaroslava Čejku stran jeho knihy
Odcizená krajina. Básníci jsou zastoupeni hojně, jak je již u nás tradicí. Ukázky ze svých prací představí
Milan Dubský, Ivan Fontana, Pavel Josefovič Hejátko, Milan Kohout, Milan Kozelka, Miroslav Orava, Karel
Poutníček Posířil, Bohumír Pospíšil, Karel Sluka, Jiří Stano, Karel Sýs, Jiří Žáček. Čeká vás také zajímavá
konfrontace názorů na sbírku (či spíše básnickou skladbu) Karla Sýse Apokalypsa podle Joba. Tvorbě
nedávno zesnulého básníka Oravy se podrobně věnuje Ivanka Blahutová, která se v jiném příspěvku za-
bývá také situací na východní Ukrajině. Tamní bratrovražedné boje je ale jistě velmi bolestné téma pro
nás všechny. Určitá podobnost s občanskou válkou a následujícími událostmi na území bývalé Jugoslávie
není náhodná. S pronikavými vhledy do tamní situace přichází Tony Cartalucci a Paul Craig Roberts.
Sama Unie českých spisovatelů k probíhajícím válečným agresím nezůstala také lhostejná, jak se pře-
svědčíte v jejím zveřejněném stanovisku. Eva Reichová naposledy zavzpomíná na dobu holocaustu v roz-
hovoru Tři životy. Jiří Stano v rámci cyklu Z galerie opomíjených klasiků 20. století představí spisovatele
Josefa Tomana. Lípu uzavírá jako vždy Kalendárium Věry Beranové. 

Zajímavé počtení vám přátelé přeji.
Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa.
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100 LET OD VYPUKNUTÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Berlínský kongres (v roce 1878) dal Rakousku-
Uhersku (RU) mandát k okupaci Bosny a Hercego-
viny (BaH), aby tyto Turecku a jeho zlořádům patřící
kraje „zpacifikovalo“, po opakovaných protiturec-
kých povstáních utlačovaných hercegovských Srbů
(například v letech 1876 - 78), kterého se účastnil
i otec Gavrila Principa. Tato nová okupace BaH byla
proti vůli větší části jeho obyvatelstva, Srbů i tam-
ních muslimů, kteří se bouřili se zbraní v ruce proti
novým okupantům. V roce 1878 tyto bouře vedl
muslim hadži Loja Salih, který byl pak roky vězněn,
s amputovanou dolní končetinou, v Terezínské pev-
nosti. Obzvláště veliké a krvavé nepokoje probíhaly
v roce 1882, kdy Srbové a muslimové, snad po prvé
v dějinách, bojovali bok po boku proti čtyřem ra-
kousko-uherským divizím. Existují o tom i doku-
menty, například podepsané tureckým velitelem
Ibrahim-begem Čengićem a srbským velitelem
Stojanem Kovačevićem. Povstání bylo nemilosrdně
potlačeno. Muslimové v BaH byli většinou půvo-
dem Srbové, z části i Chorvati, kteří za turecké oku-
pace (pro Bosnu začala za Mehmeda II. Dobyvatele
v roce 1463) přijali islám, poturčili se, kolaborovali
s tureckými okupanty. Měli se jako „sultánovi sy-
nové“ lépe. Muslimové v BaH nejsou zvláštní
národ, ten z nich udělal z politických důvodů,
z části v srbský neprospěch, až jugoslávský prezi-
dent Josip Broz Tito (v roce 1974). Jen proto se
dnes Muslim má psát s velkým M. Mnozí z Mus-
limů nicméně vždy moc dobře věděli, že jsou pů-
vodem Srbové, jen muslimského náboženství.
Proto také významný muslimský poválečný spiso-
vatel z BaH Meša Selimović o sobě prohlašoval,
k nevoli tehdejších úřadů v Titově SFRJ, že je Srb
muslimského vyznání.

Rakousko-uherská anexe již Tureckem okupo-
vané BaH (v roce 1908) vedla až téměř k válce proti
sousednímu úspěšnému a vzmáhajícímu se Srb-
skému království. Válečná protisrbská vídeňská
klika, podněcována Německem s jeho Drang nach
Osten, chtěla za každou cenu vyvolat se Srbskem
válku a Srbsko zničit, aby nemohlo být vzorem pro
osvobození se slovanských národů na Balkáně,

okupovaných Ra-
kousko-Uherskem.
V dalších letech na
tom úporně praco-
val i Conrad von
Hötzendorf, náčel-
ník generálního štábu rakousko-uherské armády.
Porážka Turecka balkánskými pravoslavnými státy,
tedy Bulharskem, Černou Horou, Řeckem a Srb-
skem, které bylo vojensky nejúspěšnější, vyvolala
ve Vídní zděšení. Významný český politik Václav
Klofáč se účastnil velikého srbského vítězství u Ku-
manova nad Turky (říjen 1912), kde ho bratrským
obětím přivítal velitel I. srbské armády princ - re-
gent Alexandr Karadjordjević. Rozdrcení tureckého
vojska u Kumanova bylo „pomstou za kosovskou
porážku“. A 9. června 1913 to byl Klofáč, který ve
vídeňském parlamentu označil Rakousko-Uhersko
za strůjce všech zločinů a atentátů na Balkáně,
které štvalo tamní národy jeden proti druhému.

V té době v BaH chorvatská, muslimská i srbská
mládež začaly svorně bojovat za sociální i politické
reformy (už znali profesora T. G. Masaryka), proti
rakousko-uherské okupaci. Nechtěli jednoho oku-
panta vyměnit za jiného, byť i třeba civilizovaněj-
šího, ale svobodu stejně potlačujícího. Mládež se
radikalizovala. Zrodila se svým způsobem revo-
luční organizace Mladá Bosna, jejíž členové (napří-
klad Srb Žerajić, Chorvat Jukić a další) začali
páchat atentáty na významné okupační činitele.
V šarvátkách s policií byl například vážně zraněn
mladý muslim Salih Šahinagić. Mezi bouřící se
mládež Mladé Bosny té doby patřil i budoucí srb-
ský spisovatel Ivo Andrić, pozdější nositel Nobelovy
ceny za literaturu (v roce 1961). 

Do rozjitřené situace po srbských vítězstvích
v Balkánské válce, kdy mládež Mladé Bosny byla
plna bojového nadšení, kdy Srbové začali snít do-
konce i o připojení k Srbskému Království, ohlásil
rakousko-uherský následník trůnu František Fer-
dinand d�Este svou inspekční cestu do Sarajeva
v anektované Bosně a Hercegovině, spojenou s ná-
vštěvou tamní nemocnice a vojenskou přehlídkou.

Gavrilo Princip
a Sarajevský atentát
Rajko DOLEČEK
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100 LET OD VYPUKNUTÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Termín té slávy naplánoval na 28. června 1914,
tedy na Vidovdan, což je pro Srby posvátný den.
Toto Srbové pokládali za otevřenou provokaci ne-
náviděných okupantů, protože se jednalo o výroční
den velké srbské porážky na Kosovu poli v roce
1389, kterou Srbové pokládali za svůj „svatý den“,
protože, ačkoliv byli vojensky na hlavu poraženi na
Kosovu, nepřijali islám a bojovali proti Turkům i na-
dále, ještě více než 500 let, až do vítězného konce
v Balkánské válce v roce 1913. Vojenským správ-
cem Bosny a Hercegoviny byl toho roku 1914 ne-
příliš schopný, ale zato tvrdě vládnoucí generál
Oskar Potiorek (původem Slovinec). Ten nevzal pří-
liš vážně v potaz rozhořčení značné části revoluční
mládeže Bosny a Hercegoviny a nemalé části oby-
vatel, a poněkud podcenil ochranu následníka ra-
kousko-uherského trůnu.

A tak dne 28. června 1914 vykonal v Sarajevu
na následníka trůnu Ferdinanda d�Este úspěšný
atentát jeden ze sedmi připravených atentátníků,
téměř 20letý Srb Gavrilo Princip, který při tom ne-
chtěně výstřely ze své pistole zabil i jeho choť Žofii,
vévodkyni z Hohenbergu. Jediný ze skupiny aten-
tátníků, který se zachránil útěkem do Černé Hory
a Srbska, byl Muhamed Mehmedbašić, který
o sobě říkal, že je Srbem muslimského nábožen-
ství. Oba byli členové Mladé Bosny. Gavrilo byl sta-
tečný, tichý, odhodlaný a inteligentní. Tělesně byl
ale celkem neduživý, zřejmě již tehdy trpěl tuber-
kulózou. Pocházel z velmi chudé, původně země-
dělské rodiny, z oblasti Srbského Grahova. Byl do
svého pracovního úrazu nosu hezký chlapec. Do-
konce prý psal i verše. Pocházel z devíti dětí, z kte-
rých přežili jen tři chlapci. Gavrilův bratr Nikola byl
dokonce lékařem. V roce 1941 ho jako Srba za-
vraždili ustašovci v koncentračním táboře Jaseno-
vac, v Nezávislém státě Chorvatsko.

Gavrilo, kterého pro jeho politickou činnost vy-
hodily rakousko-uherské úřady v BaH ze šesté
třídy gymnázia, odešel do Srbského Království, kde
pokračoval ve studiu gymnázia, tady nejednou
i těžce pracoval, aby se nějak uživil. Ze svých bíd-
ných příjmů si při tom i nadále kupoval knihy,
vzdělával se, nadšeně sledoval revoluční nálady
Mladé Bosny. O té době a o mladých revolucioná-
řích napsal později jeho druh Borivoje Jevtić:
„I když hlad a nouze nebyly vzácnými hosty,  v Bě-
lehradě, v Piemontu Jugoslávie, se žilo svobodně
a volně se vdechoval vzduch. Bělehrad byl jako
místo oddechu po pronásledováních v Rakousku-
Uhersku…“

Za Balkánské války se Gavrilo jako dobrovolník
hlásil do Srbské armády, dokonce u významného
četnického (čti četnyckého - patřícího k srbské
patriotistické organizaci četniků, původně bojov-
níků proti Turkům) velitele Voji Tankosiće, majora
srbské armády. Nebyl ale přijat pro chatrný zdra-
votní stav a hubenost. Připojil se ideově k cílům
organizace Černá ruka některých srbských důstoj-
níků s heslem Sjednocení (slovanských národů)
nebo Smrt, jejímž cílem byl i atentát na Františka
Ferdinanda D�Esteho, až přijede na Vidovdan do
Sarajeva. S touto organizací nechtěla vláda Srbska
mít nic společného, byla proti jakýmkoli akcím,
které by Rakousko-Uhersko (spolu se svým spo-
jencem Německem), mohlo zneužít a zaútočit na
Srbsko, vyčerpané (byť vítěznou) válkou proti Tur-
kům (1912-13) a pak i proti Bulharsku. To totiž na
nátlak Rakouska-Uherska a Německa přepadlo
své spojence v boji proti Turkům - Řeky a Srby
(v létě 1913), aby jim odebralo část jimi vybojova-
ného území od Turků. Bulharsko však bylo roz-
hodně poraženo a ztratilo většinu získaných
oblastí. Tehdy na něho znova zaútočilo i v Balkán-
ské válce poražené Turecko a ze ziskuchtivých dů-
vodů i Rumunsko.

Smrt následníka rakousko-uherského trůnu 28.
června 1914, na Vidovdan, otřásla mocnářstvím.
Tamní válečná klika, která chtěla už dříve napad-
nout a obsadit Srbské království, měla teď trumfy
v rukou. Z té doby jsou i slova Vídeňáka v místním
žargonu „Serbie muss sterbien (=sterben), tedy
„Srbsko musí zemřít“. Srbsko se zoufale snažilo
vyhnout se válce, přijalo všechny podmínky ra-
kousko-uherského ultimáta (po vraždě nenávidě-
ného představitele okupantů Ferdinanda
D�Esteho), kromě jediné, totiž aby samy rakousko-
uherské úřady v Srbsku mohly vyšetřovat okolnosti
sarajevského atentátu. Za měsíc po atentátu, 28.
července 1914, Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srb-
skému království válku. A tím začala 1. světová
válka a její hrůzy.

Všichni atentátníci, kromě Mehmetbašiće, byli
pozatýkáni a pokud jim bylo 20 let a nebo více, byli
odsouzeni k smrti oběšením. Po samotném aten-
tátu se Gavrilo pokoušel o sebevraždu kapslí kya-
nidu, ale bez úspěchu, kapsli vyzvracel. Podobně
i druhý atentátník před Gavrilem, Nedeljko Čabri-
nović s bombou, s kyanidem neuspěl ani třetí
atentátník Trifko Grabež, který byl zatčen prchající
ve vlaku směrem do Srbska, spolu s autorovou
tetou Lepou Lalićovou. 
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65. SJEZD ODSUNUTÝCH NĚMCŮ Z ČESKOSLOVENSKA, ROKU 2014
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ctěné dámy, pánové, milí sudetští Němci,
nelitovali jste námahy a nákladů, abyste přijeli

na setkání o Letnicích, jste zde ve velkém počtu -
z Německa, Rakouska, z České republiky a dalších
četných států. Před sebou vidím ve vašich tvářích
odhodlanost. Náš čtvrtý kmen Bavorska je dyna-
mický! Všechny vás vítám na sudetoněmeckém
srazu!

Jako nová patronka sudetských Němců jsem
ráda, že jsem s vámi. Je to čest a závazek, zaha-
jovat tento vrchol sudetoněmeckého roku. Vítám
vás ve fuggerovském městě Augsburku. Jsem
ráda, že je tu s námi jeho primátor jako v přede-
šlých letech. Milý Kurte Grible, srdečně vítám, a dě-
kuji za tak velkorysé pohostinství. 

Samozřejmě si v tom roce kladete otázku: Co je
možné očekávat od nové patronátní ministryně?
Od dětství jsem v mé hornofalcké vlasti zažívala
soužití místních obyvatelů s vyhnanými z vlasti.
Doba byla tenkráte, milí sudetští Němci, když jste
přišli, velmi dramatická. Po útěku a vyhnání jste
byli zcela bez prostředků. Mnozí jste přišli v dět-
ském věku. Nevěděli jste, zda někdy svou vlast
ještě uvidíte, zda uvidíte kostel, ve kterém jste byli
pokřtěni, školu, jíž jste navštěvovali, náves, na
které jste s přáteli trávili četné hodiny.  S rodinami
jste se dali do díla, a vybudovali si novou existenci.
S poválečnou místní generací jste společně vybu-
dovali zemi, která byla (po 2. světové válce) v tros-
kách. K těmto výkonům mám velký respekt. Dnešní
Bavorsko a Německo jsou mezinárodně uznávány
jako světový formát. Bez vašeho nasazení, opti-
mismu by toho nebylo dosaženo.  Zaplať Pánbůh
za to! Jsem ráda, že v nové funkci v bavorské vládě
jsem příslušná pro vaše záležitosti.  Svůj úkol beru
s respektem. Chci přispět k tomu, aby patronát Ba-
vorska nad sudetskými Němci i v sedmém deseti-
letí byl živý. Co kdysi bavorský premiér dr. Hans
Erhard v roce 1954 uvedl v život, to pokračuje
i dnes. Patronát bude i v budoucnosti působit po-
žehnaně.  Proto, milí sudetští Němci, buďte nadále
angažovaní a ochotní stavět mosty ve středu Ev-
ropy. Sebevědomí musí být také mezi mladými. Vě-
nujme se úkolům dneška i zítřka, je to odpovědnost
vůči minulosti a podnětem pro přítomnost a bu-
doucnost. Bavorská vláda je na vaší straně: do bu-

doucnosti jdeme
společně!

Milí sudetští
Němci, patříte
k důležitým opo-
rám naší společ-
nosti, naší
demokracie, na-
šeho spravedlivého
systému. Jako i jiní vyhnaní jste poznali vyvlast-
nění, zbavení práv, kolektivní obviňování, a proti
své vůli jste byli donuceni opustit vlast. Vy jste však
tuto spirálu neroztáčeli, naopak jste ji zastavili.
Řekli jste, že něco takového se již nebude opako-
vat. Jednotná Evropa bez nacionalistického řádění.
Agitovali jste pro lidská práva, pro Evropu lidských
práv a ochranu menšin, pro demokracii, spraved-
livý stát, pro dialog a porozumění na základě spra-
vedlnosti. 

Plný síly, bohatý na duchu, tak vystupuje Bernd
Posselt, bavorský lev a mluvčí sudetoněmecké ná-
rodnostní skupiny. Milý Bernde, ty jsi silný a pře-
svědčivý bojovník za lidská práva. Sudetští Němci
to dovedou ocenit. To dokázali i tvou nedávnou vol-
bou do funkce předsedy. Evropa po evropských
volbách v květnu 2014 něco ztratila.  Tvé kompe-
tence, tvé zkušenosti! Těšila bych se, kdybys, milý
Bernde, opět šel do Evropského parlamentu, a tam
zastupoval sudetoněmecké zájmy. Jak důležité
bylo tvé nasazení pro evropské dílo míru!

V roce 2014 si připomínáme vypuknutí první
světové války před 100 lety. My si zároveň připo-
mínáme i začátek druhé světové války před 75 lety.
Jsme tímto varováni, abychom se i v budoucnu an-
gažovali za lidská práva a za porozumění a usmí-
ření národů. 

Gratuluji Milanu Horáčkovi, novému nositeli Kar-
lovy ceny. Je to nebojácný a příkladný bojovník za
svobodu, za spravedlivé uspořádání vztahů mezi
národy. V ukrajinském konfliktu je jasný evropský
směr. Kdo si myslí, že respektování lidských práv
v Evropě je samozřejmostí, ten zavírá oči před sku-
tečností. Pomyslete na dramatický vývoj na Ukra-
jině. Demokracie a právo musí být silnější, než
spirála násilí a separatismu. Jako přesvědčení de-
mokraté musíme a budeme v Evropě stát pohro-

Z projevu Emilie MŰLLEROVÉ, státní ministryně pro práci 
a sociální věci, rodinu a integraci, u příležitosti zahájení 65.
sjezdu odsunutých Němců z ČSR, Augsburk, SRN, 7. června 2014
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100 LET OD VYPUKNUTÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Gavrilo Princip se během soudu choval velmi
statečně, jako by se najednou stal mluvčím skupiny
atentátníků. Uvádí se jeho slova: „Idea (atentátu)
vznikla v nás samotných a my sami jsme si ji usku-
tečnili… My jsme milovali svůj národ… Nemám
co říci na svoji obhajobu… Ti, co se pokoušejí do-
kázat, že nás někdo navedl k vraždě, nemají
pravdu… Vím, co se děje na vesnicích a proto jsem
se chtěl pomstít - a ničeho nelituji…“

Gavrilo (kterému do věku 20 let chybělo doslova
pár dnů) byl odsouzen na 20 let do těžkého žaláře
v Terezíně. Zde byl vězněn doslova za nelidských
podmínek, dlouhé dny ve tmě a v chladu, s mizer-
nou, nedostatečnou stravou, na tvrdé pryčně, navíc
dva roky s okovy, připevněnými na těle. Za těchto
trýznících podmínek ve vězení došlo u Gavrila
k rozšíření tuberkulózy kostí, kvůli čemuž mu byla
amputována pravá ruka. Osvobození se již nedo-
čkal. Zemřel zcela kachektický 28. dubna 1918,
vážil pouhých 40 kg… Žalářníci ho po-
hřbili na neznámém místě, aby se jeho
kosti nestaly ohniskem úcty. Toho místa
si ale všiml jeden český žalářník, který
po osvobození ukázal místo hrobu a tak
byli Gavrilo Princip a jeho uvěznění
a též zemřelí druhové exhumováni a po
převezení ostatků slavnostně pohřbeni
v roce 1920 v Sarajevu. V té době byly
objeveny i dopisy rodiny Gavrilovi, které
mu nebyly v žaláři předávány. Jako za-
jímavost je možno uvést, že v Princi-
pově cele byl žalářován i Salih Loja,
jeden z vůdců povstání proti Rakousku-
Uhersku v roce 1878. Srbské království
bylo přepadeno RU armádou z BaH, pod
velením Oskara Potioreka a utrpělo zdrcující po-
rážku už v srpnu 1914 na pohoří Ceru. Srbské ar-
mádě při tom velel generál Stepa Stepanović, který
za vítězství získal titul vojvoda (=maršál). Ruský
car Mikuláš II. neváhal okamžitě přijít na pomoc
bratrskému pravoslavnému Srbsku a vyhlásil Ra-
kousko-Uhersku válku, i když bylo Rusko na válku
nepřipravené, vyčerpané prohranou válkou s Ja-
ponskem (roku 1905) a revolučními událostmi ve
stejné době. Francie se také nezdráhala pomoci
přepadenému Srbsku. Jen Anglie, příliš často dříve
protisrbská, do války vstoupila značně váhavě.

Od začátku války začalo martyrium desítek tisíc
Srbů v BaH. Pogromy proti Srbům probíhaly nejen
tam, ale i v Chorvatsku a dokonce také ve Slovin-
sku. Chátra, podněcována klerikálními kruhy

a chorvatskou stranou práva (frankovci), a spolu
s nimi mnozí muslimové, rabovali a vypalovali srb-
ské domy a obchody. Byli i zabíjeni lidé srbské ná-
rodnosti, vše za tichého souhlasů
rakousko-uherských úřadů. Srbové začali také
plnit koncentrační tábory Rakousko-Uherska
v Aradu, Soproni, Doboji, Kecskemetu, Štýrském
Hradci i jinde. Stovky nevinných byly oběšeny (jen
v hercegovské Trebinji to bylo 87 Srbů). Mezi uvěz-
něnými, mučenými a nakonec i zlikvidovanými byl
i nejeden významný muslim, například Avdo Sum-
bul, vedoucí muslimského kulturně-vzdělávacího
spolku Gajret, nebo Mehdžed Mutevelić z tamní
mládežnické organizace. Hodně dobrovolníků
z BaH přeběhlo k srbské armádě, aby tak mohli bo-
jovat proti nenáviděnému Rakousku-Uhersku. V řa-
dách srbské armády proto zahynul nejeden
muslim, jako Rizvan Sefo, podporučík Ibrahim Ko-
madina, Husnija Kurtović a četní další.

Gymnazista Gavrilo Princip byl mezi svými spo-
lubojovníky velmi oblíben. Vedoucí člen Mladé
Bosny, student a revolucionář Vladimír Gačinović
o něm řekl: „V naší skupině byl Princip nejmladší.
Byl vždy do sebe uzavřený a skromný, držel se
jaksi stranou. Vyhýbal se teoretickým diskusím, ale
vždy sháněl knihy a doslova je hltal…“ Kamarádi
mu říkali Gavroš, podle chlapce z Hugova románu
„Bídníci“. Tato přezdívka se mu prý líbila. 

Gavrilo Princip neváhal položit svůj mladý život
za své ideály. Takových jako on bylo v té době mezi
mládeží hodně. Za současné muslimsko-chorvat-
ské vlády Bosny a Hercegoviny byly v Sarajevu pa-
mátky na Gavrila Principa zcela odstraněny.

26. červen 2014 v 18:20 hod
České národní listy
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65. SJEZD ODSUNUTÝCH NĚMCŮ Z ČESKOSLOVENSKA, ROKU 2014
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ležitý den, hodný pozornosti. Ale jeho historický kon-
text je zcela jiný. Z mého hlediska je jenom jedno
řešení: národní den vzpomínek, který připomene váš
osud. Národní den je projekt pro začátek legislativ-
ního období a nikoliv pro jeho konec! 

Milí sudetští Němci, na počátku sedmého dese-
tiletí patronátu Bavorska nad vaší národnostní sku-
pinou stojí celá řada úkolů. Předně jde o udržování
sudetoněmeckého kulturního dědictví, dostatečné
vzpomínání na osud, který vás potkal při útěku
a vyhánění, o dialog a porozumění s Čechy na zá-

kladě míru, rovnoprávnosti a historické pravdy.
Společně do budoucnosti - to chci s vámi všemi
praktikovat. Společně do budoucnosti - to chci
s vámi všemi sdílet a prožívat. 

Přeji vám 65. sudetoněmecký sraz s jasnými cíli,
hodně radosti, a dobré vzpomínky na starou vlast.
Těším se na setkávání s vámi. Všechno dobré
a hodně štěstí!

Volný a krácený překlad Jaroslav LIŠKA
Praha, 19. července, 2014. 
www.ceskenarodnilisty.cz
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madě! Porozumění lidu v Evropě je klíčem pro svo-
bodnou a mírovou budoucnost našeho sjednoce-
ného kontinentu. Jde na všech stranách o to,
porozumět dějinám. 

Právě to je mottem letošního sudetoněmeckého
srazu „Pochopit dějiny - budoucnost utvářet.“
Nikdo jiný než Václav Havel, bývalý český prezi-
dent, to již v roce 1990 podtrhl, když řekl: Jsme za-
jedno, že předpokladem pro opravdové přátelství
našich národů je pravda.

Benešovy dekrety jsou bezprávím a zůstanou
bezprávím. Od této historické pravdy se nene-
cháme odvést. Do Evropy míru a svobody Bene-
šovy dekrety nepatří. Je to bodlina v evropském
společenství hodnot, zabraňující, aby se rány za-
hojily. Hledání pravdy je v ČR intenzivní. Nelze pře-
hlédnout, že na české straně dochází k pohybu
pozitivním směrem. Nikdy nebyl souhlas občanů
v ČR k dekretům o vyhánění tak nízký jako letos.
Nová česká vláda dala znamení ochoty k porozu-
mění a tzv. Klausovu klauzuli označila za vyřízenou.
Také ve vzájemné diskusi o vyhánění je něco no-
vého. Roční zasedání Německo-českého diskus-
ního fóra se letos bude zabývat těžkými kapitolami
německo-českých dějin. Vidíte, jde to kupředu
a tím správným směrem. Můžete být jisti, že vaše
oprávněné požadavky má bavorská státní vláda
stále na zřeteli.

Milí sudetští Němci, pokroky při prohlubování di-
alogu a vzájemné důvěry se v bavorsko-českých
vztazích vycítí. Nedávno jsem se sešla s novou ko-
legyní na českém ministerstvu práce a sociálních
věcí. Paní Marksová -Tominová je k bývalým kra-
janům otevřená. Víte to! Chci dialog s ní nadále
prohlubovat. Bavorsko plánuje vlastní zastoupení
v Praze.  Toto zastoupení musí pečovat o úzký
vztah se stávající sudetoněmeckou kanceláří. O to
budu dbát jako patronátní ministryně. Spolehněte
se na to! Od doby vzájemných návštěv premiérů
obou zemí začala nová kapitola v bavorsko-čes-
kých vztazích. O tom není pochyb.

Velkým příkazem pro budoucnost je nadále pě-
stovat přeshraniční dialog a častěji se stýkat. Su-
detští Němci mají již po několik desetiletí perfektní
vztahy s Čechy a starou vlastí. Stavíte mosty mezi
Západem a Východem. Vy, milí sudetští Němci, jste
před otevřením železné opony podali Čechům
ruku. Nezapomínejte na to zrovna letos, kdy od
pádu této opony uběhlo již 25 let.  Po této epo-
chální události mohou vyhnaní z domovů, a též pří-

slušníci německé menšiny v Čechách, plnit funkci
mostu ještě lépe. Toto zprostředkování chceme
z Bavorska nadále posilovat.

Požadujeme zřízení Sudetoněmeckého muzea.
Přípravy jedou naplno. Bavorská rada ministrů
teprve v těchto dnech schválila jeho projekt. Vy-
slovuji zvláštní dík Sudetoněmecké nadaci.  Bohu-
žel předseda nadace zde není. My jsme byli u něj
s přáním na uzdravení. Vše nejlepší, milý Franzi
Pano! Muzeem získá náš čtvrtý kmen ústřední
místo, které potřebuje pro kulturní účely, pro stu-
dium mladých lidí, též však pro dialog a stýkání.
Velký dík za podporu z Berlína. Srdečně vítám
v Augsburku Hartmuta Koschyka, pověřence vlády
pro vysídlence a národnostní menšiny, velkého
podpůrce našich vyhnaných ze staré vlasti. 

Opravdovými staviteli mostů jsou sudetoně-
mecká muzea v Bavorsku, Muzeum Poohří
v Markredwitz, a Pojizerské muzeum v Novém Jab-
lonci. To jsou perly muzeí v Bavorsku. O spolupráci
se sudetoněmeckými regionálními muzei platí, že
se musí dále posilovat. 

Milí sudetští Němci, říkám vám z hlubokého pře-
svědčení: na osud utečenců a vyhnaných se nesmí
zapomenout. To jsme dlužni vám i jiným vyhnaným
z vlasti i pozdním vysídlencům. Vzpomínky na bez-
práví, na utrpení se netýkají pouze vás a vašich
rodin. Nýbrž je to záležitost celé naší společnosti,
všech, včetně mladé generace, která takovým osu-
dem nebyla postižena. Vzpomínky posilují vzájem-
nost našich národů v Evropě. Kdo chce mít
sjednocenou Evropu v míru, ten si také musí uvě-
domit stinné stránky našich společných dějin. Za
tři měsíce, 14. 9. 2014 poprvé, oslavíme bavorský
den vzpomínek na oběti útěku, vyhnání a depor-
tace. Těším se na ten den, kdy budeme vzpomínat
na miliony vyhnaných z domovů, kteří za druhé
světové války a po ní byli oběťmi útěku a vyhnání.
Den vzpomínek posílí demokratické sebevědomí
u nás. Bude napomáhat k usmíření. Musíme sázet
na Evropu lidských práv. Křesťanské hodnoty jsou
v Evropě sjednocující. A také jimi zůstanou.

Milí sudetští Němci, osud utečenců a vyhnaných
je příliš významný, než aby byl pouze zemskou vzpo-
mínkou. Váš osud si zaslouží celostátní vzpomínání,
a to dnes! V Německu potřebujeme vlastní celostátní
den vzpomínek za oběti útěku a vyhnání. Jsem ráda,
že vládní strana to vidí také tak. Nyní musí následo-
vat realizace! To však musí být dobře promyšleno.
Hodně se mluví o Světovém dni utečenců. Je to dů-

Když uvažujeme o první republice, což posled-
ních 20 let je velmi frekventované téma, musíme
bezesporu konstatovat, že v tak krátkém období
jako je pouhých 20 let bylo vytvořeno množství po-
zitivních hodnot, a to ve všech oblastech lidské čin-
nosti. I laikovi se stačí podívat kolem sebe,
například na výstavbu našich měst realizovaných
ve dvacetiletí 1918 -1938. Každý by asi z vlastní
oblasti svého zájmu doplnil další skutečnosti.
Zvlášť významná jsou umělecká díla, a to ze všech
oblastí umění, proto právě v tomto dvacetiletí stále
hledáme i pro naši současnost inspirační zdroje.
Tedy i všechny trable, vše to, co se nepodařilo,
mělo jistou svou záštitu v ideálu v představě, v cíli
snažení.  Asi by se v této souvislosti hodilo slovo
vize. Bohužel dnes je právě toto slovo, a to doslova,
zdiskreditováno jeho současným zneužíváním.
Dnes naše společnost, tedy naše současnost, ne-
vládne fakticky žádnou vizí, žádným ideálem, který
by chtěla postupně naplňovat, žádnou perspekti-
vou a to v žádné oblasti. Z našeho slovníku na-
prosto vymizel budoucí čas. Stále je ještě
populární čas minulý, i když je to stále obtížnější
pomlouvat něco, co bylo před více než 30-40-50
lety. „Budoucnost“, ve všech podobách fungovala
proto, aby se k ní směřovalo, samozřejmě, že ide-
ální představy se nikdy nemohly bezezbytku vypl-
nit, ale ta představa tu byla proto, aby se s její
perspektivou poměřoval současný stav. Každá sou-
časnost má svou hodnotu tehdy, jestliže zná svou
minulost a snaží se koncipovat svou budoucnost.

Tak je to taky s ide-
ály. Stát se udržuje
na ideálech, na kte-
rých vznikl. Jaké to
byly tedy ideály li-
stopadu 1989? Jak
tyto ideály kores-
pondují s naší sou-
časností? Co z nich
zbylo, a zbylo
vůbec něco? Obra-
cím se na pamět-
níky. Mladá
generace je totálně
desinformovaná, avšak, a teď píšu jako kantor, ob-
jevuje se u ní jistá zvědavost. Bylo to opravdu tak,
jak se nám to mnozí snaží namluvit? Asi si ti sou-
časní mladí budou muset projít zdlouhavým pozná-
váním a jistě to nebudou mít snadné. I přes to
všechno stojí stále zato si připomínat ten hluboký
rozpor mezi ideály listopadu 1989 a naší součas-
ností. Dnes se nad tím nikdo nezamýšlí, nikdo dnes
nic nepoměřuje, nastolený režim se jen snaží
v podstatě hasit různé katastrofy. Pan náměstek
kradl, členové policejního sboru se spolčili..., vládu
ovládala kantinská, vnuk zardousil babičku... Nemá
ten dnešek vůbec budoucnost, minulost je často
jen pouhým podstavcem pro politické proklamace,
a v tomto slova smyslu se většina vůbec bojí o sou-
časnosti uvažovat. Jak dlouho ještě tento stav vy-
drží??? 1. 7. 2014

Stát se udržuje na ideálech,
na kterých vznikl!
Věra BERANOVÁ
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ROZHOVOR
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Proč se Odcizená krajina jmenuje zrovna takhle
– a ne třeba Ukradená krajina?

Slova „odcizená“ a „ukradená“ jsou sice syno-
nyma, ale to první má přece jen víc významů. Od-
cizit se člověku může nejen věc, ale i někdo blízký,
jeho práce, rodné město, nebo dokonce vlast. Můj
román se zčásti odehrává na Neveklovsku, které
bylo za druhé světové války českému obyvatelstvu
doslova ukradeno nacisty, i když se mluvilo jenom
o „zabrání“. Na 60 tisíc původních obyvatel měst
a vesnic Němci z regionu vystěhovali a v každé
obci ponechali jen pár Čechů na nutné práce. Jinak
se ze „zabraného“ stalo jedno velké dělostřelecké
cvičiště SS a v budoucnu zde měly vzniknout tzv.
SS Hofy, dvory raněných válečných hrdinů. Po-
druhé byl zdejší kraj odcizený už jen zčásti – to
když v rámci nucené kolektivizace byli ze svých
statků po únoru 1948 vyháněni tzv. kulaci. Do tře-
tice pak byl v devadesátých letech, tedy už po Li-
stopadu, ukraden jedné ze zdejších rodin obraz
slavné surrealistické malířky Toyen (vlastním jmé-
nem Čermínové) Severní krajina – a přestože se po
letech objevil na trhu s výtvarným uměním, dodnes
nebyl vrácen svým legálním majitelům. Tahle kri-
minální kauza, kterou jsem sledoval i u soudu, mě
vlastně k napsání románu inspirovala, protože ji
považuji za úžasnou metaforu polistopadového vý-
voje v naší zemi, disidenty kdysi označované za ne-
vzkvétající Absurdistan. Bohužel, místo vzkvétající
země se z naší vlasti stal Absurdistan na druhou.
Takže jsem ve svém románu pouze nahradil Se-
verní krajinu Odcizenou krajinou, kterou ovšem ne-
namalovala Toyen, jejíž pseudonym se čte Toajen,
ale Tomáš Rajen, přítel obou hlavních hrdinek ro-
mánu – Very a Emy. Pokusil se v něm zachytit sur-
realistickými výtvarnými prostředky krajinu
zdevastovanou Němci. Vlastní osudy obou hlavních
hrdinek, ale i osudy jejich blízkých a onoho obrazu,
který má jisté magické vlastnosti, pak román sle-
duje až do nedávných dnů v sedmi částech, které
mají tak trochu meteorologické názvy – od Potopy
přes Mráz, Oblevu, Horko a Smog až po Globální
oteplování a Sametovou plíseň.

To zní ovšem mnohem zajímavěji než anotace
na zadní straně obálky tvé knihy.

Ta anotace byla
původně psaná pro
potřeby soutěže
n a k l a d a t e l s t v í
MOBA o nejlepší
rukopis historic-
kého románu či
historické krimi, ve
které Odcizená kra-
jina nakonec zís-
kala první cenu
Brněnský dukát,
a byla proto delší.
Na obálku se celá
nevešla a při propagaci knihy byla ještě zúžená jen
na ten historický úvod. Ve skutečnosti, jak už jsem
řekl, zachycuje všechny hlavní politické zvraty
u nás za posledních osmdesát let – a především
osudy mých hrdinů, se kterými se popisované udá-
losti opravdu nemazlily.

Postavami románu jsou tedy skuteční lidé?
Tak bych to neřekl. Mají však své reálné před-

lohy. Psal jsem je podobně, jako malíř maluje my-
tologické bytosti podle živých modelů. Jsou jim
pouze podobné a některé z nich mají i podobné
osudy.

V románu se však objevují také exponenti před-
listopadového režimu a příslušníci StB. I ti mají své
reálné vzory, nebo jsou více méně vyfabulovaní?

Mají své reálné předlohy. Některé z nich jsem
měl možnost poznat osobně, i když většinou ne
v tak vypjatých a traumatizujících situacích jako
někteří moji hrdinové. Stačilo mi to však k tomu,
abych věděl, že i takové situace a zážitky byly
mnohem složitější, než jak je současná česká be-
letrie či filmová a televizní tvorba s oblibou líčí, že
dělicí čára mezi dobrem a zlem nebyla vždycky
jednoznačná a že se slušní a charakterní lidé našli
na obou stranách pomyslných barikád – stejně
jako ti neslušní a bezcharakterní, stateční nebo
ustrašení, přizpůsobiví či nepřizpůsobiví.

Jaký ohlas má Odcizená krajina u čtenářů a li-
terární kritiky?

U čtenářů vesměs velmi dobrý – bohužel těch
čtenářů je zatím podstatně méně, než bych si přál.

TŘIKRÁT ODCIZENÁ KRAJINA
Rozhovor se spisovatelem Jaroslavem Čejkou o jeho nejnovějším románu
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Tak už zase půjdeme k volbám. Když nyní před vol-
bami pravicově konzervativní síly prohlašuji, že
v těchto volbách jde o hodně, tak mají pravdu. Samo-
zřejmě, že si věří a domnívají se, že zvítězí. A to přesto,
že za jejich podílu na vládě „rozpočtové odpovědnosti“
dosáhly korupční skandály nebývalého rozsahu včetně
nepochopitelných církevních restitucí, že nám toho
v republice už moc nepatří, a to včetně bank. Do na-
šich myslí vštěpují neustále jakési myšlenky naši cesty
do Evropy a strach z Ruska jako největší slovanské
země.  Musím říci, že mnohé tyto fráze působí na mě
odpudivě. Za nimi se totiž skrývá hluboký politický vý-
znam. Vybízí i k otázce: byli jsme někdy jinde než v Ev-
ropě? Všichni dobře víme, že naše republika patřila
a patří k oněm více jak 45 státům, které tvoří základ
pevniny s největší hustotou zalidnění ze všech světa-
dílů. Chloubou Evropy jsou překrásná území Francie,
Itálie, Španělska či na severu Evropy Finska, Švédska,
Norska, Dánska, jsou to například i veliké rozlohy se-
veroněmeckých nížin či ruských rovin, veliké ruské
řeky Volha, Dněpr, Don, území s bohatým nerostným
bohatstvím, stejně jako české toky Labe, Vltava
i úrodné lány polí Čech, Moravy a Slezska. Za geogra-
fický střed Evropy je označován vrch Melechov na
Havlíčkobrodsku. Naše národy žily a žijí ve středoev-
ropském prostoru. Velkomoravská říše a od přelomu
9. a 10. století České knížectví, od roku 1198 České
království, byly toho důkazem. Po staletí vedly zápas
o svou existenci.

Historik a politik František Palacký v roce 1868 na-
psal: „Po dávno vykonaném poněmčení Slovanů na
severu, západu i jihu nevymřeli jsme my Čechové, ač
nás potkaly bezpříkladné katastrofy a po několik sto-
letí byla utlačována národnost naše..stále vzmáhající
se strana snaží líčiti nás pod zástěrou německého vla-
stenectví…co klín v těle německém nebem i peklem
hýbajíc sprovodila by nás ráda čím dříve tím lépe, kaž-
dým způsobem násilně ze světa, jakožto oběť propad-
lou neuprositelnému Molochu moci a nadvlády
německé….Je zapotřebí, abychom se vynasnažovali
ducha mezi sebou oživovati, abychom zase jim oživo-
váni byli….“.

Ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století náš vztah
k vlasti a národu vyjadřovala píseň „Kde domov můj“.
V ní rodná země nebyla nikdy předmětem sentimen-
tálního a mlhavého hledání či toužení, ale radostným

a hrdým dokladem obrozeného
národního života, vůle, ochoty
a schopnosti našeho lidu svoji
zemi spravovat a vést. Druhá
sloka hymny, kterou však málo kdo z našich občanů
zná, zobrazuje politický a morální růst české společ-
nosti. „Kde domov můj, kde domov můj? V kraji znáš-
li bohumilém duše útlé v těle čilém, mysl jasnou, znik
a zdar, a tu sílu vzdoru zmar: to je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy - domov můj, mezi Čechy - domov můj“.

Naše národy zažily Rakousko-Uhersko i Velkoně-
meckou říši a vždy toužily po své svobodě, suverenitě.
Nelze se divit, že různě skryté formulace o naší cestě
do Evropy i jakési podivné zakrývání či potlačování slo-
vanství, vedou k novým zamyšlením nad naší národní
existencí. Pronášejí se fráze o svobodě a demokracii,
dokladují se mnohé odsouzeníhodné činy proti lid-
skosti, které jsou dílem jen jakoby ruských a českých
komunistů, aniž by si kdokoliv připomenul období po
Bílé hoře, nebo v Protektorátu Čechy a Morava.

Při rozhodování u volební urny bychom neměli ne-
chávat stranou naše tisícileté zápasy o naši národní
svébytnost. Jsou stále živé, a to i při vědomí, že Evropa
by měla být jednotná, taková, v níž budou respekto-
vány národní zájmy, v níž rozvoj vědy, techniky, vysoká
intenzita a produktivita práce, se stanou prostředkem
k šťastnému životu lidí nejen v Bruselu, Berlíně, Lon-
dýně, Římě či Paříži, ale i v Moskvě, Varšavě, Bratislavě,
v Praze, Brně a také ve všech vesničkách a městech
naší krásné vlasti. 

Při předávání volebního lístku do volební urny ne-
volme ty síly, které přivedly naše národy do svízelných
situací, ale strany, které podporují uspokojování potřeb
a zájmů všech sociálních skupin a jsou přesvědčeni,
že zůstaneme suverénním státem a budeme moci
svobodně rozvíjet naši českou, moravskou a slezskou
kulturu a tradice. Starověká moudrost praví: „Štěstí
moudrého muže spočívá v tom mít hojnost stád, lásku
ženy a svobodu své vlasti!“

Karel Havlíček Borovský dne 5. dubna 1848 v Ná-
rodních listech napsal:

„Národe můj! Vyhledej v dějinách svých velikých
ony listy, na kterých zaznamenáni jsou velicí činové
otců tvých, těmi tuž nyní mysl svou, těmi podněcuj
ducha svého, těmi připravuj sebe též k velikým
činům!“

PŮJDEME VOLIT
RUDOLF HEGENBART
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DUNÍCÍ PRÁZDNOTA 
MILAN KOHOUT

To ráno jsem si přivstal, neb jsem měl před sebou další z celé řady bez-
výsledných pohovorů o zaměstnání. Můj „kádrový profil" bývalého chartisty,
ale dnes levičáka, mi až do této chvíle vždy zabouchl v Plzni všechny dveře.

Když jsem kráčel ulicí k plzeňské městské galerii, vzpomínal jsem na svoji
polovinu života stráveného v americkém Bostonu a na dlouhou řadu mých
univerzitních rebelantských studentů, zpěčujících se tamnímu politicko-eko-
nomickému kapitalistickému systému. Studentů vytvářejících řady angažo-
vaných performancí a instalací, protestujících proti nadvládě nehorázně se
zužující vrstvě lidí ve společnosti, vlastnící stále větší část celospolečenského
produktu, zatímco těch zbývajících 99 procent jen bezmocně přihlíží, jak je
to jedno procento okrádá. Angažované umění se pro mé studenty stávalo součástí jejich každodenních životů
a jejich vášnivou autentickou výpovědí. Umění splynulo s politikou a ta se životem a ten s uměním.

Došel jsem do galerie a posadil se mezi další tři kandidáty, kteří byli vybráni do závěrečného kola na
ředitele městské galerie. Jako posledního si komise nechala na závěr mne.

Podél dlouhého stolu seděla řada těch nejzkušenějších „znalců umění" a před nimi na stole ležely
kopie mé koncepce rozvoje městské galerie. Z jejich obličejů jsem mohl jasně vyčíst, že byli značně za-
skočeni, protože se jim tím někdo pokouší rozrušit jejich konformní představu o řádné a předpokládané
formě a obsahu servírování městem posvěceného umění. Po několika podle očekávání strnulých otázkách
se na závěr nechal slyšet jakýsi moudrý plzeňský stařešina a slavnostně vyslovil svoji zdrcující kritiku
mé koncepce, kritiku, která definitivně ukončila jakoukoliv naději na přijetí na toto místo:

„Pane Kohout, víte, my jsme s angažovaným uměním skončili v roce 1989!"
Cestou domů jsem si znova přečetl svoji koncepci a přemýšlel jsem, jestli je vůbec nějaká naděje na

oživení současného umění, beznadějně sklouzávajícího jen do buržoazní ozdůbky dunící prázdnoty.
http://www.obrys-kmen.cz/
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Ale čtvrt století ignorování a ostrakizace levicových
autorů ze strany pravicových kritiků a publicistů se
muselo nějak projevit. Posledních deset let jsem
psal už téměř výhradně pod různými pseudonymy
– nejčastěji detektivky coby Michal Fieber.

Pokud vím, tak za své Soukromé bludiště jsi jako
Michal Fieber získal přede dvěma lety v soutěži
o nejlepší českou detektivku roku Cenu Jiřího
Marka?

A se svou Školou detektivů jsem v brněnském
nakladatelství MOBA vyhrál soutěž O poklad be-
nátského kupce. Ale Odcizenou krajinu jsem chtěl
vydat pod vlastním jménem. A lidé znají mnohem
víc Jaroslava Čejku mima, se kterým si mě kdysi
dávno i pletli. Tehdy jsem mu dokonce navrhoval,
aby si jako mnohem populárnější umělec dal po
vzoru Františka Ringo Čecha ještě jedno jméno,
třeba Slepice podle své nejslavnější scénky, a psal
se Jaroslav S. Čejka. Ale neudělal to. Tak mě na-
padlo, že si takové druhé jméno dám sám a budu
se podepisovat Jaroslav Y. Čejka. To „Y“ je zkratka
Yettiho, protože česká literární kritika se ke mně
většinou chová jako ke sněžnému muži – tedy jako
k někomu, kdo vlastně neexistuje. Pak jsem ovšem
zjistil, že stejné „Y“ používá už jiný autor… Výjimky
samozřejmě existují i mezi kritiky – a nejen levi-
covými. Můj předchozí román Klub globálních bez-
domovců, který jsem vydal pod pseudonymem

Jeroným Dubský, obsáhle a pochvalně recenzoval
v Obrysu-Kmeni Alexej Mikolášek, Soukromé blu-
diště na internetovém iliteratura.cz Pavel Mandys,
a redaktor Práva František Cinger si povšiml i mé
Odcizené krajiny, a dokonce ji ve svém hodnotícím
ohlédnutí za knihami přečtenými v minulém roce
zařadil mezi pět nejlepších – hned za román 1Q84
světově proslulého Japonce Haruki Murakamiho
a Krev a mlíko čínského nositele Nobelovy ceny MO
Jena. Mé vnučky ovšem nejvíc nadchlo to, že jsem
„odsunul“ na čtvrté místo první knihu pro dospělé
slavné autorky Harryho Pottera J. K. Rowlingové.

Když už ses o tom zmínil, ty máš nejen vnučky,
ale i vnuky, ne?

Protože mám pět dětí, mám i dost vnoučat – cel-
kem devět. A doufám, že se dočkám dalších.
Dnešní tendenci dávat přednost domům, autům,
zahraničním dovoleným a čtyřnohým domácím
mazlíčkům před dětmi, považuji za poněkud ne-
šťastnou. Ne že bych měl něco proti domům,
autům, cestování či zvířatům – psy dokonce miluju
a chovám, ale děti jsou přece jen světlo života! To
už bych radši oželel svou chalupu a auto. A k tomu
jsem vedl i své děti, takže má nejstarší a už ovdo-
vělá dcera má na krku pět holek jako ve známé
knize Ivy Hercíkové, a přesto si nikdy nestěžuje, re-
kvalifikovala se z novinářky na učitelku, aby je
sama mohla nejen živit, ale také se jim co nejvíc
věnovat, což je pořádný zápřah, a přitom se umí
radovat ze života. Vážím si jí za to víc, než dokážu
vypovědět.

A nemáš chuť zkusit se vyrovnat J. K. Rowlin-
gové i v tvorbě pro děti?

Ne. To bohužel neumím. A fušeřinu nemám rád.
Na čem tedy v současné době pracuješ?
Nedávno jsem dokončil silně autobiografický

retro román Most přes řeku zapomnění. A začal
jsem psát novou divadelní hru – mírně globalizo-
vanou českou crazy komedii Happy Birthday!,
o jedné české rodině rozptýlené po světě, která se
sjíždí domů na oslavu sedmdesátých narozenin
svého otce a dědečka, kterému říkají děda Rajda.
Ale zatím mi to jde jako psovi pastva, protože mě
zlobí zdraví. Jsem totiž to, čemu doktoři říkají po-
lymorbidní pacient.

To zní dost nepříjemně. Takže ti nejen děkuji za
rozhovor, ale taky ti přeju brzké uzdravení, anebo
alespoň zlepšení toho polymorbidního nadělení!

Ptal se Tomáš VANĚK
http://www.obrys-kmen.cz/
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Moje dnešní návštěva antikvariátu. Slečna za pultem.
Na stěně visí velká fotografie Jana Wericha a hned
vedle je na fotce Oldřich Nový.
Já: Slečno, kolik stojí ty fotografie?
Slečna: Těch dvou chlapů?
Já: Ano, těch dvou herců.
Slečna: Se musím zeptat. A to sou herci?
Já: Ano, to jsou, respektive za svého života to herci
byli. Vy nevíte, kdo na těch fotografiích je?
Slečna: Ne! Akorát toho s bradkou jsem viděla, jako
malá, v nějaký pohádce.
Já: Vy jste studentka?
Slečna: Nó. Letos maturuju.
Já: Vzhledem k tomu, že letos maturujete, fakt nevíte,
kdo je Jan Werich a Oldřich Nový? 
(Dobře, toho Nového bych jí ještě odpustil)
Slečna: Ne!
Já: Hm. A chodíte například do kina nebo do divadla?

Slečna: Ne!
Já: A co vás baví, když máte volno?
Slečna: Surfuju po internetu a poslouchám muziku.
Já: No? (S nadějí) A jakou muziku?
Slečna: Justina Biebera. Ten je Boží.
Já: Hm. A budete dál studovat?
Slečna: Nó. Vejšku. Chtěla bych studovat žurnalis-
tiku.(!!!!!!!) a psát vo slavnejch lidech. To by mě ba-
vilo.
Já: Bez pozdravu se otáčím a mizím v pražských uli-
cích, a jen davy lidi kolem mi brání, abych nahlas ne-
řval. Ten Novotňák měl pravdu. (Pavel Novotný,
https://www.facebook.com/pavel.novotny.399).
Je to všechno pakáž nevzdělaná, a nic jiného si ne-
zaslouží, než aby jí dnes a denně oblbovali bulvárem.
Jejich mozkovna totiž na nic jiného nestačí.
Huch. To bylo peklo. 28. 5. 2014 
Našli jsme v elektronické poště

No to je věc. Peklo v antikvariátu 
František PAVLIŠ 
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a dost zla vedle dobra musel vykonat.
Je čas pravý své dluhy vracet zpět
a jak zbabělec se nechovat.

Ani jeden den neprožívat planě
a ztrácet krásu života a světa
a nechat plynout vše odevzdaně,
když vím, jak šíleně čas spěchá.
Chci všechno dobré i zlé vnímat
děti a ženy, úsměvy i pláč,
nechat se láskou zase rozechvívat,
neptat se, co byl jsem zač.

Vždyť k čemu je občasný ten nářek,
radost i smutek, pohoda i žal.
Životem nelze projít bez porážek
přijímám všechno, co mi vždycky dal.
Teď musím hledat, co jsem dlužen
a ne před úkoly těmi utíkat.
Abych mohl být zván mužem
nechci jen slabošsky naříkat.

Jen nežít nadarmo, v pomýlené pýše,
překonat ji nehranou skromností,
aby můj život nebyl jenom klišé
a nepropad se v pocit marnosti.
Ale není to vlastně také přece jen pýcha,
připisovat si, o čem zatím jenom tu sním.
Pochybnost tak někde ve mně zavzdychá.
To lepší já možná ani nevlastním.

ZPŘÍMA
Chtěl jsem psát epos. 
Chtěl jsem však už leccos.
Ve slovech, větách zachytit dějů střípky.
Hodily by se možná do povídky.
Přestal jsem již fanfarónsky snít o slávě
tak pomíjivé. Odolat jí právě, 
kdy se ukáže jako kořist snadná.
Osudová chvíle neodkladná, 
v níž něco správného se rodí,
tak jak to v životě má být a někdy i chodí.
Nelhat sobě natož lidem. 
Přiznat si viny s dětským klidem.
Narovnat páteř, zpříma podívat se
na svět tak roztodivný v jeho plné kráse.
Po celý život si pak připomínat,
dívat se pravdě a svědomí zpříma do očí 
a při tom ty své nikdy nezavírat.

NA ROZCESTÍ
Ve všem se prostě vyznat nelze. 
Neznajíc zákony chaosu, jenž má řád.
Nikde se nepřednáší jeho teze. 
A často nevíme, proč mít koho rád.

U matky k děcku všechno jasné bývá. 
A zdá se jasná také láska k ženě.
Protože žena vždycky něco skrývá,
je zde to téma stále otevřené.

Co však s problémy ve společnosti, 
s rozpory vztahů, nadějí a tužeb,
kde těžko poznat pravdu, skutečnosti
a neopíjet mysl slovy modloslužeb.

Za svoje jednání, úsilí a činy jsme 
ze své podstaty zodpovědní vždycky.
Nikdy to nebude někdo jiný. 
Neplatí omluva, že jsme jenom nicky.

Chceme-li lepší svět, musíme se zbavit 
všeho co jej ničí, trápí, drtí.
A obětovat mnohé z pohodlí a slávy.
Jsme na rozcestí života a smrti.
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LHOSTEJNOST
Kdo žízní musí pro vodu.
Láska nám srdce poutá.
I vězeň má svou svobodu
a svoboda svá pouta.

Lhostejnost žene do dálky.
Bez citů čas jen zírá.
Ukrádá něze korálky
a do pout krásu svírá.

Na misku lásky každý den
musíme něco přidat.
Jinak už za rok nebudem
společně my dva snídat.

Tak jako tůňku pod strání
napájí čistý pramen,
ani my nechcem pokání,
kde na konci zní amen.

Život nám přece nekončí,
ni naše existence.
Nebudem na dni budoucí
pokládat smutků věnce. 

POZADU ZA VĚKEM
Když hledí mámy na své děti
kladou si stále otázku.
Půjde jim škola do paměti?
Budou mít srdce pro lásku?

Znalostí v životě je třeba,
ale jen vždycky akorát.
K vydělanému kusu chleba
je nutno míti také rád.

Jedině v této rovnováze
citu a rozumu lze žít.
Pak člověk jde po správné dráze
úděl svůj schopen naplnit.

Tvým slovům, aby rozuměli
všichni, kdo chtějí rozumět.
Už bychom zapomenout měli
co to je vlastně závidět.

Raději dát se strhnout citem,
než chladnou rukou rozumu.
Je lehké stát se parazitem
ve společnosti konzumu.

Netřeba k tomu zvláštní ústav,
aby každý byl člověkem.
Vždyť lidské srdce umí zůstat
pozadu, mladé za věkem.

ÓDA NA ŽIVOT
Jsem pacientem polymorbidním
a nevím, kolik dní mi ještě zbývá. 
Proto se snažím vykoupit se z vin
neb už na mne tetka s kosou kývá.
Bypas, embolka, rak mne pozlobí
v kyčlích nosím kovových pár kil.
Přesto nijak nespěchám do záhrobí
a každodenně beru warfarin.

Většinou doktorky se mnou práci mají,
jedna z nich mě chytla nad propastí.
Snažím se proto každodenně najít
odvahu, zbavit se nepodstatných strastí.
Prožil jsem různě pěknou řádku let

MILAN DUBSKÝ 
Upadnout můžeš,
vstát musíš

Narodil se v roce 1929 v Netolicích. Je absolventem VŠE v Praze. Pra-
coval jako redaktor Mladé fronty, v Čs. rozhlase, v Československé ob-
chodní komoře. V době normalizace pak jako popelář, závozník, dělník na
stavbě a v JZD. Nyní se věnuje tlumočení, překladatelství. Je rovněž pub-
licisticky činný. Napsal desítky textů k písním. Vydal tři básnické sbírky
a je autorem řady básní, próz, statí. Fo

to
 



15

AFORISMY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Nápady mají motýlí křídla, ale jepičí život. 
Einsteinova hypotéza při vzniku teorie relativity

– „všechno je jinak“.
Nemyslete si, že jste mistrem světa, když jste ho

jen prolétli.
Bezpilotní letadlo a k tomu ještě neviditelné, alfa

omega leteckého vývoje.
Ženské poprsí bývá prvním horizontem, teprve

za ním stojí hory práce.  
V zahradě Getsemanské někdo vylomil plaňku

z plotu, asi potřeboval hůl na výchovu potomků. 
Náš výběr byl pořízen z knihy DIXI MAXI PIXI.

MAŇÁSKOVÝ RECITÁL. AFORISMY A PÁRÁTKA, kte-
rou roce 2013 vydalo nakladatelství Balt-East An-
tonína Drábka v Praze jako svou 190. publikaci
v nákladu 250 výtisků.

Bez dětí by byl člověk ochuzen, bez ďábla by si
nebyl ničím jistý a bez Boha by neexistoval.  

Cynik dodává pravdě, kterou podává suše, bez
skrupulí a nezaujatě, zdání skepse - jakýsi krystal
soli. 

Fráze: ošlapané boty, jejichž jazyky už leží
v márnici.

Průměrný duch skoro nečte, výjimku tvoří zá-
kazy, jejichž ovoce si vychutnává. 

Ducha lze měřit jenom ve vakuu, neměl by být
tlačen ze žádné strany. 

Měřítkem ducha je rozum. U starých Řeků to byl
rozum s krásou, ale nebyl mezi nimi stanoven
poměr. 

Otázky na tělo jsou indiskrétní, zvláště podpá-
sovky.

Redakce nejmenovaného časáku: pracovní stůl
s PC a internetem, e-mailový adresář, ½ redaktora
a jedna virtuální sekretářka. 

Veřejné mínění řekne „to i ono, ano či ne a tak
to bude“, ale musíte ho naučit mluvit jako pa-
pouška.

Už víme, co je na odvrácené straně měsíce, ale
co je za zrcadlem tím si nebudeme nikdy jisti.

Rozum selský nebo učitelský?
Odzbrojení předběhlo proces redukční diety ge-

nerálního štábu. 
Muzeum s kalibry za dvě libry.
Moraváci více čtou – čtou z listů mladého vína

a opíjí se textem.  
Zaznamenal zvýšený výskyt zlatých mušek nad

Klondajkem.
Láska sídlí v srdci, ale zasívá drobečky i pod

kůži. 

Duše cítí odstředivou sílu vesmíru. 
Žena je dáreček, jehož mašličku si muži pone-

chávají ve sbírce motýlů.
Kečup  - vyrábí firma Barvy Lucky Strike.
Stevenson by se divil, kam zmizela pára. 
Závěrečná inventura: 3 děti, 2 infarkty, bypas

a budík.
Mnoho lidí se zesměšní samo, ale starost jim

dělá shromáždit obecenstvo.
I loutkové divadlo musí vyplácet angažmá za ve-

dení.  
Každý chce být u koryta, ale někdo přece musí

sypat!
Mnohé přeceňujeme, ale je jich rozhodně méně

než těch, co jsme podcenili.
Kolik dobrých předsevzetí vezme za své, jsou-li

konfrontovány s vůlí.
Vždy se najde nějaký škarohlíd, který použije

noční vidění, aby odhalil, co mělo být ukryto nocí. 
Nechal se unést fantazií, ale nenašel cestu

zpátky.
Otevřené hlavy – je tu však nebezpečí, že rychle

vychladnou.
Roztržitost a sklerózu provázejí stejné znaky –

ve výsledku jde však o různé hlavolamy.
Dobrý člověk ještě žije, ale co ho to stojí námahy.
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Svoboda je závislá na hustotě mříží.
Progresívní lidé jdou s dobou, ostatní klopýtají

s režimem
Připouštím, že život existuje i jinde, ale že by tam

kvetla pšenka pro nás? To pochybuji.
Žárlivost je krátkozraká, ale je dobrým hlídačem

manželství.
Společnost s r.o.: neznamená s rozumem.
Dary jsou kočárem korupce.
Kde začíná začarovaný kruh korupce?
V každé vládě mám nejradši ministra bez port-

feje – aspoň nemá děravou peněženku.
Každý si nese svůj hřích. Větší hříšníci si ho pře-

nášejí v kufříku.
Zlaté časy pokračují - ale jen pro zloděje!
Zážeh aforismu od blesku? Jedině když „uho-

zený“ ztratí řeč.
Prestiž tradiční literární soutěže zvýšila skuteč-

nost, že dosud nebyla udělena žádná cena.
Kritika se tuží – má už máslo na hlavě.
Strašák nakladatelů a knihkupců: plný sklad

knih.
Pokud vyschnou inspirační zdroje, je možné

začít s konspirací. Znamená to vstoupit do literár-
ních společností a mávat legitimací.

Kdyby se literární texty daly krátit jako matema-
tické zlomky, literatura by zhubla a možná by i pře-
žila.

Literární pláštík: Kami-Zola.
Pro někoho je abeceda sýpkou - pro jiného pyt-

lem blech.
Hra předběhla dobu o dvě koňské délky. Zapsal

si mladý celkem neznámý dramatik William Sha-
kespeare do poznámek o Anglickém Derby.

Víra v převtělování? To je něco přirozeného, asi
jako oblékání, řekl mi můj japonský přítel Ishigami
ve svatyni Hindžu Kanji. Věděl jsem, že se v chrámu
nemá mluvit a tak jsem další otázky odročil na
další život.

Vojenskou hierarchií hýbe šikana, i když bychom
předpokládali, že hlavní roli budou hrát hodnosti,
řády a vyznamenání.

Každý perořízek dosáhne, dříve či později, hod-
nosti skalpelu.

Vojenský kaplan slyší šrapnely a ještě za letu jim
dává rozhřešení.

Lokální patriotismus se drží při zemi, a přesto
se rozšířil po celém světě.

Má most Budoucnosti také mýtné?
Pátá kolona s pravidly detante.
V pravé poledne dopadl poledník na dlažbu Sta-

roměstského náměstí. Cinkl, jako by byl z bronzu.
Kohout na radnici zakokrhal a dvanáct apoštolů
postupně vyhlédlo z okének pražského orloje. Po-
dívanou zakončila smrtka svým zvoněním. Nikdo
z přihlížejících diváků netušil, že apoštolové jsou
jen od pasu nahoru.

Škola hrou: na soukromém gymnáziu.
V Zahradě Getsemanské někdo vylomil z plotu

plaňku; asi potřeboval hůl, možná na výchovu po-
tomků.

Biologický budík budí lásku v útlém věku, často
už v osm hodin.

Hrnec, na nějž kuchařka zapomněla jako na
solný sloup.

První láska je autoškola, v níž se učíme rozjíždět
a zastavovat. Rychlou jízdu a školu smyku si do-
přáváme později.

I pavouk si udržuje webovou adresu.
Znáte ty vesnice? Tvoří pravoúhlý trojúhelník

s vrcholy na křížích kostelních věží, jež daly světu
nejednoho obhájce lidských práv (Solopysky, Ne-
manice, Kuřim).

Šminky jsou základem ženského facebooku. 
Smysl života hledá téměř každý, ale jen filosofie

si na toto téma zakládá svou školu. 
V poslední době se roztrhl pytel s „aktivitami“,

byla jimi paralyzována jakákoli normální činnost. 
Nervy v kýblu si tepelně upravoval jako držkovou

polévku.
Také myšlenkové proudy představují alternativní

zdroje.
Aureola mládí nemá charakter svatozáře.
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************************
Sál tleská v záhlaví
s fregatou vampírů,
solí jsou zkrášlené nápisy
na věncích.

Měsíc zas vychází
pozpátku v Kašmíru,
prapory svěšeny
broží třpyt na límcích.

Zástupy bezvěrců
řádí za lafetou
žalostní barví se
stříbřenkou

vzorem opuštěni
dnes spící v krabicích,
těhotní volností
zdobeni lepenkou...

************************
Za sněhobílými květy
jasmínu,
rudá voněla loňskými
léty

ještě se potkáváme
ve stínu
jsi mlhou, tichem
nedopsané věty...

************************
Umlkly zvony...
Večerním šerem náhle
sakury voní
a rozbité zrcátko
v pokoji odráží
mozaiky prožitého...

Fontánka s vědrem
na vodu
ještě v příklenku
během závodu pírka
a větru jemně bublá
do novuluní

a nedalekým minaretem
se nese zpěvohra
tichá,

jež místo budíku tikotu
ospalce budí

neslyšným jekotem
příbojů nálad umrtvení...

***********************
Každý jsme dostali bělostnou
špínu. A z vůle víru!
Již není proč dále zpívat.
Chudobo ty děvko zabalená
v krinolínu,
s kočičím zlatem, když desátek...
platem hryže nás v smíchu.
Prosáklí jedem jen zmůžem se dívat.

Odvaha od piva náhle je pryč,
tak proč si to neříci?
Na kopci věřící a kat
jež drží nad nimi bič.
Dobro nás minulo a smrt
je pozítří.
Svorně pak za ruce jdeme
jí vstříc.

Vyhnáni nicotou svlečeni
do naha,
za kolik že se to dá
ještě snít?
Ozvěny klíčů zvonění nesou se
horama.
Schováni v údolích se strachem
dnes už i klít...
(8. 9. 2013)
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*******************************
Vykvetl květ na spáleništi
po votavě
kosti sebevrahů plují 
po Vltavě
a podkoní vyrábějí podkovy
pro štěstí - spíše nežli
pro koně.
Ti skončili v salámech.
V moderních marketech
Klasa - domácí kvalita 
se zahraničními zisky.

**********************************
Dětskýma očima, radostně
s lízátky z žíraviny.
Domovy, žaláře. Kdesi šílí
rytmické kytary a my?
Se salámy z huspeniny
a rozemletých kopyt...
jdem v čepičce s rolničkami
do rozprodané domoviny...

Pod nánosy viny a nedůvěry,
firemní vězeňské mundůry.
Je doba děvek se stravenkami
a výběrčích daní v kostele.
V jeskyni bezzemků stydnoucí pot,
pálenky hřejivé s metanolem. 
Namísto vrásek na čele knot.
Když vekslák a fízl vítězem...

Čpí vůně volností, chemické
nálevny však zejí prázdnotou.
Plesnivá doba ukrutných blbostí,
zbytečky přeživších, zmírají starobou.
Vagony veteše každý den přijíždí
na smetiště Evropy. Ve frontách
na zbytky houf slouhů s pentlemi.
SVOBODNĚ s berlemi pere se o místo!
(8. 9. 2013)

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

Změnilo se v útrapy
co ještě včera mýtus
s puncem zlata,
zítřejší atrapy zhýčkané
bojí se o ztrátu úcty a zájmu, 
křičíce přitom hrdelně ...
jako nemluvňata.

Dští plénum narvané k prasknutí,
sál dlužníků na tři sta let dopředu
bouřlivě tleská, zatímco za ploty
už čeká bukanýr s prázdnými pytli.
Bývalý pionýr vypráví,
co je to arabeska a po něm tu všem
poblouzněným tancují tanečnice
se třpytivými flitry.

Zase jsme rozjásaní,
když beze snů spaní
na cimře světlo nám
po hodině rozsvicuje.
Vždyť namísto přímého
trestu jsou nám odměnou
po osvíceném chvástání,
jen žalostné existenční boje...
(8. 9. 2013)

******************************
Více je odporovati slovem,
než přeotesán zkřivený
hrdě propagovat cynickou
humoresku
a zníti hlasu za proslovem,
co se zlořády přespolními
ryje kudlou pod vývěsku;

kde domov můj......?
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HEJÁTKO
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SVOBODNÝ ÚDĚL
Kusem lepkavého masa 
tě prásknou přes oči
Do uší tě narvou mrkve
Nos namočí do benzínu

Jazyk tě obrousí zežloutlým papírem 
navěky dokonalým

Hmat tě utlučou žhavým roštem
praskajícího sádla a obřích prdelí

Zbude tě jen mozek v tichu lebky

Na něm se rozstřikují maličké kapky

Jedna po druhé…..kap kap kap

Doufám, že už brzo zešílíš….
Protože procitneš….

VĚTRNÉ MLÝNY
Kdyby věci nevrhaly stíny
tak bych vzal štětec
a domalovával rozplizlosti tvarů 
našich zmařených revolucí

Hmota a duch špiní pozadí světla 
vrženého do lidských očí
A tma láká jen idioty….

ROZUM 
Zavřít mysl do zahrady růží
a čekat, co káže nejvyšší?

Máchni nožem
ale udrž rovnováhu!

Touha po svobodě je silnější

NĚCO
Po ránu je lázeň světla 
jako kopanec do střev 
které ještě nevyprázdnily sny o lehkosti peří

Je lepší mlčet 
váhavě zvedat tělo vystavené váze dní
a nezapomenout
že musíme dýchat

TRPĚLIVOST
Utlocitné oči
Kolik utpení vám stačí 
než se naserete?

POSLEDNÍ SRDCE
Chtěl jsem, aby si moji žáci šáhli na skutečné zví-
řecí srdce

Muž v zakrvácené zástěře, sedící v chladné mlze
bostonských předměstských jatek mě řekl

Prodáváme je jen po šedesáti kusech v zapečetěné
krabici
Musí projít kontrolou, jestli nejsou nakažená

Na to je zákon, pane!

Jedno srdce, jeden dolar..

UMĚNÍ JE SOCIÁLNÍ EXPERIMENT
A tím, že jste na mě nasraný a odmítáte spolupra-
covat, 
tak jste blízko průlomu a pochopení
že kumšt je životě a ne o zasraných estetických
exhibicích 
v kontrolovaném prostředí galerii

ale moji studenti jsou uražený a nepřišli na ulici, 
když tam z rána nesli loutku dítete mrtvou 
jako potracené plody lidství za vchodem budovy
a my jsme se měli pohybovat s omezeností volby
odívat se do stejné barvy
a vydávat jen jeden zvuk om om om
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PRASKLINA
Revoluce je láska k svobodě vlastních těl
svobodě plivání smrkání a chcaní
stárnoucího těla se smradlavým podpažím 
a zažloutlými nehty na prstech 
zvednutých k nebi poznání
že bozi jsou jen sračky zplácané buňkami mozku
v touze o čerstvou biohmotu
touze o přežití zahnívajících klínů
a olízlém sněhobílém semenu
rebelujícím ve smečce pomalejších
mrskajících se k ústí 
chemikáliemi zaneřáděných řek
kde si smog pohrává s něžnými vlnkami
umělých soucitů s trpícími
umělých rozmarů, vášní a smíchu
umělých práv přírody
která z prasklinky umělého krunýře řve
Ať žije teror!
Ať žije teror!
……
na cestě ležel buben
rytmus přelévání krve 
a palice…. 

OBĚŽNÍK
Už nikdy nesmím psát verše o tom,že
„ráno lunu modře přikořenilo
a jasná vláha na lístečcích usnula

vypařeným spánkem“

Nesmím 

Svět poezie je v nenažraném nebezpečí
A váhání slova je předzvěstí smrti ducha…. 

ZAPOMĚNÍ
Další usměvavý stařec
sroloval peníze do trubic
vedoucích k bohu lásky

PROTOŽE

Mravy nové doby žádají svobodu
a zabíjení gojské zvěře
prohánějící se po vykácených planinách kolektivní
viny

SOBECTVÍ
Absolutně tichá láska…. 
Jakoby v místnosti chodil jen jeden člověk….
Ale ve střevech země se dělí o každé sousto.... 

CHLADNÁ ČEKÁRNA 
Ničivé nic
Píchají žihadla do všech hlav
Čas se nepohne ani o ždibec

V ksichtech svých bližních vidím:
Zvěstování nicoty
Jen stárnutí

Čas se obrací naruby

Vytloukl jsem majzlíkem staré černé šutry 
ze skály za Bostonem 
Protože na nich seděl kilometrový ledovec 
a posouval se každým rokem o jeden milimetr

….Doprdele!!
ale černé kameny 
mají alespoň jednu hladkou lidskou tvář !!!!

AMERICKÁ STABILITA
Jak ještě dlouho v sobě musím hromadit vztek?

Už jsem vyplnil dutinky v buňkách jazyka
celou plochu oční retiny
i rezonančního prostoru hlasivek…. 

Chybí jen smyslů plná dutina kolem mozku….

Ale tu se bojím vyplnit !!
Protože by mě zbyly jen poslední škvírky v klou-
bech pěstí….

MILAN KOHOUT
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Milí přátelé, 
když vidím, co pokrytecký západní svět způsobil

svým "osvobozováním" zemím jako jsou Irák,
Libye, Afghánistán etc., tak musím oprášit svoji
starší performanci situaci. 

Zejména to, co Západ udělal Iráku, kde jako
přímý důsledek "osvobození" zemřely statisíce ci-
vilistů. A nyní se celá původně suverénní země ná-
silně rozštěpuje na tři části... Za to by měli být
západní vůdci jako Bush, Obama, Blair, atd. (mezi
nimi by měl být i Václav Havel, který vášnivě pod-
poroval útok na Irák) posláni k Mezinárodnímu
soudnímu dvoru v Haagu....

Mějte se krásně protikapitalisticky.
Milan KOHOUT
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PRVNÍ POHLAVNÍ STYK
„První pohlavní styk by měl u dnešních
mladých lidí následovat až po delším
vztahu,“ doporučuje expert Radim Uzel.
„První pohlavní styk by měl u dnešních
mladých lidí následovat až po uzavření
manželství,“ doporučuje Církev svatá.
„První pohlavní styk by měl u dnešních
mladých lidí následovat až po narození
prvních dvou potomků,“ píší na svých
webech nenarození potomci. „První
pohlavní styk dnešních mladých lidí by
měl být - vzhledem k tristnímu stavu
umělecké scény - zároveň stykem
posledním,“ konstatuje Milan Knížák.

MALIBU
„My sme tu defakto pracovně,“ konstatuje Ivan
Langer během krátké polední pauzy na předku
uranového dolu, který katastrálně spadá pod
jáchymovský lágr Malibu. „Nemám s tím žádnej
problém,“ přitakává Alexandr Vondra. „Vidím to
stejně,“ souhlasí Miroslav Kalousek. Po celodenní
šichtě následuje dietní večeře a po ní hromadná
rozcvička. Každý vězeň dělá povinně 300 dřepů
a 200 kliků, poté absolvuje 500 metrů kolébavé
chůze v podřepu, s rukama sepjatýma za hlavou.
„Děláme to pro svý zdraví,“ konstatuje Langer.
„Je důležitý zdokonalovat si fyzičku,“ přitakává
Vondra. „Udržuje nás to v kondici,“ souhlasí
Kalousek. Za ostnatými dráty se točí kola těžních
věží, na špačkárnách šmírují bachaři, štěkají psi.

HAVÍŘSKÁ BALADA
„Lidi byli tupý stádo krav, bylo nutný je
podojit,“ říká Petr Nečas Václavu Havlovi.
„Vyždímat je jako mokrej hadr,“ souhlasí
Havel. Berou ešusy a staví se do fronty
na večeři, z várnice voní rajská s kolínky.
„Protivníka nejlíp zlikviduješ tím, že ho
totálně zruinuješ. To se nám podařilo,“
klepe Nečas na dřevo. „Měli holý ruce,“
přikyvuje Havel. „Ať dělali co dělali, furt
se plácali v mínusu,“ chechtá se Nečas.
„Kapitál nezná brratrra,“ ráčkuje Havel.
„Žili sme si jako prasata v žitě,“ vzdychá
Nečas. „Jako obři mezi trpaslíkama,“
souhlasí Havel. „Spadla klec,“ mračí se
Nečas. „Jednou budem dál,“ říká Havel.
Lágr Monte Carlo bičuje prudký liják.

UNDERGROUND
„Vynikajících pracovních výsledků dosáhla
v tomto čtvrtletí vězeňská brigáda pod
vedením JUDr. Tomáše Vrány. Oproti
minulému čtvrtletí narubala tato sehraná
parta bývalých exekutorů o 250 vozíků
uranové rudy více. JUDr. Vrána prohlašuje,
že v příštím čtvrtletí zvýší úsilí natolik, aby
dosáhli stropového maxima. Chtějí tak
odčinit zlo, které mnoho let páchali pod
ochranou vlády organizovaného zločinu,“
říká velitel lágru Acapulco v Jáchymově.

VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Andreas Baader se narodil v Holešovicích,
Praotec Čech se narodil v Podolí, Jan Hus
se narodil v Karlíně, John Lennon se narodil
na Jižním Městě, Kryštof Kolumbus se narodil
v Nuslích, Janis Joplin se narodila v Dejvicích,
dalajláma se narodil v Kobylisích, Buffalo Bill
se narodil v Bráníku, E. T. Mimozemšťan se
narodil na Smíchově, Sex Pistols se narodili
v Bohnicích, Božena Němcová se narodila
v Las Vegas, Ulrike Meinhof se narodila
v Libni. Sieg heil byznys, kapitalismus akbar!

SPOJITÉ NÁDOBY
Debilní hezký mladý holky lezou do postelí
undergroundovým legendám s prochlastanými
pajšly, s chronickou demencí a zapařenejma
prdelema. Legendy do sebe sázejí panáky, holky
chvíli drží krok, potom nestíhají, kácejí se ze
židlí a kolabují. V drinkovým kómatu jsou
stařecky omrdávány zlitými impotenty. Mladý
holky budou brzy starý holky s prověšenýma
kozama, s vrásčitými ksichty a s nenávistí
v šedě zakalených bulvách… Vtírají se dvě
otázky. První otázka: skončí po náhlém
převratu Miroslava Němcová stejně tragicky,
jako skončila Milada Horáková po převratu
v roce 1948? Druhá otázka: bude okno,
z kterého vypadl Jan Masaryk stejným oknem,
z kterého vypadne Karel Schwarzenberg?

Náš výbor pochází z knihy SEMENIŠTĚ ZMRDŮ.
Vydal Jan Těsnohlídek ml. - JT’s nakladatelství,
Na Diouse 127, 582 66 Krucemburk
v roce 2012 jako svou 4. publikaci, nákladem
600 kusů.
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ZÁMEČNÍK
Franz Kafka vstává z mrtvých, opouští hrob
a kochá se Prahou. Prochází se po městě,
navštěvuje několk literárních kaváren, pije
pár piv U Pinkasů, každou druhou hodinu
nostalgicky postává před orlojem. Přesně
o půlnoci pořádá pod širým nebem – na
náměstí Franze Kafky – tiskovou konferenci.
„Jak se Vám líbí současná Praha?“ ptá se
ho šéfredaktor Respektu. „Very very
nice!“ rozplývá se Kafka. „Jak dlouho se
zdržíte?“ ptá se reportérka z Reflexu.
„Only two days,“ prozrazuje Kafka. „Proč
mluvíte jen anglicky? Řekněte nám něco
česky,“ vyzývá ho vedoucí společenské
rubriky Blesku. „I Onen svět se postupně
amerikanizuje,“ říká Kafka omluvně.

U DEVÍTI KŘÍŽŮ
Na D1 se srazil kamión s papamobilem,
nedaleko kolonie rodinných domků.
Papamobil udělal několk salt a skončil
v blízkém marihuanovém poli, kamión to
našil do bilboardu s Bohuslavem Sobotkou.
„Fuj, ty seš hnusnej! Kvůli tobě sme do
sebe ťukli!“ spílá řidič kamiónu Sobotkovi.
Sobotka mrká pichlavýma očima a mlčí.
Papež se vyhrabává z konopného pole,
na levém oku má moncla, divně chodí, asi
to slízly i koule. „Koukněte se na toho
blba, Svatej Otče. Je to jeho vina,“ ukazuje
řidič kamiónu na bilboard se Sobotkou.
„Ano, je to divný zjev. Taky jsem se lekl,“
říká papež a žehná rozflákaným blinkrům.
„Kdyby mě bylo deset, to byste se nelekl,
Svatý Otče?“ ptá se Sobotka a nehýbe brvou.
„To jistě ne, synu,“ mlsně slintá papež. Řidič
kamiónu někam telefonuje, Sobotka mrká
pichlavýma očima, papež laškuje s malými
chlapci. Přijíždí policie, papež žehná dechové
zkoušce a podepisuje se na pouzdro s pistolí.

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

COPACABANA
Je říjnová noc, lágr Copacabana blízko Jáchymova
je osvětlený silnými reflektory, ostnaté dráty
koridoru vrní vysokým napětím, vrnění doplňuje
skřípění těžních mechanismů. Z objektu izolací je
slyšet pronikavé kvílení, brutální vrah opakovaně
znásilňuje K. do konečníku, bývalý prominentní
papaláš šílí bolestí. „Přiznáváš, žes byl lídrem
defraudantů a kleptomanů?!“ řve sadista na K.
a zuřivě přiráží. „Ano, přiznávám!“ zarývá K.
nehty do betonu. „Přiznáváš, že ste rozfrcali co
se dalo a co se nedalo, to ste šmahem

zlikvidovali?!“
řve maniak a zběsile noří penis do K.-ova krví
mokvajícího konečníku. „Ano, přiznávám!“
kolabuje K. „Přesně takhle ste vymrdávali
s lidma!“ zrychluje vrah kopulaci.

MILAN KOZELKA
Svou knihu Semeniště zmrdů věnoval členům ultra levicové gerilové

organizace RAF (Rote Armee Fraktion, Frakce Rudé armády): Ulrice Me-
inhofové, Andreasu Baaderovi, Janu-Carlovi Raspemu, Holgeru Meinsovi,
Birgitě Elisabeth Hogefeldové, Horstu Söhleinovi, Wolfgangu Gramsemu,
a dále Karlu Krylovi a Zdeňku Adamcovi, in memoriam.
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Hrom ať praští
do všech lží a falešných rýmů
které jsem kdy napsal!

A konec touhy
podmanit si svět verši (či vysvětlit si jimi jej)
ať je mi začátkem jiné kapitoly!

Tak moje nejmilejší všechny
jakou mám chuť vám říci
že loučím se s vámi jako básník:

ta pýcha ze mne čiší i když do loďky nastupuji
do loďky která jak tramvaj mne má odvézt na nej-
bližší loď
Ta pýcha že zdraví si uchovám přestanu-li psát…

V horách se tomu říká jinak:
strach pokoušet se o víc
než na co nám síly stačí

Teskno mi bude teskno
za obdobím psaní básní
byť se mi sebeméně povedly

Právě tak teskno
jako jednou bude horám po nás
až pouště budou zaplaveny oceány

Je pozdní večer dvacátý listopad
a cítím že kus krajiny se řítí
do nenávratna

Zas znova začínat
je horší
než peklo

MODLITBA ZA BRATRY SRBY
Bože všemohoucí
chraň jejich vlast
odvrať od ní válku a všechno zlo

Buď k nim milostiv
a nedej jim zahynouti

Ať vládne spravedlnost a láska
aby se zavřela propast 
otevřená mezi národy a jednotlivci

Propůjč představeným Srbů
jejich sousedů i mezinárodních organizací
spravedlnost dobrotu a moudrost

aby zlo bylo potrestáno
dobro odměněno
hříchům a vášním zabraňováno

a pokoj a blaho byly podporovány
a upevňovány

Amen

MODLITBA ZA MOZARTA
Závidím Mozartovi
ne jeho hořké žití
ale lehounký
jakoby štětcem
vznášejícím se poblíž jeho ruky
melodie tah

Dnes jsem to spočítal:
za jedinou noc
vepsal do předtištěné pětilinkové osnovy
Kounicovy ulice tady v Brně
od domu kde bydlím
až po začátek České ulice
osm set metrů not

Když jdu na Českou pěšky
ve čtvrtině cesty míjím
Janáčkovu varhanickou školu
a cesta se mi zdá tak dlouhá
že se někdy při ní i modlím
aby mi rychleji utekla

Ale Mozart – co krok
to stovky not
ne napsaných ale vtesaných 
do šestnáctiproudé dálnice

Připadám si jak děcko
odkudsi z dědiny
v níž nebyla ani silnice

Náš výbor je pořízen z poslední autorovy tvorby,
dále z knih SNAD NEZBLÁZNÍM SE UŽ, vydalo na-
kladatelství, Balt-East, Praha, 2013, a ALMANACH
NIBIRU 2013, vydalo nakladatelství Balt-East,
Praha, 2013.
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NOC NA HORÁCH 
Na horách v tmách 
hořely ohně krásné 
a měsíc – poutník pěší 
šlapal si to mezi hvězdami 

tiše a bez nářku 
až člověk v náruči noci žasne 
jak nezhasíná nic 
už nic

PEKLO
Už vím co je to víra:
je to všecko
anebo nic

Už vím co je to láska:
je to všecko
anebo nic

Už vím co je to život:
je to láska
a zároveň i víra

A žiješ-li jinak
pak zůstane jen dým
v němž rozpoznáš jak chemik že pálilo se cosi

A pak že peklo není!

Jako ten nejlehčí dotek…
O psaní básní naposled

Opravdu – už jen na rozloučenou
jenom ten nejlehčí dotek chtěl bych si zkusit
abych věděl kam jsem nedošel

To pokušení je hrozné:
jen trošinku na mýdlovou bublinku si sáhnout
a hned ucuknout ať děje se co děje

Ach verše mé
tolik jsem se o vás víc než půlstoletí
navyprávěl jaké vás jednou napíši…

Přišel čas rozloučení
nejspíš právě v okamžiku
kdy začaly jste se mi dařit

Někdo prý na verše umře a
jinému se za celý život nepodaří ani jeden rým…
avšak nejhorší je se opakovat!

Moje pouště mne opustily
oceánům závidím
a na hory (byť už jen v televizi) se těším

Tříšť ker žíznících a hladových
kéž by nerozdrtila to
co se mi v básních nikdy nepodařilo říct!

MIROSLAV ORAVA
Básník Miroslav Orava, člen Unie českých spisovatelů, zemřel ve čtvrtek

12. června 2014. Báseň Jako ten nejlehčí dotek… O psaní básní naposled
uzavírá coby přiznaný Epilog sbírku básní Miroslava Oravy Identifikace
2014. Nejedno trojverší by přitom mohlo být epitafem na hrob dnes už
mrtvého básníka, výrazné osobnosti českého básnického samizdatu pře-
lomu století, básníka múzického, elegického, velmi upřímného, otevře-
ného, také velmi sebekritického, vždy nespokojeného s tvarem i posláním
svých básní, hledajícího další a další cesty a poetické možnosti třebas
volného verše. Básníka ovlivňovaného romantismem i symbolismem i dez-
iluzemi dvacátého století, básníka závratně marných přání. Jak napsal
v jedné ze svých básní, nové začátky znamenají vůli neopakovat se,
i konec touhy podmanit si svět verši nebo jej cele vysvětlit mohl být začátkem nové vývojové kapitoly.
Dojít na její konec Oravovi znemožnila smrt, o níž ovšem jiný básník napsal, že je jenom kus života těž-
kého. A to platí o smrti básníků i o životě básní přesahujících život svého tvůrce… Alexej MIKULÁŠEK
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co v člověku dříme?
Svou nenasytnou lží,
usurpuje jiné,
přitom jejich chléb,
jim od úst krade.

Ale už se jen usmívám,
svému osudu vstříc koukám.
Přijde jednou ten den, 
kdy lidé poznají pravdu jen.

A jejich světlo čistoty,
zamorduje v srdci svém,
tu zrůdu,
co jak plíseň 
se rozmnožuje 
zlaté pozlátko
navenek ukazuje.

KNOFLÍČEK
Tak ňaf a hergot už, a dost!
Kdo z vás dvounožců mě šlohnul
tu od šunky z misky kost!

To se v noci po hospodách couráte,
když náhodou domu dorazíte,
tak po čtyřech s hekáním lezete a
kde je co dobrého k snědku zbaštíte.

Pak celé dopoledne jen hnípete,
že máte kamaráda pejska, přítele,
tak lehce proto zapomínáte.

Že se rozzlobím, zoubky vycením,
jako pes obranář se do vás pustím?
Jestli se nepolepšíte a kostičku nevrátíte.

Jen pozor dejte,
mé varování si k srdci vezměte.
Jinak mě na půlce svého pozadí
hned ucítíte! 

Já mám zoubky jako jehly,
ty prošijí každé trenky.
Tak si říci lidičky dejte,
A bordel po sobě ukliďte!

APOKALYPSA
Jen maska škraboška se ve větru točí, jak dobře
je, že nemá lidskou tvář a žádné oči.
Jen větřík si zlehoučka s ní pohrává.
A modrá planeta se přitom pomalu točí podle své
osy v té sluneční soustavě, co deset planet jak
prstů lidských?
A tak hledím na tu škrabošku a mám smutno
z toho všeho v duši.
Můj pohled se střetl v té škrabošce s očima už
zemřelého básníka.

Ach člověče, cos to učinil, že�s atom rozštěpil
a proti sobě a jinému člověku použil!
To povídají ty oči mrtvého básníka.
A tak s hrůzou hledím co v očích mrtvého básníka
uvidím!
Ach jak naříká ta modrá planeta, co zem je pro člo-
věka!

Sopky chrlí lávu a žluté kamení, co matku přírodu
v poušť jen promění. Zem puká pod tíhou živlů roz-
poutaných, a vody řek se zpěnily a v bílé mráčky
změnily.
Ještě jen moře vzdoruje těm všem živlům, co člo-
věk rozpoutal, proti matce přírodě.
Jen vlna za vlnou běží k pobřeží, a v obláček bílý
se s pěnou promění. 

Je to boj života a smrti, proti horkému dechu těch
nových sluncí!
Jak naříká ta modrá planeta, až i otec Slunko na
obloze zčervená, nad tím bojem modré planety
a matky života člověka!
Ach člověče, cos to jen provedl, že�s ve své velké
chamtivosti proti dalšímu člověku ruku se zbraní
pozvedl.
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VZTEK
Jen v očích zlo se zjevilo,
co ukryto v těle člověka bylo!

Jen nůž tvůj mihnul se obloukem,
tam co stála lidská bytost se srdcem.

Už tu proudí lidská krev
a člověk je hned utracen.

Tělo na zem se zhroutilo,
Tam, co dříve řeč vedlo!

Jen Ty pak hledíš,
vlastnímu počínání nikterak nevěříš!

Nůž Ti z ruky vypadnul 
k nohám s cinkotem dopadnul! 

Najednou Ti smutno je,
ale to už Tě v moci držejí, 
přece otěže pekelné! 

A ďábel se jen zasměje,
žes zhřešil, a jemu jsi svou duši svěřil!

CESTY
Jen nikam, člověče, nespěchej,
řeku Styx na pouti žitím vynechej.
Odtamtud není návratu zpět,
To už neucítíš žádný jarní květ.

Jen na molu zůstaneš,
loď Chárona ve svých očích 
plout zahlédneš.
Bez penízku i podsvětí 
tvé Já nevezme.

Na lepší cestu se dej!

Svým žitím k světlu
spěj.
Cherubín tvé Já
pak s úsměvem přivítá.
K bílé bráně nebes 
na rukou svých
s tvou čistou duší
přispěchá.

Je mnoho, přemnoho cest,
ale jen jedna tvé kroky 
k Bohu dokáže vést.

HRANICE
Dneska tu stojím,
jen lidské špatnosti se bojím!
Plameny mou schránku stráví,
větřík popel roznese po kraji.

Z Boží vůle,
má myšlenka nezahyne.
Jen jako semínko vzejde
a srdce čisté,
v lidskosti zahřeje.

Už Anděl natáhl ruku svou,
Bůh pomalu uzavírá knihu mou.
Ještě pohled věnuji do kraje,
na to lidské pachtění,
co přede mnou tu je.

Kolik toho člověk zkusí,
než k pravdě, k lásce
s čistým srdcem vstoupí?
Kolik cest projde, 
než tu správnou nalezne.

Co asi udělá,
ta lidská Zrůda,

KAREL POUTNÍČEK
POSÍŘIL

Ahojky. Tak něco o mě?  Narozen 8. 8. 1948 v Karlovce, okres Děčín.
Normální kluk, člobrdíček, jako každý jiný. Dneska ještě stále pracující
a občas tak trošičku tvořící, literárně, ale převážně rád pracující s přírod-
ním kamenem. 22. 7. 2014.
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ŠPLHÁNÍ NA PARNAS
Dnes pleštila mě krásná múza 
po hlavě a taky přes prsty,
místo aby pohladila jemně po srsti,
a není krásná, je to hrůza.

Jak jen se dostat na ten Parnas,
kde vládnout vyvolení bozi?
Neřeknou: co sem ta luza lozí,
a nebude to strašný trapas?

A konec básníka a básnění
a taky konec lásky - a snění.

PRAVÝ RÁJ
Jak Eva s bájným Adamem
Sobě natrháme a nalámem
oněch rajských jablek nadosyta,
nemám sice v bance depozita,
ale z lásky stanu se i zlodějem.
Až nás vyženou, kam se podějem?
Já vím, kam z ráje nás dva odvésti,
nebude to podle bible ani pověsti,
bude to tam do mlýna a k Rokytné,
kde ráno člověk do ráje procitne.

CESTIČKA NA HŘBITOV
Z těchto míst už není vidět Brno,
někdo tu zasel semeno, ne zrno,
stromy za tu dobu vyrostly převysoko,
nevidím to staré město, slzí mi oko,
už je to půl století, co jsem tu chodil,
a vychodil si života smutný podíl,
příroda si umíněně výhled zakryla,
mládež si zpívá písničky od Kryla,
život jde dál přes všechny bolesti
a cestu na hřbitov si jimi proklestí.

DÁREK
Nikdy jsem netoužil po světské slávě,
zvláště, když jsem ležel právě v trávě,
na té milé trávě na hanácké rovině,
kde psát básně se musí povinně.
V Hulíně visí básně na stromech v aleji,
které do srdce ti radost přímo nalejí,
a na břehu Rusavy tekoucí líně,
tam našel jsem pravý ráj ve tvém klíně.
Rovino šťastná, buď vždy mým domovem,
za nájem dám svůj život. Tak si mne vem.

NA LYSÉ HOŘE
Ty Lysá horo, stařeno moje milá,
tvé svahy už dnes moře neomílá,
jak v pravěku naší krásné planety,
v tvém stínu dnes skládám sonety

na tvůj majestát vskutku pravěký.
Mé veršíky ovšem nejsou na věky
a lituju, že říci neumím,
co bez jediného slova řekne mim,

i vyběhnu jak mladík na vrch holý,
na němž jenom málokdy nemrholí,
a mou touhu po tobě nezhasí

ani tvé proměnlivé počasí.
Neslavný, zmoklý, nenápadný,
pokloním se ti jako Bezruč slavný.

RODNÝ HULÍN

Hulín je maják na ostrově snů,
Hulín je vize, při které neusnu,
Hulín je oáza s tisíci palmami,
Hulín je poklad, co matka dala mi,
Hulín je stálý host v srdeční komoře,
Hulín je na hromadě štěstí nahoře,
Hulín je veliký lán vlnícího se obilí,
Hulín je město, co se ti navždy zalíbí,
Hulín je celý život v závitech mozku,
Hulín je spřežení, co nemá vozku,
Hulín je Hulín a navždy zůstane,
Hulín tě ochrání. Odejdi, satane!

SMUTNÉ SLOKY PRO MANŽELKU
Ty jsi mým podzimním krásným snem,
s nímž do věčné zimy spolu odlétnem,
až přijde rozkaz k odchodu, ten strohý,
a k cíli ponesou nás staré nohy,

půjdeme smrti vstříc? Půjdeme k Nirváně!
Naposledy vykoupeme se ve vaně,
abychom čistí nastoupili tu cestu.
A já si na ni vezmu svou novou vestu.

Ukázku z autorovy chystané sbírky 
DOKOSKY pro Lípu vybral Milan Blahynka.
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VEČERNÍ BÁSNĚNÍ
Každý večer aspoň báseň jedna,
ať je to v létě či na konci ledna,
aspoň jednu báseň před spaním,
ať se zase trochu poezii pokloním.

S tužkou v ruce v posteli té naší,
nad kterou se Múza veršů vznáší,
jak Madona nad vesnickou postelí,
až se mi mé staré srdce i tetelí.

Celý den se ve své dílně lopotím,
dumám, proč to dělám, snad je to i tím,
že chci až příliš mnoho lidem sdělit
a o radost i žal se s nimi dělit.

Večer se chápu tužky jako nástroje,
napadají mi hned veršů celé roje,
až se moje žena tomu všemu podiví,
jak je ten můj nástroj ještě plodivý.

BLAŽENOST
Jsem jenom člověk, jen z masa a kostí,
jehož už žádné božstvo nepohostí,
jehož však vlastní žena oblaží
v tom našem domku v prvním podlaží,
v té naší svatyni, v obyčejné ložnici
tím jasným zvonem lásky zvonící,
kde náš život měl své krásné hřiště.
Žádný pláč. Žádný žal. Ani příště.

PEGAS
Sedím v sedle, Pegas pode mnou,
je osedlán a uzdu má přejemnou,
já si přitom pískám na sexyflétnu,
a když se nikdo nedívá, tak vzlétnu.

Ale on to není Pegas, ale klisna,
co se ke mně má, skoro přeúlisná,
a já na její ohlávce píšu básně,
vyzývá mě k tomu, řehtá jasně.

Poezie koketuje se mnou na dálku,
v ruce drží pouze jednu ostálku,
žádný vavřín, jenom úsměv něžný
a cosi stále vyzývá mne: běž k ní,

ale Pegasice shodí mne na zem
a já se na zemi probudím rázem.
Tak už asi ze mne básník nebude,
nevadí, vyplň se, šťastný osude.

V KREMATORIU
Nebuďte naštvaní, až opustím tento svět a vás,
někdo se pomodlí Otčenáš, někdo i se Zdrávas,
někdo si neřekne na mém pohřbu vůbec nic,
jenom placená plačka, slzu uroníc,
polituje pozůstalé, že tak záhy, tak předčasně
už se nezmůže na nic, už ani na básně.
Což pro lidstvo asi nebude tak velká škoda.
To básníka jak červ už nyní v duši hlodá.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Dokosky je slovo málo používané, ale není to žádný novotvar. Zazna-

menává je jako lidový výraz např. Vášův - Trávníčkův „Slovník jazyka čes-
kého“ z r. 1937, a Pavel Eisner ve své knize o češtině „Chrám i tvrz“ (1992)
na str. 70 vyznamenává slova s předponou do- sdělením, že kouzlí ele-
gickou krásu, a že je v tom mnohá spanilost, kterou by nám mohl závidět
leckterý jazyk. Slova jako dožínky na závěr žní, dočesná k ukončení česání
chmele jsou běžně užívaná a v češtině zdomácněla. Stejnou předponou
do- bychom však mohli korunovat také ukončení šrotování jablek na mač
kalvádosu novým výrazem došrotky, nebo ukončení lisování ovoce (hlavně
vína) slovem dolisky. Zde je nebezpečí záměny za odalisky, což by mohlo
způsobit mnohé mrzutosti. A co třeba dosečná, dopitná? Sbírka „Dokosky“
není vyjádřením čehosi konečného, po čemž už nic nenásleduje. Je to
pouze skončení jedné výlučné etapy, po níž následuje další. Po žních se slaví dožínky, ale pak následuje
výmlat, mletí mouky, těsto, pečení, a teprve pak je z těchto činností chleba. A to se opakuje v příštím
roce. U dokosek končí činnost na poli a na loukách, ale pokračuje ve stodole, na půdě nebo ve stohu.
Přál bych si, aby se Dokosky staly pochoutkou k ukojení hladu čtenářů, kteří touží po verších. Tož udělejte
mě i sobě radost a čtěte!  B. P.
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ROZHOVORY V METRU
Včera odpoledne v metru
andělské oči hleděly na mne
(tak šestnáctileté)
Bože ta úchvatná krása!
Takhle tedy vypadají andělé!

Co zíráš krávo vystupujeme
něžně ji oslovil přítel
Se neposer idiote
odvětil anděl
usmívaje se přelíbezně

Ukončete výstup a nástup
dveře se zavírají
Příští stanice Anděl
Kráva s idiotem vystoupili

Andělů je šlakovitě málo, avšak jsou
říkám si s klasikem…

O PRÁZDNINÁCH
Červencové slunce v dětských kadeřích
Jak je ti blonďáčku?
Navečer vůně sena čeká ve dveřích
a kobalt nad tebou bez mráčků

Kouzelník Vančura Důrovými ústy
na kuličku teploměru maní dých
Příjemný vánek ve větvích
Pod koly asfalt tiše šustí

Pak skončí srpen a ty bez protestu
usedneš v školní lavici
Chtěl bych se vsadit – jedna ke stu

že v tichém usínání najdeš cestu
zpět k babičce
k domku co voní skořicí

SNĚŽÍ
V máji
pozdní vločky tají
na tvém snědém bříšku

V kapky vody
stokrát proměněny
rychle pospíchají
dolů do podbřišku

Hasím žízeň
krůpěj běží
v oknech květen
a venku
sněží…

V TRAMVAJI
Zkusili jste se někdy posadit v tramvaji?
Ve výši vašich očí
čtenář Blesku hltá těla
obnažených žen

A v suterénu jeho duše
zápasí nuda s vilností
V rozkroku
džíny z tloušťky roztřepené
na metr od sebe kolena
A vedle jeho tupé hlavy
sedřená ruka ženy v letech
rve nákupní tašku
kotníky prstů zbělenými

Až přijde hrdina večer z hospody
může se opět dobře nažrat

Už dávno si v tramvaji nesedám…

Náš výběr je z autorovy sbírky Taková ztráta
studu …a jiné básně, kterou vydalo nakladatel-
ství OREGO Milana Havlíčka, v edici PmD/Orego,
Praha, 2011.
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V RESTAURACI
Na stole rozložené
Lidové noviny
a místo otvíráku
obrázek z Limy

Snědý chlapec zápasí
na život a na smrt
s vyhublým psem
o krajíc plesnivého chleba
Zdá se že pes vyhrál
a komentář
není třeba

Pane vrchní
bude to svíčková se šesti
nešetřte brusinkami
A to svinstvo
si laskavě odneste

To budu i při jídle
čumět na vyzáblého čokla?

TAKOVÁ ZTRÁTA STUDU
Ať teče šampaňské
na vaše mastné brady
mě v noci budí temný cinkot klíčů
Je slyšet mlaskání
pod okny do zahrady
v níž loupíce jménem prarodičů
jste poztráceli poslední zbytky studu
(pro případ, že jste jaký vůbec znali)

Teď zbývá už jen
vykrást katedrály
Však nejste ani první
ani rychlejší
Ti černí se už o majetek postarali
a dostanou ho
ten chléb JEJICH vezdejší

Tak už to hoši
nechte na osudu
ale říkám vám:
Až půjdete
tak já u toho budu!

OČEKÁVÁNÍ ANALYTIKŮ
Tak co strejcové
Burziáni demokracie
Handlíři s lidskou důstojností
Šíbři lidských práv?

Plkáte o šťastných zítřcích
pro naše (spíše však vaše) děti

A zpupní analytici
očekávají vzestup indexů
všeho druhu
Jen PX má setrvalý stav

Utáhněme opasky!
Jde nám to prý k duhu!

A zatím zkrachovalé existence
bezdomovci smutných postav (a očí)
dopíjí svůj lahváč
u kiosku
se sny

ZAKLETÁ LÁSKA
Vzadu za domem
(za oknem do zahrady)
je stráň
plná janovce
Přivoň a zkameníš!

S podzimem zmizí žlutá vůně
však kámen tvůj obraz přetrvá věky
A jednou z rána
dřív než lidé vstanou
odrazy vlídné řeky políbí
tvou sochu ustaranou
dle pohádkové úmluvy

Budu tu stát
vždyť věřím na záhady
unaven počkám
(za oknem do zahrady)
a kámen
znovu
promluví

KAREL SLUKA
(*1945)
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UNAVENÝ HRDINA
Otec chtěl dát ještě šanci,
našemu chlípnému to kanci.
Smíchy válela se celá vesnice,
když spatřila, jak se svalil z prasnice.

VZPOMÍNKA NA LÉTO BEZDOMOVCE
Mnoho let už žeru
středomořskou Riviéru.
Na písečné pláži
děvčata tam u whisky jak divá,
pod sluncem se snaží.
Prachů ovšem není,
na hovno je snění.
Pod podolským mostem,
jenom s flaškou piva,
bývám letním hostem.

NAROVNÁNÍ
Cože jsou církevní restituce?
Vatikánu natažené ruce
skrz největší tunelovou díru,
jak co nejlépe zpeněžit víru.

Lid, odvěký majitel, však nemá zdání,
proč ten zločin dostal název narovnání,
když už kdekdo ví,
že je to spáchané křiváctví.

ZÁKULISÁCI
aneb
Všichni dobří rodáci,
oblbovat se přec vyplácí!
Konečně to došlo i blbýmu,
co se provalilo ve sněmovně
postojem ke Krymu:
že jsme ne pod vládou
trojčlenného kočko-psího zmetka,
ale že táhne za jeden provaz
zájmová stínová pětka!

ČEŠTINA NEŽÁDOUCÍ
Stará firma Sklounion
skrývá ve svém jménu
cizácký prý tón.

Reformisti pozvedli hned hlas,
firmě dali ostrost křenu
počeštěním na Unionglass.

PRIVATIZACE
Jak se dnes už všeobecně ví,
privatizace hltavá a dravá,
dodnes je každému lotrovi
tučná dojná kráva.

CESTA DO EVROPY A ZPĚT 
Co ty na to, selská chaso,
že z evropské almary
dostáváme zpátky naše dolary,
abychom za ně dováželi maso?

JAZYKOVÁ KULTURA POLITIKŮ
Z negramotnosti či ze zvyku,
mnozí politici ubližují jazyku.
Jednu větu nesvedou ti páni
bez ten-ta-tování.

KÝŽENÁ SVOBODA TISKU
Konečně se dočkali
novináři svoboděnky tisku.
Jen co ji však ochutnali,
hned dostali po pysku.

Svoboděnka tu teď dva má směry,
snadno vybrat, chceš-li který:
Co svobodně můžeš psát,
a co za groše, nechceš-li mít hlad.

PERMANENTNÍ VÝPRODEJ
Uplynul už skoro věk,
co jakýsi Jelínek,
Karlštejn, hrad starý
prodal Amíkovi za dolary.

Břídil to byl ve srovnání,
co dokáží dnešní páni.
Ti za eura, s hrady všemi
prodávají celou zemi.

ČEKÁNÍ NA GODOTA
Kdepak jste, rytíři blaničtí?
Kdy už opustíte ten váš kryt?
Nebuďte jak oni nelidští,
vždyť už hůř nemůže být

Náš výbor byl pořízen ze starší i novější autorovy
tvorby a z knihy Hej, vy tam nahoře (Epigramy
a jiná satira), kterou vydalo nakladatelství FUTURA
Praha jako svou 191. publikaci. Praha 2013. 

http://www.nakladatelstvi-futura.cz/
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NÁŠ LOMIKAR
Do roka a do dne,
řekl Kozina.
Zemanovi druhý 
šťastně začíná

Nevzal ho čert,
díky bohu.
Jenom si trochu
pochroumal nohu

VOLBY – BOJ O ZÍTŘEK
Moji milí, ba ne!
Je potřeba účastnit se
a ne čekat za bukem,
až se něco stane.

Známo je už 
z pradávného zdroje,
že nemožné je zvítězit
jen tak, bez boje.
(10. 9. 2013)

CO DOVEDE ČEŠTINA 
Člověku hned je fajn 
ví-li, že je on-lajn!

SOUMRAK POLOBOHA
(Ještě k volbám 2013)

Nájemný a kdysi čilý Guru,
naposledy zvedl HLAVU VZHŮRU,
coby Siréna, reklamní ikona,
ve svaté víře, že své dílo dokoná.
Za sebou, ve spořádaném šiku,
nechal cválat
jako za Krysařem
dav Bobošíků.

Do jednoho pak je
nechal padnout v boji.
A tak dohrál Guru
svou poslední roli.

Poznámka: Na paměť paní Bobošíkové 
a jejího volebního uskupení HLAVU VZHŮRU.

KALOUSKOVA VÝZVA
Jsi-li dobrým Čechem,
utírej si prdel mechem.
Co ušetříš na díru,
dej na sbírku papíru.

ALÍKOVA NOUZE
Přísloví se k pravdě víže,
že pes si z nouze kulky líže.
Alík v nedostatku převelikém
ukous�si je i s pytlíkem.

SKUTEČNÉ ROZUMU ZDROJE
Buď si jak chceš
ministerský vládce.
Bez poradce jsi jen
exponát na výstavce.

TĚŽKÝ POROD JEDNOHO ZÁKONA
Snad si nemyslíte, že by sysli,
co k majetkům za pět prstů přišli,
že do zlata sobě obalili řiť,
odhlasují sobě zákon:
„Přijďte si ho zpátky vzít.“

A že by se měli zpovídat,
jak nabyli své majetky?
To by přece zpochybnili
Hlavní smysl „sametky“.

JAK NA TO
Jako by ta Nová Evropa,
řídila se podle bajek Ezopa.
Jediné však přednost dává,
že víc zmůže hrstka moci
nežli pytel práva.

JIŘÍ STANO

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek



33

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

dvojokých šneků a zaslepených trilobitů
Vítkov unese Žižku na třetím největším koni
vojevůdce hrozí palcátem 
kdyby se Pražáci znovu začali klanět 

zlatému teleti
bronzové gesto 
páni broučci a hovniválové se pošklebují
zeman kopí nepotěžkal
anebo potěžkal a vzdal to

Žižkov – ztracený ráj hospod
zahrada Eden rodící koninu a chmel
hlídaná anděly s pochodněmi poháněnými 

svítiplynem… 
Azyl imaginace
„Izák Laquedem Director of Ahasver-tour 

Sprievodca po magických miestach Prahy“
„Toto že je magická Praha? Veď sú tu iba 

žalostné trosky
Ale kde je prosím vás ich duch? Kde mágia? 

Takto sa predsa nedá žiť!“
Zachraňte magii než vstanou noví kouzelníci!
Zatím noste prsten králíkáren z dřívějška
Bože tolik bezprizorných králíčků!

Smolnyj postavili pro výchovu zchudlých
šlechtických dívek

Strakovku pro výchovu zchudlých 
šlechtických synků

Ježíšmarjá aby se nakonec historie 
neopakovala jako fraška!

Na Hrad prý včera přijel Leninův kurýr
a čestné rotě rozdávali čínské slabikáře

„Kdybych to byl býval věděl tak bysem tam
nechodil“

Jenže vy jste šli běželi letěli 
vy jste se obtížili 
nic vám nebylo svaté 
Tlačili jste se na startu 
protrhněte tedy i cílovou pásku
Přijď rudý Ježíšku ještě jednou 
a žeň kupčíky z chrámu jako s keserem!

APOKALYPSA PODLE MNE
Od roku 89 mě nebaví fotbal
nejde mi z mysli faul na Honeckera
Od roku �89 jsem nebyl v divadle
abych nevrhnul když vystoupí Růžek
Od roku �89 nechodím na hokej

abych neviděl zneuctěného lvíčka 
na prsou podplacených brusličů
Od roku �89 se dívám na televizi
jen abych spatřil pohřeb státníka
od hlavy po kolena zbroceného hnisem

Kostky jsou vrženy padlo komu padlo
každý ať přejde vlastní Jordán
Trumpety s sebou! Česká dechovka
to vezme od podlahy
Ať žije Big Band Karla Polaty!
Naše kůže kůže kmánů
jsou dobré na panské bubny
jenže my potřebujem žestě!
Troubit se musí
a taky křičet
Křičte a pronajmu vám město!
Házet Rubikovou kostkou? 
Hlavně překročit Rubikon!

ZAKLETÝ PRD V LUCERNĚ
Ó jak trpěl:
na nábřeží bezvýznamného filozofa
vedle rodinného zigguratu postavili tančící dům
ukradenou věž III. internacionály V. E. Tatlina
rozšlápnutý buržoazní bobek
kus husího trusu hemžící se falešnými centy…

Hrabata už zase hrabou
Začalo to lucerničkou na hledání humanity 
a skončilo restituovanou Lucernou…
Vašek kecal 
v Prodané nevěstě zpívá Mařenka od deseti 

k pěti Vsjo ravnó!

Místo polidštění opice 
zopičtění člověka na dvě gesta: 
Ber a Naval!
A nade vším kraluje Spermit 
totálně a absolutně bez cukru 
Jeho pachuť vydrží neuvěřitelně dlouho 
Tak dlouho že budoucího člověka 
přejde chuť zabývat se světem který frčí

Na sklonku rozumu
přitáhly obludy z pohádek: 
vlkodlaci a duchcáti
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TĚCH NEMÁM SLOV  
Není míru pod olivami
natož pod jabloní
holubice přinesla Noemovi ratolest smíření
ale jabloně rodí jablka sváru
Proto jsem nepřišel smířit
nýbrž rozeštvat
Hřeben rozčísne hlavu na úrodnou kštici
a na neplodnou pleš
a plevel ustoupí zrnu z cesty
Hřeben z neceséru obra!

Mračna mobilizují
lidstvo obklíčeno
děvek babylonských bezpočet
chrám zasviněn
nebesa roztržena od ucha k uchu
v povětří řádí ozón
Volám na poušti
aby se nikdo nevymlouval:
„Já český muzikant nic nevěděl!“
Všichni jste věděli
a skoro všichni mlčeli
na ticho stačí dva
Pravím vám:
Nepřežije ani tetřev hlušec

Po listopadu přijde ještě studenější prosinec
Nezasteskne se ti po loňských snězích?
Nepřestaneš říkat pravdu v Arktidě?
Jasno místy komično
a my žijeme v Místy
v zemi Uz
Když narazíš na lež
napiš si minulost přítomnost i budoucnost po svém
Vymknuti z kloubů
něco milujem a něco nenávidíme 
nemůžeme jezdit na jeden píst
Je lepší být schopen všeho než jednoho
Uvázla ti kost v krku?
Jez vepřovou rybu

Občánku a co teď? 
Seď u obrazovky oni ti včas řeknou
Vzpomeň si cos měl k večeři
zítra nebudeš snídat
Šlechtic partyzán uklohnil echtböhmisch Eintopf:
Lidi budou mít vysoko do huby
přejde je chuť přihřívat se v politické polívčičce

Nikdo není doma prorokem
někdo ani není nikde doma
Mezi peklem a očistcem existuje mezidomov
pro falešné i pravé proroky 

Doma není nikdo prorokem
a prorokovat do ciziny ho bez cla nevpustí
Nastává nebezpečí z prodlení
nic není tak staré jak splněné proroctví
a brzy už nebude co prorokovat
prorok pro tento rok oněmí

7 let hubených
7 let jak nitkový kříž slepého zaměřovače
Státní kasaři však umírají na vysoké slámě
válejí se v mastných kyselinách
užívají si cholesterol
Úhledně sestavená selská mísa
2 jelita 2 jitrnice ovarový mozeček
protekční tlačenka a sražená modrá krev
Ani jehla nepropadne
a s tím si troufají do fronty za velblouda?

Praha je zlatá loď Žižkov kapitánský můstek
Žižkovák Zápotocký se směje: 

„Buržoazní fifleny z Vinohrad!“
Ostrovní republika Žižkov obležená mělkým 

mořem zkamenělých Pražanů

KAREL SÝS
Apokalypsa podle Joba
Psáno na ostrově Kostelec 
mezi Tichou a Divokou Orlicí po stržení lávek
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„Ano, moje názory jsou předpojaté,
zlomyslné, destruktivní, sexistické
a politicky nekorektní,“
odpověděl XY hašteřivé ženě,
která ho veřejně napadla.
„Ale budiž mi připočteno k dobru,
že s většinou svých názorů
absolutně nesouhlasím,
ba dokonce mě upřímně pobuřují!“

„Vida!“ pravil hrdě XY nad novinami.
„Kolik chybělo, aby se mé narozeniny
staly nejvýznamnějším dnem lidské historie?
Toho dne totiž zeměkouli jen těsně minul velký
asteroid!“

„Kdybych byl automobil,“
pomyslel si XY na výstavě auto veteránů,
„byl bych ve svém věku důstojný veterán
a požíval bych všeobecné úcty,
zatímco jako člověk jsem obtížný dědek,
který překáží, prudí, parazituje na mladých
a zasloužil by bez milosti sešrotovat.“

„Nikdy neříkám nikdy,“ říkával XY.
„My, milovníci Edgara Allana Poea,
si docela dobře vystačíme s nevermore.“

„Vyučováním se učitel učí učit,“
přečetl si XY v novinách.
„Ale proč, proboha, zrovna na mých dětech?!“
zvolal zděšeně, dočista zapomenuv,
že žádné děti nemá.

„Čistota půl zdraví, veselá mysl půl zdraví,
zdravý pohyb na zdravém těle půl zdraví,“
zadumal se XY. „Nevím, nevím,
jestli to s tím zdravím kapánek nepřeháním!“

„Každý den děkuji náhodě,
že jsem se narodil jako muž,“
pravil XY ve společnosti přátel.
„Vedle jiných mužských radostí a neřestí
mohu obdivovat tak nádherná stvoření,
jakými jsou ženy,
zatímco jedinou ženskou radostí a neřestí
je zabývat se 24 hodin denně,
7krát týdně,
365 dní v roce
něčím tak primitivním, škaredým a nicotným,
jako jsou muži.“

„Můj nejmilejší koníček? Mýlit se,“ pravil XY.
„Chybami se člověk učí, takže čím víc se mýlím,
tím víc se toho naučím.“

Jedním z XY-ových koníčků byla hypochondrie.
Na posměch přítele, že si nemoci pěstuje, pravil:
„Moudrý člověk poskytne azyl nějaké lehčí
chorobě.
A kde je obsazeno,
tam už se žádná jiná nemoc neprotlačí.“

„Ano, moje názory jsou předpojaté,
zlomyslné, destruktivní, sexistické
a politicky nekorektní,“
odpověděl XY hašteřivé ženě,
která ho veřejně napadla.
„Ale budiž mi připočteno k dobru,
že s většinou svých názorů
absolutně nesouhlasím,
ba dokonce mě upřímně pobuřují!“

„Stárnout je dobrá životní strategie
pro prvních padesát let života,“
pravil XY při oslavě padesátin.
„Od padesátky už je rozumnější mládnout.“

„Když už nemáte čemu se zasmát,“
pravil XY v kroužku přátel zdravého rozumu,
„pořád ještě se můžete zasmát sami sobě.“

„Bacha na 3B!“ říkával XY přátelům.
„Na bacily, blbce a berňák!“

Náš výběr je z autorovy knihy Tak pravil XY, kterou
vydalo nakladatelství Šulc–Švarc, s. r. o., v Praze
roku 2012.
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JIŘÍ ŽÁČEK 
„Nemyslete, že blbci nemyslí,“
opakovaně varoval XY své bližní.
„Situace je mnohem horší.
Blbci myslí ostopéro — ale blbě.“

„Světoví psychiatři tvrdí,
že do politiky vstupují výhradně psychopati,“
pravil XY při prezidentských volbách.
„Pokud mají pravdu, měli bychom veškeré
pravomoci
prezidenta, vlády i parlamentu
svěřit zkušenému primáři psychiatrické léčebny.“

„Do salónů, mezi lepší lidi, má nahá pravda
zakázaný vstup,“
pravil XY při debatě o pravdě.
„Vejít smí jen oblečená. Za šaška.“

„Svět je chaos,“ tvrdil XY.
„Ale co je to proti chaosu ukrytému
v dámských kabelkách!“

„K čemu je nám vlastně dobrý 
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu,“ 
komentoval XY televizní zprávy, 
„když nedokáže zakročit proti vládě, 
která se zločinně spikla proti občanům?“

„Každé ráno si připadám nepokořitelný
jako Karlštejn,“ svěřoval se XY přátelům.
„Zato večer se cítím spíš jako Trosky.“

„Ano, v každém člověku se skrývá muž i žena,
nadšenec i skeptik, dobrodruh i účetní,“
pravil XY při debatě o rozpornosti lidské povahy.
„A já abych tu zpropadenou bandu,
která se nedokáže na ničem shodnout,
živil!“

XY byl znám jako milovník všeho živého.
„Pane doktore,“ apeloval na lékaře,
který si právě chystal injekční stříkačku,
„zkuste to s těmi viry po dobrém!
Možná se se mnou chtějí jen skamarádit…“

„Netvař se jako idiot,“
říkával XY káravě svému odrazu v zrcadle,

„lidé by tě mohli považovat
za poslance nebo senátora!“

„Aby se ve mně nepřel piják piva
s milovníkem vína,“
pravil XY při vstupu do restaurace,
„dám si panáka rumu!“

„Já také vím, že nic nevím,“
říkával XY v dobrém rozmaru,
„ale na rozdíl od Sokrata nejsem chlubivý.“

XY byl z lidí, kteří věkem zmoudří.
Když si všiml, že začíná plešatět,
přestal říkat „Vy plešatci“
a začal říkat „My veteráni“.

„Proč jsem se neoženil?“ pravil XY.
„Abych se nestal otrokem své ženy.
Proč nemám děti?
Abych se nestal otrokem svých dětí.
Proč jsem si nepořídil psa?
Abych se nestal otrokem svého psa.
Stačí, že jsem otrokem svých pudů.“

„Průměrný kuřák cigaret prokouří za rok
pračku nebo televizor,“ dočetl se XY v tisku.
„To znamená, že za 30 let jsem prokouřil
15 praček a 15 televizorů. Díky bohu!
Vždyť by se mi ta hromada krámů
ani nevešla do bytu!“

„Nezaklínejte se bázní boží,“
říkával XY na adresu modlářů,
„když se vám pro samou bázeň
nedostává tolerance, soucitu a lásky!“
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Sbírka Snad nezblázním se už (vydal Antonín
Drábek, Balt-East, Praha, 2013) je výborem z ce-
loživotní básnické tvorby Miroslava Oravy - a sou-
časně i první „řádné“ knižní vydání poezie tohoto
autora. Ano, je tomu tak! Zlínský rodák Miroslav
Orava (narozen 28. 4. 1941) se totiž až do této
chvíle knižního vydání svých veršů nedočkal, ač-
koli jde o poetu talentovaného a zralého. Tento fakt
je ostudný, nikoli ale pro Miroslava Oravu, nýbrž
pro českou literaturu. Ještě ostudnější je pak sku-
tečnost, že zdaleka nejde o jev ojedinělý. Přesto
však Oravovy básně nejsou úplně neznámé - ales-
poň malému okruhu Brňanů, jakož i čtenářům Ob-
rysu-Kmene, Hosta, Lípy… Až dosud Miroslav
Orava vydával svá díla jako samizdaty. Zatím k po-
slednímu uspořádání a znění dospěl v roce 2010,
kdy coby „počítačové tisky“ „sam izdal“ pět bás-
nických sbírek ve čtyřech sešitech. Jmenovitě:
Epoxidy (básně z let 1986 - 1988); Zpěvy zvířat
a lidí (básně z let 1996 - 2001); Air (básně z let
1958 - 2006); Sonáta jabloňového květu (básně ze
září roku 1999); a konečně Modlitby smírčích ka-
menů (básně z let 1999 - 2009). 

Poezie Miroslava Oravy je originální a nezamě-
nitelná, nicméně je těžké podat její krátkou a vý-
stižnou charakteristiku. Jeho verše mnohdy
připomínají syntakticky nespoutaný, divoce trys-
kající gejzír pouze rámcově spjatých, leč jinak
volně nahozených myšlenek, pocitů a asociací,
svého druhu básnickou obdobu prozaického
„proudu vědomí“. Jeden příklad za všechny:

„Tam teprve tam do brňavky mne pořádně na-
kopli / až rozezpívala se bolestí má játra před
Domem umění / na kolejích vleže pokáním i potem
strachu dokopaná // Jak potkanům nad ránem po-
dařilo se však mým veršům vylézt / až nahoru ke
skokům a ke skalám a k vodopádům k umytí / aby
zavoněly zas jednou jak kamzíci nekonečnem
výšek // do kufrů a do zduření brašen jak nádraží
namačkaná / říkajíce Challengeru i Černobylu:
dobrý den vždyť my jsme / a vaše muka a bolesti
nebyly marné má-li slunce zase vyjít // A zatím

kdesi v podpalubí
už zase strachy
narážejí / a vlaky
víno rozvážejí aby
nás opily i s trním -
jak růže / rozvážené po Moravě kde i jízdní řád má
název »oblast číslo 2«…“ (z básně Přistání v Brně
ze sbírky Epoxidy).

Oravova lyrika je bohatěji, než bývá běžné, prot-
kána epickými prvky, zejména náznakem děje, ne-
zřídka pracuje i se souvislejším časovým tokem,
jako například v básni Siňoto Ezero ze sbírky Air
(úryvek): „… A pojednou na druhém břehu / oheň
/ a kůň / a lidé // Rozběhl jsem se za nimi / pak
jsem se vrátil uhasit svůj oheň a sbalit stan / se-
známili jsme se popili pojedli a sešli do údolí / na-
hoře zůstalo ticho // Oheň hvězd nadále plál /
měsíc za horu zašel / ryby se zklidnily / a břehy
přestaly štěkat // Ti lidé byli tři / s pomocí koně dva
jednoho nahoru dovlekli / v sobotu večer ať vidí
ještě jednou tu krásu / v dece byl schoulený
a místo nohou čouhaly mu pahýly // A dole pod ho-
rami ženy čekaly / kam Bože naši chlapi místo do
hospody šli / a měsíc tam zdola - nad horami vy-
soko / mlčící až musím podat zprávu já.“

Typickým rysem Oravova stylu je osobní akcen-
tace lyrického subjektu, která ještě umocňuje ob-
vyklou a zákonitou „subjektivitu“ lyriky. Jinými
slovy: Orava je manifestačně přítomen ve většině
svých básní nejenom coby autor a lyrický subjekt,
ale v celé své relativní totálnosti - maximálně, sám
za sebe, byť často v podobě „lehce sebeironické
autostylizace“, jak podotýká literární kritik Alexej
Mikulášek. „Autobiografické“ pojetí dokládá třeba
i Oravova poznámka k jeho dosud

nejrozsáhlejší sbírce Epoxidy, kterou poeta sám
označuje jako „deníkové pásmo“ zachycující „ob-
dobí od 17. března 1986 do 13. července 1988“.
Autor píše takřka výhradně volným veršem, ve kte-
rém občas využívá rýmů, nejhojněji ve sbírkách Air
a Sonáta jabloňového květu. Z hlediska „kvantity“
převažují básně dlouhé co do počtu i délky volných

NEZNÁMÝ BÁSNÍK
MIROSLAV ORAVA
IVANA BLAHUTOVÁ
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Thrive (Rozkvět)
Středa 2. 4. 2014 - 18:30 hod
Fenomenální, aktuální, inspirativní a kvalitně

propracovaný a komplexní dokument o struktuře
současného Nového Světového Řádu a o možnos-
tech jeho překonání. 

Dokument, který se snaží nastínit konspirační
teorie globálního měřítka. Foster Gumble je jedním
z autorů a zároveň průvodce celého filmu, kde
předkládá své teorie, které následně obhajuje po-
mocí svých tvrzení. Do hledáčku si bere především
alternativní zdroj energie, UFO, finanční systém,
a ty, kteří vládnou zemi.

Na webových stránkách
www.thrivemovement.com se dá dozvědět

nejen více o daných teoriích, ale i o tom jak může
k lepšímu světu přispět každý z nás.

USA, 2011, 132 min, české titulky

Královna slunce
Středa 9. 4. 2014 - 18:30 hod
Jedinečný dokumentární film 'Královna slunce'

se věnuje problematice dramaticky se zhoršujícího
zdravotního stavu včelstev a nedozírným násled-
kům, které může mít úhyn včel pro naši samotnou
existenci. Film hledá odpovědi na otázky, co nám
vlastně včely chtějí říct a jaký význam mají včely
v širším kontextu udržitelnosti života na zemi. Au-
toři filmu i mnozí jeho protagonisté se odvolávají
i na předpovědi Rudolfa Steinera, který ve svých
přednáškách o včelách varoval již v roce
1923, že určité praktiky, jako je umělý
odchov matek, mohou vést až k úpl-
nému zhroucení včelího chovu. Aby
k takové katastrofě nedošlo, je nutno
zásadně změnit náš přístup k chovu
včel. V tomto ohledu film nabízí mnoho
podnětů a inspirativních příkladů z ce-
lého světa. Německo, 83 min, 2010

NSA, Edward Snowden a Konspirační teorie
o Velkém bratrovi 

Středa 16. 4. 2014 od 18:30
NSA - Propagandistický a zamlžující dokument

o Americké národní bezpečnostní agentuře tak jak
je předvádí oficiální kruhy USA

USA, 45 min, český dabing
Následovat bude videozáznam ze svědectví

whistleblowera Edwarda Snowdena o činnosti
NSA.

15 minut, české titulky
Na závěr shlédneme jeden díl ze seriálu Jesse

Venura: Konspirační terorie o Velkém bratrovi
45 minut, český dabing

WikiLeaks: Válka, lži a video + Tajné dokumenty
o válce v Iráku 

Středa 7. 5. 2014 od 18:30 hod
WikiLeaks: Válka, lži a video, Francie, 2011, 43

minut
Sledujte vyšetřování kontroverzní webové

stránky, která se stala předmětem největší diskuze
desetiletí. Uvidíte exkluzivní rozhovory s Julianem
Assangem.

Wikileaks - tajné dokumenty o válce v Iráku,
2010, 48 minut

Tento film vám řekne příběh o okupaci, který US
Army nechce, abyste znali. Tvůrci snímku prošli
téměř 400.000 tajných armádních dokumentů (tzv.
závažných událostí - Sig Acts) odtajněných službou
WikiLeaks, aby odkryli celou, nesdělenou hrůzu
konfliktu. Je to největší únik oficiálních dokumentů
v historii. Dnes uvidíte, že vojáci USA zabili nesrov-
natelně více civilistů, než povstalců. Že zabíjeli lidi,
kteří se chtěli vzdát. A dokonce, i po skandálu v Abu
Ghraib, jak vojáci USA stále a bez přestání svým

zvráceným způsobem zneužívají ob-
čany Iráku. Dozvíte se, jak Američané
tiše přihlíželi mučením a vraždám za-
držených pod rukama Iráckých bez-
pečnostních složek. US Army tvrdila, že
neshromažďuje žádné záznamy o obě-
tech. Pouze v těchto materiálech je
zdokumentováno přes 109.000 úmrtí.

Jan Koral a Ivan Votava

Filmový klub Bez Cenzury. 
Jazzová sekce, Valdštejnská 14, Praha 1 
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poezie (například báseň Maryčka Nová), pracuje
s ozvěnami veršů Bezručových, Máchových, Hala-
sových a Nerudových, s aluzemi literárními, hudeb-
ními, společenskými… Ve sbírce se setkáváme
opět s ambivalentním vztahem k Brnu, mihnou se
tady rovněž jiné lokality spjaté s autorovým živo-
tem (Šumperk v básni Emigrace). Zvířata (ptáci,
skřivani, koně), ale i předměty (pražce) se zde stá-
vají symboly lidského soužení a toužení. Nechybí
ani milostná lyrika nebo hold matce. - V této sou-
vislosti je nutno vyzdvihnout, že právě matka
a manželka vystupují ve všech Oravových sbírkách
coby jediné spolehlivé, světlé záštity v pozemském
pekle. Manželka Jaroslava je hlavní „postavou“
řady básní ve všech pěti Oravových sbírkách, je
básníkovou celoživotní Múzou, nejdůvěrnějším
a nejvěrnějším souputníkem i zpovědníkem, a to
navzdory osudovým peripetiím:

„… Zatím spolu jaksi žijem / ty miluješ já miluji
dýcháme / ty mne já tebe // Neptej se / ztratil bych
všecku cenu / kdybych ti to řekl // Jsi neznámá /
a nejvíc chutnáš v nejistotě.“ (z básně Zase o lásce
ze sbírky Zpěvy zvířat a lidí).

Další Oravova básnická sbírka Air opět přináší
širokou škálu témat. Vedle lyriky intimní a veršů
věnovaných smyslu literární tvorby v ní důležité
místo zaujímá jak poezie sociálně orientovaná, tak
osobní, obvykle sociálně akcentovaný poetický
„cestopis“ (Siňoto Ezero, Brno dnes a zítra, Na
kopcích, Inverze). Nechybí ani okouzlení hudbou -
tak typické pro tohoto básníka, který se svého času
živil rovněž jako jazzový muzikant: „Ó housle mé
na nichž kdys kvinty i tercie mi čistě ladily / až roz-
ladily se jak ruka jež táhne smyčec a pak na chvíli
/ o každý steh střev či žízně žíní zadrhává a ptá se
jak dítě / kde altky v mýtech mívaly své zuby a kde
zůstavil jsem tvář…“ (z básně Inverze). Sama ti-
tulní báseň Air představuje potom angažovanou
„politickou“ poezii v nejlepším slova smyslu - je
protestem proti bombardování Jugoslávie paktem
NATO v roce 1999. K tomu Orava doplňuje: „Báseň
vznikla na jaře 1999, kdy jsem jako pěší pošťák
z kopců nad Brnem denně vídal přelety těžkých
bombardovacích letadel NATO; směrem na Jugo-
slávii za Pálavou se otáčela na jih, neboť přes ne-
utrální Rakousko nesměla.“

Útlá sbírečka Sonáta jabloňového květu, obsa-
hující deset básní, reprezentuje sevřený celek in-
timní, přírodní a meditativní lyriky. Z formálního
hlediska je zde oproti druhým sbírkám zřetelně po-

sílena role rýmu, básně jsou vesměs kratší
a úspornější. Zatímco ostatní čtyři sbírky jsou plo-
dem mnohaleté práce, Sonáta jabloňového květu
vznikla „během jednoho zářijového týdne stráve-
ného v roce 1999 v Olšanech nad Habrovany
u Rousínova“.

Poslední sbírka Modlitby smírčích kamenů je
podle autorova upozornění stále ještě ve fázi pře-
pracovávání, takže zařazení některých básní zatím
není definitivní. Již sám titul - Modlitby smírčích
kamenů - vyjadřuje to, co je pro Oravovu poezii
jako celek charakteristické a co je patrně jejím
hlavním sjednocujícím rysem: morální poselství.
Navzdory zjevnosti etické funkce se však tato
tvorba na hony vyhýbá

jakémukoli tezovitému moralizování, a to tím
nejúčinnějším způsobem: v první řadě totiž básník
dokáže nelítostně vypeskovat sám sebe. Orava se
hlásí k teismu, a úlohu morálního kritéria proto po-
chopitelně přisuzuje Bohu. Nutno však připome-
nout, že Oravovo náboženství je velmi soukromé,
samorostlé, v podstatě kritické, vzdorovité, rouhač-
ské. Oravova Boha by bylo možno definovat přede-
vším jako Oravovo

freudovské Superego, jako osobní etický kodex,
kterým každý člověk poměřuje své vlastní činy
i činy ostatních lidí. Před tímto osobním Bohem či
Superegem se básník kaje ze svých chyb. K tomuto
vnitřnímu Bohu se pak obrací i v záležitostech člo-
věčenstva a světa, dovolává se jeho přikázání, ža-
luje mu, pohání ho k zodpovědnosti, prosí ho
o pomoc. Bůh je mu soudcem i obžalovaným ve
věci utrpení lidstva. Báseň Modlitba za sebevrahy
výmluvně končí verši: „Smiluj se alespoň ty Bože
nad vřelou modlitbou mou: / Z pekla zas do pekla
přece nemůže být žádné řešení!“ Orava má
„svého“ vlastního Boha a předpokládá, že podobně
je tomu i u ostatních, jak vyplývá např. ze závěru
básně Za naše myšlenky („… Usínáme vedle sebe
každý sám / Se svým Bohem / On určitě o nás ví /
A bude celou tuto noc / S námi až do svítání“).
Mnohé básně ze sbírky Modlitby smírčích kamenů
pak tematicky navazují na titulní Air ze sbírky před-
chozí: Orava je zasažen tragickými konflikty na Bal-
káně na konci 20. století, poněvadž právě Balkán
patří vedle Moravy a Slovenska ke klíčovým oblas-
tem jeho místopisu srdce (Modlitba za Bosnu
a Hercegovinu, Modlitba za bratry Srby, Modlitba
za občany státu Fyrom, tj. za Republiku Makedo-
nii). Poeta nicméně nezapomíná ani na jiné krvá-
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veršů, čímž ve spojení s příslušnými tématy vzdá-
leně připomínají biblické zpěvy, žalmy, lamentace,
litanie apod. Poeta sám např. v básni Za včasný
alarm (ze sbírky Modlitby smírčích kamenů) obrací
se k Bohu veršem „snad omluvíš moje přisvojení
si formy žalmu“; a jinou báseň ze sbírky Air nazval
příznačně Alarm či žalm, což signalizuje jak formu,
tak obsah Oravovy poezie. Velká část jeho díla totiž
reflektuje tristní individuální a sociální skutečnost
a volá na poplach.

Autorovy tvorby si zatím kriticky povšimli dva li-
terární vědci - Milan Blahynka a již citovaný Alexej
Mikulášek. Alexej Mikulášek v článku Ze samizda-
tové úrody 6 (Obrys-Kmen 3/2009) stručně, leč dů-
kladně analyzoval samizdatové vydání tří sbírek
(Epoxidy, Zpěvy zvířat a lidí, Air) pod titulem Ouplné
dílo básnické (1971 - 2008). Zabýval se hlavně ty-
pickými znaky Oravovy poetiky. Dílo uvítal s tím, že

„… básně Miroslava Oravy patří k té »skryté
tváři české literatury«, která je nepřehlédnutelná,
jakkoli je prozatím přístupná pouze omezenému
okruhu čtenářů, popř. se skrývá v rukopise“. V zá-
věru potom mj. konstatoval: „Málokterý čtenář si

neuvědomí jisté mélické kouzlo veršů (ve spo-
jení s moravskými motivy), které autora sbližuje
s Jaroslavem Seifertem. Ale kdybych měl vyjme-
novat všechny básníky, s nimiž Orava může cítit
slovesnou spřízněnost, byla by to »jmenovačka«
dlouhá, předlouhá…“

Dopis Milana Blahynky „místo doslovu“ Orava
v květnu 2010 připojil k „počítačovému otisku“
sbírky Epoxidy aneb Politické deníky z Gorbačo-
vovy éry. Milan Blahynka ve svém hodnocení mimo
jiné uvádí: „Je to poezie, jaká mi mluví z duše,
spontánní, mnohotvárná, přitom přísně koncepční.
(…) Epoxidy fascinují tím, jak jsou jen a jen Ora-
vovy: jak suverénně strávily a přetvořily si vše – od
národních (i moderních) klasiků až po beatniky.
Epoxidy musí každému jen trochu vnímavějšímu
čtenáři poezie učarovat způsobem, jak vynalézavě
se hlásí k domovu a přímo k Brnu, kde zakotvil, (…
), jsa přitom pořád i ve světě; jak soudržná je jeho
zdánlivě rozbíhavá obraznost (…); jak si dovolí až
marnotratně plýtvat eufonií (…); jak moudře a la-
konicky pointuje…“ 

Epoxidy představují nesporně umělecké jádro
Oravovy poezie, proto jsou také v tomto výboru za-
stoupeny nejpočetněji, a to šestnácti básněmi
z celkových čtyřiceti pěti. V Epoxidech se setká-
váme s motivy a tématy, jež autor rozvíjí větší či

menší měrou ve všech svých dalších sbírkách.
Patří k nim např. Brno a Morava (řeka i země)
a další „místa srdce“, přičemž vlastenectví je vždy
doprovázeno společenskou kritikou a součástí bás-
níkovy cestovatelské touhy je vždy návrat domů.
K dalším opakujícím se motivům a tématům náleží
niterný vztah s manželkou Jaroslavou, zachycený
s nelítostnou sebereflexí; úcta k rodičům a před-
kům; slasti i strasti tvorby; hudba; svérázné
„osobní“ náboženství a filozofie historie; a opako-
vaně rovněž „blázinec“, jak napovídá i sám titul to-
hoto knižního výboru Snad nezblázním se už – titul
nepatrně obměňující jeden verš Oravovy básně
Ďábel právě ze sbírky Epoxidy. Daná témata se
však v rámci většiny básní spontánně prolínají,
vzájemně osvětlují a přecházejí jedno v druhé - ře-
čeno slovy básníka: „Nikdy jsem nevěděl zda do
hloubky jít / či do daleka / Teď pojednou je mi to
tímtéž“ (z básně Rozpínání vesmíru). Dělení obsa-
hové (potažmo žánrové) je z toho důvodu pouze
orientační a notně omezené, jelikož o jedné jediné
(dlouhé) básni můžeme často hovořit současně
jako o lyrice intimní (milostné, erotické), i přírodní,
i občanské (společenské, politické), i filozofické či
reflexivní, meditativní, náboženské atd. Snad i díky
tomu jsou Oravovy verše tak překvapivé, objevné,
neopakující se, třebaže jinak přirozeně pramení
z autorova ustáleného světonázorového funda-
mentu, a z trvale dominujícího pocitu smutku,
s nímž se setkáváme ve všech jeho sbírkách: 

„…Však stále cos mne jako člověka drtí: / ta
věčná touha písně po životě / a dočasná ta radost
smrti“ (z básně Proste ze sbírky Sonáta jabloňo-
vého květu). 

Básníkův smutek není však pouhou existencia-
listickou rezignací před faktem neodvratného
konce, nýbrž je zároveň prodchnut mocnou a neu-
tuchající oslavou života: „Já tonu touhou,“ praví
příznačně v básni Pár vět v téže Sonátě jabloňo-
vého květu.

Tematický okruh druhé samizdatové sbírky
Zpěvy zvířat a lidí je znovu „oravovsky“ rozmáchlý:
od vyjádření osobních kritických postojů k politic-
kému vývoji ve vlasti jak po roce 1968, tak po roce
1989, přes vyznání lásky k poezii coby způsobu ži-
vota až např. k obžalobě lidské krutosti vůči zvířa-
tům, krutosti, která obrazně zastupuje veškerou
obludnou brutalitu lidstva, obdobně jako již v před-
chozí sbírce Epoxidy. Orava ve Zpěvech zvířat a lidí
především navazuje na velký odkaz české sociální



41

RECENZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Miroslav Orava (vlevo) na křtu knihy Almanach Nibiru.
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cející rány na mapě zeměkoule, jak dokládá třeba
Modlitba za Semity („… Ještě holocaustu kouř
voní / národy říkaly my ne to oni // ale kdo jsou ti
dnešní vrazi / izraelští letci z pásma Gazy // anti-
semitismus to není - víte / Židé i Palestinci jsou Se-
mité…“). Ve sbírce Modlitby smírčích kamenů
vrcholí rovněž další, již zmíněná tematická a moti-
vická linie Oravovy poezie - hudba (básně Modlitba
za Chopina, Modlitba za Mozarta a jiné). Autor -
básník a muzikant zároveň - se v mnohých svých
verších hlásí ke svým hudebním kořenům, ne-
zřídka používá hudební terminologii a ne náhodou
se u něho již přímo v názvech setkáváme se slovy
„zpěv“, „píseň“, „song“ či s echem starého popu-

lárního hitu (Kapitáne, kam s tou lodí)… „Komu to
zpíváš skřivánku / když jako kámen do polí padáš,“
táže se bolestně Miroslav Orava v básni Báseň.
A jinde hořce říká: „Co víme o zbytečnosti našich
básní / i kdyby se nám sebelépe povedly“ (Mod-
řiny). Jak symbolické jsou tyto verše v souvislosti
s uměleckými i lidským osudem autora; s údělem
skromného, neznámého Básníka, jenž však dokáže
několika slovy zvěčnit Noc na horách a s ní i celý
vesmír:

„… až člověk v náruči noci žasne / jak nezha-
síná nic / už nic“.

(Doslov ke knize Snad nezblázním se už, na-
psaný v Brně v roce 2012).

Je to červené, velkého čtvercového formátu,
tištěné na křídě, bohatě ilustrované, má to 420
stran, resumé v angličtině a němčině (oboje
zčásti veršované) a lákavý název AUTO-EROTIKA
ANEB KÁMASÚTRA AUTOMOBILOVÉHO VĚKU,vy-
dalo to Akademické nakladatelství CERM, Brno
2013, prezentuje se to jako ambiciózní věda (se
slibným podtitulem Automobil jako mobilní pro-
středek k udržení druhu Homo sapiens, Antro-
pologické hledisko). O splendidní vydání
finančně jistě velenáročné se „zasloužili laska-
vou podporou: generální partner NovaTech CZ,
s r.o“. a jako partneři jednak samo nakladatel-
ství CERM, ale navíc i Přírodovědecká fakulta
Masarykovy univerzity a Tiskárna Didot, spol.
s r.o. Jako autoři jsou za to zodpovědni Jan Fi-
lipský, Jaroslav Pernica a hlavně Jaroslav Ma-
lina („autor námětu, koncepce a většiny textů“),
ctihodný profesor antropologie brněnské uni-
verzity, soupis jehož publikací, postů, aktivit
a ocenění tu- i jinozemských zabírá tři hustě
potištěné strany).

Působí to skoro jako naplnění ideje Gesamt-
kunst(+wissenschaft)werk: 164 stran Auto-en-
cyklopedie vyplňují abecedně řazená hesla
o výrobcích aut (od Adama Opel GmbH přes Aero
po Žiguli), o druzích aut (kombi) i o jiném jejich
třídění i o marketingových taktikách (rebad-
ging), automobilovém sportu atd., v hesle auto-
mobil je technický popis i historie auta i výklad
„z hlediska symbolické antropologie“, heslo au-
tomobil-muž-žena se podrobně probírá na
sedmi stranách, automobilismus má čtyři řádky.
Mimo tuto Auto-encyklopedii je v knize obsáhlá
Auto-bibliografie (chybí v ní průkopnická psy-
choanalytická práce Sabiny Spielreinové)
a velké množství ilustrací od tvůrců zvučných
jmen (A. Mikulka, E. Ovčáček) až po méně zná-
mých, díla vesměs vytvořená (stejně jako celá
publikace) pro projekt Člověk-Auto/Auto-člověk:
Život-věda-umění, zahájený roku 2011.

Kdo by čekal, že podtitul o autě jako pro-
středku k udržení lidského rodu Homo sapiens
znamená mimořádnou pozornost k otázce aut
a životního prostředí, přírodního bohatství země

ap., je bloud, podíl
aut na tom, aby se
udržel Homo sapi-
ens tkví podle
p. Maliny a spol.
v tom, že se v au-
tech souloží.
O každé značce
veršuje napřed
(jak jinak!) Muž,
pak Žena a nako-
nec kratičce Mra-
vokárce. Při
slušné úrovni re-
klamního veršování by to mohl být docela dobrý
vtípek, ale vtípek opakovaný sto třináctkrát?
Právě to veršování (celá první polovina knihy
a pak ještě tu a tam i v druhé půlce) nedovolí
spolknout to celé jako malinu. Třeba Buick:
Muž: Buick sklidil za generace / od milenců jen
ovace. / V autokině, v horkém létě, / teenage-
rovská láska kvete. / Euforii z lásky k buicku /
bezpečně zažiješ, / když říznou rumunskou
cuiku / na ex vypiješ (...). Žena: Do útrob velko-
lepého buicku / odvážila jsem se na piknik. /
V tak velkém autě se ti oddám ráda, / tam vlezl
by se Alibaba / i jeho čtyřicet labužníků. / V tak
velkém autě oddám se ti ráda, / místa je haba-
děj, nebolí záda (…). Mravokárce: S hlavou
model včelí úl / spoléháš-li na al kahúl, / Za-
sloužíš bič a hůl. Co se nedostává na umění
ukout verš, vynahrazuje správný pohled: Žiguli:
Muž: K milování v Žigulíku / musíš míti velkou
kliku. /…/ Dej si bacha na svůj vaz / vždyť
tenhle 2101 VAZ / vyráběl Sovětský svaz. Žena:
Já chci kluka s Žiguli! / Né, že mne pak ošulí. /
Sním o tom, jak Muromec / rozepne si poklopec.
/ K ukojení mého chtíče /…/ Zavrtěl se bohatýr
/ jak na obrtlíku / a obratem zbouch mě /
v rudém Žigulíku. Mravokárce: Kéž se s vámi Ži-
guli / aspoň stokrát překulí. / Zlomte si vaz
a kebuli.“

Pan profesor antropologie je zkrátka mistr
verše i velký humanista.

http://www.obrys-kmen.cz/
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Milan BLAHYNKA



43

K VĚCI. RECENZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

říci, že platí jen to, co je teď, a basta fidli. Ostatně
všichni ti tři autoři staví své knihy jednoznačně
bilančně, sami se ke své historii vracejí někdy až
obsedantně, argumentují, vysvětlují, brání se,
spílají i obviňují. Co tedy čtenáři zbývá, než se
k jejich minulosti vracet také, i když ani nechce?
„Zeptej se stáří / Hořkého stáří,“ vybízí Cincibuch
ve své básni „Strom shazuje shnilá jablka.“

Stačilo se dožít
Vypadá to stěžovatelsky, ale Cincibuchova

sbírka taková není. Je spíše neiluzivní, střízlivě
pokorná a vyrovnaná. „Nakonec to s tím životem
šlo docela hladce / Stačilo se dožít“ („Osvědčení
o zániku branné povinnosti“). Smrt je za dveřmi
od chvíle, kdy člověk začne ztrácet své blízké
a uvědomí si i svou konečnost. Najednou se mu
vybavuji střípky vzpomínek, záblesky detailů, za-
pomenuté okamžiky, které se teď vynořují zdán-
livě bez souvislostí, a přece tvoří možná
důležitější šlépěje jeho života, než dějinné zvraty:
„Bude se mi stýskat / po teplém prachu polní
cesty / po večerním ještě hřejícím slunci / po
koni s mouchou u oka“ („Bude se mi stýskat“).
Tohle se mi na Cincibuchovi vždycky líbilo. Věc-
nost, konkrétní obraznost, neproklamativnost,
žádné opájení se vznešenými ideály, které se na-
konec vždycky ukážou jako pouhé sezónní zboží,
skeptická nostalgie v pohledu na okolní hemžení.
Lidský život jako součást kosmického dění: „Pro-
táhl ramena poklopem u komína / a byl na
střeše:/ Vyluhované hřebenáče lišejník / zelený
hromosvod zapíchnutý do vesmíru / Bože co se
to všechno dělo / desítky let v tom domě / za-
tímco zde se jen sesedala tichost času?“
(„Dům“). Paralelní světy dějů, kde na poli dýmá
pýr a vysoko na nebi se vznáší letadlo, „v němž
letušky s červeným šátkem na krku / nabízejí
oranžádu“ („Za vsi“), pocit sebe sama jako
článku lidského řetězu, který zavazuje k předání
poselství, i když je přečteno třeba až na poslední
chvíli.

Jedinou svobodou
bude ti básnictví

Cincibucha provází také schopnost sebeironie,
a to jak ve vztahu k blížícímu se konci, tak ve
vztahu k lásce a poezii. Všechno se to spojuje
v básni „Láska je věřit že láska je“: „Básníci by rádi

/ aby jejich verše zůstaly vytesány / do kamene /
Tak jsem si jeden nechal / sám napsat na hrob /
Když mistr Špírek z Berouna / pomník přivezl po-
vídá: / Co znamená ten verš kdo to napsal? / Smysl
jsem se mu snažil vysvětlit / ale sebe jsem zapřel
// Tak dopadl verš / můj jediný / tesaný do ka-
mene“. To je docela jiné pojetí sebe sama a údělu
básníka, než jaké zní hned z pátého čísla Skarlan-
tovy sbírky: „jedinou svobodou bude ti básnictví“
(„Cyrano z Pardubic“).

Také láska, ale ta v knize není v rozporu s touto
počáteční proklamací předmětem tak zjevného
zklamání, jako právě poslání básníka. „Přišla
chvíle, / kdy je po slavnosti, / jsem ten, koho / ne-
všimli si hosti // […] // jsem ten, kdo je / na okraji.
V rohu, / nemám přízeň / pozemšťanů ani bohů //
jsem ten, kdo se / skrývá, čeká vzadu, / nechci pří-
zeň / mocných kamarádů“ („Poslední“). K čemu
ale taková přízeň? Je�li básník opravdu svobodný
a nezávislý, nepotřebuje přece nic než své já, papír
a tužku. Jenže jak se knihou řítí expres Skarlantova
života, přichází až překvapivě rychle deziluze. Vy-
prahlé léto 1947 („v tom létě pramení všechna má
poezie“), bratrova emigrace, otcova tragická smrt,
kavárna Slávia („byly jen ‚původy�, ne rudí disi-
denti“), Paříž a už pochybnosti: „Psát! Není to
málo? Psát… Vždyť nikdo už nechce číst“ („Hou-
peš se v tenké síti“). Návrat k poezii „po téměř
dvaceti letech“, jak o něm Skarlant mluví v závě-
rečném rozhovoru, tedy začíná jako básnické cur-
riculum vitae, rychle se ale mění v lament nad
současností: „Chtít uvěřit Potěmkinovi / nebo být
Potěmkinem?“

Lež v masce pravdy
Skarlant nechce ani jedno, ani druhé. Nechce

ani jen planě snít, ani se nechce nechat balamu-
tit iluzemi jiných. „Je konec metafor. Neboť
obraz… je… podraz“ („Sladkost vzlíná“). Touha
být uznán a oceněn však zůstává, jak svědčí
Skarlantova odpověď na připojenou otázku, na
co myslel, když knihu dopisoval: „Že za takovou
knihu veršů mi žádný stát nikdy nedá státní
cenu.“ To jsou slova skoro podle Freudova zá-
kona chybných výroků, usvědčující jejich autora
naopak z touhy po takovém ocenění. Jenže
dával�li stát státní cenu za Poslední máj Milana
Kundery, pokračují podivné myšlenkové pochody
básníkovy, těžko jí dá za poezii, jejímž hrdinou
je třeba protagonista listopadu 1989, agent Lud-

Nad novými sbírkami Petra Cincibucha, Petra
Skarlanta a Karla Sýse aneb Generace pětatřicát-
níků po dalších pětatřiceti letech.

Od převratu v roce 1989 letos uplyne dvacet
pět let. Čtvrt století, to je poměrně dost času na
sebereflexi, když ne celé společnosti, tedy ales-
poň jejích elit. První republice ani takový čas dán
nebyl, za komunistického režimu k prvním pro-
jevům sebezpytu, ať politického či uměleckého,
například ve filmu či literatuře, začalo docházet
už od roku 1963. Okupace v roce 1968 jim rychle
učinila přítrž a k nestráveným a nereflektovaným
traumatům minulosti připojila pravě jimi umoc-
něná traumata nová. O to těžší a neprůhlednější
byla další fáze přemítání o sobě samých, která
nastala od druhé poloviny osmdesátých let. Také
ona dostala politickou pointu, ta už však prostor
k veřejné debatě neuzavřela. Trvá průběžně, jak-
koliv si leckdo myslí pravý opak, akcentována
vzestupnými i sestupnými společenskými oka-
mžiky, přihrávajícími tomu či onomu politickému
názoru i osobním preferencím a nadějím. Nejde
totiž jen o to, jaké kdo má či měl stranické sym-
patie nebo příslušnost, ale také o to, v jakých
okamžicích jeho života ho chaotická česká his-
torie zastihovala, jaké ke svým rozhodnutím po-
zději zaujal postoje, co si od nich sliboval, zda byl
a je schopen povznést se nad to, co mu osud dal
i vzal, zda byl a je schopen vidět  se v reálném
světle světa. Každé já se střetává s tisíci jiných
já a teprve střety jejich konání, tužeb, vášní,
chtíčů a neřestí vytvářejí vesmír, v němž se po-
hybujeme. Kdo to nevezme na vědomí, bude se
mučit romantickým světobolem, bude snovat
utopické ideje a hypotézy, nebo upadne v pato-
logický stihomam.

Zeptej se stáří, hořkého stáří
Všechno tohle mě napadalo nad novými bás-

nickými knížkami Petra Cincibucha (nar. 1943)
Zimní zahrada (2013), Petra Skarlanta (nar. 1939)
Mezinárodní expres Potěmkin (2014), a Karla

Sýse (nar. 1946)
Apokalypsa podle
Joba (2013).

Nebudu předstí-
rat, že jsem si je
vyhledal sám, nicméně souslednost jejich vydání
v loňském a letošním roce ve mně vyvolala ne-
čekané reminiscence. O všech třech autorech
jsem kdysi psal souhrnně ve své knize Prozaická
skutečnost (1982), která ale byla napsaná už
koncem roku 1979, takže to je pravě třicet pět
let. O všech jsem si tehdy něco myslel, hráli ne-
malou roli na tehdejším oficiálním básnickém
Parnasu. Co asi dnes dělají? A co znamenají pro
dnešní mladou generaci, nezatíženou vzpomín-
kami nás, pamětníků? Je spravedlivá jejich tvůrčí
existence kdesi na okraji zájmu? Odsunul je tam
někdo, odsunul je tam souběh okolnosti, anebo
tam rádi bytuji sami, s pocitem soudobých disi-
dentů, když ti minulí jim podle nich neprávem
vzali jejich místo? Jenže když tohle píšu, už vím,
že to nejsou ty správné otázky. Respektive jsou
to otázky, které zajímají mě, protože si jimi po-
měřuji i svou vlastní dráhu, ale co mají společ-
ného s konkrétními básnickými výkony v těch
knihách?

Není už čas vykašlat se na minulost, odvrhnout
to břemeno, které nás stále víc a víc tíží, protože
na něj se vrší břemena nová, už našich časů?
Tlustá čára, hotovo dvacet… Co jsme si, to jsme
si, nikdo není dokonalý, musíme si pomáhat et
cetera…? Člověk si nevybírá dobu, do které se
narodí, a čím je starší, tím víc si uvědomuje, že
i když je pevně rozhodnut žít svůj život, přesto se
opakovaně ocitá v situacích, v nichž se musí
znova a znova rozhodovat, co jeho život vlastně
představuje. Totéž ovšem platí o pozdějším hod-
nocení vlastního konání. Člověk je bytost sociální
a nemůže nebrat na zřetel dopad a souvislosti
svého jednání, jakkoli je subjektivně přesvědčen
o jeho správnosti. Tím se ovšem i minulost ne-
odbytně stává přítomností, nelze tedy jednoduše

LÁSKA JE VĚŘIT,
ŽE LÁSKA JE
Jan LUKEŠ
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dlem. Potvrzuji: ještě nikdy se mi nad literaturou
neudělalo tak zle. K pocitu fyzické nevolnosti
nad Sýsovou knihou druží se však i lítost nad
proměnou někdejšího chrliče neotřelých metafor
ve zbídačelého dělníka básnického bulváru.
Jenom výčet, ať skutečných či domnělých, sou-
časných šaušpílerů, nicotných celebrit a „blbců
jmenovitých“ („Poezie mužně obnažená“) by
vydal na samostatnou básnickou bizarerii. Ze
všeho toho trčí však jako sláma z bot jediné:
když já nejsem mezi vámi, ať vás vezme čert,
vždyť i „český básník na tři je vždycky jenom
Dyk“ („Odcházím - přijdu ve vlastním těle“). Aby
se z trvalého pocitu odstrčenosti a nedoceně-
nosti vymanil, stylizuje se Sýs do role proroka:
„Já nepíšu pro vás ale o vás / ne pro vnuky ale
pro pravnuky,“ („Odcházím - přijdu ve vlastním
těle“), ve zvěstovatele obrodné apokalypsy,
v toho, kdo na rozdíl od jiných vidí, že nejen
„Čechy jsou jeden velký bolák“ („Co dělat?“).
„Udělali jste ze světa prasečák,“ hřímá ve
skladbě „Nucený výsek krásy,“ aniž by bylo
jasné, koho tím množným číslem míní. V takto
paranoidní vizi je pak vlastně jedno, hlásí�li se
její autor k levici, zesměšňuje�li bídu reálného
socialismu či se připojuje k posměváčkům vůči
takzvaným pravdoláskařům. Za tím vším je jen
zášť zpoza buku, odvaha v čase, který může pro-
měnit pouze konkrétní práce, žádná sebeostřejší
slova. Vůči nim je tento čas imunní a tím vlastně

usvědčuje ze lži i celou Sýsovu stylizaci do role
vyobcovaného a ostrakizovaného tvůrce.

Generace na cizí pohon
„Naše generace se rozpadla pod údery listopado-

vého kladiva / Kam kdo odpadl a dopadl si každý
srovná sám se sebou / Ale v psaní jsme každý sám
a samotka je proti tomu Václavák!“ („Báseň je před-
smrtná maska“). Ano, každý je v tom sám. V tom ne-
ustálém zmáhání dvou nepřátel, sebe a skutečnosti,
řekl kdysi režisér Evald Schorm. Příslušníci takzvané
generace pětatřicátníků z konce sedmdesátých a po-
čátku osmdesátých let mohli ovšem tehdy propadnout
dojmu, že v tom sami nejsou, že v tehdejším vyklize-
ném prostoru pojedou docela snadno na cizí pohon.
Proto se pro ně listopad 1989 nestal vstupem do svo-
body tvoření, ale drtícím kladivem. Ne pro všechny
a zdaleka ne stejně. Jejich životy a další dílo při vší
kritičnosti nemůžeme však jen tak zavrhnout. Ve své
různorodosti je totiž metaforou nás samých. Našeho
smíření, naší nespokojenosti, naší intolerance.

Vést o tom dialog mohou ovšem jen ti, kdo jsou
mu předem otevření. Kdo se obezdí vztahovač-
ností, velikášstvím, žárlivostí a nejrůznějšími spik-
leneckými teoriemi, ten takovou schopnost ztrácí.
A to je smrt člověka, natož básníka.

Autor recenze (nar. 1950) je filmový a literární
kritik, spisovatel a publicista.

h t t p : / / c a s o p i s . h o s t b r n o . c z / a k t u a l n i -
rocnik/2014/06-2014/laska-je-verit-ze-laska-je

44

K VĚCI. RECENZE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

vík Zifčák („Zifčákova hrobka“). To, že české dě-
jiny se občas odvíjejí z dosti karikaturních zá-
pletek, není ale žádný objev, natož básnický.
Skarlant nicméně tento poznatek učinil součástí
jakési filozofie celosvětové Potěmkiády: „pode-
zřelá je celá zeměkoule,“ („Kulisy v městě
světla“), „lež v masce pravdy“ vládne minulosti,
přítomnosti i budoucnosti („Potěmkinův čin je
nic v masce něčeho“), „Jsou plné bordely /
a prázdné kasárny. / Nový svět svobody / pro
staré prasárny“ („Portrét“). Je zřejmé, že uskři-
nutost básníkovy duše projektuje se tu do pře-
pjatých vizí, které mohou vyhovět
kverulantskému čtení, za pamfletickým tónem
ztrácí se však právě v těch nejkritičtějších mís-
tech osobní investice, sebereflexe. A když v roz-
hovoru, navíc zjevně se sebou samým, Skarlant
rozšiřuje svou kritiku i na historický výklad mi-
nulosti, je už zcela jasné, že ve sbírce zhusta zá-
pasí s mýty vlastního poznání, nikoli
s historickými fakty a jejich interpretací.

V Čechách je skleróza infekční
Ale tam, kde Skarlant otevře duši svému po-

citu osamění, tam je autenticky působivý
a usmířený: „Uhranutý lunou / jako ve snu jdu /
Je jen tento život / jiný nenajdu…“ („Úplněk“).
Na rozdíl od Karla Sýse, který začíná hned revo-
luční výzvou: „Přijď rudý Ježíšku ještě jednou /
a žeň kupčíky z chrámu jako s keserem!“ („Těch
nemám slov“). Protože my se s tím neserem,
chtělo by se hned dodat v duchu dalších Sýso-
vých veršů, táhnoucích se na více než dvě stě
padesáti stranách. Nekonečně zle, vulgárně, v až
nepříčetné potřebě všechno poplivat a zaneřádit
ohavně páchnoucími grafomanskými exkre-
menty.

„On je schopnej, ale všeho,“ prohlásil prý
kdysi František Hrubín o Sýsovi a v této sbírce
se jeho slova naplnila až po okraj. To už není
pamflet, to už není jen lidský i básnicky legitimní
útok proti novodobému světu „šaušpílerů“, před
kterým počátkem devadesátých let varoval Karel
Kosík, a proti kterému se bouří i Skarlant. To už
je sestup do nejnižších pater lidského vědomí
i svědomí, uragán nenávisti živené pocitem od-
strčenosti, nepochopení, závisti. „Tož tak! / A vy
pořád jen malovat tanky narůžovo / Zatímco
spinkáte v damašku rudé býlí se semení / Abyste
nedopadli jako říšský kancléř / když se v dubnu

1945 krčil pod Berlínem / zatímco mu nad hla-
vou jezdily pěticípé tanky / Zrovna takové jste
vykázali ze Smíchova“ („Kladivo na rudé čaro-
dějnice“).

Po hypochondricky naříkavém a sebestřed-
ném Americkém účtu (1980), bilanci Kristových
let, vystavil si Sýs v této sbírce nový, „polistopa-
dový učet“. Tehdejší tesknění za ztrátou erotické
„volné soutěže“ ve středních letech tu nahradilo
dědkovsky nemohoucí chrlení nadávek na
všechny strany, společenský zájem se vybíjí
v paušální negaci a salónním revolucionářství,
nad jehož nepoučenou obludností mrzne usměv
na rtech: „Vamos bien. Jdeme dobře / Posmí-
vejte se intelektuálové / studené ryby s podiv-
ným rodokmenem / těm kdo chtějí změnit i váš
osud / dobývání chleba v slzavém údolí / kon-
zum v potu tváře / I vám budoucí člověk zakroutí
krkem / a nebude se tomu učit v Moskvě ani
v Havaně / tentokrát na věčné časy a nikdy
jinak“ („24 hodin s Castrem“). To už je svět Ji-
řího Taufera, Miroslava Floriana a Dikobrazu pa-
desátých let. „Historie se zaštiťuje sklerózou
a v Čechách je skleróza infekční“ - tak nazval
Sýs jednu ze svých básní, zjevně však sklerózou
trpí především on sám, když nevidí, jaké hrůzy
v minulosti způsobilo to jeho „kladivo které
zbaví shnilý čas okují / srp který vytne plevel“
(„Che“). A pokud sebe sama řadí k těm, kteří
před listopadem 1989 „[…] vám podávali ruku
/ tahajíce z ohně kaštany jež tam naházeli teh-
dejší primitivové / k nerozeznání podobní těm
vašim dnešním“ („Plač starých šlapek“), nechá-
vám to raději soudu nezainteresovaných.

Udělali jste ze světa prasečák
Ne že by se v Sýsově kvílení nenašly jasno-

zřivě pokorné okamžiky: „Neřídíme se snad taj-
ným evangeliem: / ‚Nezískáte co milujete pokud
nesnesete věci jež nenávidíte�?“ („Jsme děti
jedné vdovy“). Ale kde, proboha, se touto premi-
sou řídí on sám? Tam, kde hřímá: „Ale pozor? Co
je poezie? Co je tvorba? / Škrtat krátit uvádět
konkrétní jména čas místo činu / A hlavně udá-
vat / Bůh chce vědět kdy kde kdo a s kým / Mi-
luje udavače“ („Jak v tom žit?“)? Škrtat a krátit
se bohužel Sýs zcela odnaučil, jeho zuřivé litanie
se vlečou bez korekce do nekonečna, aby se po-
sléze místo zprávou o stavu světa a básníkovy
duše nestaly ničím jiným než spolehlivým dávi-
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„Není jasné, co předcházelo čemu, jestli různé
jevy skutečnosti, podle básníka dosti hnusné, vy-
volaly nutnost zpodobit je podobně hnusně, anebo
jestli prvotní záměr byl vybrat ze skutečnosti jen
to hnusné, aby hnusná řeč nestála.“

Karel Sýs je agitátorem i básníkem a jedno od
druhého nedokáže oddělit. 

Mám ve veřejném styku několik striktních
zásad: neodpovídat na osobní sprosťárny, neútočit,
když nesouhlasím, bránit si prostor pro identitu, vy-
hýbat se ideologismům, v hodnotě názoru uznávat
vyšší zájem, než jsem já.

Abych je mohla dodržet, musím se některých
věcí odříci. Například se vyhýbám zlým lidem
a zlým textům. Ne, že bych se bála setkání s nimi,
ale že bych se musela vzepřít, protože mlčení by
znamenalo souhlas.

Teď mi přátelé doporučili knihu, kterou bych nor-
málně nečetla, ale která - když jsem ji přečetla -
mě donutila promluvit. Mrzí mě to, nejsem ráda zlá.

Kniha se jmenuje „Apokalypsa podle Joba“
a napsal ji básník Karel Sýs. Je to kniha rozporu-
plná, poskládaná z delších i kratších básnických
celků, ve vyznění má ale tři zřetelné části. Místy se
prolínají, místy jsou svými tituly i prostorově oddě-
lené. 

První obsahuje polistopadovou vzpouru, druhá
oslavuje poesii a básníky, třetí je životopisná. První
částí se zřejmě Karel Sýs zoprávnil nazvat způsob
svého psaní apokalypsou. To je ovšem velké slovo
i velké básnické zadání.

Karel Sýs se dovolává dvou slavných děl, v titulu
„Knihy Job“ ze Starého zákona a v textu „Zjevení
svatého Jana“, nejslavnější apokalypsy, jaká byla
uchována. Jako literární útvar je apokalypsa pro-
rocké zjevení z božího návodu, je to popis soudobé
krize světa a náznak východiska z něj. Text je to
vznešený, plný skrytých významů a archetypálních
vzorců, a výše jeho vidění přímo provokuje i velko-
lepost básnění a jazyka. Zejména Janův text je na-
plněný obrovskou duchovní a literární silou.
Názvem knihy se Karel Sýs vystavil porovnávání.

Jan promlouvá
jménem Krista, text
vyjadřuje hrůzu
a žal nad upadlým
stavem křesťan-
ských společenství,
a vedle konkrétních provinění velkolepými obrazy
líčí pád světa jako boží trest za jeho úpadek a zpro-
nevěření; jako východisko hledá a vybírá skupinu
spravedlivých, kteří na konci pádu obnoví Kristovu
tisíciletou říši. Kosmologická vidina věčného ná-
vratu živého Krista probouzela ještě po staletích
vůli k následování, na zlomu novověku a středo-
věku se hnutí nazývalo devótio moderna, nová
zbožnost, a v Čechách ji vyznávali i táborští chili-
asté husitské paměti.

Karel Sýs ctí své předlohy a neopomene boží
motiv, jednou nazve básníka božím okem, jinde
jeho mluvčím. A jeho hněv v líčení zkaženého světa
je nefalšovaný, je to kritické běsnění podané váza-
ným jazykem. Něco tu ale nepřestává vzbuzovat
pochybnost: pojmenováním a odkazy na dávné
texty duch jakoby tu stále mířil výš, než kam do-
sahuje pobouřený rozum. 

Stránkami knihy se valí nikoli vznešené a bás-
nivé apokalyptické vidění, ale pouhá slovní lamen-
tace, která se víc než poesii podobá řeči
ideologismů. Kritická myšlenka se v líčení „zkaže-
ného převratu“, s nímž „vylézají štíři“, a světa ovlá-
daného kapitalistickými všežravci, nepovznese výš
než k nadávkám a některými verši až k politické
pornografii. Neohrazuji se proti té zběsilé kritice,
místy je nápaditá a působivá a v básníkově pro-
středí si najde vděčné čtenáře, společnost se po ní
otřese a možná trochu pozměněná půjde dál. Mně,
a z důvodů nejen čistě literárních, vadí to přílišné
sebevědomí nízkého, jež se vydává za vysoké. In-
spirace biblickými texty je jen clonou, aby básníkův
postoj vyhlížel důsažněji a zazněl osudověji. 

V druhé části názvu knihy se Karel Sýs připo-
dobnil Jobovi, dobře, přečtěme si „Knihu Job“. Pří-
běh je prostý, Job byl spravedlivý a nade vše

LAMENTACE podle
básníka KARLA SÝSE
Eva KANTŮRKOVÁ
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Tvorba předního českého básníka evropského
významu Karla Sýse (*26. 7. 1946) představuje
rozsáhlou kolekci, vždyť od elektrizujícího úspěš-
ného debutu Newton za neúrody jablek (1969)
vydal desítky knih - básnických sbírek, souborů
esejů o výtvarném umění a literatuře, básnických
próz, publikací podnětné publicistiky, lyrických
děl pro děti i překladových titulů (zejména fran-
couzské provenience - Guillaume Apollinaire,
Jacques Prévert, Paul Éluard, Arthur Rimbaud,
Paul Verlaine, Alfred Jarry a další).

V rámci mezinárodní výměny kulturních hod-
not zase verše Karla Sýse obohatily duchovní
svět čtenářů mnoha zemí v překladech do de-
sítek jazyků. Jsem rád, že jsem měl možnost
sestavit a přebásnit reprezentativní výběr
z jeho milostné poezie, který pod názvem Velká
kapesní láska vyšel ve vydavatelství CCW (Bra-
tislava 2006). V stručné průvodní poznámce
jsem tehdy konstatoval, že dlouholetý prezident
Unie českých spisovatelů a vedoucí redaktor
elitního literárního časopisu Obrys - Kmen aso-
ciativní obrazností navazuje na modernu, pro-
kleté básníky, avantgardu (surrealismus)
a filozofii marxismu. Židovství, které je orga-
nickou součástí jeho tvorby, vyjadřuje nesejmu-
telnou zodpovědnost za osud světa, aby se
lidstvo systematicky humanizovalo v duchu
etického odkazu nejstaršího monoteistického
myšlenkového systému a imaginativního mo-
delu, jehož cílem je pozitivně měnit člověka
jako vznešenou a důstojnou bytost, ale i sou-
stavně zdokonalovat a optimalizovat podmiňu-
jící společenské okolnosti individuálního
i kolektivního bytí.

Uvedené klíčové poslání Karel Sýs s mimořád-
ným myšlenkovým nasazením a s maximální me-
taforickou efektivností naplňuje i ve své nejnovější
obdivuhodné knize APOKALYPSA PODLE JOBA (Pe-
riskop, Příbram 2013).

V (post)biblické struktuře se zrcadlí mnohé di-
menze estetické intenzity a originality, jakož
i morální naléhavosti a absolutnosti nevšední

básnické výpo-
vědi. Bez nad-
sázky je třeba
zdůraznit, že ne-
smírná umělecká
působivost, inte-
lektuální pronika-
vost, životní
moudrost a osobní
statečnost povy-
šují každý detail
díla na solitérní
hodnotu sui generis, zároveň scelují verše do
smysluplných stavebních útvarů v rámci jednot-
livých básní i v rámci programové uspořádanosti
souhrně cílevědomě komponované publikace.

Nemohu v této souvislosti nepřipomenout, že
jsem v lednu 2007 - jako tehdejší předseda
Spolku slovenských spisovatelů - podpořil nomi-
naci Karla Sýse na udělení Nobelovy ceny za li-
teraturu. Svým nejnovějším tvůrčím počinem
autor nesporných kvalit, který nikdy neslevuje
z náročných poetických i názorových kritérií,
opět potvrdil trvalou platnost vlastního výjimeč-
ného lyrického kreditu, kterému je cizí jakákoliv
poplatnost sezónním pseudouměleckým módám
i přechodným nezodpovědným sociálním doktrí-
nám.

TRVALÁ PLATNOST
BEZ SEZÓNNÍ POPLATNOSTI
Pavol JANÍK
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počestný muž, ale ďábel ho pomluvil u Hospodina:
je počestný, jen aby si získal Hospodinovu přízeň. 

Hospodin tedy poslal na Joba různé zkoušky, Job
si stěžuje a nechápe, proč ho Hospodin trestá, situaci
probírají různí Jobovi přátelé, až se ozve sám Hos-
podin. Velkým hlasem dá najevo svou jedinečnost
a moc, Job pochopí, že ne všem jeho rozhodnutím
může rozumět, uzná, že Hospodinova spravedlnost
je vyšší a tajemnější, než jaké se domáhá jeho lidské
stěžování, stáhne se a Hospodin ho odmění. Je to
tedy kniha lidské skromnosti před Hospodinem, před
hodnotou tajemnou a vyšší, než jsem já. 

Nespokojený, ponížený Job se stal přitažlivým
archetypem: z hloubi nesnesitelného ponížení sice
mluví jen za sebe, avšak hlas je to slyšitelný, pro-
tože se neostýchá oslovit samotného Hospodina.
Job je mužný a lidsky blízký hrdina. 

Karel Sýs však, abych pokračovala v porovná-
vání, bere Jobovo jméno nadarmo: nesvěřuje své
úzkosti, nemluví tak blízce lidsky za sebe, on pro-
mlouvá rovnou za svět. Tón čistě osobní sice verši
místy prosakuje, zejména v životopisné části, která
je básnicky nejsilnější, titánský tón ale v knize pře-
vládá. 

Ta troufalost by byla sympatická, kdyby na titán-
ství měla. Protože i za svět mluví Sýs občas z pozic
hodně nízkých, z těch právě, na které dosahuje
omezený rozum a které by se zalkly závratí, po-
hlédnout vzhůru za duchem a básnivostí apokalyp-
tickou.

Svět kolem sebe Karel Sýs líčí jako jeden jediný
popřevratový mocenský hnus, cítí se být zrazen
a odstrčený, svým protivníkům, které jmenuje,
pouze nadává, nejvíc Milanu Jungmannovi, který
ho vyřadil z literatury, a Václavu Havlovi. Nikdo není
nedotknutelný, od nedomyšleného agitačního slo-
ganu o humanitárním bombardování se distanco-
vali i Havlovi přátelé. A rozčilený básník může do
svých veršovaných skladeb vřadit i nadávky z hos-
pody čtvrté cenové skupiny, nadávky tak hrubé, že
se mi ani nechce je citovat. Ale pak ať, probůh, to
přízemní hulákání nenazývá sporem s Hospodinem
nebo Zjevením! Zášť, abych použila styl podobný
Sýsovu, básníkovi stříká od huby, je to výbuch lite-
rárního projevu hodně levného, spíš publicistic-
kého než básnivého, a v těch svých nižších slojích
zcela odpovídá malosti té části Čech a Čechů, proti
nimž se Sýs taky ohrazuje. 

Tón knihy napovídá, že právem básníka je být
božským mstitelem. Čteme tedy dál, a text nás za-

skočí dalším mělkodechým rozporem mezi silác-
tvím slov a věcným řešením popisovaných domá-
cích i celosvětových hanebností. Zapomeňme na
to, že východiskem „Knihy Job“ je uznání lidské
nevšemohoucnosti před Hospodinem a východis-
kem Janova „Zjevení“ je Kristův Nový Jeruzalém. 

Věnujme se tomu, že Karel Sýs jako řešení stavu
světa přivolává revoluci. „Dere se k slunci“, píše
v básni věnované obdivovanému a globálními
všežravci zneuctěnému Ernestu Che Guevarovi, „a
otevře nebesa nová a spojí je se zemí novou“, praví
jazykem Apokalypsy. Nic proti tomu, i Vladimír Ma-
jakovskij nosil oblak v kalhotách. Avšak která to je
revoluce, již Sýs přivolává! Ona Fidelova! „Osamo-
cený skvost vesmíru,“ charakterizuje kubánskou
revoluci verš v pajánu na Fidela Castra.

Že je básník Sýs oslněný Castrem nezaslouží
posměch. Je to jeho věc a právo. Problém přivo-
lané revoluční vize je ale v tom, že tak stejně, jako
napadá zkaženost domácího převratu, by mohl
psát o poměrech na Kubě. Sice přestala být turis-
tickým přívěskem Spojených států, avšak castrov-
ská bída ji nutí vycházet vstříc právě dolarovým
turistům, kvůli kterým stát zavedl dvojí měnu
a z nichž ti, kterým ve Spojených státech zákony
Kubu zakazují, tam za levnou dovolenou proudí
oklikou přes Kanadu. A kvůli kterým, nad tím jsem
žasla nejvíc, Castrův stát zakazuje vlastním lidem,
pokud tam neposkytují služby, vstup na jedny
z nejkrásnějších pláží světa. 

Jedete Kubou, a litujete ten hrdý lid. Jeho děti
nežebrají, jako arabské, ale když chcete podarovat
na ulici někoho potřebného, musíte dát pozor, jestli
nablízku nestojí policajt. A obraz, který by se
v Praze skvěl v galerii, koupíte v Havaně na pou-
ličním trhu. Byli jsme na náměstí, kde Fidel mluví-
val hodiny a hodiny a věrní mu hodiny a hodiny
tleskali a provolávali slávu. Poodejdete kousek dál
a na hlavní třídě narazíte na stylový čtyřpatrový
obytný dům, jehož zdi v horních patrech prorůstají
už docela silné kmeny stromů.

Je to téměř pravidlo, že revoluce proklouzne
svým tvůrcům pod rukama. Že stálými revolucemi
jsou ty duchovní, kdežto ty mocenské časem vyčpí.
Ale budu protivně věcná: je to s polistopadovým
převratem až tak zlé, když Karel Sýs svou knihu
naprosto svobodně vydal, vydal ji oficiálně, kniha
má své číslo ISBN, a dostane se tedy do všech vý-
znamných knihoven? Kdežto pravdivě popsat na
Kubě tu velikou bídu, v niž se proměnily Fidelovy

vize, buď by musel emigrovat, anebo bychom mu
potají posílali balíčky za mříže.

Tím končím svou obhajobu velkých textů. 
Ve druhé části, v té o poesii a básnících, Karel

Sýs zasvěceně a sečtěle klade otázky a nároky,
které v této části knihy i v oné další životopisné
působí důvěryhodně. Přátelé, když knihu chválili,
mi doporučovali oddělit ony politické a propagan-
distické úlety od místy až strhujícího básnění. Je-
nomže v tom mi brání sám básník, když nasadil
tón a jazyk, které v knize tak silně drhnou. 

Tak například připomíná války v Iráku a v Afga-
nistanu. Proti slzám „žen bez synů a bez vnoučat“
a proti slzám „žáků, kterým ze zálohy zastřelili uči-
tele“, staví „přiblble se smějícího Masturbátora
z Bílého domu a ještě blbějšího baziliška, pod-
svinče z Hradu“. Propagandistická řeč je to dra-
matická a přirovnáním nelze vytknout nedostatek
nepřátelství. Jenomže právě kvůli nim se spor,
vzdor silným básnickým místům, vede o to, jestli
je nebo není čirý hnus estetickou kategorií. 

Karel Sýs se jako svých opor dovolává Vladimíra Ho-
lana, jeho dávných veršů „víte dobře, že buržoa neváhá
dráti křídel andělských“ a „básník otevírá dveře, dělá
průvan a fouká mu do toho“, a také Františka Hrubína,
který ho dopisem v době jeho začátků ujistil, že je bás-
níkem. Recenzenta napadá, je-li vůbec pro jeho způ-
sob básnění přiměřené je v této knize připomenout. Ve
zmítání mezi pobouřeným rozumem a básnivým vidě-
ním básník Sýs plýtvá poesií na něco, co si poesii ne-
zaslouží a je v tom tak urputný, že ony dvě polohy,
agitátorskou a básnivou, nedovolí od sebe odpojit. 

Není jasné, co předcházelo čemu, jestli různé
jevy skutečnosti, podle básníka dosti hnusné, vy-
volaly nutnost zpodobit je podobně hnusně, anebo
jestli prvotní záměr byl vybrat ze skutečnosti jen
to hnusné, aby hnusná řeč nestála. Nějaký závěr
si ale recenzent udělat musí, napíšu tedy, že je
lepší knihu znát než neznat. Protože už jen tím, že
vyšla, v ní může varovně probleskovat budoucnost.

22. 06. 2014 18:28 
Deník Referendum

O přelomových dílech, k nimž patří sbírka Karla
Sýse Apokalypsa podle Joba, nejednou platí, že po-
trefené husy nejhlasitěji zakejhají, protože dobře
vědí, nebo alespoň tuší, že se píše o nich, o jejich
malosti, zbabělosti, nebo o zradě. Ale nechme ra-
ději promluvit tři fiktivní literární postavy, tři mo-
delová hlediska, známá např. z kurzů tvůrčího
psaní, hlediska, která mohou jinak nasvítit myšlení
těch potrefených, pro něž skončily dějiny vítěz-
stvím „pravdy a lásky“ a kritika je irituje, útočí na
jejich předsudky, horizonty vnímání, vkusové man-
tinely i na přijaté hodnotové vzorce. V neposlední
řadě pak na  jazyk, s nímž jejich ega i ratia srostly.
Takto zakejhal nad  Apokalypsou Karla Sýse Jan
Lukeš v Hostu („Láska je věřit, že láska je“, č. 6,
r. 2014). A Eva  Kantůrková (Lamentace podle bás-
níka Karla Sýse, Deník referendum, 22. 6. 2014).
Jak by na ně mohly naše postavy reagovat? 

Stanislav S. (1956), koordinátor Úřadu na
ochranu republiky při Ministerstvu vnitra, sekce
Boj s vnitřním nepřítelem, podsekce Bezpečnost-
ních hrozeb

Na úvod našeho
referátu dlužno
uvést, že literární
časopisy naše
zdroje zpravidla
nesledují, neboť je-
jich vliv pokládají
za vcelku margi-
nální; okruh vníma-
telů je pak zase omezený na intelektuály, zpravidla
literáty, osoby jinak bezvýznamné, byť od přiroze-
nosti latentně opoziční či názorově nezakotvené,
manipulovatelné, jak se ukázalo na příkladu komu-
nistické propagandy Osvobozeného divadla ve tři-
cátých letech. Od velmi blízkých zdrojů jsme však
byli upozorněni na aktivity komunistické skupiny
kolem Haló novin, sdružené do takzvané Unie čes-
kých spisovatelů a zneužívající obtíží našeho pře-
chodu od brutality komunismu do plně fungující
svobodné společnosti k nekonstruktivní kritice
toho, co nazývají kapitalismem, nezaměstnaností,
životem na dluh, pseudodemokracií, někdy do-
konce zdiskreditovaným marxistickým pseudoter-

ANTISÝSOVCI
Alexej MIKULÁŠEK
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mínem „boj tříd“. Šíří tak expanzivně, jakoby ne-
kontrolovatelně zášť a nenávist ve své propagandě
publicistické (jak už bylo nejednou četnými refe-
ráty a přípisy doloženo), ale i v domněle „básnické
tvorbě“, a tak otravují myšlení mnoha neznalých či
psychicky labilních lidí, což je činí nebezpečnými
pro moderní českou společnost jako zemi demo-
kratickou, jako člena Evropského společenství
i Severoatlantického obranného souručenství. Pa-
trně se jedná nejen o „užitečné idioty“ (jak zneu-
žitelné hlupáky nazýval bolševický vůdce Lenin -
Uljanov), ale i o „trolly“ (tento obrazný příměr užil
pan státní tajemník USA John Kerry) Putinova nebo
jiného nedemokratického režimu, popř. „jen“
o zdiskreditované normalizátory neschopné vlastní
sebereflexe, zato v době krize a jiných obtíží pyšně
zvedající hlavu. K jejich cílové skupině patří nejen
intelektuálové, ale i mladí a nezkušení lidé, včetně
těch hyperkritických, kteří současnou společnost
přirozeně ještě nejsou schopni správně vnímat
a dělnou prací, tedy konkrétní dělnou prací měnit
k lepšímu. 

Upozornit je v této souvislosti nutné např. na
cennou práci literárního časopisu Host, jenž nejed-
nou zveřejňuje cenné informace o náznacích
i otevřených projevech hrozeb např. komunistic-
kého nebo jiného terorismu (levičácký radikalis-
mus, extremismus, antisemitismus,
antiamerikanismus, islamismus apod.). Zdroj
blízký našim zdrojům v něm nedávno zaznamenal
další jev, a to vzrůstající aktivitu normalizačních
spisovatelů, např. Petra Skarlanta a obzvláště ne-
chvalně známého Karla Sýse, pokládaného někte-
rými tzv. levicovými intelektuály za „velkého
českého básníka“ a jeho sbírku „Apokalypsa podle
Joba“ za jejich „největší kulturní zážitek“ (!) roku
2013 (viz anketa na stránkách www.obrys-
kmen.cz z ledna až března roku 2014). Samotné
citace z Apokalypsy podle Joba zde i jinde uvedené
jsou zcela výmluvné a mohou zadat alespoň pod-
nět k trestnímu stíhání. 

Z textu mediální analýzy našeho pramene je
však třeba ocitovat nikoli hodnocení, která se týkají
umělecké bezcennosti básníkova „kvílení“, nýbrž
analýzy jevů krajně nebezpečných, v konečných
důsledcích ohrožujících samotné základy naší de-
mokracie, jakkoli ještě nedokonalé. J. L. zazname-
nal „dědkovsky nemohoucí chrlení nadávek na
všechny strany, společenský zájem se vybíjí v pau-
šální negaci a salonním revolucionářství, nad jehož

nepoučenou obludností mrzne úsměv na rtech“ (na
rozdíl od zdroje ale nepodceňujeme tzv. salonní re-
volucionářství). Za adorací komunistických vrahů
a světů „Jiřího Taufera, Miroslava Floriana a Diko-
brazu padesátých let“ (viz jeho analýzy minulé)
a za nebezpečnou „paranoidní vizí“ a „zjevně in-
fekční sklerózou“ spatřuje správně nenávist k de-
mokracii a lidským právům ohrožovaným ne-
demokratickými režimy a stranami na celém světě
i u nás, onu „zášť zpoza buku“. J. L. má jistě
pravdu, když uvádí, že to psaní působí „nekonečně
zle, vulgárně, v až nepříčetné potřebě všechno po-
plivat a zaneřádit ohavně páchnoucími grafoman-
skými exkrementy“, což ve slušné společnosti
nemá místo (a nepřímo navozuje otázku, zda na
detekčních či filtračních táborech není cosi opráv-
něného), ale je otázkou, zda je naše společnost na-
tolik silná, aby odolala náporu takových
„exkrementů“, jimž kdysi nebyla schopna vzdoro-
vat společnost německá (a přišel Hitler a Hone-
cker), ruská (a přišel Stalin a Putin), česká (a dveře
rozrazil Gottwald), kubánská (Fidel), chilská (Al-
lende) nebo venezuelská (Chávez). Budeme oteví-
rat těmto diktátorům dveře?, ptají se naše
prameny, a zjevně oprávněně. Sýsové a spol. tako-
vým připravují cestu, a to je třeba zohlednit při
stále ještě nedostatečně konkrétních úvahách
o „salonním revolucionářství“, o „pamfletickém
tónu“, o „deziluzi“ a o nedostatečném vyrovnání
se s minulostí. Potlačovat takové projevy extre-
mismu je vlastní náplní činnosti zvláštních složek
činných v analytických, preventivních i kárných
operacích, to jistě netřeba podtrhovat.

Opětovně je nutné varovat státotvorné subjekty
nejen před defétismem jedné zdiskreditované ge-
nerace, ale zvláště před agresivním „sýsismem“
(žlučovitou destrukční nenávistí zrozenou z ublíže-
necké mentality), novým infekčním a chaotickým
marxismem vzývajícím příchod jakéhosi rudého
Ježíška a snícím o potocích krve, v nichž se budou
koupat jejich oběti. 

S projevem bdělé úcty a s vědomím naší odpo-
vědnosti 

Stanislav S.

Veronika A. (nar. 1997), studentka Obchodní aka-
demie v „M“.

Ahojík Vanesko,
žes zapomněla na svoji Verunečku, sviňucho

nevěrná? Tak jak de život? Tto ti byla zase

v ústavu srandana češtině zase sranda, jak si náš
hjumaník slintal triko. No fakt žejó. Občas je prej
doba zlá a pak jiná doba, je láska je a neláska
a pravda a právo musí vyhrát, a jako že fajn, ko-
munismus a vobtíže, a normalizace a demogra-
cie, a vůbec. Že jsou láska a lásky, taky nebyly
svobody a pravdy a lásky, ňáký „paralelní světy“
(fér žejo), že je hezkej, teplej prach cest, že strom
shazuje jabka, jak je to verš socijální, jak se něco
staví, pěknej úlet, chiichiií!!!!!!!!! Láska je věřit že
láska je, asi něco takovýho, a že je to prej moc
hezký. Von je to jináč kořeň jak sviňa, ale měl
v rukách takovej tlustej časopis, jako „literární
časopis“, věřila bys tomu? a do něho čuměl a čet,
co v něm nějakej Kokeš nebo Lupeš psal vo lásce
a básničkách, no to ti byly prdy! Jako že bylo
„dost času na sebereflexi“ a že došlo „k prvním
projevům sebezpytu“, no fakt, takovej a samej
fýzís, a jako že někdo je pamfletickej a investic-
kej, kam na to chodí?  že nějakej Cin-čin-buch se
mu vždycky líbil, čuměli sme na to nejdřív  s vo-
tevřenýma hubama, hlavně Hnátková, jako že se
jí to líbí a že to žere, koulela na něho očima
a třeba by mu udělala i striptýz, aby „něco zare-
citovala“. A pak že nějakej Skarlant „zhusta zá-
pasí s mýty vlastního poznání“. To sme se lochčili
jak fretky.  A zas to samý furt pryč, jako že byla
„akcentována vzestupnými i sestupnými spole-
čenskými okamžiky“ a že „historie zastihovala“
a že cosi ustříhlo „skeptickou nostalgiji“ a tak
pořád dokola, ježišmarjá až k místu, že jako
máme ve vylouhovaným hřebenáču lišejníky,
nebo něco takovýho, a to už sem usla jak špalek.
Ale pak sem slyšela něco o náký jako „infekci“,
vo smradu a sračkách (tedy jako „exkremen-
tech“) a to ti byl nářez! Ten hjumaník v časopise
čet, že svět je samej bordel a svoboda je jen pro
prasáky a že budoucí člověk jim zakroutí krkem,
že intelektuálové jsou podivný ryby s podivným
rodokmenem, a taky jak je to jejich  psaní, jako
ty jejich básničky, ňákýho Síse nebo tak, a ještě
jednoho,  že sou plný vulgarity,  exkrementů (co
s těma exkremantama furt majou?), taki sklerózy,
že se „nikdy mi nad literaturou neudělalo tak
zle“, jako tomu Kokešovi nebo tak nějak. Ty krvo,
ja na ty jejich básničky seru, ale toho Sísa si fér
přečtu, jako Baladu vo hovně  Vrchlickýho (balada
je na netu, Vrchlickýho mají taky v učebnici, ale
samej fýzís).

Tak páčko, Van, a nezlob Vééééérunečku

Jan S. (nar. 1934), literární vědec a teoretik, toho
času v Psychiatrické léčebně v městečku „N“.

Literární historie, jak je traktována v domněle
seriózních či přímo impaktovaných  periodikách,
kolektivních i autorských monografiích a diserta-
cích, by měla doznat proměny, a to v horizontu co
nejbližším. Místo, ze kterého píši, by sice mohlo
vrhat stín na tuto -objektivními důvody zdůvodni-
telnou - nesystematickou rozvahu, přesto je signi-
fikantní, že je nutné problematiku otevřít nejen
jako jakousi hypotézu nutnou k diskusi o dalším
směřování naší „literární metodologie“.  Proto pí-
šeme jen několik poznámek bez nároku na úplnost
a vědeckou akribii, metodu, kterou bych pracovně
nazval historickou dekonstrukcí textu: 

V hodnocení literárních textů se ujala hle-
diska, která jsou v hlubokém  rozporu se zása-
dami praktického, logicky čistého rozumu
a morálky, která je, jak známo, nadčasová a její
normy věčné. K tomuto hledisku mne dovedla
nová četba Máchova Máje, díla velebeného ce-
lými generacemi badatelů, kritiků i čtenářů, pře-
sto díla krajně problematického. Především
předmluva je v rozporu s obsahem básně a nemá
v knize co dělat, když čtenáře jen mate a zavádí.
Je pravda, že byla velmi populární, ale jako
skladba samostatná, opěvující český národ
a jeho tvořivé síly.  Samotný lyrický hrdina, tedy
Vilém, je zločinec, což ani básník nepopírá, na-
zývaje jej „strašným lesů pánem“. Kolik mrtvých
má na svědomí, kolik lidských životů zmařil, krá-
deže cizího majetku se nestyděl a dokonce zabil
i svého otce, a byl schopen se jen chabě bránit,
že toho muže neznal (kdo mu bude věřit?) a že
je vlastně nevinen. Po důkladném posouzení
kompozice, syžetu i fabule je nutno konstatovat,
že celá stavba má chatrnou logickou konstrukci,
mnohé je protismyslné (Jarmila čeká na svého
amanta dvacet dní na skále, a co tam za tu dobu
jedla, pila, pod čím spala, kam s prominutím
chodila na záchod, atd.). Jazyk Máje je sice libý,
jak připomněla dobová kritika, ale to je také
všechno, co tato poéma může čtenáři, i dneš-
nímu, kritickému a logicky uvažujícímu, nabíd-
nout. Lze se oprávněně ptát, zda neměly pravdu
takové osobnosti, jako J. K. Tyl, F. Palacký, F. L.
Čelakovský, J. K. Chmelenský a další a další,
které byly kritické vůči této skladbě, jež navíc,
a to je z odstupu 175 let čím dále zřejmější, ne-
mohla sloužit českému národu v boji za práva
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Svět se v posledním dvacetiletí změnil, stal se
unipolárním. Spojené státy americké a jejich spo-
jenci se svou strategií zadržování a zatlačování ko-
munismu zvítězili ve studené válce nad Sovětským
svazem a jeho spojenci. Uzbrojený, hospodářsky
stagnující SSSR se zhroutil a USA zůstaly jedinou
supervelmocí na světě. 

Prezident George Bush sen. v roce 1990 v pro-
jevu v Kongresu prohlásil:

„Přichází svět, kde pravidla zákonů nahradí
dosud panující pravidla džungle. Svět, v němž státy
rozpoznají společnou odpovědnost za mír a spra-
vedlnost. Svět, kde silnější respektuje slabšího.“

Po desetiletích studené války se to hezky poslou-
chalo. V celém bývalém socialistickém bloku byl
v jakési bezstarostné euforii následně znovu obno-
vován kapitalismus. Varšavská smlouva byla roz-
puštěna. Sliby o nerozšiřování NATO na Východ,
které dostal Michail Gorbačov od USA v roce 1990
při sjednocování Německa, se kterým souhlasil jen
velice nerad, byly ale v příhodnou dobu zapomenuty.
Se vstupem naší České republiky do NATO se na za-
čátku roku 1999 dokonce náramně spěchalo. Ali-
ance totiž potřebovala mít k dispozici vzdušný
prostor našeho státu k přeletům svých bombardo-
vacích a tankovacích letadel na Miloševićovu Jugo-
slávii, která globalistům podle názoru jejich
analytiků stála v cestě. Referendum ke vstupu do
útočného paktu se u nás raději nekonalo. Po něko-
lika dnech, 24. března 1999, bylo zahájeno nelí-
tostné masivní bombardování zbytkové Jugoslávie
- tedy Srbska a Černé hory, pod lživou záminkou
ochrany nebohých Kosovských Albánců, údajně vy-
háněných a zabíjených Srby. Opak byl přitom prav-
dou. Proti Srbům byla účelově rozpoutána
nenávistná mediální kampaň a byli falešně obviněni
z páchání genocidy na Kosovských Albáncích. Ve
skutečnosti bojovníci teroristického UCK (Osvobo-
zovací vojsko Kosova) již od konce roku 1997 bez
ustání napadali a zabíjeli Srby a Jugoslávii loajální
Albánce. Unesené oběti - včetně žen - před popra-
vou bestiálně mučili. Vypalovali srbské domy. Ze zá-
lohy zabíjeli srbské policisty a vojáky. Na toto
úmyslně vystupňované násilí odpověděly srbské
bezpečnostní síly protiofenzívou. Západní masmédia
spustila hysterický pokřik, že Srbové přeměnili Ko-

sovo na popraviště.
Vše tedy probíhalo
přesně podle do-
hodnutého scénáře,
jeden z vůdců UCK,
Hashim Had Thaci,
ho dopilovával na
setkáních s US emi-
sarkou Madeleine
A l b r i g h t o v o u .
V lednu 1999 byl
zinscenován případ
Račak, kam navezli několik desítek mrtvol bojovníků
UCK z celého Kosova a udělali z nich údajné kosov-
skoalbánské civilisty, povražděné Srby. Jak pitvy ale
později prokázaly, všichni padli v boji. Všichni byli
zastřeleni z velké dálky, a v bojových pozicích. Ana-
lýza objevila u 37 ze 40 zkoumaných těl na dlaních
a hřbetech rukou stopy nitrátů, které patří k základ-
ním komponentům střelného prachu, což nasvěd-
čuje tomu, že všichni padli se zbraní v ruce. Všichni
byli teple oblečeni na delší pobyt venku - byla polo-
vina ledna - a také měli na nohách vojenské boty.
Takhle zrovna nevypadají civilisti, v noci vytažení
z postelí a vzápětí nahonem popravení. Navíc ně-
které mrtvoly teroušů z UCK byly před teatrálním pří-
chodem amerických televizních štábů pro jistotu
převlečeny do civilních šatů. Proto často nesouhla-
sily vstřely na šatech se vstřely na těle. Někde na ša-
tech vstřel dokonce vůbec chyběl. O tyto mrtvoly po
odjezdu západních televizních štábů svedlo UCK se
srbskými bezpečnostními jednotkami zuřivou bitvu.
Věděli dobře, proč o těch 40 mrtvých tak stojí. Díky
porážce a zahnání teroristů z UCK mohla být zjištěna
posléze, přes všechno utajování, lhaní a mlžení, které
následovalo, pravda o této cílené provokaci.

Ale takovými prkotinami se na Západě nikdo ne-
zabýval. 

„Tato krize není vnitřní záležitostí Svazové re-
publiky Jugoslávie sestávající ze Srbska a Černé
Hory. Násilí je urážka všeobecných standardů lid-
ských práv, které jsme slíbili dodržovat,“ hřímala
před útokem na Jugoslávii spravedlivě rozhořčená
státní tajemnice Madeleine Albrightová roz. Korbe-
lová, kamarádka to velká Václava Havla, absurd-
ního dramatika a loutky Západu.

Budoucnost už není to, co bývala
Jan POLÁČEK
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a svobodu, když se soustředila jen na několik je-
dinců a jejich bolístky, mindráky, neplodné roze-
rvanectví. 

A myslíte, že Mácha byl jediný takový lumen naší
literatury? Zdaleka nikoli, vždyť pokud uplatníme
dekonstruktivní metodu, metodu střízlivou, logic-
kou a mravně autoritativní, nemůžeme se mýlit.
Jak bledne domnělá velikost antických dramatiků
a jejich pozérských scén, šaušpílů o vypíchnutých
očích a oběšencích v Oidipech a spol. Jak po-
bledne propaganda o Karlu Velikém v písni rolan-
dovské, když je přece jasné, že Karel Veliký chtěl
Zaragozu vyloupit a že vše další byl jen mýtus na
oslavu vraha a loupežníka. A Komenský, velebený
autor Labyrintu světa, se nerozpakoval psát
oslavné tirády na švédského krále, který loupil
a vraždil v českých zemích. 

A myslíte si, že další díla české literatury, ale
i světové, jsou takové skvosty, za jaké je všichni
pokládají?  Nabokovova Lolita není nic jiného než
pedofilní prasárna, omlouvám se za tento ne-ter-
mín, ale nepíši vědeckou práci, a proto snad slovo
nevadí, je-li peprné, přesné a signifikantní. Pedo-
filie je stále trestný čin, ostatně i vydavatel pedo-
filních děl by měl být trestně stíhán, ať už je kdekoli
a odkudkoli. A další a další a další, všichni ti para-
zitní a na klasických dílech parazitující, ti Shakes-
pearové, výběrčí daní Cervantesové,  Dantové,
prvoplánově umisťující do pekla své ideové od-
půrce (jak nízké a podlé!) by si zasloužili velmi kri-
tické přehodnocení. Komunistický obraz historie
malující Jirásek (vyvráceno mnohokrát právě his-
torickou dekonstrukcí), sprosťák Hašek (ten si „bral
do huby“ mnohé významné a záslužné autority, aby
je poplival a zneuctil, v čemž spatřoval patologic-
kou rozkoš), udavač Sabina (vlastně, no ten jediný
je hodnocen správně, udával rakouské policii, ale
zase na druhou stranu, nebylo to tzv. české hnutí
nacionalismem a separatismem?), nacionalistický
pozér Sládek a Čech, všichni extrémističtí anar-
chisté a anarchokomunisté, Bezručové šířící třídní
zášť, a ten veršotepec Vrchlický, co toho napsal
a popsal, a dnes po něm ani pes neštěkne, kdyby
z Noci na Karlštejně neudělali muzikál. Ale také to
je lež na lež, mýtus na mýtus, přece na hrad Karl-
štejn neměly nikdy ženy zakázaný přístup, a na
této lži jsou postaveny všechny malé a menší! Prý
fikce... Tak se může stavět jen jankovitý kůň, který
nerozumí a rozumět nemůže, i když má koňskou
hlavu. 

Nu škoda, musím si odpočinout, ale metoda
„historické dekonstrukce textu “ je revoluční
a nesmí zůstat zapomenuta.

P.S.
Literární časopisy jsou solí literární země.

K nám do léčebny se nedostane žádný, ale ne-
chávám si některé posílat.  A přece jen se ledy
pohnuly a alespoň někteří dobře pochopili, jak je
třeba hodnotit literaturu a její výpověď, která se
obezdila „vztahovačností, velikášstvím, žárlivostí
a nejrůznějšími spikleneckými teoriemi“, jak na-
psali v Hostu (č. 6, r. 2014, s. 23). Jako by psali
o Moliérovi, ale oni o Karlu Sýsovi, což je přímo
prototyp všech výše zmiňovaných literárních
model a literárních příživníků, kteří pod kritickým
pohledem neobstojí, protože obstát nemohou.
Zlatá slova Jana Lukeše! Už Petr Skarlant neumí

být cele básníkem, tedy přemítat a zpytovat,  být
zapíchnutý do vesmíru, být a být „svobodný a ne-
závislý“, přece je „zřejmé, že uskřinutost básní-
kovy duše projektuje se tu do přepjatých vizí,
které mohou vyhovět kverulantskému čtení, za
pamfletickým tónem ztrácí se však právě v těch
nejkritičtějších místech osobní investice, sebe-
reflexe.“ A co jiného než projekce kverulantského
čtení jsou dějiny takzvané světové literatury?
A abych nezapomněl, i Eva Kantůrková v Deníku
referendum (Lamentace podle básníka Karla
Sýse) pochopila totéž, co historickou dekon-
strukcí textu zveme, a zjistila, co je očividné, tedy
že čirý hnus tematizovaný ve verších není žádná
estetická kategorie, že propagandistické úlety
nejsou a nemohou být poezií (pardón, poesií), že
básně se nemohou rovnat biblickému textu, že
na Kubě je bída, že Sýs zdraví Castrův režim,
v němž má slovo váhu, místo aby ho kritizoval,
že si každý nemůže svobodně vydat cokoli,
pokud na to má. A Eva Pilarová nikdy nečetla Oli-
vera Twista, jinak by nenazpívala takový blá-
bol!!!!!!!!!!!

P.S. P.S.
Pes spí a patří mu smrt. He!
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povede k invazi do Afghánistánu tak, abychom
mohli vést ropovod přes Kaspické moře, pak bu-
deme moci jít do Iráku získat ropu a zřídit na Blíz-
kém východě základny a udělat z něho součást
Nového světového pořádku, a později půjdeme do
Venezuely – to všechno vzejde z této události.“ Ni-

cholas Rockefeller ale tehdy ještě netušil, co za
velkou událost to bude. 

„Lidé vědí, že 11. září byla domácí záležitost,“
řekl dále Russo, „podívejte se, co udělali v Americe,
zabili tisíce Američanů, lidé skákali z oken věžáků,
a jim to bylo jedno! Budova WTC číslo 7 se nemohla
zřítit jinak než řízenou demolicí, příprava takové de-
molice trvá týdny, nedá se to udělat během několika
hodin, jak řekl Larry Silverstein, všechno to odpálili,
beton se změní na prach jedině při explozi. My
všichni víme, že 11. září byl podvod, domácí práce.“

Operace Trvalá svoboda
Již 7. října 2001, tedy krátce po sebevražedných

útocích unesenými dopravními letadly na WTC
a Pentagon, americká armáda zahájila invazi do
Afghánistánu leteckými a raketovými údery na po-
zice Talibanu, na jejich radary a protivzdušnou
obranu a operacemi speciálních komand. Americ-
kému národu a světu to George Bush jr. oznámil
jako otevření nové fronty v boji proti terorismu.
Síly zla musí být prý rozdrceny. V Afghánistánu
vládnoucí Taliban totiž poskytl útočiště údajnému
strůjci těchto útoků, saúdskoarabskému milionáři
Usámu bin Ládinovi a jeho mezinárodní teroris-
tické organizaci Al-Kajda. Talibán podle Bushe jr.
prý musí zaplatit za poskytování útočiště těmto te-
roristům. Bin Ládina chce dostat živého nebo mrt-
vého. Taliban byl posléze dokonce ochoten bin
Ládina vydat, ale požadoval důkazy o jeho podílu

na útocích na WTC a Pentagon. Ale Bush jr. žádné
důkazy neměl, a přes neustálé ujišťování a sliby,
že je předloží, tak nikdy neučinil.

Paradoxní je, že toho samého teroristu Usámu
bin Ládina a jeho Al-Kajdu před časem vycvičily
a vyzbrojily samy Spojené státy, respektive ame-
rické tajné služby spolu s pákistánskými, pro boj
se Sovětskou armádou v Afghánistánu v osmdesá-
tých letech. Aby posléze bin Ládinovi mudžahed-
díni stejně nelítostně bojovali v Bosně
a Hercegovině na straně muslimů proti Srbům. 

V okupovaném Afghánistánu dodnes USA /spo-
lečně s menšími kontingenty vazalských států
a spojenců z NATO, bohužel včetně České repub-
liky/ svádějí boje s povstalci, kteří se nesmířili
s okupací země.

Operace Irácká svoboda
Američani od poslední války v Zálivu v roce 1991

/znamenala 200 000 mrtvých Iráčanů/ systematicky
Irák oslabovali dalších 12 let, posléze i bombardo-
váním tzv. bezletových zón. Na důsledky sankcí
a hospodářského embarga zemřelo za tu dobu více
jak 650 000 civilistů, z toho polovina dětí. Nemocní
umírali i na běžné nemoci, tzv. demokratické státy
nedovolily Iráku ani nákup potřebných léků. Západní
propaganda zatím v lidech masově živila představu,
že diktátor a tyran Saddám Husajn prý vlastní
zbraně hromadného ničení, je hrozbou a nebezpe-
čím pro celý svět a také podporuje světového tero-
ristu číslo jedna Usámu bin Ládina a jím řízenou
teroristickou síť Al-Kajda. Bush jr. celou uměle vy-
tvořenou krizi kolem zbraní hromadného ničení ši-
kovně řídil tak, aby se napadení a obsazení Iráku
jevilo jako jediné možné řešení celé situace. Pomoc-
níkem k nezaplacení byl tzv. demokratický tisk
a vůbec mainstreamová média na Západě, která
chrlila každý den proud dezinformací a ovlivňovala
veřejné mínění lidí tím správným směrem. Psycho-
logická válka prostě běžela na plné obrátky. 

Invazi do Iráku americké ozbrojené síly zahajují
20. března 2003. Po nečekaně snadném dobytí
a následné okupaci Iráku ani tým 1400 specialistů
/včetně CIA/ po rozsáhlém pátrání žádné zbraně
hromadného ničení na jeho teritoriu nenalezl. Také
se dále zjistilo, že Saddám Husajn a jeho baasis-
tický režim Al-Kajdu (Základnu) nepodporoval, ani
s ní neudržoval kontakty. Koho to po obsazení Iráku
ale zajímalo, mainstreamová masmédia na Západě
už pozornost lidí spolehlivě odklonila na pokyn
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NATO zaútočilo na malý
slovanský stát bez mandátu
RB OSN. Prohlásili, že do-
bombardují Jugoslávii do
doby kamenné. Obrovské
vzdušné údery, jejichž archi-
tektem byl velitel sil NATO
americký generál Wesley
Clark, trvaly 78 dní.

Iniciátorem tohoto (podle
Václava Havla) takzvaného
humanitárního bombardo-
vání byla především státní
tajemnice USA Madla Korbelová-Albrightová. Tyto
zásluhy jí nikdo nikdy už nemůže upřít.

Následovalo obsazení srbského svrchovaného
území Kosova a Metochije a zřízení rádoby meziná-
rodního protektorátu. Srbsku bylo jeho historické
území prostě uloupeno. To jsou příklady, jak si Spo-
jené státy a jimi zcela ovládaný útočný pakt NATO
představují dodržování mezinárodního práva.
A bombardování Jugoslávie bylo také ukázkou způ-
sobu, jak USA a jejich spojenci hodlají i v budoucnu
vnucovat Nový světový pořádek (NWO) zbytku světa.
Podle ruského spisovatele Alexandra Solženicyna
měla tato agrese sloužit jako odstrašující příklad pro
neposlušné státy. Od tohoto data skončila éra státní
suverenity a mezinárodní právo je potupeno a poš-
lapáno či přímo ignorováno. Od tohoto data již na
mezinárodní scéně nebude nic jako dříve.

USA, ráno 11. 9. 2001
Globalisté ale potřebovali nepřítele ke zdůvod-

nění další existence obrovského amerického vo-
jensko-průmyslového komplexu a dalšího růstu
zbrojních výdajů, k udržování stovek US vojen-
ských základen ve světě, k realizaci svých dale-
kosáhlých geopolitických záměrů. Jako na
zavolanou přicházejí sebevražedné útoky údajně
islámských teroristů, provedené unesenými do-
pravními letadly ráno 11. září 2001 na budovu
Pentagonu ve Washingtonu a na symboly kapita-
lismu, budovy World Trade Center v New Yorku.
Skoro tři tisíce mrtvých po těchto útocích a zří-
cení tří výškových budov WTC vyvolají šok lidí
nejen v USA, ale na celém světě. Již 20. září
americký prezident George Bush jr. ve vlastene-
cky vypjaté, emotivní atmosféře vyhlašuje ne-
kompromisní, časově neohraničenou válku proti
teroru. Pod heslem, kdo nejde s námi, jde proti

nám. Hlasy pochybovačů jsou hystericky umlčo-
vány či ignorovány. Toto byl přece útok na demo-
kracii! Pouhé konstatování, že útočníci museli být
ale stateční, když se k takovému sebevražed-
nému útoku odhodlali, má za následek zrušení
jednoho televizního pořadu a ostrakizaci a pro-
puštění autora a moderátora. Vzápětí establish-
ment přichází s drakonickým tzv. vlasteneckým
zákonem, USA  PATRIOT  Act  2001 /Sjednocování
a posilování Ameriky poskytováním vhodných po-
můcek potřebných pro stíhání a bránění tero-
rismu/. Mediálně neustále přikrmovaný,
všudypřítomný strach z teroristů většině Ameri-
čanů zabrání si vůbec jen všimnout, že pod rouš-
kou vybičovaného patriotismu a pod záminkou
obrany demokracie jsou zbavováni svých základ-
ních práv a svobod. Všudypřítomným se stává
špiclování lidí, sledování elektronické pošty, od-
poslouchávání hovorů. Lidé jsou oficiálně vybí-
zeni k udavačství. Jsou vypracovávány seznamy
tisíců údajně podezřelých osob. Jen USA si
mohou dovolit 26 tajných služeb s desítkami tisíc
zaměstnanců a dalšími mnoha tisíci spolupra-
covníků. Jejich špionážní supersystém Echelon
pokrývá USA  a celý svět, v síti sítí sledují
všechny a všechno. George Orwell by zíral.

WTC a Rockefellerové
Od samého počátku patřily budovy World Trade

Center Rockefellerům, prodali je – zřejmě náhodou
– sedm týdnů před teroristickým útokem 11. 9. 2001.
A nový majitel je prý vzápětí těsně před útokem se-
bevrahů velmi výhodně pojistil. Taky asi náhodou.

Přibližně rok před osudným zářím řekl Nicholas
Rockefeller svému tehdejšímu příteli, kterým byl
hollywoodský režisér Aaron Russo /mimo jiné
tvůrce filmu „Amerika: Od svobody k fašizmu“/ že
se něco stane. „Aarone, dojde k velké události a ta
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povědí na americký protiraketový štít. Další nová
balistická raketa Jars prochází teprve zkouš-
kami. A tento trend bude zřejmě dále pokračovat.
Ruské strategické bombardéry jsou zastaralé
a dislokované na pouhých dvou základnách. Také
ruské systémy včasného varování jsou bezna-
dějně zastaralé. Proti útoku ze severního Pacifiku
jsou navíc skoro slepé. V případě zahájení váleč-
ného konfliktu by Rusko bylo v budoucnu zároveň
napadeno rovněž z Norského, Grónského a Ba-
rentsova moře.

Modelový scénář prvního úderu
Podle nejjednoduššího modelového scénáře zá-

sadní zbraní prvního úderu budou vždy americké
ponorky /s raketami Trident II a se střelami s plochou
dráhou letu Tomahawk/, které zaujmou nepozoro-
vaně palebná postavení v těsné blízkosti ruského
pobřeží. Ruské systémy včasného varování nedokáží
včas rozpoznat přibližující se protiradarové nízkole-
tící střely s plochou dráhou letu, které v první vlně
zničí radary ruského obranného systému, velící
a kontrolní centra. Zároveň bude s pomocí laserů či
antiraket s dlouhým doletem sestřeleno těch pár
ruských satelitů systému včasného varování. Sou-
časně bude probíhat odzbrojovací útok nízkoletících
střel s plochou dráhou letu ze strategických bom-
bardérů a ponorek, a strategických raket  Minute-
man III a ponorkových Trident II, které zničí ruské
základny strategických bombardérů, ponorek a me-
zikontinentálních balistických raket, jak mobilních
tak i v podzemních silech.

Pentagon má vypracovány zajisté další, daleko
sofistikovanější možné scénáře prvního úderu.  

Americká vícevrstevná
protiraketová obrana

Rusové možná stačí před dopadem amerických
jaderných střel odpálit alespoň část svých mezi-
kontinentálních balistických raket, a také část ba-
listických raket ze strategických ponorek
a křídlatých střel z hlídkujících strategických bom-
bardovacích letadel. Tento odvetný úder menšího
rozsahu má zachytit a zničit vícevrstevná ame-
rická protiraketová obrana. Bude zahrnovat sou-
stavu vyhledávacích a naváděcích radarů BR/EBR
a satelitů na oběžné dráze, s antiraketami dlou-
hého doletu, některé možná již i s jadernými hla-
vicemi. Dále je to plně funkční námořní systém

Aegis s antiraketami dlouhého doletu SM-3 na vá-
lečných lodích a systémy mobilních antiraket
dlouhého doletu THAAD a antiraket Patriot terito-
riální obrany USA. Součástí obrany budou i che-
mické lasery na letadlech Boeing 747 a na
pozemních stanovištích. Americké útočné satelity
a kosmické základny s lasery na palubách budou
schopné ničit nejen ruské družice na oběžné
dráze, ale také mezikontinentální balistické řízené
střely již krátce po startu a ve střední části jejich
letu. Na mořích a v oceánech bude paralelně pro-
bíhat hon amerických bitevních svazů, útočných
ponorek a letadel na pár ruských ponorek a lodí,
které unikly prvnímu americkému úderu. V tom se
ostatně cvičí již dnes. Každá ruská ponorka a loď
je sledována všemi dosažitelnými prostředky od
vyplutí z přístavu až po opětné ukotvení u mola po
návratu z mise. Ruskému námořnictvu ale chybí
peníze snad nejvíc z ruských ozbrojených sil, proto
jejich osm nebo devět raketojaderných strategic-
kých ponorek je po většinu času nečinně ukotveno
v přístavech. Ovšem zde budou snadným cílem
amerických jaderných střel. 

Bude zítra válka?
Dnes ještě žádné nebezpečí jaderné světové

války nehrozí, neboť dosud mají obě strany dost
odstrašujících sil na vzájemné zaručené úplné zni-
čení. Tedy USA zcela jistě. Rusko ale neustále osla-
buje a schopnost protiúderu či odvetného
jaderného úderu každým rokem ztrácí víc a víc.
Otázkou také je zapojení ostatních jaderných moc-
ností do konfliktu, ať na té či oné straně. Některé
spolu mají navzájem nevyřízené účty. Jaderná
zima, následující po jaderném konfliktu, by pak
znamenala definitivní konec života na zemi. Lid-
stvo by čekal stejný konec, jaký potkal dinosaury.
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svých majitelů jinam. Skutečným důvodem pro na-
padení a okupaci Iráku byla obrovská naleziště ropy
na jeho území, která chtěli mít Američani pod svou
kontrolou. Rovněž v dodnes okupovaném a zcela
rozvráceném Iráku Američani, Britové a menší kon-
tingenty spojeneckých a vazalských států provádějí
protipartyzánské operace. Rovněž zde jsou ale nej-
víc úspěšní v zabíjení nevinných civilistů. Bombové
a sebevražedné útoky povstalců, které jsou v oku-
povaném Iráku takřka na denním pořádku, zname-
nají další kvanta mrtvých. Cílem jsou okupační síly
a vojáci a policisti americkými okupanty dosaze-
ného iráckého kolaborujícího loutkového režimu,
ale i civilisti. Sektářské násilí mezi Iráčany, tedy
mezi většinovými šíity a menšinovými sunnity, ještě
Američani a Britové přiživují zákeřnými provoka-
cemi. Celkové množství mrtvých Iráčanů od zahá-
jení invaze do dnešní doby je odhadováno již na
1 000 000. Také zde padlo přes 4 300 amerických
vojáků. 

Zbrojení – obvyklé řešení
problémů Ameriky

Za minulých 8 let vlády republikánů náklady na
zbrojení dosáhly takové astronomické výše, že sa-
motné USA vydávají na zbrojení samy tolik, jako celý
zbytek světa dohromady. (Jen pro srovnání, ruské vý-
daje na zbrojení se v současnosti pohybují někde
mezi desetinou a patnáctinou těch amerických). Ge-
orge Bush jr. po svém zvolení prezidentem dal pokyn
k budování globální protiraketové obrany USA, známé
posléze jako NMD (Národní protiraketová obrana).
Bude zahrnovat systém radarů, satelitů a kosmic-
kých základen s lasery na oběžné dráze kolem Země
a antiraket dlouhého doletu až po menší mobilní pro-
tiraketové střely a lasery na letadlech a pozemních
stanovištích. Tento štít jim, alespoň podle jejich před-
stav, umožní kdykoliv v budoucnu provést první úder
beze strachu z odvety. Budování této globální proti-
raketové obrany, oficiálně falešně zdůvodněné a za-
měřené proti tzv. darebáckým státům Íránu a Severní
Koreji a také prý proti teroristům, ale stála v cestě
smlouva ABM (Smlouva o omezení obrany proti ba-
listickým střelám).

Tato smlouva z roku 1972 měla přitom na rozdíl
od jiných odzbrojovacích smluv podepsánu časově
neomezenou platnost a byla základním pilířem stra-
tegické rovnováhy. Umožňovala oběma supervelmo-
cím chránit jen jediné místo jediným systém

strategické protiraketové obrany. Američani se roz-
hodli nakonec bránit základnu balistických raket Mi-
nuteman v Grand Forks, Sovětský svaz dal přednost
ochraně Moskvy. Prezident USA George Bush jr. po
svém zvolení smlouvu ABM označuje za anachro-
nismus a jednostranně jí vypovídá. Od 13. července
2002 si tak američtí neokons rázem uvolnili ruce pro
budování své globální protiraketové obrany.

USA a nukleární prvenství. 
Schopnost zničit veškeré jaderné zbraně pro-

tivníka a tak eliminovat možný jaderný protiúder
je nazývána schopností prvního úderu nebo také
nukleární prvenství. Spojené státy neustále posi-
lují svou schopnost zasazení prvního úderu Rusku
a jeho jaderné triádě (mezikontinentálním balis-
tickým řízeným střelám, strategickým bombardé-
rům a strategickým ponorkám s balistickými
střelami). Od roku 2009 má být do výzbroje ame-
rické armády zaváděna unikátní útočná raketa,
kterou je současnými prostředky prakticky ne-
možné sestřelit. Bude určena k úderům na zá-
kladní prvky ruské jaderné triády. Úspěšně
pokračuje vývoj strategického neviditelného bom-
bardéru, který je nejen radary nezjistitelný, ale
rovněž se nedá sestřelit. Dále USA pokračují ve
výrobě několika tisíc křižujících střel ročně. Ne-
vztahují se na ně totiž odzbrojovací smlouvy. Je-
jich cílem je mít k dispozici v roce 2015 celkem
100 000 těchto střel s plochou dráhou letu. Sou-
časně prováděná a již dokončovaná modernizace
jednoho tisíce samonaváděcích jaderných hlavic
balistických raket znamená značné zvýšení přes-
nosti a účinnosti především proti podzemním
cílům, bunkrům s velitelskými stanovišti a silům
s balistickými raketami.

Rozkradené a zprivatizované Rusko se dosud
nevzpamatovalo z fatálních chyb v devadesátých
letech za vlády cara a opilce Borise Jelcina. Za
Vladimira Putina, a poté nyní za Dmitrije Medve-
děva, se již Rusko sice odrazilo ode dna a pomalu
sílí, ale ruský nukleární arsenál se neustále
zmenšuje postupným vyřazováním zastaralých,
přesluhujících raket. Jejich prostá obměna za
nové se dramaticky zpomaluje. Je to zaviněno
především nízkou výrobou nových balistických
raket Topol-M (maximálně 8 až 10 raket ročně)
a pokračujícími problémy s novými ponorkovými
balistickými raketami Bulava. Nejen rakety
Topol-M, ale i Bulava přitom měly být ruskou od-
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v Rusku zničit, tím spíš budou s prvním úderem
úspěšní. 

Historická nespravedlnost
V uměle vzniklém narkostátu Kosovo (kde si

ihned po jeho obsazení Spojené státy vybudovaly
další obrovskou vojenskou základnu Bondsteel),
získali globalisté další veliké zdroje strategických
surovin. Pod povrchem Kosova se nalézají například
druhé největší uhelné rezervy v Evropě. V okupova-
ném Iráku se USA zase zmocnily rozsáhlých rop-
ných nalezišť, a zároveň zde také vybudovaly své
vojenské základny. V okupovaném Afghánistánu se
rovněž nalézají zajímavá a navíc zatím zcela nevy-
užitá naleziště nerostných surovin. Ale surovinové
bohatství Ruska by pro USA představovalo úplné
Lukulské hody. Madeleine Albrightová - Korbelová
se před časem vyjádřila, že je potřeba napravit tu
historickou nespravedlnost, že Rusko má k dispo-
zici největší zásoby strategických surovin na světě. 

Naděje na změnu
Začnou tedy na plné obrátky nové závody ve zbro-

jení? Vrátí se studená válka spojená s hrozbou glo-
bálního konfliktu? To dnes záleží především na
novém americkém prezidentovi Baracku Obamovi,
který do Bílého domu nastoupil 20. ledna 2009. Ame-
ričani mu ve volbách dali velmi silný mandát, aby
mohl realizovat zásadní změny v americké politice.
Aby zastavil globální finanční a ekonomickou krizi
(která vznikla ve Spojených státech, ale zachvacuje
postupně celý svět, bohužel včetně naší České re-
publiky). Aby zastavil dramaticky rostoucí nezaměst-
nanost, největší za poslední čtvrtstoletí a vytvořil
nová pracovní místa. Aby zavedl cenově dostupné
zdravotnictví. Aby ukončil vleklé války v Iráku a Afg-
hánistánu. Aby vylepšil prachmizerný obraz USA ve
světě. Republikánský kandidát na prezidenta John
McCain se během volební kampaně netajil svým
úmyslem napadnout Írán a republikánská kandi-
dátka na víceprezidenta Sarah Palinová zase prohlá-
sila, že nevylučuje válku mezi Ruskem a USA. Zvolení
republikána McCaina by pro USA znamenalo pokra-
čování Bushovy neokonzervativní politiky směřující
ke světové konfrontaci. Možná jen bez koncentráku
na Guantanámu a dalších tajných amerických mučí-
ren po celém světě. Barack Obama díky tomu dostal
spoustu protestních hlasů od voličů, kteří si přejí ná-
vrat svých hochů z obou nesmyslných válek domů
a kteří již naopak nechtějí nové americké války. 

Vystřízlivění.
Mnoho významných představitelů Evropy i dal-

ších zemí světa /jako například francouzský pre-
zident Nicolas Sarkozy a italský premiér Sylvio
Berlusconi/ si přeje zastavit hrozící zbrojní závody.
Vyjádřili se jasně - k instalaci prvků své strate-
gické protiraketové obrany v Evropě (tedy v České
republice a Polsku), nemají USA žádný racionální
důvod. A Rusko se těmito kroky cítí oprávněně
ohroženo a zvažuje účinná protiopatření, včetně
instalace raketových komlexů Iskander, možná
i s prodlouženým doletem, v ruské enklávě Kali-
ningrad. Západní mainstreamová média to samo-
zřejmě lidem falešně servírují jako ruské
vyhrožování, český mainstream  nezůstává nijak
pozadu. Jak by se ale cítily USA, kdyby se Rusko
chystalo instalovat podobné systémy strategické
protiraketové obrany na Kubě a ve Venezuele? Ne-
cítila by se Amerika ohrožena? 

Nově zvolený americký prezident Barack Obama
ponechal na postu ministra obrany USA Roberta Ga-
tese z vládního týmu republikána George Bushe jr. To
je překvapivý krok už vzhledem k Obamovým před-
volebním slibům. Gates vždy chtěl pokračovat v bu-
dování NMD. Tedy  mimojiné instalovat super radar
EBR (respektive jeho evropskou verzi XBR) v Čechách
a antirakety dlouhého doletu v Polsku. Obama svůj
souhlas s globální protiraketovou obranou podmiňuje
plnou funkčností systému, o kterém se ale ví, že plně
funkční zatím není. Ale to jen zatím. Obama se s Ga-
tesem dále rozchází v postoji k Íránu, ale také v ná-
zoru na rychlost postupného stahování amerických
vojáků z Iráku. Na Írán ale může v zastoupení Ameriky
nakonec zaútočit stát Izrael, kterému zase sám
Obama přislíbil maximální možnou vojenskou pomoc
včetně posilování jeho vlastního protiraketového štítu. 
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Spojené státy mohou v budoucnu jako záminku
pro napadení Ruska vyprovokovat stejný nebo po-
dobný lokální střet, jako byl konflikt Ruska s Gruzií
v Jižní Osetii a Abcházii. A Gruzie chce vstoupit do
NATO. Konflikt může vypuknout třeba kvůli ukra-
jinskému (sic Ruskem v dobách SSSR darova-
nému) Krymu a tamní základně ruského
námořnictva, kterou má Rusko na omezenou dobu
od Ukrajiny pronajatou. Ukrajinci na radu svých
amerických přátel chtějí Rusko od základny po-
sléze odříznout. Chtějí se stát také členy EU
a NATO. Bude tedy na amerických jestřábech, zda
tato či jiná provokace bude znamenat nové Gli-
wice či nikoliv. Prostě a jednoduše, USA budou
Rusko všemi možnými prostředky udržovat neu-
stále v napětí. Do tohoto scénáře zapadají i ne-
dávné rusko-ukrajinské střety na plynové frontě.
Za viníka zablokování dodávek plynu do Západní
Evropy bylo místo Ukrajiny označováno západními
mainstreamovými médii lživě Rusko. 

USA přitom samy sebe označily za garanta
energetické bezpečnosti Západní Evropy. Zámin-
kou k napadení Ruska může ale nakonec být i ne-
ustálá bojová pohotovost části ruských
mezikontinentálních balistických řízených střel
pro realizaci možného protiúderu. Rusové totiž
dobře vědí o své slabosti a zranitelnosti. Američani
mohou v budoucnu pokrytecky usoudit, že se cítí
těmito balistickými raketami ohroženi, a provedou
nečekaně a bez varování preventivní jaderný úder.
Západní mainstreamová média označí Rusko jako
agresora a viníka, hlavního to nepřítele svobody
a demokracie. Ostatně, skončila vůbec studená
válka? A skončily vůbec závody ve zbrojení mezi
USA a Ruskem? Možná si to Rusko hlavně za cara
Borise Jelcina naivně myslelo. Ale USA měly
a mají jiné plány. 

Strategické suroviny
USA neustále kritizují Rusko za nedostatek de-

mokracie a údajné nedodržování lidských práv,
je tu Čečensko a Gruzie, které Rusku omlátí
s notnou dávkou pokrytectví kdykoliv o hlavu. Na
své agrese v Iráku, Afghánistánu a jinde ve světě,
spojené s masakry tisíců nevinných civilistů, či
na všudypřítomné špiclování a šikanování (nejen)
vlastních občanů jaksi zapomínají. Kritizují druhé
a sami mají máslo na hlavě. USA na svých bodá-
cích vyvážejí tu svou utkvělou představu demo-
kracie, zatímco doma jí ztrácejí nebo přesněji jí

už spíš dávno ztratili. Pokud jí tam kdy vůbec
měli. 

Ve skutečnosti za tím vším hledejme obrovské ruské
zásoby strategických surovin, především energií. Spo-
jené státy jsou doslova nenasytným žroutem energii
a surovin (ve srovnání třeba s Českem mají v přepočtu
na jednoho obyvatele několikanásobně vyšší spotřebu
snad všeho, včetně ropy a vody). S jejich nedostatkem
se mohou USA i celý svět začít potýkat již kolem roku
2020, kdy bude kulminovat těžba ropy.

V té době už mohou mít USA řadu let nad Rus-
kem takovou technologickou a vojenskou pře-
vahu, která jim umožní provést rychlý první úder
s takřka chirurgickou přesností, a Rusko tak je-
dinou rozsáhlou raketovou salvou křižujících
střel odzbrojit - doslova odříznout od jeho stra-
tegických jaderných zbraní. Prodloužením doletu
křídlatých Tomahawků s klasickou i jadernou
bojovou hlavicí mají Američani na dostřel již
všechny cíle na území Ruska. Svoje balistické
střely tak ani k provedení prvního úderu nebu-
dou nutně potřebovat. Tou dobou již snad plně
funkční několikavrstvá protiraketová obrana jim
zároveň umožní zneškodnit eventuální odvetný
ruský úder. Zdá se, že Američani dnes hrají
o čas, chtějí Rusy uklidnit a ukolébat, uspat, pře-
devším na doladění plné funkčnosti globálního
protiraketového štítu potřebují ještě přece jen
nějakou dobu.

Současná odzbrojovací jednání mezi Ruskem
a USA probíhající v Ženevě ohledně končící plat-
nosti smlouvy START 1 nebudou tedy vůbec jed-
noduchá. USA by právě díky dalšímu odzbrojování
mohly v budoucnu o to snáz provést nečekaný
první úder. Totiž čím méně cílů budou muset
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bisté komentují s velkým zklamáním. „Že USA už
nechtějí radar v České republice? Nesmysl!“, vy-
jádřil se knížepán Karl Schwarzenberg rozčileně
do mainstreamových médií. 

No, to se ještě uvidí. Ale my můžeme rakous-
kého (či švýcarského?) knížete ujistit, že naprostá
většina českého národa americkou radiolokátoro-
vou základnu tady v ČR nechce. 

Mirek Topolánek ještě coby premiér prohlásil, že
boj za svobodu přináší i zásahy do občanských
svobod lidí, což však prý není případ projektu na
umístění radaru USA v České republice. Na rozdíl
od letištních kontrol či protiteroristických zákonů
prý nijak neomezuje jejich svobodu. Topolánek
dále na konferenci k 10. výročí členství ČR v NATO
řekl, že do budoucna nečeká výraznější debatu
o radarové základně, a tu současnou označil za do-
bové tanečky. 

No, Topolánek nám už dokázal, že tancovat umí
i na hrobech. A klamat tělem a gulama umí taky
dobře. Na demonstraci svolané OI Ne základnám
5. dubna 2009 v Praze na Václavském náměstí
jsme nejen Obamovi u příležitosti jeho pražské ná-
vštěvy vzkázali, že americký radar v České repub-
lice nechceme.

Díky následujícímu pádu Topolánkovy vlády je
radar prozatím u nás u ledu. Říjnové předčasné
volby budou tak i referendem o radaru. Zatím
kolem radaru na něčí pokyn zavládlo mediální
ticho. Ale je to ticho před bouří. Jen Václav Havel
opět nezklamal, přikuluje za radar v dopise, zasla-
ném přímo Baracku Husseinu Obamovi. Spojené
státy by prý podle 22 signatářů onoho spisku ne-
měly za zlepšení svých vztahů s Ruskem obětovat

svou plánovanou protiraketovou obranu, kterou
chtějí vybudovat v Čechách a v Polsku. Rusko sílí
a je prý nebezpečné, dodávají farizejsky bývalí
středoevropští politici. 

Obama v Rusku. Změna žádná
Očekávaná návštěva Baracka Obamy v Moskvě

počátkem července přinesla kromě úsměvů na
obou stranách i mnohá zklamání. Obama zde pro-
hlásil: „ Tento systém /strategické protiraketové
obrany/ je určen pro odvrácení hrozeb z Íránu či
Severní Koreje. Pominou-li tyto hrozby, nebude
protiraketová obrana zapotřebí“. To je přece Bus-
hova stará, obehraná písnička. Vždyť všichni dobře
vědí, že systém je namířen proti Rusku (a Číně). Co
se to snaží pořád Američani lidem nabulíkovat? 

S ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem
se neshodli ani ohledně dalšího rozšiřování NATO
směrem na východ (Ukrajina a Gruzie). USA prostě
chtějí pokračovat v dalším postupném vojenském
obkličování Ruska.

Obama zatím kráčí v podstatě v Bushových šlé-
pějích, změny jsou jen kosmetické. Avizované
ukončení výroby stíhaček F-22 Raptor je jen gesto,
které nic neznamená. Stíhací letoun Raptor byl
zkonstruován pro vybojování a udržení vzdušné
převahy. USA je pro své války v Iráku a v Afghá-
nistánu nepotřebují.

A nepotřebují je ani k provedení prvního úderu.
Víceprezident USA Joseph Biden nyní, stejně

jako jeho předchůdci, jednal na Ukrajině a v Gruzii
s představiteli obou zemí, a ubezpečoval je ame-
rickým přátelstvím. Proamerickému ukrajinskému
prezidentovi Juščenkovi sdělil, že USA podporují
právo Ukrajiny vybrat si své spojence. Jinak ře-
čeno, podpořil jejich snahu o vstup do paktu NATO.
Takzvaná oranžová revoluce z roku 2004 přináší
tak své ovoce. Rusové budou mít zdá se brzo tento
útočný pakt na svých hranicích. Takzvaná revoluce
růží z roku 2003 přináší také svoje plody. Proame-
rický prezident, diktátor Saakašvili, požaduje přijetí
Gruzie do NATO a mimo jiné chce nové dodávky
amerických zbraní, aby tak prý odradil Rusko od
invaze. Sám Saakašvili přitom loni v srpnu vyvolal
válku s Ruskem, kterou prohrál ve velkém stylu už
za 5 dnů. Rusové tehdy na nečekaný a brutální
útok proti Jižní Osetii, spojený s nelítostným ma-
sakrováním civilistů, odpověděli protiútokem
a v podstatě gruzínskou armádu zničili. Úplnému
rozkladu své armády, podporované přitom stov-
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Barack Obama se do své inaugurace 20. ledna
2009 nechtěl vyjadřovat k tehdy probíhající invazi
izraelské armády do Gazy a ke stovkám mrtvých
a zmrzačených Palestinců. Pouze se zmínil o právu
Izraele na obranu. Celý izraelský vpád do Gazy ale
spíš připomínal pozapomenutou agresi proti Habeši,

kdy italská armáda s nejmodernější výzbrojí včetně
letadel a tanků zmasakrovala tamní domorodce, vy-
zbrojené jen luky a oštěpy. Izraelská armáda (IDF)
se až těsně před inaugurací Obamy z rozbombardo-
vané a rozstřílené Gazy stáhla zpět do Izraele. Po-
sledních pár týdnů před koncem Bushova panování
Stát Izrael využil k válčení tedy bezezbytku. 

Bohužel válku v Afghánistánu chce Obama prý
vést až do vítězného konce. Post ministryně zahra-
ničí Obama obsadil Hillary Clintonovou, která v loň-
ských primárkách prohlásila, že by byla připravená
vyhladit celý Írán jadernými údery. Možná se tak
schyluje k postupné erozi nadějí, které do Obamy
mnozí nespokojení američtí voliči vkládali. Záku-
lisní tlaky na prvního černošského prezidenta USA
v historii jistě jsou a také budou ze strany mocných
finančních skupin obrovské. Obama ale již před
volbami slíbil, že omezí vliv lobbistů, kteří prý ne-
najdou místo v jeho Bílém domě. Na rozdíl od
svého volebního rivala, republikána Johna McCa-
ina, nepřijal žádné peníze od obrovského vojensko-
průmyslového komplexu na svou volební kampaň,
a není jim tak ničím povinován. Nejvíc peněz na
svou volební kampaň přitom získal od obyčejných,
prostých Američanů všech barev pleti.

Obamova administrativa v současnosti při různých
příležitostech Rusy přesvědčuje o svých dobrých
úmyslech. Americké vedení tvrdí, že chce dosavadní
vztahy s Ruskem resetovat a začít znovu a lépe. Že
chce novou dohodu o omezení strategických zbraní,
která by nahradila letos končící smlouvu START 1.
Ruský ministr Sergej Lavrov ale podmínil další jaderné

odzbrojení zrušením plánů na instalaci prvků americ-
kého strategického protiraketového štítu v Evropě. 

Snad k tomu budou jen obě strany přistupovat
stejně čestně a poctivě. Američani v nedávné mi-
nulosti některé smlouvy nedodržovali, či je z větší
části nenaplňovali, nebo se je snažili obcházet. 

Barack Hussein Obama je údajně ale slušný
a charakterní muž. Jako víceprezidenta a svou pra-
vou ruku si vybral Joe Bidena, který je prý odpůr-
cem globálního protiraketového štítu. No, Biden byl
svého času proti vypovězení důležité smlouvy
ABM. Tak uvidíme.

Profesor Noam Chomsky si ale myslí, že s Ba-
rackem Obamou nepřichází ve skutečnosti žádná
výrazná změna. Ani ekonomická krize podle něho
neovlivní hegemonii Spojených států amerických. 

Radar & pravda a láska
A co na to svědomí našeho českého národa,

čeští spisovatelé? Až na vyjímky na levoboku mlčí.
Chce se skoro říci s Vladimírem Majakovským: „
Kde jste, pera kárající?“ Možná se někteří ještě tak
občas zviditelní při kritice Číny, Ruska, Běloruska,
Severní Koreje, Barmy či Kuby. To se dnes musí,
strýček Sam to tak chce. 

Ale možnost budoucího globálního jaderného
konfliktu? To je pod jejich rozlišovací schopnosti.

Svého času do nás rvali pod tlakem, že pravda
a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. I tohle
zmutovalo do obludné podoby. Dřívější hlasatelé
pravdy a lásky dnes zpívají jinou písničku, opět
podle cizích not. Lež a nenávist musí zvítězit nad
pravdou a láskou.

Odpůrce radaru v naší České republice /tedy
především OI Ne základnám a hnutí Nenásilí/
označil exprezident Václav Havel za největší ne-
bezpečí v současnosti. To asi nikdo nechápe. Lidé
ale chápou, kdo je největším nebezpečím pro mír.
Pod peticí naší OI  Ne základnám za uspořádání
referenda o umístění základny Národního raketo-
vého systému obrany Spojených států v České re-
publice přibývají další podpisy. A stále i přes
mediální masáž je 70% lidí v České republice proti
umístění radaru v Brdech. Ano. Je lepší být dnes
aktivní, než zítra radioaktivní, prohlásil myslím
svého času Jan Werich. 

Avizované zdržení projektu, jehož účelem je pro-
věření funkčnosti systému americké strategické
protiraketové obrany vzhledem k obrovským mno-
hamiliardovým nákladům, naši proradaroví lob-
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tickou sílu proti korupci. Nicméně ultra naciona-
listé a neonacisté, jako Pravý sektor, začali zastra-
šovat členy loutkové vlády Washingtonu. Možná
jako reakce na to začaly loutky Washingtonu vy-
hrožovat rusky mluvící populaci Ukrajiny.

Oblasti na jihu a východě Ukrajiny jsou bývalými
ruskými územími, připojenými k Ukrajině sovět-
skými vůdci. Lenin připojil ruské oblasti k Ukrajině
v počátečních letech Sovětského svazu, a Chruš-
čev připojil Krym v r. 1954. Lidé v těchto ruských
oblastech, vyplašení ničením sovětských váleč-
ných památníků připomínajících osvobození Ukra-
jiny od Hitlera Rudou armádou, zákazem ruštiny
jako oficiálního jazyka a fyzickými útoky na rusky
mluvící lidi na Ukrajině, začali protestovat. Krym
hlasoval za svoji nezávislost a požadoval sjedno-
cení s Ruskem, a stejně tak regiony Doněcka a Lu-
hanska.

Washington, jeho loutky v EU a západní média
popřely, že by hlasování na Krymu, v Doněcku a Lu-
hansku byla upřímná a spontánní. Místo toho Was-
hington tvrdí, že protesty, které vedly k hlasování,
a samotné hlasování byly zorganizovány ruskou
vládou, za použití úplatků, hrozeb a nátlaku (evi-
dentně podle sebe soudím tebe… -- p.p.). O Krymu
bylo tvrzeno, že jde o případ ruské invaze a agrese.

Jsou to nestoudné lži, a zahraniční pozorovatelé
voleb to vědí, ale nemají v západních médiích,
která jsou ministerstvem propagandy Washing-
tonu, žádný hlas. Dokonce i kdysi hrdá BBC lže pro
Washington.

Washingtonu se podařilo udržet pod kontrolou
vysvětlování „ukrajinské krize“. Sjednocení lidé na
Krymu, v Doněcku a Luhansku byli označeni za
„teroristy“. V kontrastu s tím byli ukrajinští neona-
cisté vyzdvihováni jako členové „demokratické ko-
alice“. Ještě více udivujícím je, že jsou neonacisté
popisováni v západních médiích jako „osvobodi-
telé“ protestujících regionů od „teroristů“. Ruso-
fobní neonacistické bojůvky se stávají armádou
loutkové vlády Washingtonu, protože velký počet
jednotek ukrajinské armády nebyl ochoten střílet
na poklidné protestující občany.

Před námi stojí otázka, jak bude ruský vůdce
prezident Putin tuto hru hrát. Jeho zdráhavost nebo
nechuť akceptovat Doněck a Luhansk opět jako
součást Ruska je západními médii používána
k tomu, aby byl líčen jako slabý a zastrašený.
V Rusku to proti Putinovi bude použito Washingto-
nem financovanými NGO a ruskými nacionalisty.

Putin to chápe, ale zároveň také chápe, že Was-
hington chce, aby tento svůj démonizovaný portrét,
líčený Washingtonem, potvrdil. Pokud Putin poža-
davek Doněcka a Luhanska vrátit se do Ruska při-
jme, bude Washington opakovat své obvinění, že
Rusko napadlo a provedlo invazi. S největší prav-
děpodobností Putin není slabý a zastrašený, ale
z dobrého důvodu nechce dát Washingtonu pod-
klad k propagandě, kterou by použil v Evropě.

Tlak Washingtonu na sankce vůči Rusku má pře-
kážku v Německu. Německá kancléřka Merkel je
nevolnicí Washingtonu, ale německý ministr zahra-
ničí Frank Walter Steinmeier a německý průmysl
nejsou přáteli sankcí. Mimo německé závislosti na
zemním plynu z Ruska podnikají v Rusku tisíce ně-
meckých firem, a práce několika set tisíc Němců
je závislá na ekonomických vztazích s Ruskem. Bý-
valí němečtí kancléři, Helmut Schmidt a Gerhard
Schroeder, vypeskovali Merkel kvůli její poddanosti
ve vztahu k Washingtonu. Pozice Merkel je slabá,
protože se stupidně dostala do pozice obětovávání
zájmů Německa zájmům Washingtonu.

Putin, který demonstroval, že není typicky blbým
západním politikem, vidí v konfliktu mezi tlakem
Washingtonu na Německo a skutečnými němec-
kými zájmy příležitost k rozbití NATO a EU. Pokud
se Německo rozhodne, stejně jako Janukovič, že
německé zájmy spočívají v ekonomických vztazích
s Ruskem, a nikoliv v tom být loutkou Washingtonu,
může Washington svrhnout německou vládu a do-
sadit spolehlivější loutku?

Možná má Německo Washingtonu plné zuby.
Ještě 69 let po skončení druhé světové války je
okupováno jednotkami Washingtonu a jeho vzdě-
lávací praktiky, jeho historie, jeho zahraniční poli-
tika a jeho členství v EU a mechanismus euro jsou
mu vnucovány Washingtonem. Pokud by Němci
měli nějakou národní hrdost, a jako relativně ne-
dávno sjednocený lid by mohli mít nějakou národní
hrdost, byly by tyto požadavky Washington na ak-
ceptování příliš.

Poslední věcí, kterou Německo chce, je konfron-
tace, ekonomická nebo vojenská, s Ruskem. Ně-
mecký vicekancléř, Sigmar Gabriel, řekl, že
Merkelová „zcela určitě nebyla dostatečně chytrá,
aby vytvořila na Ukrajině dojem, že se musela roz-
hodnout mezi Ruskem a EU“.

Pokud ruská vláda rozhodne, že ovládání Ukra-
jiny, či jakékoliv části, která po odtržení zůstane,
Washingtonem je pro Rusko nepřijatelnou strate-

Západní propaganda týkající se událostí na
Ukrajině má dva hlavní účely. Jedním je ututlat,
nebo odvézt pozornost od role Washingtonu ve svr-
žení zvolené demokratické vlády Ukrajiny. Druhým
je démonizovat Rusko.

---------------------------------------------------
Pravda je známa, ale pravda není součástí zá-

padních televizí a tištěných médií. Odposlechnutý
telefonický hovor mezi americkou náměstkyní mi-
nistra zahraničí Victorií Nulandovou a americkým
velvyslancem na Ukrajině Geoffrey Pyattem odha-
luje, jak dva zosnovatelé puče probírají, jaký ze
šašků Washingtonu bude dosazen jako člověk Was-
hingtonu do nové loutkové vlády. Odposlechnutý te-
lefonický hovor mezi estonským ministrem
zahraničí Urmasem Paetem a zahraničně-politickou
představitelkou EU Catherine Ashton odhalil pode-
zření, později potvrzená nezávislými zprávami, že
střelba odstřelovačů vraždících lidi na obou stra-
nách kyjevských protestů (na Majdanu) přišla
z Washingtonem podporované strany konfliktu.

Washington zorganizoval na Ukrajině v roce
2004 „oranžovou revoluci,“ ale tato revoluce ne-
dokázala předat zemi do západních rukou, proto

nalil Washington,
podle Victorie Nu-
landové, do Ukra-
jiny 5 miliard
dolarů v následují-
cích deseti letech.
Tyto peníze šly politikům, ze kterých si Washington
udělal pacholky, a nevládním organizacím (NGO),
které působí jako vzdělávací, pro-demokratické
a lidsko-právní skupiny, ale ve skutečnosti jsou
pátou kolonou Washingtonu.

Když prezident Janukovič, po zvážení nákladů
a přínosů, odmítl pozvání, aby se Ukrajina připojila
k Evropské unii, poslal Washington dobře financo-
vané NGO do akce. V Kyjevě vypukly protesty a bylo
požadováno, aby Janukovič změnil své rozhodnutí
a připojil se k EU.

Tyto protesty byly poklidné, ale brzy se objevili
ultra nacionalisté a neonacisté, a zahájili na pro-
testech násilnosti. Protestní požadavky se změnily
z „připojení k EU“ na „svržení Janukoviče a jeho
vlády“.

Následoval politický chaos. Washington dosadil
loutkovou vládu, kterou prezentoval jako demokra-

VZESTUP RUSKA
KE GLOBÁLNÍ MOCI
Paul Craig ROBERTS
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kami amerických poradců a spoustou žoldáků
z několika zemí včetně Ukrajiny, Saakašvili neza-
bránil ani nepříčetným sežvýkáním vlastní kravaty
v přímém televizním přenosu.

Být či nebýt, to je oč tu běží
„Takzvaná protiraketová obrana zvedá hrozbu

konečné, smrtelné jaderné války a konce lidstva,
a to možná v nepříliš vzdálené budoucnosti“, netají
se obavami profesor Noam Chomsky, který je ja-
kýmsi svědomím amerického národa.

Do Baracka Husseina Obamy, nejmocnějšího
muže planety, jsou přesto stále ještě vkládány ve-
liké naděje na změny. Snad především odolá ob-
rovským tlakům všemocné US zbrojařské lobby,
a zruší plány na instalaci prvků systému strate-
gické protiraketové obrany v Evropě. 

Systému, který je namířený proti hrozbě, která
neexistuje. 

(Původně psáno pro měsíčník/občasník Ne zá-
kladnám u příležitosti návštěvy Baracka Obamy
v Praze, aktualizováno pro Obrys-Kmen).

15. 3. 2009, aktualizace je z 26. 7. 2009
****************************************************

PS z 9. 6. 2014
USA chtějí rozpoutat jadernou válku
„Washington už nemá za to, že jaderná válka

nemůže mít vítěze. Naopak má za to, že tuto válku
lze vyhrát, a proto jak proti Rusku, tak proti Číně
plánuje provést první úder. Ten má skoncovat s tím,
co pro sebe považuje za hrozbu: Že by totiž jeho
hegemonie ve světě mohla být ohrožena.“

Paul Craig Roberts, bývalý poradce presidenta
Ronalda Reagana. 
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Pro padesátníka je skoro nepředstavitelné, že
tento týden s největší pravděpodobností v Evropě
vypukne válka. Od roku 1989 jsme s podobnou
možností úplně přestali počítat. A najednou je
konflikt zde, skoro u nás.

Ona to válka vlastně nebude, pokud se nějaká
skupina ukrajinské armády postaví ruským vojá-
kům se zbraní v ruce, nebudou dlouho bojovat.
Naopak budou okamžitě povražděni nemilosrd-
nou početní a technologickou převahou ruské ar-
mády. Z ruského úhlu pohledu půjde ne o válečný
konflikt, ale o banalitu. Pár výstřelů. Pro Ukrajinu
ale budou ty výstřely samozřejmě smrtelné, a bo-
hužel nejen pro tuto zemi, ale pro celou Evropu.

Tento týden totiž v Evropě končí epocha míru. Ci-
vilizace, diplomacie a nenásilí v konfliktu s ruským
militantním nacionalismem prohrály na celé čáře
a Putin vrací válku do našich životů jako plně před-
stavitelnou a blízkou variantu vývoje. Ukrajina se
bude muset smířit s obrovskými územními ztrátami,
jako samostatný stát zůstane v podstatě jen západní
okraj země.

Západní Evropa, NATO, EU a Amerika se budou
muset smířit s tím, že když se jedna velmoc roz-
jede a začne anektovat okolní země, tak jí v tom
EU ani aliance nedokážou ani v nejmenším za-
bránit. Pobaltské země a Finsko se budou muset
smířit s tím, že příští jsou na řadě ony. A my, Po-
láci, Maďaři, Slováci a většina Balkánu se bude
muset začít připravovat na variantu, že přespříští
budou na řadě právě oni. Putin se nespokojí
s rozšířením Ruska o cizí území osídlená Rusy.
Putin bude chtít rozšířit dosah ruského vlivu tam,
kde byl za Sovětského svazu.

Západní civilizace má tváří v tvář válce, která
tento týden na Ukrajině vypukne, jen dvě mož-
nosti. Buď se konečně vzchopit, semknout a vy-
tvořit Putinovi dostatečnou vojenskou
akceschopnou protiváhu, proti které si Rusko ne-
dovolí zaútočit. Anebo čekat, až Putin - stejně
jako kdysi Hitler - sežere celou Evropu.

14. 04. 2014 
http://www.reflex.cz/clanek/komentare/55854

/jiri-x-dolezal-sjednoti-velikonocni-valka-
zapad.html

Z diskuze ke článku:
Roman Papánek · Ostrava, Czech Republic
Bla bla bla jako vždycky... mi přijde, že ty kraviny

píše jen proto, aby se pak po pávu skéra mohl
chechtat při čtení našich komentářů...

16. duben 2014 v 19:59
Jan Tomes · Chomutov
BRAVO!!! Z Ukrajinského parlamentu vyhodili

komunisty!
Parlament vyhodil komunisty poprvé v historii

samostatné Ukrajiny kvůli jejich provokativním anti
- ukrajinským aktivitam. Doufejme, že to bude za-
čátek konce komunistů v parlamentě a parlament
bude mocí přijmout rozhodnutí o zákazu činností
komunistické strany, tak jak to udělali v Evropě.

Irena Heraschenko vysvětluje: "Komunistická
strana odstraněna dle zákonu článku 53 reglamentu
Verchovnoji Rady. Chceme, aby komunisté byli trvale
vyloučení z ukrajinské politiky, protože jsou to spol-
čenci Kremlu, a doufám, že jím nikdo více nedá
žádný hlas v případných budoucích volbách.“ 

http://uainfo.org/yandex/318574-kumunstv-vig-
nali-z-radi.html

6. květen 2014 v 16:33
Filip Kopel · Autor nejlepších komentářů
To je opravdu úžasné, místo nich si tam sedli

nikým nevolení fašisti.
7. květen 2014 v 05:53
Petr Hladík · Pohořelice, Jihomoravký Kraj,

Czech Republic
Protiruská propaganda na steroidech... Co to

proboha hulíte za svinstvo?
7. květen 2014 v 16:33
Petr Bejšovec · Autor nejlepších komentářů
Dej si radši brčko Jiříčku a nech se zavřít za plot.
7. květen 2014 v 16:34

Sjednotí velikonoční válka západ?
JIŘÍ X. DOLEŽAL
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gickou hrozbou, ruská armáda se Ukrajiny, histo-
rické součásti Ruska, zmocní. Pokud bude Rusko
Ukrajinu okupovat, nemůže s tím Washington udě-
lat nic, jen se uchýlit k jaderné válce. Země NATO,
kdy je v sázce jejich vlastní existence, nebudou
s touto možností souhlasit.

Putin si může vzít Ukrajinu zpět kdykoliv chce
a ukázat Západu, upadající zkorumpované entitě
v krizi, vykrádané kapitalistickou třídou, záda. 

21. století patří východu, Číně a Indii. Enormní roz-
loha Ruska je nad oběma těmito nejlidnatějšími ze-
měmi.

Rusko může svůj vzestup ke globální moci za-
hájit právě spolu s východem.

4. 6. 2014
Russia’s Rise to Global Power vyšel 22. května

2014 na Strategic Culture Foundation. 
Překlad Zvědavec.

Stanovisko vedení Unie českých spisovatelů
k probíhajícím válečným agresím ve světě

ODMÍTNĚME ZPĚV VÁLKY!
Čeští spisovatelé s krajním znepokojením sledují, jak jsou cynicky

a brutálně potlačována elementární lidská práva, včetně práva na fyzic-
kou existenci. Raketové, letecké, dělostřelecké a jiné útoky na hustě
osídlené oblasti, jakými jsou Gaza, největší koncentrační tábor na světě,
nebo Doněck či Lugansk, perly Donbasu, obrácené v ruiny s rozesetými
dětskými hračkami a mrtvolami narychlo pokrytými plachtami, mezi
nimiž v hrůzném zoufalství, jindy už takřka lhostejně, procházejí ti ještě
živí. Zápalné, kazetové a fosforové bomby, raketomety Grad, Smerč či Uragan, dokonce i balistické rakety
se mají stát a stávají nástrojem masového zabíjení a gigantické devastace. Jako by velký satan destrukce
skřehotal vítěznou zádušní mši nad lidskostí. 

To vše se vede s cílem zastrašit, vyhnat či vyvraždit co největší počet obyvatel. Představují se zločiny
genocidy, zločiny proti lidskosti, zločiny nepromlčitelné a - hlasy všech mrtvých, umučených a zraněných
krutým způsobem - do výšin nebes volající. Proč? Why? Začem? Warum? Pourquoi? Perché? Tato bestialita
nové formy, ale jinak dobře známého nacismu a fašismu, na kterou se díváme takřka v přímém přenosu
jako na katastrofický film, tato etnická čistka je přitom přímo či nepřímo schvalována režimními médii, nebo
alespoň marginalizovaná či zamlouvaná. Tato bestialita je dokonce kýmsi pokládána za přirozené právo na
obranu, za boj s jakýmsi ruským, arabským či jiným terorismem, a to s cynickým úsměvem práva silnějšího,
práva nadčlověka - predátora. Ozývá se vítězný ryk moci, super power! A jako předstupeň třetí (čtvrté?)
světové války k tomu duní tamtamy sankcí, hrozeb, demonstrace vojenské síly, rétorika klacku a biče. 

Obracíme se na všechny spisovatele, žurnalisty, učitele, obracíme se na slušné lidi (lidi!) celého světa,
aby byli rezistentní vůči zezvířečtění politiky v diktatuře junty, zrůd pod lidskými maskami. Ani pohled
jim nevěnujte, ani slova s nimi nepromluvte. A pokud se nespokojíte s pasivní rezistencí, jistě víte, co
máte dělat. Stačí nechat promluvit hlas vlastního svědomí. 

Věra Beranová, Michal Černík, Michael Doubek, Vlastislav Hnízdo, Alexej Mikulášek, Jan Poláček, 
Michal Polický, Radovan Rybák, František Sarna, Jiří Stano, Karel Sýs, Stanislav Zeman

Petici můžete podepsat na adrese: http://www.petice24.com/odmitnme_zpv_valky

Ruku v ruce se spisovateli
Výbor Klubu společenských věd (KSV) se připojuje ke stanovisku vedení Unie českých spisovatelů

k probíhajícím válečným agresím ve světě. Jsme názoru, že především mírovým jednáním lze účinně
přispět k řešení současných rozporů ve světě, odvrácení hrozící válečné katastrofy a vytvoření podmínek
k důstojnému životu lidstva na naší planetě.  Za výbor KSV předseda Ing. Lubomír Vacek, CSc. 
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Diskuze o Ukrajině je u nás záměrně zkreslo-
vána politickými aktivisty a neziskovkami a revo-
luce na Majdanu byla vyprovokovaná Západem.
Taková slova padla na úterní debatě o Ukrajině,
kterou organizoval Institut Václava Klause a které
se zúčastnil jak exprezident Klaus, tak ředitel in-
stitutu Jiří Weigl a zahraniční hosté.

Diskuze se konala v prostorách, kde sídlil Pro-
gnostický ústav, exprezidentovo předrevoluční pů-
sobiště. „V těchto místech jsme seděli, ale 25 let
jsem tady nebyl,“ vzpomněl si Klaus na začátku
debaty. „Povstání na Majdanu bylo vyvolané, ne-
byla to žádná revoluce. Ukrajina byla obětí, byla
zneužita k vyvolání nové konfrontace mezi Výcho-
dem a Západem. Protože to byla křehká a zrani-
telná země, bylo snadné někam ji postrčit a vyvolat
konflikt. Vítr foukal ze Západu.“ 

Na Václava Klause navázal Weigl. „Institut Vác-
lava Klause se do diskuze zapojil, protože nás
k tomu vyprovokoval mainstream, který se u nás
brutálně prosadil a dostal se k nám z USA.“

Západní média, včetně těch českých, neinfor-
mují o ukrajinském konfliktu objektivně. „Jsme
svědky jednostranné propagandy, která není dia-
logem,“ uvedl Klaus. „Ty impulsy přišly od někte-
rých politiků, některých politických aktivistů,
akčních žurnalistů a NGOs (nevládních organi-
zací),“ řekl exprezident, který si ve své řeči rýpl
i do svých politických odpůrců. „Kdo z naší země
jezdil na Majdan? Já ta jména nemusím říkat,
abych nebyl zmiňován, že mluvím o panu (Karlu)
Schwarzenbergovi. Byli to aktivisté postmoder-
ního, europeistického, politicky korektního, možná
i feministického směru, paní Marksová-Tominová
(ministryně školství za ČSSD) by tam také určitě
chtěla jet.“ 

Konflikt na Ukrajině by se podle Klause i Weigla
nejlépe řešil domácí cestou, kdyby se obyvatelé vý-
chodní a západní Ukrajiny uměli mezi sebou do-
mluvit. Exprezident při té příležitosti připomněl
„sametové“ rozdělení Československa. „Já ho
tehdy nechtěl, ale věděl jsem, že je absolutní nut-
nost, aby ta akce byla bezbolestná a přátelská.
Kdybychom sem pustili zahraniční poradce, tak by-

chom se tu stříleli jako v Jugoslávii. Umím si
i představit, že by pro Ukrajinu bylo výhodnější se
rozdělit. Nemůžeme chtít, aby někdo v tomhle kon-
fliktu vyhrál 10:0, to v politice nejde. Jediné řešení
je 6:5,“ pomáhal si Klaus sportovní terminologií.
Připustil, že sám nějaký zázračný recept na řešení
ukrajinské krize nemá. „Já bych se nabídl jako
dobrovolník, že to tam pojedu vyřešit. Ale součas-
nému premiérovi ani prezidentovi bych to nesvě-
řil.“ 

Účty si Klaus vyřizoval s předními evropskými
politiky, které často kritizuje. „Pánové Barroso
a Van Rompuy jsou v téhle debatě naprosto irele-
vantní, ty nikdo nebere vážně,“ řekl exprezident,
který během své řeči několikrát zdůraznil, že je
velký rozdíl mezi Evropskou unií a Evropou. „Jsme
Češi, ne Evropané. Žijeme na evropském konti-
nentě, a jsme tomu rádi. Vstoupili jsme ale do or-
ganizace jménem Evropská unie, a asi jsme
neudělali dobře.“ 

Diskuze se kromě Klause a Weigla zúčastnili
Anthony Salvia, ředitel American Institute in Ukra-
ine a Vlad Sobell, profesor politické ekonomie na
pražské University of New York a CERGE.

Jan MARTÍNEK
http://www.novinky.cz/domaci/341683-ukra-

jina-byla-obeti-a-vitr-foukal-ze-zapadu-rekl-
klaus-v-debate.html

8. 7. 2014 Praha 

Z diskuze:
Miroslav Král, Praha 
Úterý, 8. července 2014, 18:33:12  |          
Klaus má pravdu, a byl to jediný orezident, který

byl, je a bude vlastenec. Jinak jsem viděl Zemana,
jak jezdí na svém nafukovacím člunu..., docela
sranda a reprezentace pro svět jak blázen.

Tomáš Vyhnánek, Olomouc 
Úterý, 8. července 2014, 18:33:09  |          
Však také po internetu kolovalo video natočené

ukrajinským knězem, jak to na Majdanu skutečně
a pravdivě vypadalo. Jak to, že toto video nezve-
řejnily naše televize? Dříve jsme lezli do zadku So-
větskému svazu a nyní zase Západu!!!!!!!

Ukrajina je obětí
a vítr fouká ze Západu»Za maršálka Zaorálka!« či »Na Moskvu!« volal

Josef Švejk, když ho paní Müllerová tlačila v po-
jízdném křesle z pražského Klárova, se zastávkou
před Strakovou akademií, k Velvyslanectví USA.
Namísto všeobecně známého výkřiku haškovské
literární postavy si organizátoři happeningu připra-
vili aktualizaci. Akce se konala v den stého výročí
zahájení 1. světové války.

Před americkou ambasádou, která se na Švej-
kovu »návštěvu« připravila zajištěním dostateč-
ného počtu strážců pořádku, se účastníci pobavili
scénkou, v níž Švejk (v podání Milana Neuberta)
i jeho posluhovačka Müllerová diskutovali nad
 aktuálními zahraničně politickými kroky Spojených
států: »Američané si ‚všímají míru‘ ve Vietnamu,
Afghánistánu, Libyi, Iráku...« »Mně se líbí, jak bude
moci církev opět žehnat zbraním,« například pro-
hlásil dobrý voják Švejk k počínání světového čet-
níka a k rostoucímu vlivu katolické církve. 

V další části mítinku, nazvaného Evropané proti
válce, v následném projevu aktivisty Marka Řezanky
zazněly obavy, aby konflikt na Ukrajině nepřerostl
v celosvětovou válku. Proto je nutné, aby představi-
telé USA, Ruska, EU, Číny a Ukrajiny zasedli k jed-
nacímu stolu. Důležité je také nepodporovat
fašistické a nedemokratické síly na Ukrajině, neboť
»ukrajinská vláda, která nebyla lidmi volena, stačila
ale zasít nenávist«. Odmítl omílanou údajnou ruskou
hrozbu: »Vladimir Putin není ani Josef Stalin ani
Adolf Hitler. Válkou by Rusko nic nezískalo«.

Spisovatelka Lenka Procházková před americ-
kým velvyslanectvím poukázala na více než pro-
blematické udělení Nobelovy ceny míru
americkému prezidentu Baracku Obamovi. Bylo to
»chválení dne před večerem«. »Jakými činy upev-
ňuje bratrství mezi národy?« položila řečnickou
otázku. »Z evropského kmenového základu naší ci-
vilizace se stává překladiště dračích vajec. Vysedět
je však máme my,« míní spisovatelka, která ubez-
pečila, že mítink pořádaný 28. července právě před
ambasádou USA nebyl namířen proti lidu USA,
nýbrž proti válečným plánům amerických politiků
a jejich spojenců, které »spojuje jen strach z USA«.
»Nedovolme, aby ze svobody nakonec zbyla jen
ohořelá kovová socha přinášející kdysi světlo
světu...«

Na závěr byla
přečtena výzva ob-
čanům USA: »Víme,
že mnozí z vás ne-
souhlasí s politikou
vedení své země...
Války se vedou
v zájmu zisků zbro-
jařů... Proto se ob-
racíme na vás s prosbou, abyste věnovali
pozornost Ukrajině. Zdá se, že Evropa a USA čekají
na příležitost rozpoutat válku s Ruskem,« uvedla
mluvčí OI Ne základnám Eva Novotná. Postavit se
proti takovým praktikám a proti válkám má velký
smysl. »I dnes opět platí výrok Martina Luthera
Kinga, že přichází čas, kdy mlčení je zradou.«

Happening pořádaly levicová platforma SPaS
a v ní sdružené spolky (a některé strany), dále ob-
čanské iniciativy Přátelé Srbů na Kosovu, Hnutí za
přímou demokracii, Nezávislá média a Stop církev-
ním restitucím. Monika HOŘENÍ

PROTI VÁLKÁM
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�Občané Doněcké lidové republiky,
obracím se na vás s prosbou, abyste povstali

k obraně vaší vlasti, vašich domovů, rodin, vašeho
lidu. Je na mně, abych vás požádal o věc, o kterou by
se dle žádných lidských norem žádat nemělo. Kone-
ckonců, v Rusku bylo vždy ctihodné povstat pro vlast
a svobodu. Je to věc cti, odpovědět na tuto výzvu, na
kterou skuteční muži vždy ochotně odpověděli. Nic-
méně, musím vám přímo do očí říci pravdu. Krutou
a pro vaši důstojnost možná urážlivou.

Je to již více než měsíc, kdy jsme my, malá sku-
pina dobrovolníků z Ruska a Ukrajiny, přijeli kvůli
volání o pomoc vámi zvolených vůdců protestů,
abychom čelili celé ukrajinské armádě a najatým
žoldákům.

V posledních měsících jsme slyšeli zoufalé volání
- dejte nám zbraně! Dejte nám zbraně, abychom
mohli bojovat za svoji svobodu a za právo mluvit
a číst rusky, za právo ctít naše předky a hrdiny Velké
vlastenecké války, ne kumpány nacistických krimi-
nálníků. Vyslyšeli jsme toto volání a získali zbraně.
Získali jsme je ze skladů, vzali jsme je ukrajinské
armádě a milicím, koupili je od překupníků za ne-
představitelné peníze. A tak nyní zbraně máme.
A nejsou v týlu, v Doněcku, Luhansku nebo Maka-
jevce, Antracitě. Jsou na bitevní linii, v obleženém

Slovjansku, Kramatorsku, v Konstantinovce. Jsou
tam, kde je jich nejvíce potřeba. Jsou tam, kde dob-
rovolníci brání celý Donbas, Doněck a Luhansk.
A zde, kolem měst Slavjansk a Kramatorsk, Krasnyj
Lyman a Konstantinovka, kde jsou naše posádky,
kyjevská chunta shromáždila své nejlepší a nejpo-
četnější síly. Zde jich jsou dvě třetiny a mají tu
i ústředí tzv. protiteroristické operace.

A nyní může každý obyvatel Doněcka, schopný
nést zbraň a bojovat proti nepřátelům lidu, přijet

a tuto zbraň dostat do rukou. Získat ji a povstat
k sebeobraně, vyhnat "mravokárce" z naší rodné
země. Ale co vidíme. Vše, jen ne zástupy dobrovol-
níků u bran našeho štábu.

Počet obyvatel Slovjansku je 120 tisíc, v Krama-
torsku dvakrát tolik. V doněckém regionu je 4,5 mi-
liónu lidí. Ne všichni z nich jsou způsobilí. Ne
všichni jsou zdraví a někteří pracují v důležitých
oblastech průmyslu. Ne všichni mohou přijít, kvůli
rodině a jiným okolnostem. Upřímně, nikdy jsem
nepředpokládal, že by se nenašlo ani tisíc mužů
v celém regionu, kteří by byli ochotni riskovat svůj
život, ne na barikádách blízko jejich domovů,
odkud je to půl dne cesty autem, než by narazili na
prvního národního gardistu, ale v první linii.

Bohužel je to pravda. Dám příklad. Před
třemi dny dorazila skupina dvanácti "hrdinů"
z Artemivska, byli vybráni a doporučeni
velmi respektovaným člověkem. Jakmile zji-
stili, že služba bude probíhat ve Slovjansku,
ne v Artemivsku, a že nebude trvat jen pár
dní, ani si nevzali zbraně. Včera stejný pří-
běh. 25 z 35 dobrovolníků, kteří přijeli z Do-
něcka, odjelo domů, jakmile slyšeli vzdálené
hřmění minometů a dozvěděli se, že by ne-
mohli jít domů se zbraněmi tři dny. Možná

odjeli, aby si stěžovali na těžké podmínky, ze kte-
rých nezažili ani minutu, anebo vyprávěli o jejich
hrdinských příbězích, které zažili v autobusu. To
nejsou ojedinělé příklady. Zažíváme to neustále.

Když jsem byl ještě na Krymu, slýchával jsem
příběhy aktivistů, že jakmile povstanou horníci,
roztrhají každého holýma rukama. No, možná se to
někdy stane. Ale zatím se to neděje. Zatímco de-
sítky a stovky lidí bojují, desítky a stovky tisíc jich
v klidu sledují televizi a usrkávají pivko. Evidentně

Apel plukovníka Igora Strelkova
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čekají na to, až Rusko pošle svou armádu, nebo až
bude více dobrovolníků, kteří jsou ochotni padnout
za právo na lepší život, lepší než který měli 23 let
pod vládou ukrajinských nacionalistů.

Kde je těch 27 tisíc dobrovolníků, o kterých píší
novináři? Nikde je nevidím. Opravdu dokážou jen
to, že hrdě přijdou za svou ženou s tím, že vstoupili
do sebeobranných sil? Naši dobrovolníci jsou vět-
šinou lidi po čtyřicítce, kteří vyrostli a vystudovali
v dobách SSSR, ale chybí mladí lidé. Kde jsou ti
mladí a zdraví? Možná jsou v těch gangsterských
"brigádách", kdy v čase anarchie vyrazili krást
"ukradené" a řádit v městech a na venkově v Do-
něcku? O těchto "slavných počinech" slyšíme
každý den.

A mnoho zkrachovalých milicionářů požaduje
zbraně především k obraně vlastních domovů před
bandity a kriminálníky. Ano, jejich důvody jsou ro-
zumné. Ale otázka zní - jak by měl velitel sebeo-
brany zjistit, kdo si pro zbraně přišel? Zda je to
čestný obyvatel, nebo další bandita vydávající se
za doněckého patriota?

Odpověd je jednoduchá. Pouze ti, kteří se
osobně podíleli na boji proti vojákům chunty jako
část naší bojové jednotky, tehdy a tam, kde to ve-
litel uznal za vhodné. Protože bez disciplíny nebude
ani vítězství, ani pořádek.

Kdyby každý bojoval tam, kde a jak dlouho se
mu bude chtít, tak se doněcká domobrana brzy
stane napůl bandou nesourodých dezertérů
a napůl gangem "baťky Anděla". Ale tak to nebude.
Pouze ti, kteří se osvědčí v boji a v plnění úkolů,
dostanou zbraně, aby mohli, jako členové domo-
brany, přinést pořádek do jejich domovů. Nene-
chme ty, kdo obchodují s drogami a sprostě
okrádají bezbrannou populaci, spoléhat na staré
pravidlo "válka smaže vše". Gangsterský Donbas
skončil. Nová vláda dá příležitost se napravit, ale
ti, kteří toho nenechají, budou zavrženi. Zavrženi
tak, že se nebudou moci vykoupit žádnými penězi,
dle vojenského práva.

Abychom se ale vrátili k hlavní věci. Doněck po-
třebuje obránce a domobrana potřebuje discipli-
nované vojáky dobrovolníky. Jestli toho nejsou
schopni muži, je potřeba povolat ženy. Ode dneška
jsem dal příkaz přijímat je do domobrany. Je
škoda, že mezi ženami nejsou důstojníci, ani ak-
tivní, ani v záloze. Ale čemu se divit, když ani muž-
ští důstojníci se vůbec neobjeví. V celém regionu
není ani dvacet profesionálních důstojníků schop-

ných velet bojujícím jednotkám. To je ostuda. Dva
týdny žádám o přidělení velitele štábu a přinejmen-
ším pěti velitelů rot a čet. Ticho. Ani jeden. 

Dnes jednotkám velí vojíni a četaři v záloze.
Někteří jsou opravdu dobří, ale čím dál více je znát
absence odpovídajícího vojenského výcviku. Ano,
časem se to naučí. Ale varuji vás. Nikdo z tzv. dů-
stojníků sedících v jejich bytech, jako vystrašení
vrabci pod střechou při bouřce, nebude v našich
očích považován za důstojníka. Ujistíme se, aby
tento názor sdílelo i obyvatelstvo.

Pravděpodobně je otázkou pouhých pár dnů, kdy
se boj začne odehrávat ve větším měřítku, s desít-
kami a stovkami padlých a raněných. Nepřítel je
demoralizován, ale stále je hodně silný, sponzoro-
ván oligarchy, kteří jsou schopni zaplatit obrovské
peníze za každou vraždu, za každý zničený dům,
za každý zločin proti ruskému lidu. Musíme bojo-
vat, abychom zvítězili. 

Nechť všichni občané, kteří jsou připravení do-
kázat oddanost rodné zemi a národu, přijdou do
štábů sebeobrany ve městech Kramatorsk, Krasnyj
Lyman, Konstantinovka a Gorlovka. Velitelé určení
mnou vytvoří bojové jednotky, vycvičí je a pošlou
do pole. Tato armáda může nyní vypadat jako ne-
organizovaná, ale bude bojovat a zvítězí. Jděte
a dojdete. Bůh a pravda jsou s námi.

Děkuji.
Full text of the appeal of the commander of the

militia of Donetsk People`s Republic Igor Strelkov
vyšel 19. května 2014 na The Vineyard of the Saker. 

Překlad Zvědavec.
23. 5. 2014
Z diskuze:
RE: jak tam žijí běžní lidé?
Pisatel si přeje zůstat v anonymitě
Svoboda, o které mluvíte, je jen prázdné, bez-

obsažné a manipulativní slovo. Jen menší, trochu
komfortnější otroctví namísto jiného. I když si vý-
chodní regiony vydobudou nezávislost na chuntě,
pro obyčejného člověka, od kterého se čeká, že
položí život ve válce, se změní jen málo. Stejně
jako když regiony budou osvobozeny Ruskem.
Opět bude muset dřít na nějakého oligarchu,
kmotra nebo bankstera za almužnu, z které sotva
vyžije. Neříkejte, že u nás je to jiné. Těm lidem je
skoro jedno, kdo jim bude vládnout, protože jsou
realisté a umírat za to jim nestojí. Umírat stojí za
přežití rodiny, národa, nebo lidstva, ale o to tu
vůbec nejde.
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Vážení přátelé,
přeposílám Vám odkaz na včerejší noční zprávy

ruské televize - lze si udělat alespoň komplexnější
a objektivnější obrázek o dění na Krymu a na Ukra-
jině, než jaký se nám snaží vtloukat do palic "české"
kanály a stoky. Ruština je samozřejmě nutná, níže
alespoň uvádím několik informací k obsahu zpráv.
http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=585668

Vysvětlení střelby, při níž zahynuli dva vojáci -
ruský domobranec a ukrajinský voják plus další
dva byli zranění, opět Rus a Ukrajinec. Střílel snaj-
per z neobydlené budovy, a to podle osvědčeného
receptu z Majdanu, tj. na obě strany - ruskou
i ukrajinskou, aby je vyprovokoval k akci. Střelba
ohrožovala i obyčejné civilisty, kteří čekali před
kasárnami. Velmi zajímavý je závěr reportáže: ke
střelbě došlo v areálu kasáren, kde sídlí vojenští
topografové. Celá ukrajinská jednotka se po
tomto incidentu nakonec rozhodla přejít do služeb
ruské armády. Obecně: všichni ukrajinští vojáci
na Krymu dostali tříměsíční lhůtu, během které
se mají rozhodnout, co chtějí dále dělat - sloužit
v ukrajinské armádě, a tudíž opustit Krym, odejít
z ukrajinské armády nebo vstoupit do ruské ar-
mády - mimochodem, platy a penze Krymčanů
budou zvýšeny na úroveň ruských, jež jsou dva-
krát až třikrát vyšší.

Zajímavé jsou rovněž záběry z obsazení jedné
z posledních ukrajinských posádek - tyto záběry
nám dílem ukázala také včera ČT 24, avšak s je-
dovatým a zavádějícím komentářem. Z ruské re-
portáže se dozvíte více podrobností, včetně
vysvětlení, proč byl dočasně ruskou prokuraturou
na Krymu zadržen admirál Gajduk.

Perličkou je útok ukrajinských "revolucionářů"
na ukrajinskou továrnu na výrobu luxusní vodky
Nemiroff (jistě je k tomu vyprovokoval některý
z údajných "agentů Kremlu", že ano). 

Dále ruská domobrana a kozáci (neozbrojení)
hlídají vstup do jedné z východoukrajinských po-
sádek, protože její arzenál se chystají odvézt fa-
šouni z Pravého sektoru.

Z dalších informací to jsou například drsné
pěstní čistky v ukrajinské televizi ("Národní
kanál"), vyhazování primářky dětské nemocnice za
to, že je členkou Strany regionů (tj. někdejší Janu-
kovyčovy partaje; ultimátum jí dala parta výrostků,
alias ukrajinských revolucionářů) a jiné akce pra-
vověrných ukrajinských nacionalistů z fašounských
stran Svoboda a Pravý sektor.

A ještě k předposlední reportáži - jde o rozhovor
s manželkou tzv. lidového gubernátora Pavla Guba-
reva (Doněck), který byl před jistou dobou během ne-
pokojů z Doněcka odvlečen banderovskými pohrobky
z Pravého sektoru do Kyjeva a tam je vězněn. Guba-
revova manželka (a matka tří dětí) dementovalal
zprávu, že je její manžel údajně v kómatu, nicméně
stále není na svobodě. Ona sama se momentálně na-
chází (skrývá) i s dětmi na území Ruské federace.

Z předchozích dnů jsem zachytila letmo zprávy,
v nichž se mj. uvádělo, že kyjevská junta se snaží
odvděčit strýčkovi Samovi za slíbenou dolarovou
půjčku a už prý převedla do majetku americké
firmy Chevron rozvodnou síť plynovodu, totéž se
chystá udělat s uhelnými doly a metalurgickými
podniky, jež jsou koncentrovány na "proruském"
východě Ukrajiny. Takže Jaceňuk je odhodlán za-
šantročit nejenom onen zlatý poklad Skythů! Ale
možná se přece jenom revolučnímu náckovi Jaro-
šovi podaří plynovod vyhodit do luftu, jak před pár
dny sliboval (moudře předpokládaje, že takto způ-
sobí největší finanční ztrátu Rusku!). 

Srdečně zdraví a klidné jaro přeje
Ivana BLAHUTOVÁ, 20. 3. 2014
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Svobodný dnes není skoro nikdo, bankster ani jeho
otrok, možná jen pár lidí z mnoha miliard svobody do-
sáhli, ale určitě ne ve válce. Takže když říkáte, že svo-
boda je válečná trofej, je to jen velká lež, která nám
byla léta předkládána. Válečná trofej ve Velké vlaste-
necké válce bylo přežití Slovanů, to Rusko nebo SSSR
vybojoval, ale svobodný nikdo nebyl předtím ani
potom, ani samotný Stalin ne, a nikdo není svobodný
ani teď. Na Ukrajině nejde o svobodu lidí, ale o geo-
politiku a přežití Ruska, takže není důvod, proč by měli
lidé z východních regionů Ukrajiny, kteří ne vlastní
vinou ani nevědí, kam patří, platit větší cenu, než sami
Rusové. Pro ně jako jednotlivce se toho mění jen
málo, ale pro Rusko jako pro stát je to fatální záleži-
tost, jestli Ukrajina bude v NATO a jestli tam budou
americké základny a rakety.

23. 5. 16:36

RE: borec Strelkov
To je jedno 78
Já nabízím nejjednodušší vysvětlení - Occanova

břitva: mladí muži dnes v tzv. křesťansko - židov-
ském civilizačním okruhu jsou změkčilí, odchovaní
televizí a zábavou různého druhu i jinak zkažení
a také nemají koule, jako jejich předkové. Vojenské
služby se bojí a nejsou stateční... raději odejdou na
Západ a opustí svou zemi v nesnázích a pak snad
i na ni budou plivat... Jejich zem je zemí s ohrom-
ným potenciálem... za dvacet let tam může být
ohromný blahobyt... ale oni své schopnosti raději
odevzdají Západu za pár šupů... Pravda, jejich země
potřebuje hodně změnit, potřebuje více demokracie,
méně korupce atd. Ale to je věc kterou mohou změ-
nit jen tím, že o ní budou usilovat u sebe doma...

http://www.zvedavec.org/nazory-6018.htm

Ahoj, milí spojenci,
zajisté jste viděli pokus veřejnoprávní televize ukázat, jaká zvěrstva páchá ukrajinský fašismus. Mám

na mysli pořad Události komentáře, kde ukázali video, jak ukrajinští fašističtí poslanci mlátí ředitele tamní
televize. Na to jsou silné reakce - totiž moderátor nechal Jefima Fištejna, který plká pořád své antiruské
pindy, u jeho pseudotvrzení, že to je práce ruských tajných sil atd. Čtěte Jaroslava Baštu, na
http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/vyuka-noveho-pojeti-objektivity-a-demokracie-dle-ct-a-j-fistejna/

A prosím pište stížnosti na ČR a Radu ČT či přímo řediteli - jak jsme se dozvěděli na semináři SPaSu...
Lidé naštěstí nejsou hloupí a dokážou si informace srovnat s internetem - a vidí ty propastné rozdíly...

Myslím, že bychom měli na další seminář SPaSu pozvat někoho, kdo by uměl posoudit, co se na Ukra-
jině děje - probrat ty fašouny a polofašouny, jaké je to nebezpečí. Je třeba je demaskovat a odmítat, aby
česká vláda tento spolek podporovala. Monika Hoření

23. 3. 2014

Včera na tiskové konferenci v Berlíně prohlásil šéf EU Jeff Nonberg, že v souvislosti s posledním vý-
vojem událostí na Ukrajině Evropská unie schválila rozhodnutí zrušit podpis ekonomické části asociačních
dohod EU s Ukrajinou.

"V souvislosti s posledními událostmi na Ukrajině
a šokujícími akcemi ukrajinské moci přijala Evropská
unie rozhodnutí zrušit plánovaný podpis druhé, eko-
nomické části asociačních dohod mezi Ukrajinou
a Evropskou unií. Zpochybňujeme legitimitu ukrajin-
ské vlády. Jsme šokováni akcemi ukrajinské moci na
východě Ukrajiny a podporujeme plány Ruské fede-
race na mírové řešení ukrajinské krize. Vyzýváme
rovněž k okamžitému zastavení krveprolití - Evropa
si nepřeje válku!", prohlásil šéf Evropské unie.

A pak jsem se probudil.
14. 6. 2014
Stanislav HUML

Dream: Evropská unie odmítla Ukrajinu

Příslušníci fašistického batalionu Azov.
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Vážení přátelé,
tady je link na česky otitulkované video o přípravě 3. světové války, snížení počtu obyvatel naší pla-

nety a o tom, proč "Rusko musí být zničeno". V předvečer vypuknutí 1. světové války je to velmi poučné: 
http://youtu.be/nstPVE2oGj0 Video - co se chystá proti Rusku a proč.
Přátelé, šiřte prosím dál. ČT to za nás neudělá. Zdravím vás Václav DVOŘÁK

19. 7. 2014
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Na rozdíl od teroristických ofenziv v Libyi, Sýrii
a teď v Iráku podporovaných Spojenými státy, Bri-
tánií, EU, členy NATO stejně jako regionálními ko-
laboranty jako Saúdská Arábie, Izrael a Katar, kde
všechny pokusy zastavit extremisty, aby se ne-
zmocnili celých národů, naráží na rozhořčené vytí
Západu a obviňování z „porušování lidských práv“,
tak bezuzdná brutalita prováděná na Ukrajině do-
slova nacisty, když je namířená proti odštěpene-
ckým provinciím na východě, je na Západě
doprovázena pokryteckým tichem.

Uprchlíci proudící pryč z obklíčených a bombar-
dovaných sídelních center vyprávějí příběhy o ma-
sových vraždách, plošné palbě na civilisty
a dokonce příšerná tvrzení o nucených odběrech
orgánů, která probíhají jak z těl zabitých při ofen-
zivě kombinovaných ozbrojených sil Kyjeva, tak
i od těch, které unesly gangy zločinců, fungující
v tomto vakuu, umožněném mlčením Západu.

Na rozdíl od Libye, Sýrie a teď Iráku, kde Západní
mainstreamová média lačně referovala o tvrzeních
„aktivistů“ jako o nezpochybnitelné pravdě, a do-
konce se účastnila flagrantních fabrikací, jen aby
ospravedlnila další vojenské intervence, zvláště
v Libyi a Sýrii, tak sítě jako BBC zavrhují tvrzení
ukrajinských uprchlíků jako povídačky, co nestojí
za další prošetření. V článku BBC, „Ukrajinští
uprchlíci utíkají do Ruska,“ se uvádí:

Tito uprchlíci tvrdí, že spousty polských snajprů
střílely civilisty. Děti unášeli a odváželi do Ameriky,
aby jim tam odebrali orgány, a že Ukrajinská ar-
máda civilisty, co se před nimi pokouší utéct, zabíjí.

Neexistují však zatím důkazy, které by některé
z těchto tvrzení podpořily. Co ale dokazují, je hlu-
boce zakořeněná nedůvěra ke Kyjevu.

Co by bylo možno považovat za ještě „divočejší“
je odporné pokrytectví BBC, jejich absence inves-
tigativní snahy vyšetřovat tvrzení - která se před-
pokládá, aby se mohli prohlašovat za žurnalisty -
a jejich přezíravost k vysvětlení, proč vlastně ti lidé
na východní Ukrajině „k tomu Kyjevu chovají tako-
vou hlubokou nedůvěru.“ Proč by vlastně ty tisíce
východních Ukrajinců byly tak nepřátelské či ne-

důvěřivé ke Kyjevu, aby prchaly ze svých domovů,
kdyby se Kyjev nedopouštěl zločinné brutality?

NUCENÉ ODBĚRY ORGÁNŮ -
SKUTEČNÝ HOROR ÚMYSLNĚ

ZAVRHOVANÝ BBC
Ruské zdroje vypráví ale jiný příběh, dopodrobna

vysvětlují probíhající horor, který BBC zběžně zmínili,
ale selhali při tom, aby ho buď kvalifikovali, či s něčím
připomínajícím doklady zavrhli. V článku v Pravdě,
„Na Ukrajině lidské orgány nesmrdí,“ se píše: Na so-
ciálních sítích se objevily šokující informace, které
říkají, že milice ze Slavjanska při svých průzkumných
operacích našly stovky mrtvol vojáků Národní gardy.
Vojáci měli rozpárané žaludky a vybrané vnitřní or-
gány. Navíc lidé žijící v postižených územích viděli
dobře vybavené ambulantní vozy, obrněné dodávky
k odvozu peněz a další speciální vozidla u nemocnic
Ukrajinské armády. Např. zaměstnanci mezinárod-
ního letiště v Boryspilu, řekli, že tam přilétá spousta
malých nelinkových letounů vezoucích speciální
chladničky používané k převozům lidských orgánů.

To by mohly být ty samé „sociální sítě“, které
Západní média často citují, aby podložila tvrzení
vznášená proti vládám Libye a Sýrie. Teď, když
tyto Západní zájmy podporují režim, aby konsoli-
doval svou moc proti ozbrojeným bojovníkům, tak
jsou takovéto příběhy „divoké“ a nestojí za další
prověření. Pravda uvádí, že ožebračená státní voj-
ska - neschopná poskytnout vojákům i odpovída-
jící uniformy a jídlo - činí takovýto nárůst
přítomnosti pokročilého zdravotnictví kolem ky-
jevských sil velice nepravděpodobným kvůli

O SKLIZNI LIDSKÝCH ORGÁNŮ
NA UKRAJINĚ SE NEREFERUJE 
Tony CARTALUCCI

Fo
to

 F
ac

eb
oo

k

72
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zájmu o záchranu zdraví jak svých vojáků, tak
těch, co cestou pochytají.

Spíše uvážíme-li neskutečnou korupci a nezá-
konnost, která existovala i před tzv. „Euromajda-
nem“, a nástup ultra-pravicového klientského
režimu fungujícího v situaci naprostého rozvratu,
tak je sběr orgánů kvůli zisku daleko pravděpodob-
nější. Východní Evropa bývala už roky jedním z ně-
kolika globálních epicenter sběru orgánů. 

V článku Bloomberg z roku 2011 nadepsaném
„Orgánové gangy nutí chudé k prodeji ledvin pro
nemocné, zoufalé Izraelce,“ napsal: Vyšetřovatelé
pěti kontinentů říkají, že odhalili propojené zlo-
činné spolky vedené Izraelci a Východoevropany,
které převáží lidi přes hranice - občas proti jejich
vůli - aby prodali ledviny.

„Ten zločinec tady je prostředník, který si hrabe
z nemocných a chudých,“ říká Bahat, který vyšet-
řoval bandu pašeráků orgánů v Jeru-
zalémě. „Trhá mi to srdce, že lidé
prodávají kusy svých těl, protože po-
třebují peníze na živobytí.“

Zločinci vidí příležitost vydělat na
obchodu s orgány velké peníze, když
mohou prodat ledvinu za 15 či 20 ná-
sobek toho, co za ni zaplatili, říká po-
licie po celé Evropě.

„Rozpoznali v tom obscénní profit,
který lze nahrabat na rozrůstajícím se
černém obchodě s částmi těl,“ říká
Jonathan Ratel, prokurátor sídlící
v kosovské Prištině, který v posled-
ních dvou letech vyšetřuje obchod
s orgány. „Děje se to pořád, protože
je v tom moc peněz.“

Obchodníci typicky platí prodávajícímu $10 000
za ledvinu a pak shrábnou $150 000, když ji prodají
pacientovi.

Ve skutečnosti by uprostřed toho chaosu ukra-
jinského ozbrojeného konfliktu bylo nemyslitelné,
aby ty samé zločinecké gangy nepročesávaly bo-
jiště a nemocnice s potenciálními obětmi. To, že
BBC pochybila při vyšetřování velice pravděpodob-
ných tvrzení zoufalých uprchlíků, poukazuje jak na
naprostou žurnalistickou nekompetenci, tak na
spolupachatelství při krytí ukrutností páchaných
jako součást kyjevského brutálního, nezákonného
a smrtonosného pokusu konsolidovat si moc.

Když v roce 2011 Bloomberg popisoval stav nu-
cených odběrů orgánů, tak konkrétně poukazoval

na zločinné gangy na Ukrajině, stejně jako jiné re-
portáže. I na ukrajinské nemocnice a doktory se už
dávno poukazovalo. Jak potom může BBC prohla-
šovat tvrzení o odběru orgánů za „divoká tvrzení“,
když se od roku 2011 neudělalo nic, aby se tako-
véto praktiky zastavily, a zvláště v dnešním stavu
Ukrajiny, který vytváří dějiště, v němž taková zlo-
činnost nekontrolovaně vzkvétá?

HISTORIE SE OPAKUJE
Zrovna tak, jako to, že ultra-pravice uchvátila

moc v Kyjevě, znamená vzkříšení nacismu v Evropě
s plnou podporou Evropské unie a NATO, tak krytí
nucených odběrů orgánů, a další horory, jsou jak
vytržené přímo ze scénáře nacistů Adolfa Hitlera,
včetně takových notoricky známých postav, jako
byl Josef Mengele. Historie se opakuje, a to zvláště
kvůli ignoranci lidí na Západě a spolupachatelství

tamních žurnalistů, jejichž údělem by mělo být re-
ferovat o pravdě, a kteří ji místo toho pohřbívají pod
propagandou.

Jelikož odběry orgánů se na Ukrajině dnes bezpo-
chyby dějí - stejně jako se doloženě děly už před tím,
než ten konflikt vůbec začal - tak zavržení povídání
o těchto hororech od BBC může znamenat, že polští
snajpři - podporovaní NATO - opravdu mohou páchat
ukrutnosti a režim Petra Porošenka může docela
dobře vést kampaň rasově motivované genocidy.

Psáno speciálně pro internetový časopis New
Eastern Outlook, 9. 7. 2014. 

Překlad: Miroslav PAVLÍČEK
10. 7. 2014
Zdroj: journal-neo.org
http://www.ac24.cz/
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Přímá cesta od divize Galizien Waffen SS k bata -
lionu Azov



75

KOMU TO SLOUŽÍ?
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Není jasné, jestli bojovníci na východě
Ukrajiny obdrželi systémy Buk – a pokud
ano, je nejasné, jestli jsou schopni je udr-
žovat a provozovat. Pokud by nějaké
systémy Buk měli, bylo by jich pár. Kyjev
tvrdí, že tyto systémy byly dodány Rus-
kem – kdy evidentně popírá, že by jeho
vlastní systémy byly postrádány. Bohu-
žel, dokonce i kdyby Rusko bojovníky na
východní Ukrajině vyzbrojovalo, nebylo
by to systémy Buk, které by byly vysle-
dovatelné přímo k Moskvě hned po prv-
ním použití, bez ohledu na to, na co by
vystřelily.

Cui Bono? Nejsilnější kartou Ruska byla doposud
jeho zdrženlivost a neschopnost NATO zavléct ho
do chaosu, který začalo samo NATO tím, že podpo-
rovalo ozbrojené neonacisty během „euroma-
jdanu“ na přelomu roku 2013-2014. Rusko by
zcela jistě tuto kartu nezahodilo tím, že by předalo
zbraňové systémy bojovníkům, kteří již úspěšně
sestřelili ukrajinský vojenský letoun přenosnými
raketami.

Rusko a bojovníci operující na východní Ukrajině
neměli sestřelením civilního letadla co získat, ale
mohli vše ztratit – tudíž je třeba ukazovat prstem
jiným směrem – na NATO a jeho loutkový režim
v Kyjevě. To, že sestřelené letadlo je další malajský
Boeing 777 – druhý v tomto roce, který byl ztracen

za mimořádných okolností – získalo jako zázrakem
maximální pozornost propagandistů na celém Zá-
padě. Ti mají naprostou a nerušenou pozornost
světa, před kterým svalují vinu na Rusko a proti-
kyjevské bojovníky na východní Ukrajině.

Impulz nezbytný ke sjednocení Evropy a dalších
spojenců Západu pod NATO a USA a k další přímé
intervenci na Ukrajině, kde nyní Západ uvízl, je nyní
obsahem všech titulků na celém světě. Pokud sun-
dání MH17 nebylo tragickou chybnou identifikací,
pak je odpovědí na první otázku jakéhokoliv vyšet-
řování cui bono – či komu to prospělo – hlasité
„NATO“.

19. 7. 2014
Flight MH17 Down Over Ukraine vyšel 17. čer-

vence 2014 na ICH. Překlad Zvědavec.
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V žádném okamžiku ukrajinské krize nemohlo
být ukončení letu MH17 malajského Boeingu 777
pro NATO a jeho loutkový režim v Kyjevě příhod-
nější. Síly Kyjeva byly na východě Ukrajiny rozme-
tány, kdy několik jednotek bylo obklíčeno

a zničeno. Na západě země narůstal disent, kdy
Ukrajinci nejsou ochotni vyrukovat do boje na vý-
chodě. Pokusy NATO navnadit Rusko ke vstupu na
území Ukrajiny a posunout globální mínění proti
Moskvě opakovaně selhaly.

**********************************************
Poslední kartou, se kterou USA zahrály, byly

další sankce, které téměř okamžitě byly zesměš-
něny jako neúčinné a sterilní. Dokonce i americké
korporátní/finanční zájmy poslední kolo
sankcí odsoudily, tvrdily, že jsou svoji pova-
hou „jednostranné“ a tudíž brání americ-
kým podnikům v interakci s Ruskem,
zatímco evropští konkurenti mohou volně
volné místo zaplnit. Účinná americká poli-
tika konfrontace, zadržování a podkopávání
Ruska by si vyžadovala multilaterální
sankce, s téměř univerzální podporou – ale
impuls pro takové rozsáhlé sankce neexi-
stoval – až doteď.

Americká FAA prohlásila ukrajinský vzdušný
prostor za zakázanou zónu před 3 měsíci

Vskutku, hvězdná konstelace pro NATO. Zatímco
americká Federální správa letového provozu (FAA)
prohlásila ukrajinský vzdušný prostor za zakáza-
nou zónu pro všechna letadla pod svojí jurisdikcí,
zdá se, že ostatní aerolinky nadále létaly nad tím,
co bylo již několik měsíců válečnou zónou. Atlantic

ve zprávě s názvem „FAA oznamuje, že zakazuje
civilní lety nad Ukrajinou“ jasně uvádí:

Věděly letecké úřady, že jde o nebezpečnou ob-
last? Ano, zcela jistě. Téměř před třemi měsíci
v sekci „zvláštní pravidla“ na své stránce umístila

americká Federální správa letového provozu
příkaz zakazující americkým pilotům, aero-
linkám, charterovým přepravcům a všem
ostatním, spadajícím pod jurisdikci FAA,
přelety nad částmi Ukrajiny.

Bojovníci používají přenosné protileta-
dlové systémy, které nemohou dosáhnout
33,000 stop. Již měsíce sestřelovali bojov-
níci na východní Ukrajině ukrajinské vojen-
ské vrtulníky, válečná letadla a dokonce

i vojenské dopravní letadlo – kdy používají různé
formy přenosných ručních protivzdušných raket –
které všechny jsou nezpůsobilé sestřelit malajský
777, který letěl přibližně ve výšce 33,000 stop –
značně nad účinným dostřelem přenosných proti-
vzdušných systémů.

Systém uváděný jako zodpovědný za sestřelení
letu MH17 byl vyspělý radarem řízený protileta-
dlový systém Buk, na nákladním podvozku. 

New York Daily News v článku s názvem „Leta-
dlo malajských aerolinií zřejmě sestřeleno na Ukra-
jině, poblíž ruské hranice“ uvedly: Anton
Gerašenko, poradce ukrajinského ministra vnitra,
na Facebooku uvedl, že letadlo letělo ve výšce
33,000 stop, když bylo zasaženo raketou odpále-
nou ze systému Buk, jak uvedl Interfax, ukrajinská
zpravodajská agentura.

Let MH17 skončil nad Ukrajinou.
Cui Bono?
Tony CARTALUCCI
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Došlo po uzávěrce

NAŠI PRVNÍ PADLÍ
Je mi moc líto, že se dnes potvrdily zvěsti o tom, že naši dva kluci Ivo Stejskal z Brna a Vojta Hlinka ze

Žatce 12. 8. 2014 padli u vesnice Mijusinsk, bohužel i na místě byli pohřbeni. Musíme být všichni na ně
hrdí, protože bránili čest této země, hájili pravdu a podpořili tímto hrdinským činem slovanskou sounále-
žitost. Všichni Kellnerové, Světlíkové nebo Komárkové by jim měli s hlubokou úctou se klanět, protože tito
chlapi zachraňují obraz naší země v Rusku, aby ostatní mohli dále si vesele obchodovat. Já osobně vyvěsím
na svém domě do konce týdne vlajku, abych je uctil. Pokusím se zorganizovat tichou vzpomínku na ně,
pokud s tím budou jejich rodiny souhlasit. Upřímnou soustrast jejich rodinám a čest jejich památce!!!!!

27. 8. 2014 Robert Vinogradov

Hrozně mne to zasáhlo, o Ivu Stejskalovi, učiteli tělocviku, dokonce psali svého času v Blesku, kde
měl i velkou fotku. Článek samozřejmě byl spíše negativní. Mrzí mne, že naši dobrovolníci padli v boji
s ukrajinskými fašouny. V mainstreamových médiích kolem 5 nedávno zabitých českých žoldáků 
v Afghánistánu vypuklo hotové šílenství a povinný smutek. Kolem našich dvou padlých hrdinů bude ticho
po pěšině, nebo je budou špinit. Ještě jednou, čest jejich památce!!!! Jsme na vás chlapi skutečně hrdí!!!!

28. 8. 2014 Jan Poláček, šéfredaktor Lípy
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S velikými obavami sledujeme události na Ukra-
jině, které přerostly ve vleklou krizi. Tato země není
od nás příliš vzdálená a je obývána lidmi nám ja-
zykově i kulturně blízkými. Navíc se zde nalézá po-
četná komunita našich krajanů.

Šokováni sledujeme záběry, na kterých jsou za-
znamenány masové vraždy. Ty lze rozdělit na akce
namířené proti policistům a vojákům, kteří odmítají
vraždit vlastní lidi, a na vraždění civilistů. Nelze
přehlížet upalování neozbrojených policistů na ná-
městí (Kyjev, prosinec, leden, únor 2014), popravy
policistů, kteří odmítli rozhánět pokojné demon-
strace ke Dni vítězství (Marijupol, 9. 5. 2014), po-
pravy vojáků, kteří odmítli střílet do civilistů
(Blagodatnoje, 22. 5. 2014), střelbu na vozy se zra-
něnými vojáky označené viditelně červeným kří-
žem či dobíjení válečných zajatců (Doněck, 30. 5.
2014)

Jsme zhrozeni, jak bez zájmu mainstreamových
médií procházejí střelba do zad vlastních lidí (Kyjev,
25. 1. 2014), nahánění a vraždění civilistů, dobíjení
zraněných a jejich upalování (Oděsa 2. 5. 2014),
ozbrojené nájezdy ukrajinské armády a paravojen-
ských oddílů na města na východě Ukrajiny, střelba
do pokojných bezbranných chodců a demonstrantů
(Lugansk 9. 5. 2014, Slavjansk, Marijupol, Donbas,
květen 2014), řádění ostřelovačů útočících na neo-
zbrojené civilisty, střelba minomety do civilní měst-
ské zástavby (Slavjansk, Andrejevka, 11. 5. 2014).
Odsouzeníhodné jsou policejní provokace silových
složek současného ukrajinského vedení, které
vedou ke smrti nevinných neozbrojených lidí
(Oděsa 2. 5. 2014). Atd., atd....

S hněvem sledujeme otevřené a dnešním samo-
zvaným vedením ukrajinského státu podporované
projevy šovinismu, nacismu a fašismu a vyzdviho-
vání genocidních vrahů, jakým byl bezesporu Ste-
pan Bandera, na piedestal národních hrdinů. Jsme
zděšeni, že neslyšíme oficiální stanovisko z Evrop-
ské unie a z USA, které by vyjádřilo jasný odpor
k politice, jež vede k zastrašování a k persekuci lidí
na základě jejich etnicity či náboženského vyznání.
Že nezaznamenáváme z těchto stran žádné ofici-
ální prohlášení, které by se zaměřilo na zklidnění

situace, a nevedlo
k eskalaci v po-
době občanské
války.

Vývoj situace na
Ukrajině je nebez-
pečný i z dalšího
důvodu. Tím je sou-
peření jaderných velmocí s tím, že ve hře je, kdo
ovládne geopoliticky strategické oblasti. Nebez-
pečnost této situace si uvědomujeme právě v době
100. výročí vypuknutí První světové války. Desítky
milionů mrtvých z této války a následně ze Druhé
světové války, která byla jen pokračováním té
první, jsou mementem a varováním. Dnešní svě-
tová situace je totiž až nápadně podobná té před
100 lety. Skutečným motivem k vypuknutí první
světové války bylo soupeření o kolonie. O ty se
svým způsobem hraje i nyní, neboť i dnes jsou za-
potřebí země, kde jsou k dispozici ložiska nerost-
ného bohatství, a které mohou sloužit jako
odbytiště levného nekvalitního zboží. Navíc jsou ve
hře zájmy nadnárodních korporací. Jenže válka
není hra. Třetí světová válka by byla pro lidstvo
i válkou poslední, protože by to byla válka jaderná.

Míru nelze dosáhnout vojenským řešením, jak to
navrhuje nově zvolený prezident Ukrajiny, Petro Po-
rošenko. Násilí povede jen k dalšímu násilí. Jedno
bezpráví vyvolá bezpráví další. Útoky vládních
vojsk povedou k odvetám, většímu rozhořčení lidí,
většímu krveprolití, ke snížení šancí na mírové ře-
šení. Spustí se tak spirála nenávisti bez racionál-
ního řešení.

Vyzýváme proto evropské i české politiky, aby se
zasadili o okamžité zastavení bojů, o příměří a za-
hájení jednání o novém uspořádání Ukrajiny, jehož
se budou účastnit nejen představitelé EU a USA
a Ruské federace a zástupci prozatímní ukrajinské
vlády, ale i zástupci východoukrajinských měst. Bylo
by totiž krajně nešťastné jednat o nich bez nich.

Vyzýváme k vytvoření prostředí, v němž bude
možné uspořádat svobodné celonárodní referen-
dum, které bude obsahovat možnosti nejen de-
centralizace státu, jak to navrhuje Kyjev, ale

Výzva nezávislých iniciativ
ke krizi na Ukrajině
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DESET RUSKÝCH OTÁZEK UKRAJINĚ
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Rusko odmítá obvinění ze strany Ukrajiny, USA
a dalších, že má podíl na pátečním sestřelení ma-
lajsijského Boeingu nad východní Ukrajinou. Pou-
kazuje na podivné souvislosti, které naznačují, že
v tragédii hrají roli ukrajinské síly. Moskva vznesla
vůči Kyjevu deset otázek a očekává odpovědi. USA
zase naopak vyzvaly Rusko, aby přimělo ukrajinské
separatisty ke spolupráci.

Desatero otázek zveřejnilo v pondělí ruské mi-
nisterstvo zahraničních věcí krátce poté, co nařčení
odmítla ruská obrana. Zástupce generálního štábu
ruské armády Andrej Kartapolov prohlásil, že rake-
tové systémy BukM1 měly v oblasti ukrajinské jed-
notky, a nikoliv separatisté. Moskva jim prý žádné
zbraně nedodává, a už vůbec ne baterie BukM1.

Podle Andreje Kartapolova byl malajsijský civilní
letoun Boeing 777 při přeletu nad Doněckou oblastí
odkloněn ze své trasy, a jeho let sledoval ukrajin-
ský vojenský letoun Suchoj Su-25.

Ukrajina na druhou stranu opakovaně uváděla,
že na jejím území útočil ruský letoun. Jen pár hodin
před pádem Boeingu ohlásila, že ruská stíhačka
sestřelila její bitevní letoun Suchoj Su-25. 

Moskva se nyní Kyjeva ptá, na základě jakých
důkazů obvinil bezprostředně po tragédii proruské
vzbouřence. Rusko požaduje předložení nejen
těchto důkazů, ale také informace o tom, jaké
zbraňové systémy nasadil v bojové zóně.

Deset ruských otázek Ukrajině:
1. Ukrajinské úřady okamžitě označily za viníky

tragédie ozbrojence. Co je základem těchto zá-
věrů?

2. Může Kyjev zveřejnit veškeré detaily o použití
baterií BukM1 v oblasti bojových akcí? Hlavně proč
tam byly tyto systémy rozmístěny, když ozbrojenci
nemají letadla?

3. Jaké jsou důvody nečinnosti ukrajinských
úřadů při sestavování mezinárodní komise? Kdy
tato komise začne pracovat?

4. Jsou představitelé ukrajinských ozbrojených
sil připraveni předložit zahraničním expertům evi-
denci raket třídy vzduch-vzduch a země-vzduch
a bojových raketových komplexů?

5. Budou kontrolní údaje o pohybech letounů
ukrajinského vojenského letectva v den tragédie
předloženy mezinárodní komisi?

6. Proč ukrajinští letoví dispečeři připustili, aby
letoun změnil trasu na sever směrem k "zóně pro-
titeroristické operace"?

7. Proč nebyl pro civilní letouny zcela uzavřen
vzdušný prostor nad zónou bojů, tím spíše, že
v daném prostoru neexistovalo souvislé pole radi-
olokačních navigačních prostředků?

8. Může Kyjev komentovat informace na sociál-
ních sítích od údajného španělského letového dis-
pečera, který pracuje na Ukrajině, podle nichž
Boeing sestřelený nad Ukrajinou doprovázely dva
ukrajinské vojenské letouny?

9. Proč Ukrajinská bezpečnostní služba (kontra-
rozvědka SBU) začala bez přítomnosti zahraničních
představitelů pracovat se záznamy hovorů ukrajin-
ských letových dispečerů s posádkou Boeingu
a s daty z ukrajinských radarů?

10. Jak bylo přihlédnuto k poučení z předchozí
podobné katastrofy ruského Tu-154 v roce 2001
nad Černým mořem? Tehdy ukrajinské vedení do
poslední minuty odmítalo odpovědnost ozbroje-
ných sil své země za tuto tragédii, dokud nezvratné
důkazy vinu Kyjeva neprokázaly.

21. 7. 2014 v 17:54 hod 
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/34288

3-proc-jste-letadlo-odklonili-a-co-tam-delaly-ra-
ketove-baterie-rusko-zada-po-ukrajine-odpo-
vedi.html
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Proč jste malajsijské civilní letadlo odklonili a co tam dělaly
(vaše) raketové baterie? Rusko žádá po Ukrajině odpovědi

BukM1
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Ukrajinské ministerstvo vnitra připravuje vydat
seznam pěti set ruských umělců, kteří se jako pro-
rusky orientovaní aktivní podporovatelé událostí na
Krymu a na východě Ukrajiny mají podle ukrajinské
agentura Unian dostanou na index. Zákaz se má
údajně týkat víc než 500 ruských umělců.

Osobám zařazeným na tento seznam bude za-
kázáno vystupovat a jinak umělecky působit na
Ukrajině. »Připravujeme seznam asi pěti set kul-
turních činitelů, kteří schvalují anexi Krymu a se-
paratismus na Ukrajině. Zakážeme jim vstup do
země,« potvrdil plány ukrajinské vlády poradce mi-
nistra vnitra Anton Heraščenko. Reagoval tak na
nedávný incident v jihoukrajinské Oděse, kde dav
národně orientovaných Ukrajinců zmařil koncert
ukrajinské zpěvačky Ani Lorakové kvůli jejím údaj-
ným proruským sympatiím a hostování v Rusku.
»Neschvaluji její jednání. Takoví lidé by neměli vy-
dělávat peníze na Ukrajině, ať si jedou na Krym,«
komentoval incident Heraščenko.

Ruský ministr kultury Vladimir Medinskij ozná-
mení komentoval slovy: »Doufám, že se Ukrajina
nezbláznila, aby uskutečnila takové fantasmago-
rické nápady,« zareagoval ministr. Podobně se vy-
jádřil ruský režisér Karen Šachnazarov, známý
i u nás snímky Jezdec jménem Smrt a Milujeme
jazz. Režisér poznamenal: »Zdá se mi to gesto je
nesmyslné, ale dobře svědčí o ovzduší, které na
Ukrajině nyní vládne, protože ani za nejkrutějších
válek se umění nezakazovalo.«

Jména zakázaných ruských umělců zatím ukra-
jinské úřady oficiálně neuvedly. Obdobný sankční
seznam již údajně existuje v Lotyšsku. Figuruje na
něm například ruská zpěvačka Valerija, zpěvák
Oleg Gazmanov nebo veterán ruské vlastenecké
písňové tvorby a politik Josif Kobzon, rodák z ukra-
jinského Donbasu. Na indexu je i v USA. Ukrajinská
Dněpropetrovská oblast nedávno zahájila správní
řízení, jehož cílem je zbavit Kobzona čestného ob-
čanství. Tomáš HEJZLAR

Budou na Ukrajině
snad pálit knihy? 
Ukrajinská vláda připravuje sankční seznam nepohodlných umělců
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i možnost federalizace, případně odtržení východní
Ukrajiny. Vyzýváme i k velkému kompromisu, který
je v delší perspektivě nezbytný k zajištění míru,
a podle něhož by USA, EU i Rusko nejen nenutily
Ukrajinu, aby si absurdně vybrala mezi EU a Rus-
kem, ale poskytly by bezpečnostní záruky novému
neutrálnímu regionu míru a rozvoje, který zahrne
jak Ukrajinu, tak celou černomořskou oblast.

Vyzýváme všechny české politiky, Vládu ČR, pre-
zidenta republiky, Poslaneckou Sněmovnu Parla-
mentu ČR a Senát České republiky, aby důrazně
sdělili svým partnerům v EU, NATO a USA, stejně
jako vedení Ruské federace, že řada lidí v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku odmítá násilí a válku.

Vyzýváme vedoucí české politiky, aby veřejně,
ostře a bezvýhradně odsoudili skutky momentálního
vedení Ukrajiny, které ozbrojeným pučem sesadilo
demokraticky zvoleného prezidenta země, a které se
chopilo moci podvodným hlasováním v parlamentu,
zastrašováním a pogromy na politické odpůrce.

Vyzýváme všechny české politiky, aby ostře
a veřejně odsoudili terorizování civilního obyvatel-
stva armádou, polovojenskými oddíly a zahranič-
ními žoldáky, které dennodenně probíhá na území
celé Ukrajiny.

Žádáme vládu, aby v této situaci omezila
všechny styky s nynější samozvanou ukrajinskou
vládou, která postrádá legálnost i legitimitu, které
ztratila svým krajně nezodpovědným vystupová-
ním, jež má za následek fašizaci společnosti a es-
kalaci napětí.

Žádáme Vládu ČR, aby vyhověla prosbě našich
krajanů žijících na Ukrajině - volyňským Čechům,
a urychleně tyto naše krajany repatriovala a vytvo-
řila jim důstojné podmínky k životu ve vlasti.

Prosíme občany České republiky, aby se k naší
výzvě přidali. Aby tak veřejně dali najevo svůj ne-

souhlas s hrozící válkou. Aby byli připraveni v roce
100. výročí vypuknutí 1. světové války vstoupit i do
akcí občanského odporu, a to v případě, že se ve-
dení našeho státu připojí k přípravám válečné
agrese, a aby byli ochotni se postavit jakékoli vel-
moci a takové její politice, jež je v rozporu s lid-
skými právy, a která nahrává válce a fašizaci
společnosti.

Je na nás, abychom nezodpovědné tohoto světa
přiměli ke zodpovědnosti dříve, než bude pozdě!

Praha dne 1. 6. 2014

Ne základnám, Eva Novotná
Nová republika, Ivan David
Alternativa zdola, Libuše Staňková
Nezávislá media, Milada Bednářová
Hnutí za přímou demokracii, Marek Řezanka
České mírové fórum, Vladimíra Levá 
Spojenectví práce a solidarity, Jan Kavan
Stop církevním restitucím, Lenka Procházková
Přátelé Srbů na Kosovu, Václav Dvořák
Strana demokratického socialismu, Milan Neubert 

RB OSN nepodpořila ruskou
výzvu vyšetřit oděský masakr

21. 5. 2014
Členové RB OSN nepodpořili návrh Ruska

požádat generálního tajemníka světové orga-
nizace, aby připravil nestranné vyšetřování
oděského masakru. 

http://czech.ruvr.ru/news/2014_05_21/RB-
OSN-nepodporila-vyzvu...

NATO se na to už chystá
Generální tajemník (útočného paktu) NATO An-

ders Fogh Rasmussen chce rázně odpovědět na
ruskou politiku na Ukrajině. Plánuje proto rozmís-
tění jednotek na nové základny ve východní Evropě.

"Abychom takovéto opatření mohli uskutečnit,
budeme potřebovat podporu v hostitelských ze-
mích. Přijmeme plán, abychom v tomto zcela
novém bezpečnostním prostředí v Evropě mohli
jednat rychle," prohlásil. 

Tak. A šídlo je z pytle venku… JP
27. 8. 2014

Ukrajinští vojáci se vzdávají 
Nejméně 129 vojáků a příslušníků Národní

gardy Ukrajiny se vzdalo domobrancům v osadě
Starobeševo v Doněcké oblasti. Dalších 94 bylo za-
jato v okolí Kutějnikova. Oznámili to v štábu Do-
něcké lidové republiky.

Podle údajů domobrany, seskupení ukrajinských
vojáků, které bylo dříve zablokováno v okolí Amv-
rosijevky, se dnes pokusilo probojovat z obklíčení
jihozápadním směrem, bylo však odraženo a ztra-
tilo až 50 lidí, kteří byli zabiti nebo zraněni.

Včera síly Doněcké lidové republiky těsně obklí-
čily 4 brigády ukrajinské armády. Bylo také ozná-
meno, že domobranci plánují ofenzívu na Mariupol,
a v případě úspěchu se ocitnou v obklíčení značné
síly ukrajinských vojsk útočících na Doněck. Podle
názoru analytiků je hlavním úkolem sil domobrany
dostat přístup k Azovskému moři. 27. 8. 2014

http://czech.ruvr.ru/news/2014_08_27/Ukrajin-
sti-vojaci-se-vzdavaji-domobrancum-7183/ Kr
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měli nad hlavou ten mrak černého a tak zvláštně
zapáchajícího dýmu... Děti snad - že byly s mamin-
kou - tak nepociťovaly tolik odtržení od rodiny.
Možná, že jim bylo divné, proč tady mají takovou
divnou postýlku, a proč mají hlad a nemají co jíst,
a maminka jim jídlo žádné nedá, nebo ho má málo,
a ještě nebylo moc dobré. No, a teď si představte,
že byly na lágru nástupy, při nichž se stálo do úpl-
ného zblbnutí. Dospělí lidé tam padali úplným vy-
čerpáním, a udržte takové malé děti bez hnutí stát.
Jak jim to vysvětlit?

Co vaši příbuzní?
Jak dělali výběr žen na

práce, tak vybrali i mě. Avšak
sestra Věra byla teprve třinác-
tiletá, byla moc mladá do tran-
sportu do Reichu. Maminka ji
nechtěla nechat samotnou,
když věděla, jak skončí. Je-
nomže za čtrnáct dní udělali
ještě jeden výběr, který ale
nešel do Hamburku za námi,
ale šel do Študhaufu u Gdaň-
ska. Tam se maminka i sestra
dostaly a obě tam bohužel už
navždy zůstaly…

Kdybyste nechtěla na práce
do Hamburku, tak jste nemu-
sela do transportu?

Oni se nás neptali, od 16 let
věku musel každý. Oddělili nás od ostatních a už
to šlo. Právě moje sestřenice, také jménem Věra,
šla rovněž do Študhaufu, ačkoliv měla dvě malé
děti. Evičce bylo šest a Jendovi jedenáct. Jak tam
stáli, už bylo vlastně po výběru. Jenže po přepočí-
tání dozorci chyběla jedna žena do stanoveného
počtu, a ona stála nejblíže, tak ji vzali. Prosila je,
že má dvě malé děti, že s nimi chce zůstat, nebylo
to nic platné. Musela jít. 

Jakpak dopadla ona a její děti?
Válku přežila, podruhé se vdala, měla chlapce

a společně s druhým manželem se v 68. vystěho-
vala nejdříve za svým bratrem do Anglie, pak se šla
přes Austrálii do Ameriky. Psala mi, jestli si myslím,
zda se tehdy můj otec těch jejích dětí ujal. Já jsem
jí psala, že jestli měl táta jen trochu možnost, že
její děti do poslední chvíle neopustil. Věřin druhý
muž byl z Klatov. Sestřenice se s ním poznala v Te-
rezíně, kde byl lékařem na jejich bloku a staral se
- jak jen tamní podmínky dovolovaly - i o její dvě

děti, když byli všichni nemocní. Měl podobný osud,
ztratil za války rovněž své dvě děti a partnerku.

A vy jste se vdala kdy?
Já v roce 1951, mám dvě děti - draze vykou-

pené. Hlavně to první. Víte, každý, kdo prošel kon-
centrákem, si přinesl domů nějaké zdravotní
postižení. Já jsem to díkybohu, nebo komu všemu
poděkovat, překonala nakonec skoro dobře. Jenom
jsem měla úraz na páteři, jak mě jeden esesák na-
kopnul. Pohmoždil mi plotýnky. Ani tuberkulózu
jsem tam nechytila, ale odnesla jsem to jistými

ženskými obtížemi. O první
děcko jsem následkem toho
přišla ve třetím měsíci těhoten-
ství. O druhé dítě v pátém mě-
síci. Při dalším těhotenství jsem
byla celého půl roku doma. Le-
žela jsem, nesměla jsem se
vůbec hýbat, abych zase nepo-
tratila. Ale vše dopadlo nakonec
dobře, narodila se mi dcera.

Když se blížil konec války, jak
jste to pak přečkali?

Poslední naše práce byla na
protitankových zákopech kolem
hamburského přístavu v březnu
1945. Ženy kopaly do hloubky asi
metr a půl, muži po nás šli do
hloubky až tři metry. Už se to ani
nedodělalo, odvezli nás do tá-

bora v Bergenu. Slyšeli jsme už tehdy v dálce mo-
hutnou kanonádu. Vždycky se to přiblížilo, a potom
zase vzdálilo. To jsme si říkali, copak mají Němci na-
jednou větší sílu, že ti Angličané zase ustupují, aby
po nějakém čase ztracené pozice zase obsazovali?
Po osvobození nám sdělili, že náš tábor byl tak dobře
v lese zamaskovaný, že o něm prostě jen nevěděli.
Ještě při hamburských pracích na protitankových zá-
kopech, když byly nálety, schovávali jsme se v lese.
Jednou jsem mezi stromy stála velmi blízko ohrom-
ného chlapíka a představte si, zbloudilá štěpina si
našla cestu právě k němu. Tehdy chybělo málo
a ztratila jsem život potřetí... No, je to opravdu zázrak,
že jsem nakonec všechny válečné útrapy přečkala,
a mohla tak prožít svůj život smysluplně, a hlavně
v míru. Když se dnes rozhlédnu kolem, jak lidé rychle
a snadno zapomínají na toto hrůzné jednání člověka
k člověku, tak vidím možnost jejich opakování.

Ptali se Marcela HORKÁ a Vlastimil HLOUPÝ
Za přepis rozhovoru děkujeme Marcele Veselé.
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Nežli jste byla vybrána z bran pekla jménem
Osvětim (pozn. red.: ona část Osvětimi nesla název
Březinka, německy Birkenau) na pomocné práce
v Říši, co vše tomu předcházelo?

První transporty, které přišly ve 43. roce do Bře-
zinky, byly zářijové - dva nebo tři z Terezína. V jejich
průvodních listech byla poznámka, že lidé v nich
mají ošetření, půlroční karanténu a ještě něco
navíc. Ale nikdo nevěděl, co to znamená. Žádné
jiné transporty předtím toto v záznamech neměly.
A v prosinci 1943 byly další transporty z Terezína.
V každém transportu mi odcházel buď někdo z pří-
buzných, nebo spolupracovník či spolubydlící. My
k Osvětimi přijeli 18. května 1944, takže jsme se
dozvěděli z vypravování těch z prosincového tran-
sportu, že v březnu nikdo nesměl vycházet z ba-
ráků. Přijely tam náklaďáky, lidi ze zářijových
transportů naložili, odvezli je vedle do vedlejšího
tábora „A“ (zde byl tábor „B“), kde byli asi den
nebo dva. Pak se proslechlo, že šli do plynu. No,
a teď tam byly ti prosincoví, říkali, že je to bude
taky čekat, až uplyne v červnu půlrok. Dále nám ří-
kali - už víme, o co jde, ale jako ovce na porážku
nepůjdeme. Že už si něco přichystáme. Co jsme si
ale mohli proboha přichystat? Nějaké klacky či pri-
mitivní nože? Proti puškám a kulometům?

Utekl někdo?
Těžko, přetěžko se odtud utíkalo. Ty koncent-

rační tábory se předem budovaly v nedostupných
místech, spousta bažin okolo. Když jsme pak jeli
ven do Hamburku na pomocné práce, tak jsme
měli jako dozor úplné „pantáty“, kteří už byli příliš
staří pro službu na frontě. Jeden nám vypravoval,
že kdosi se přece jen pokusil o útěk, stál pak tři
dny v bažinách, kde se takto chtěl schovat, jen
hlava mu koukala z bahna ven. Jenže psi ho přesto
vyčenichali. Těžko, opravdu těžko se z lágru utí-
kalo. Ani nevím, zda se to zde vůbec někomu po-
vedlo a přežil to. 

A co útěk z Hamburku?
Kam byste schovali vytetované číslo? Nás sice

nestříhali, ale třeba děvčata z toho ženského tá-
bora byla tetovaná a ještě ostříhána dohola, tak

kam mohla utéct? A ty vězeňské hadry... Kdo vám
honem dá nějaké jiné civilní oblečení? To muselo
být předem navázané spojení, kdo by vás kde
ukryl, kdo by vám poskytnul nějaké jídlo. Nikdo se
navíc nemohl předzásobit ani kouskem chleba,
protože ho bylo i tak málo. A nikdo se jen tak
uprchlíka z lágru neujme a neschová ho, vždyť by
ho to stálo vězení, a spíše i život. Útěky byly
z mnoha důvodů nesmyslné. Zaprvé, musíte mít
s někým domluveno, že vám opatří šaty, že vám za-
jistí doklady. Zadruhé, že vás vezme k sobě
a schová. Oni ti němečtí obyvatelé měli ke konci
války už také krácené dávky potravin atd. Navíc
z Hamburku do Protektorátu Čechy a Morava to
bylo dost daleko.  Aby se uprchlík dostal až domů
mezi své lidi, musel překonat spoustu překá. To
nešlo jen tak a peníze nebyly a nic nebylo. Navíc
všude hlídala německá policie. A nemůžete věřit
ani žádnému civilovi, kterého potkáte. Že totiž
půjde a za rohem vás udá. Nacistická propaganda
a navíc všudypřítomný strach z represí udělaly své.
Když už někdo přece jen zkusil z koncentračního
tábora utéct, tak si říkal, že horší už to být nemůže,
ať mě raději zastřelí na útěku... Náckové nikoho
nešetřili, když chytili uprchlého koncentráčníka, tak
měl smrt jistou… Ale nejprve ho zbili a zkopali jak
psa, že z něj krev jen crčela.

Jak vybrali právě vás na cestu do Hamburku?
Ve 44. roce už to bylo s tou frontou všelijaké. Taky

už jim chyběli lidi v průmyslu. Aby v táboře z toho
nebylo nějaké pozdvižení, Němci v klidu vybrali
muže od 16 let do 50 let, že půjdou na práci. Za pár
dnů udělali obdobný výběr u žen, též od 16 let do
50 let. Byli u toho svým způsobem „lidští“. Navrhli,
že maminky od dětí se mohou také přihlásit do
transportu, děti ale musejí zůstat v táboře. Která
máma půjde od dítěte pryč s tím vědomím, že si
(možná) zachrání život, ale dítě čeká jistá smrt?

Ano, která...
Je to hrozné, když vám takové pětileté dítě

řekne: „Víš, my půjdeme taky do komína.“ Myslelo
to stejně, jako kdyby tady teď říkalo: „My půjdeme
na procházku do Ratibořic.“ Ve dne v noci jsme

TŘI ŽIVOTY (Díl třetí a poslední)
Evě Reichové zachránil ke konci 2. světové války znovu život nedostatek pracovní síly v Třetí
říši. Z předpeklí vyhlazovacího lágru jí převezli se spoustou dalších práce schopných vězňů
kopat protitankové zákopy. 
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Touha po sociální spravedlnosti
je hybnou silou dějin lidstva.
Její nerealizování a nenaplnění je zdrojem
odvěkých konfliktů nebo alespoň
neklidu a napětí. 
Můj příspěvek si klade cíl vymezenější, na vybra-

ných příkladech se zaměřením na novou českou li-
teraturu a částečně se zřetelem k setrvačnosti
historického kalendáře jubileí chce sledovat, jak
nová česká literatura reagovala na emancipační
úsilí českého národa. Toto emancipační úsilí nabý-
valo rozmanité tvářnosti, a i když v něm nebyl mo-
ment sociální vždy určující, byl přece jen přítomen
ať v projevech exponovaných nábožensky nebo ná-
rodnostně. Uvedená tendence souvisí s vystoupe-
ním Husovým a jeho stoupenců i jeho pokračovateli:
Petra Chelčického a Jana Amose Komenského.

V národním obrození, jež mělo ve svých počát-
cích převážně jazykový charakter, se jako rovno-
právný s ním prosazoval aspekt sociální, například
v Jungmannově Dvojím rozmlouvání o jazyce čes-
kém: „Lid český jest, panstvo, nechť sobě hovoří
francouzsky nebo chaldejsky, což na tom, že lid za
to je má, zač sebe vydávají - za cizozemce, a tím
méně je miluje, čím méně od nich milován jest.“

U Jungmanna a jeho úlohy šlo - s výjimkou ně-
kterých jejich překladů - o práce s aspiracemi
naukovými, odbornými. Svrchovaným dílem s vý-
raznou, mnohdy dominantní funkcí estetickou jsou
básně i prózy Máchovy, představují subjektivizaci
poezie, mají rysy autobiografické a někdy jsou
přímo uměleckým vyznáním. 

Máchovým stoupencem, přítelem, vykladačem
a vydavatelem byl Karel Sabina, osobnost ne-
sporně talentovaná, a celým svým vydaným dílem
výrazně pokroková, jednoznačně socialisticky za-
měřená, ale žel jinak dobrodružná, rozpolcená,
amorálně nepevná, politickou persekucí rakous-
kého režimu a žalářováním mravně podlomená,
existenčně poznamenaná...

Sabinův příklad je jedním z dokladů, jak veskrze
málo příznivé, neradostné podmínky měli v ra-
kouské monarchii ke své seberealizaci svobodomy-
slní příslušníci konstitujícího se českého národa.

Jasně to dokumen-
tuje konfinace
(úřední příkaz k po-
bytu na určeném
místě) Karla Hynka
Borovského do Bri-
xenu, provedená na
základě osobního
rozhodnutí císaře
Františka Josefa
I. Fakta tedy vyvracejí účelově dnes hlásanou tezi,
že Rakousko nebylo žalářem národů, nýbrž že bylo
skutečným domovem svých občanů...

Přestože poměry v bachovské monarchii byly ne-
radostné, daly podmínky vyrůst velké básnické i ob-
čanské osobnosti Jana Nerudy. Pro nás je poučné,
kterak v 50. letech 19. století Neruda jako vůdčí
představitel školy Májové osobitě přispěl k rozvoji
českého písemnictví, k jeho evropské úrovni. Učinil
tak dvojjediným způsobem. V časech za živa pohřbe-
ných přihlásil se k pokrokovému odkazu obrozene-
cké literatury. K Máchovi, k Erbenovi, k Němcové,
a to jako vedoucí osobnost almanachu Máj, a sou-
časně energicky otevřel českou literaturu - spolu
s Karlem Sabinou a J. V. Fričem - demokratickým
proudům evropským. Jaký to rozdíl od počínání sou-
časné vládní kulturní reprezentace, chtějící být
avantgardou, když evropské parametry chce získat
zapíráním, ba popřením zakotvenosti v realitě své
vlasti, jakožto východisku a zdroji, i když ne jediném,
národních dějin a dějin národů jiných.

Pojem vlasti, vlastenectví stává se u nás vinou
buď dosti primitivních, nebo velmi rafinovaných
desinterpretací a účelových výkladů, div ne syno-
nymem myšlenkové veteše, staromódnosti a pře-
žitků. Je tu zjevný cíl - odvést pozornost a zmást
zejména mládež, která bývá prostřednictvím nej-
uvědomělejších svých představitelů stoupencem
myšlenkových avantgard, domýšlejíc pokrokové,
revoluční tendence domácí a nacházejíc pro ně
souznění i oporu v kontextu širším, zahraničním.
Z hlediska konzervativního myšlení byly před
140 lety tyto tendence označovány za škodlivé
směry a za jejich hlasatele považováni Májovci,

tedy Jan Neruda, Vítězslav Hálek... Byla to v teh-
dejší době analogie lidí považovaných dnes za
součást demokratické levice, lidí dnes mnohdy ne-
seriózně, hanlivě, zařazovaných mezi extremisty...

Dnes stihlo Jana Nerudu určité opomíjení, cíleně
uplatňované ze strany oficiální kultury, neboť Ne-
ruda, autor Romance o jaru 1848 a májového fe-
jetonu, se jaksi nehodí do linie proklamované
přizpůsobivosti, maskované zrady i kapitulanství.

A nehodí se do této řady ani básník Petr Bezruč,
básník, jehož 130. výročí narození letos vzpomí-
náme, autor, k němuž má tento region zvlášť vřelý
vztah, už proto, že básníkův otec, slezský buditel
Antonín Vašek, pochází z tohoto kraje. 

Je hanbou kdysi renomovaných bezručovských
badatelů, že své odborné znalosti ze strachu
a oportunismu odepřeli postavit do služeb sociál-
ního pokroku, a nezpřítomňují Bezruče jako
umělce, ve Slezských písních odsuzujícího sociální
a národnostní útisk i bezpráví... 

Připomínajíce si 130. výročí narození Petra Bez-
ruče, úhelné osobnosti moderní české literatury,
tvůrce, jenž svými autostylizacemi, do jejichž vý-
znamového pole je zahrnut sám básníkův pseudo-
nym Bezruč, chceme zároveň vzpomenout kritické
osobnosti, která se o výklad autostylizace, zvláště
u Bezruče zasloužila - mám na mysli kritika F. X.
Šaldu, Bezručova vrstevníka. Šaldu však také uvá-
díme jako jednoho z iniciátorů a signatářů Mani-
festu moderny, manifestu, jenž modernímu umění
stanovil úkol s moderním tvarem a jeho prostřed-
nictvím, skrze něj, vyslovovat soudobé obsahy, tj.
tematiku člověka jako individua ve společnosti.

Tomuto syntetismu zůstal Šalda - kritik věren až
do konce života, přičemž významnou fází Šaldova
vývoje byla léta 20. století 20. období, kdy se F. X.
Šalda stal wolkrovcem a kritickým obhájcem
avantgardy. Uvedený rys jej odlišuje od dnes tak
propagovaného publicisty Ferdinanda Peroutky.
Propagování a reklama Peroutky novináře není ná-
hodná - Peroutkovi šlo, jak hlásá titul jedné jeho
knihy, o boje o dnešek, Šalda byl hrdý na to, že je
bojovníkem o zítřek...

V dnešní kapitalisticky tržní, transformované
české ekonomice jsou zjevné znaky krize. Pravice
však - navzdory svým neúspěchům - chová se vůči
nezámožným vrstvám české společnosti nedemo-
kraticky, arogantně a autoritářsky.

Odkaz F. X. Šaldy - kritika spojujícího nás s dě-
dictvím České moderny konce minulého století -

směruje nás však do 21. století, do budoucnosti
nikoli kapitalistické, ba nekapitalistické. Vděčíme
za to Šaldovým žákům a ideovým stoupencům,
z vysloveně levicových uvádím Julia Fučíka a Bed-
řicha Václavka. Dílo jich obou má být dnešní po-
divně přetransformovanou společností umlčeno...

Obětí jisté ideové eskamotáže a falzifikace stal
se i odkaz T. G. Masaryka. Životní jeho dílo, o něž
se zasloužil, jednotná Československá republika,
se vinou polistopadových politiků a jejich politika-
ření rozpadla. Česká otázka, s níž vystoupil v le-
tech 90. století devatenáctého, jako výzvou
k řešení, byla smetena se stolu. Sociální otázka,
kterou se zabýval, a kterou řešil reformisticky, byla
zatlačena novými polistopadovými vládci do po-
zadí, a nahrazena ochuzováním chudých a oboha-
cováním bohatých. Namísto toho bylo nastoleno -
jako program základní a bezprostřední - naše sou-
žití s Němci, jakožto ekonomicky a politicky ne-
jmocnějšími sousedy.

V zájmu relativní úplnosti sledovaného kalen-
dáře jubileí připomínám zde osobnost zasloužilého
umělce Vojtěcha Martínka, spjatého s Ostravskem
nejen svým původem, ale i obdivným vztahem
k osobnosti Petra Bezruče, jí se věnoval jako vy-
kladač a popularizátor...

Neúplný přehled autorských přístupů k uplat-
nění sociální spravedlnosti ve společnosti lze uza-
vřít shrnutím: Bez sociální spravedlnosti není
demokracie!

Prosloveno na literárněvědném semináři 7. roč-
níku Rozmarného léta v Háji ve Slezsku. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Prof. PhDr. Jaromír Dvořák, DrSc., významný

představitel starší generace literární vědy, zcela
nesametově vyštván polistopadovým vedením Uni-
verzity Palackého, které - dovolávaje se názorů
zmanipulovaných studentů I. ročníku FF a Vopěn-
kových zákonů - byl předčasně penzionován jako
morálně nevyhovující v občanských postojích
a ideologicky nežádoucí vysokoškolský učitel. Byl
protizákonně přeřazen do pásma odborných asi-
stentů s důchodovým měsíčním platem 2.700,- Kč.

Od roku 1959 byl Jaromír Dvořák členem KSČ
a z této strany po 17. listopadu 1989 nevystoupil.
Zemřel ve věku 73 let. Patřil až do své smrti k pře-
svědčeným stoupencům nezbytných pronikavých
reforem KSČ jako strany formující se demokratické
levice.

JAROSLAVA DVOŘÁKOVÁ
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Literatura a sociální spravedlnost 
Jaromír DVOŘÁK   

(4. 7. 1931 – 4. 10. 2004)
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Bylo koncem března roku 1974, zeleň jara se už
v nalitých pupencích drala k novému životu, když
si mě zavolal šéfredaktor Rudého práva: „Hele,
v květnu dostane Josef Toman národního umělce,
je na Dobříši, kde už delší dobu něco píše a trochu
postonává. Zajeď za ním, abychom měli pro slav-
nostní stránku už připravenou črtu.“

Radostně jsem přikývl. Už dávno jsem si přál se
s ním soukromě setkat a tohoto velmistra prózy
vyzpovídat. Ještě zatepla jsem zavolal na Dobříš
a Josef Toman souhlasil s nadcházející sobotou.
V onen den jsem zaklepal na zámecké barokní
dveře a po výzvě vstoupil. Dvoupokojová garsonka
byla zařízena pro dlouhodobější pobyt, možná to
býval asyl Jana Drdy - jeden pokoj představoval
ložnici a na jedné posteli odpočíval člověk, který
u mě vyvolal lehké vzrušení. Byl oblečen po do-
mácku, změnil polohu do polo sedu, a se širokým
upřímným úsměvem mi podával ruku. Rázem ze
mě spadl ostych, zvláště když se k uvítání přidala
paní Miroslava, rovněž spisovatelka, zasloužilá
umělkyně, autorka řady románů. Brzy se v pokoji
rozhostilo přátelské ovzduší. Vzpomněl si na mne
z nějakého mého vystoupení na jakési plenárce,
čímž byl náš vztah utvrzen, a beseda mohla začít
v duchu kolegiálním.

A tak začal probíhat ve vzpomínkách nevšední
a úspěšný život jednoho českého spisovatele, kte-
rého znala celá Evropa. Tehdy jsem nemohl tušit,
že mu zbývaly už jen tři roky života. I když on si
byl vědom, že je vážně nemocen.

Naše beseda začala, jak se říká, od Adama, když
mi hostitel začal potvrzovat životopisné skuteč-
nosti, jež jsem sis předem nastudoval z různých
slovníků a encyklopedií, které ovšem on glosoval
po svém.

Josef Toman se narodil v Praze dne 6. 4. 1899.
Dětství však prožil v Rožmitále pod Třemšínem,
odkud si přinesl hluboce uchovanou vzpomínku na
Jana Jakuba Rybu, který ve městě zanechal po
sobě trvalou stopu.

„Vlastně Ryba ve mne probudil širší zájem o his-
torii a pronikat do tajemství, která ukrývala. Po-

zději jsme s ženou vymetali kdejaké muzeum, kde
jsme nalézali poklady pro naši inspiraci. Pro mne
to byla zvláště muzea jihoevropská, v nichž ožívala
antika.“

Vzorem se Tomanovi staly Vančurovy historické
romány, i když před prózou propadl nejdříve poesii.
Ten zápal mu vystačil jen na tři sbírky, jež vyšly ve
sledu let 1925 a 1927 - Slavnost léta, Zrání a Háj,
který voní skořicí.

Za středoškolským vzděláním putoval mladý
Toman do Prahy, dokončil ho ale na gymnáziu
v Rokycanech. Do Prahy se vrátil ke studiu ob-
chodní akademie, do města, v němž uvízli až do
konce svého života. Na nějaký čas se stal bankov-
ním úředníkem, než ho přátelé vysvobodili z úřed-
nické nudy, a nabídli mu místo tajemníka Spolku
výtvarných umělců Mánes, a později židli šéfre-
daktora téže instituce. V Mánesu se seznámil
s řadou představitelů pokrokové kultury, k nimž se
zařadil později i v jejich protiokupantskému od-
poru. A nakonec se dostal do ilegálního výboru in-
teligence, kde se sešel se svým idolem
Vladislavem Vančurou.

„Tady se musíme na chvilku vrátit, protože jsme
přeskočili významnou událost mého osobního ži-
vota. Osmnáctiletá dívka, Miroslava Saková, stojící
před maturitou na gymnáziu, snící, že bude jednou
lékařkou, se zahleděla do tajemníka Mánesa
a básníka, nebo tomu bylo možná naopak, a jejich
láska je dovedla v srpnu 1925 ke sňatku. To je ta
paní, co nám připravuje kávu. Ona nám sama
řekne, kolik románů už napsala a vydala, a na ko-
lika spolupracovala se mnou. A právě teď na So-
kratovi, jehož pěkný štos listů vidíš, příteli, na
stole. Bez ní bych toho Sokrata stěží dopsal. Měl
by být do konce roku odevzdán nakladatelství.“

Než zakotvil u beletrie, v níž našel jeho talent
naprostého uplatnění, vyšla z jeho pera řada diva-
delních her, jmenujme alespoň Černé slunce
(1927), Světla bez oken (1933), Žábu na prameni
(1938). K známějším patří Řeka čaruje (1936) díky
svému zfilmování, Lidový král (1938) o Václavu IV.
Tohoto díla se ujal E. F. Burian a v divadle D39 ho

Josef Toman
Z galerie opomíjených klasiků 20. století
Jiří STANO

inscenoval. Vinice (1941), obě dvě
hry napsal s manželkou. Vinice
řeší rozpor mezi ideálním a sku-
tečností, mezi touhou a povin-
ností. Byť byla hra vykleštěna
protektorátní cenzurou, vyzněla
v symbol věrnosti češství a vlasti.
Během válečných roků vycházejí
Tomanovi ještě i romány Vosí
hnízdo (1938) a Lidé pod horami
(1940). Byly jakýmsi přechodem
spisovatelovy tvorby k románům,
jimž se věnoval až do konce svého
života. Obě už vyzrálá díla svědčila
již tehdy o autorově zvládnutém
umění románové stavby, kompo-
zice. K oběma dílům je možno při-
řadit i román Člověk odnikud
(1933), který mu přinesl uznání.

„Tady musím povědět, že ten román byla histo-
rická fikce o typu člověka, který touží po lepším
společenském řádu. Dalo by se říct, že ten román
především vypověděl něco i o mně. Totiž, ke které
skupině spisovatelů jsem se před válkou přiřadil.
Především k mému vzoru Vančurovi, a to nejen
v poetice jazyka, ale i k jeho světovému názoru.
Usiloval jsem však jazyk mých hrdinů zpružnit,
osvěžit ho bez používání archaismů.“

Posledním románem, který byl napsán ještě
v protektorátním dusnu, byl Don Juan (1944). První
velké dílo mistrovské trilogie (Po nás potopa a So-
krates), které se dočkalo dvanácti českých vydání,
a bylo převedeno do více než deseti jazyků.

Román Don Juan je členitým obrazem kontrastu
mezi přepychem a rozmařilostí šlechty, kněžské
hierarchie a krvelačnou katolickou inkvizicí
a bídou a otroctvím poddaných. Mezi chamtivostí
vládnoucí třídy a pokryteckou zbožností. Je to 17.
století Sevilly za vlády Filipa IV. A Juanovy vzpoury
proti krutému Bohu. Román napsaný kultivovaným
jazykem a s epickou spádností děje.

Po nás potopa (1963) je nezkreslenou podobou
antického světa za vlády zvrhlých zrůd, císařů Ti-
beria a Caliguly, pohled do nitra společnosti zisku-
chtivých spekulantů, korupčníků a zbabělých
senátorů a bídy chudiny, lidu, římského proleta -
riátu.

Sokrates (1975) je ságou o životě a smrti jed-
noho z největších řeckých filozofů z období, kdy
athénská demokracie procházela největším roz-

machem, tzv. Zlatým věkem
Řecka, než zkrachovala. Tento
stěžejní Tomanům román jiskří
konfliktem dvou ostře proti sobě
stojících táborů, demokratů a oli-
garchů, který vyhrocuje katastro-
fou jedinců i celého athénského
státu. Ostatně, poněkud už una-
vený hostitel to řekl sám:

„Do těchto tří posledních ro-
mánů jsem zasunul situace, pro-
blémy a charaktery lidí, postav,
skoro totožných s dnešním svě-
tem. Šlo mi a jde mi nadále o to,
aby z těchto románů zazněla
i nota mého žhavého odporu proti
násilí, proti tyranii a bezpráví,
nota rozhorlení nad škodlivostí in-
telektuálské nestrannosti v posta-

vách filozofů Seneky a Platona. A také dotknout se
historické zkušenosti lidových mas, které mají roz-
hodující význam pro dějinný pohyb.“
***************************************************

Po osvobození Československa od německých
okupantů Toman opustil Mánes, a na výzvu Václava
Kopeckého vstoupil do služeb ministerstva infor-
mací, kde už ve funkcích přednostů odborů úřa-
dovali František Halas a Marie Majerová.
O ministrovi bylo známo, že se rád obklopoval
umělci, zvláště spisovateli.

„Tak skončila všechna moje dosavadní zaměst-
nání,“ rozesmál se při vzpomínce. „To ministerské
mě přivedlo do důchodu, v němž jsem se stal ko-
nečně spisovatelem z povolání.“

Došlo k tomu po osmileté ministerské službě
v roce 1953. Bylo mu dopřáno ještě čtyřiadvacet
let šťastného období tvůrčího života, v němž se
zrodila právě jedinečná panoramata Potopa a So-
krates. Vedle nich s manželkou stihl ještě napsat
román ze současnosti Kde lišky dávají dobrou noc
(1957) a cestopis Italská paleta (1962), který byl
přípravou na antická díla. Potřeboval si tu antiku,
kterou chtěl oživit, ohmatat a vidět na vlastní oči.

Ale 27. ledna 1977 ho nemoc udolala a on ode-
šel do Slovanského nebe. Tak nazvali manželé To-
manovi, neoddělitelná spisovatelská dvojice, svůj
román z roku 1948, kterým oslavili budovatelský
elán poválečné doby, myšlenku slovanské vzájem-
nosti a sociální spravedlnosti.

Foto archiv autora
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ním výtvarném prostředí.  Vycházel ze surrealismu,
postupně u něj převládal zájem o lidskou figuru pod-
trhující existenciální rozměr. Na přelomu 50. a 60. let
20. století se soustředil na abstraktní malbu, na tzv.
„preparované obrazy“. Vytvářel tyto obrazy originál-
ními technikami. Později se věnoval knižní ilustraci.
Vystavoval do 60. let na neveřejných výstavách na

tzv. Konfrontacích. Realizoval několik veřejných za-
kázek, např. oltářní obraz kostela v Jedovnicích
(1963), vyzdobil interiéry kanceláří ČSA. Pocházel
z rodiny, intenzivně spojené s českými kulturními dě-
jinami. Byl vnukem malíře Antonína Slavíčka, synem
spisovatele (a generála) Rudolfa Medka, bratrem po-
listopadového politika Ivana Medka, a manželem
Emílie Medkové, vynikající fotografky.

František Muzika (1900 - 1974). Když básník Ja-
roslav Seifert vzpomínal na svého přítele Františka
Muziku, napsal: „Připomínat, nabádat, opakovat, za-
přísahat! Hle, to je cesta! To je cesta ke splnění Tvé
naděje. U Tebe toto hledání bylo hloubavé, úsilovné,
soustředěné. S vnitřní kázní a kritičností a zároveň
s velkolepou výtvarnou fantazií. Odříkavé, nehalasné,
pokorné. Jaké štěstí bylo jít s Tebou Tvou velikou
a strmou cestou z ticha zátiší k Malému a Velkému
snu a k Tvým nezapomenutelným Ostrovům.“

Je to dnes již 40 let, co zemřel tento jedinečný
český malíř, ilustrátor, typograf, scénograf. Absol-
voval pražskou Akademii, ve studiu pokračoval na
Academie des beaux-arts v Paříži. Byl členem De-
větsilu, a také SVU Mánes, redaktorem časopisu
Musaion, uměleckým ředitelem nakladatelství
Aventinum, spolupracoval s nakladatelstvími Me-
lantrich a František Borový. Byl významným scé-
nografem Národního divadla. Dlouhá léta (1945 -

1970) vedl oddělení užité grafiky na VŠUP. Publi-
koval i teoretické práce, jako například Krásné
písmo ve vývoji latinky.

Jakub Schikaneder (1855 - 1924). Malíř, kreslíř,
který pocházel z kulturní rodiny. Od mládí velmi na-
daný, studoval v Praze a Mnichově. Byl součástí tzv.
„generace Národního divadla“. Pro něj jsou typické
melancholické náměty, nokturna, podzimní témata,
a zvlášť jsou pro něj charakteristická pražská zá-
koutí. Uličky Starého města, vltavská nábřeží, me-
lancholie bloudících postav. Je zajímavé, jak se dál
jeho pojetí pražských zákoutí - a to celých 90 let
od jeho úmrtí - zpracovávaná. Bohužel často na
jiné úrovni, a to v řadě kopií a replik, které zaplavují
pulty stánků a krámků v rámci turistického ruchu.  

Emil František Burian se narodil před sto deseti
lety (* 11. 6. 1904); v srpnu si můžeme připome-
nout, že od jeho úmrtí uplyne padesát pět let (+ 9.
8. 1959)! Burianova kulturní činnost byla velmi roz-
sáhlá: režisér, dramatik, spisovatel (Osm odtamtud),
ředitel, skladatel, případně i výtvarník a herec. Další
generace lidí kolem divadla se k jeho odkazu hlásila
pro jeho novátorské snahy a úsilí o pokrokové vy-
jádření života společnosti. Za německé okupace byl
vězněn v koncentračních táborech (i v Dachau). Po
válce ještě dlouho a angažovaně pracoval pro diva-
dla, byl svéráznou osobností, řídící se vlastními
představami. Byl poctěn titulem národní umělec!

S velkým zármutkem sdělujeme, že nás navždy
opustil dlouholetý člen našeho sdružení, vynikající
odborník a nezapomenutelný kolega Jiří Szántó. 

Výbor národní kultury, 20. 7. 2014 
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Arnošt z Pardubic (1297 - 1364). K jedné z nej-
větších osobností středověku v rámci českých dějin
jistě patřil tento poslední pražský biskup, a zároveň
první arcibiskup a metropolita český, Arnošt z Par-
dubic. Po studiu doma i v cizině (Bologna a Padova),
kde studoval především práva, se stal na přímluvu
svého ochránce a přítele Karla IV. arcibiskupem.
Svými činy hluboce zasáhl do českých dějin. Tak
například roku 1344 vysvětil základní kámen bu-
doucí katedrály, roku 1347 pak korunoval Karla IV.
českým králem. Působil často jako diplomat. Byl
také významným donátorem. Obsáhlou studii, pre-
zentující Arnošta z Pardubic nejen jako církevního
hodnostáře, ale jako významnou osobnost vrchol-
ného středověku, napsal Jan Kapistrán Vyskočil.

Leoš Janáček
(1854 - 1928), patří
k českým umělec-
kým osobnostem do-
slova světového
formátu. Dějiny
hudby jej řadí k tvůr-
cům hudební mo-
derny s naprosto
ojedinělým specific-
kým výrazem. Jedi-
nečným způsobem
se inspiroval lidovým
projevem morav-

ských regionů, Slovácka a Lašska. Inspirován Dvo-
řákovými Slovanskými tanci složil Lašské tance,
vycházející z lidové tvorby rodného kraje, Hukvald.
Opera Její pastorkyňa byla po různých peripetiích
nadšeně přijata, a dodnes patří k repertoáru svě-
tových operních domů. K nejznámějším písňovým
cyklům patří Zápisník zmizelého. Světové proslu-
losti si získaly také symfonická báseň Sinfonietta
a Glagolská mše. Tematika Janáčkových oper je
velmi různá, vždy se však vyznačuje hlubokým hu-
manismem, a to nejen na motivy Dostojevského ro-
mánu Z mrtvého domu. K pozoruhodným námětům
patří i Věc Makropulos, Káťa Kabanová, ale i pů-
vabné, usměvavé opery Výlety pana Broučka, či
Příhody lišky Bystroušky. Janáček se angažoval
i společensky. Byl členem České akademie věd

a umění, Pruské akademie umění, předsedou
Klubu moravských skladatelů. V současnosti je
tvorba Leoše Janáčka, v interpretaci domácích
i světových hudebních domů často uváděna, a bez-
esporu se řadí ve své světové známosti k dílu An-
tonína Dvořáka. Jeho jménem je dokonce
pojmenován jeden kráter na planetě Merkur. 

Jan Žižka z Trocnova a Kalicha (1360 - 1424), jedna
z klíčových osobností pozdního středověku, husitský
vojevůdce, který je pokládán za otce husitské vojen-
ské doktríny. Ve své době využíval vozovou hradbu,
defenzivní bojovou techniku. Podrobnější informace
o jeho životě máme pouze z posledních šesti let jeho
života. Bojoval s Rožmberky, vstoupil do služeb Vla-
dislava II., účastnil se tažení proti řádu německých ry-
tířů, bojoval v bitvě u Grunwaldu. V Praze se seznámil
s kázáním Mistra  Jana Husa. Husitská vojska vedl
proti křížovým výpravám, jež měly ohněm a mečem
zničit kacířské Čechy, byl jedním ze čtyř hejtmanů Tá-
borské městské obce. Zemřel za tažení u Přibyslavi
na podzim 1424. Pro výklad českých dějin je velmi
zajímavý tzv. Žižkův druhý život, který je bezpochyby
svázán s celkovým chápáním a hodnocením husitství.
Jak tato velká osobnost, jeho činy, význam působí
v dalších historických etapách. Právě osobnost Jana
Žižky podnítila řadu historiků, ale i umělců, literátů,
výtvarníků k jeho osobité interpretaci. K ní jistě dále
přispějí i následující léta, desetiletí, či staletí. 

Adolf Kašpar (1877 - 1934). Je tomu již 80 let,
co zemřel jedinečný český malíř a především ilus-
trátor, autor jednoho z nejznámějších výtvarných
zpodobnění Babičky Boženy Němcové. Po absol-
vování učitelského ústavu v Olomouci pokračoval
na pražské akademii. K dalším nezapomenutel-
ným ilustracím patří Jiráskova Filosofská historie.
Tak jsou tato dvě díla, která jsou součástí klasické
české literatury neodmyslitelně spjata s Kašparo-
vým výtvarným vyjádřením, a každá další ilustrá-
torská generace je právě těmito ilustracemi, tímto
jeho výtvarným vyjádřením, také poměřována.

Mikuláš Medek (1926 - 1974), byl český malíř,
který patří k představitelům prosazujícím ve své
tvorbě jedinečný, originální přístup, nezávislý na okol-

Osobnosti, na které by se nemělo zapomínat 
VĚRA BERANOVÁ
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nový člen, každý nový odběratel, každý nový příznivec, každá forma podpory nám umožňují dnešní složité
období překonat a uhájit další existenci LÍPY.  
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