
1

ÚVODNÍK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři,
náš Výbor národní kultury slaví 20 let své existence. Lípa, kterou držíte

v ruce, je koncipována s ohledem na toto výročí trochu jinak. Převažuje
tvorba od členů VNK a UČS. Dvacetiletou historií našeho občanského sdru-
žení vás provede Věra Beranová, předsedkyně VNK a čerstvá držitelka
jedné z Cen UČS za rok 2013. Seznámí vás i s osobnostmi, které naším
sdružením prošly. Letošním Cenám Unie českých spisovatelů jsme věno-
vali patřičnou pozornost, jak si ostatně zasluhují. Zajímavý rozhovor
v Lipce nesmí chybět, Michal Černík vyzpovídal Antonína Kachlíka přímo
v naší redakci. Jsme přesvědčeni, že polemika mezi Jiřím Suchým
a Janem Rejžkem vás nenechá chladnými. A že trocha poezie nikoho ne-
zabije, si ověříte při čtení ukázek z tvorby Věry Kulišové, Jaroslava Jáně-
ové, Marie Veselé, Michala Černíka, Jana Dawidka, Jana Chodského, Karla
Sýse, Miroslava Floriana, Jiřího Žáčka, Petra Musílka. Následují fejetony
a zamyšlení Karla Sýse a Karla Srpa z Jazzové sekce, který mimo to poskytl po udělení Ceny UČS pro
rok 2013 rozhovor Radovanu Rybákovi. Projev Zdeňka Mahlera u příležitosti výročí Fučíkovy mučednické
smrti jsme nemohli opomenout. Dále v Lipce laskavý čtenář najde recenze zajímavých uměleckých po-
činů, například od literárních kritiků Milana Blahynky a Alexeje Mikuláška. Časopis uzavírá tradiční ka-
lendárium, sestavené Věrou Beranovou. 

Máme tu závěr roku a s ním spojený tradiční předvánoční blázinec. Ježíšek (nikoliv tedy Santa) se ani
letos pod stromečkem nepředá. Co se dá dělat, líp už bylo. Přesto věřím, že na knihy krásné literatury
i přes jejich cenu jste úplně nezanevřeli a potěšíte jimi své blízké. No a třeba takové roční předplatné ča-
sopisu Lípa není vůbec špatný tip na dárek pro někoho, na kom vám záleží, a komu chcete udělat radost.

A na sebe také nezapomeňte.
Hezké a zajímavé počtení vám přátelé přeji.

Jan Poláček, 
šéfredaktor časopisu Lípa
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VNK JE 20 LET
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Dvacet let můžeme chápat z mnoha, a to velmi
různých hledisek. Někdy je dvacetiletí nekonečné,
někdy se zdá, že se podobá mihnutí oka. Přes
všechnu tu naši neschopnost pochopit to co bylo,
je vždy a v jakýchkoli souvislostech prospěšné
pokusit se zastavit a zrekapitulovat prošlý čas.
V našem případě to znamená, ohlédnout se za
dvacetiletím trvání občanského sdružení Výboru
národní kultury. To naše dvacetiletí, tedy léta 1993
-2013, budou jistě patřit v kontextu dějin obecně
a zvláště v kontextu dějin kulturních, k těm
časům výsostně dynamickým a dramatickým.
Vnímání času je podmíněné množstvím událostí,
množstvím dějů a myšlenek protékajících časo-
vými mezníky.  Podíváme-li se na tato léta jen
z hlediska čistě faktografického, musíme konsta-
tovat, že málokdy se v průběhu dvaceti let událo
tolik, někdy doslova dramatických dějů. Složitější
to však bude s posuzováním hlubších proměn,
proměn v myslích generací, proměn v hodnoto-
vých preferencích, včetně obecného klimatu
doby. A právě do tohoto klimatu, do duchovního
světa těch, kteří prožívají právě to jisté dvacetiletí,
patří potřeba jisté sounáležitosti, zakořeněnosti,
pocitu smyslu lidské existence. Co více deklaruje,
představuje, tvoří tuto sounáležitost, než kultura
a umění. Ti, co před 20. lety koncipovali program
Výboru národní kultury, byli doslova prognostiky,
v tom pravém slova smyslu. Patřili k těm nemno-
hým, kteří předvídali, a tak se také obávali ztráty
této sounáležitosti, ztráty toho pravého postavení
kultury a umění ve společnosti. Předpokládali její
ohrožení, a to zvlášť, té její národní podoby. Avšak
vůbec se nenadáli v jaké síle, v jakém množství
se to bude dít. Jistě mnohý oponent může namít-
nout, že právě v naší současnosti pobíhá mnoho
kulturních akcí, divadla hrají, filmy se promítají,
knížky vychází, televize vysílají. Pozorný čtenář,
divák, posluchač si však asi položí otázku, jaká je
jejich hodnota, jaký je jejich smysl, jaké je jejich
poslání? Není to až, v první řadě otázka ekono-
mická, která je kritériem umělecké, obecně kul-
turní hodnoty?

Je velmi zajímavé, jak tento problém viděly již
v roce 1993 osobnosti tehdejšího kulturního
a uměleckého života, právě ty, které stály u zalo-
žení Výboru národní kultury. Spisovatelka Věra Ad-
lová v anketě, která se zamýšlela nad budoucností
kultury a umění odpověděla: “Nesouhlasím s ná-
zorem, že s uměním a kulturou se má nakládat
nebo obchodovat jako s jiným zbožím“. Ve stejném
duchu se vyjádřil i spisovatel Jan Kostrhun:“ Kul-
tura v tom pravém slova smyslu vždycky byla, jest
a bude stejně nevýdělečným „přepychem“, jako je
například cesta na měsíc. Uplatňovat na „nevýdě-
lečný přepych “tzv. tržní principy je zcestná aro-
gance nejprostších přírodních zákonitostí
a potměšilý úšklebek vyslaný směrem do budouc-
nosti, to vše s velmi tvrdým bumerangovým efek-
tem“. 

Bohužel se tento úšklebek z roku 1993 proměnil
dnes, v roce 2013 v pořádný škleb. 

Je evidentní, jak naše současná společnost vidí
kulturu, jak ji posuzuje, v konečném důsledku, hod-
notí. Historie nás již dávno poučila o tom, že vztah
ke kultuře a umění je podmíněn celkovou hodno-
tovou orientací celé společnosti. Preference naší
dnešní společnosti směřují naprosto jiným smě-
rem. Když bychom celý tento problém zjednodušili,
můžeme jej vidět v prostém příměru: Když investo-
vat, tak do fotbalu, či pokleslých mega produkcí.
Proč by se prý měla podporovat například estetická
výchova? Vždyť to nepřinese žádný, tedy myšleno
okamžitý, efekt. Jakoby Ti, co rozhodují, soudili
podle sebe, podle svých „kulturních“ potřeb. A tak
ta opravdová kultura skomírá, paradoxně jako by-
chom se dostávali do pozic první etapy národního
obrození. Už nejde o jazyk, tedy zatím, ale o samot-
nou funkci kultury a jejího postavení ve společ-
nosti.

Bohužel se naplňují slova Ladislava Štaidla,
který už v roce 1993 neviděl z tohoto stavu, tedy
v podstatě z budoucnosti naši kultury, žádné vý-
chodisko, když napsal: „Založit dnes Výbor na
obranu proti komercializaci kulturního života mně
připadá stejně absurdní, jako kdyby byl založen

20 let Výboru národní
kultury 1993 – 2013
Věra Beranová
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VNK JE 20 LET
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

v předrevoluční době Výbor na podporu komercia-
lizace kulturního života. Vnitřně s touto ideou plně
souhlasím, avšak racionální část mého ducha tuší
marnost počinu, který je v zásadním rozporu s fi-
lozofií systému, který si náš národ dobrovolně zvo-
lil“. Samotná tato slova nás doslova provokují
hledat odpověď. Bylo tedy toto dvacetiletí práce Vý-
boru národní kultury marné? Odpověď nebude jed-
noduchá. Není v silách jednoho článečku
vypočítávat tak různorodou činnost tohoto sdru-
žení. Pokusme se, tedy jen ve stručnosti charakte-
rizovat v celém tomto dvacetiletí práci VNK. Tato
činnost se nesoustřeďuje jen na Prahu, ale vý-
znamně působí VNK v Brně, především prostřed-
nictvím komponovaných večerů, také na činnost
v Českých Budějovicích s pravidelným vydáváním
Jihočeského kalendáře, v Plzni a dal-
ších místech.

Výbor národní kultury realizuje své
záměry ve dvou základních liniích. Je
to publikační činnost soustřeďující se
nejdříve v periodiku Zpravodaji Výboru
národní kultury, později pak přejmeno-
vaném na čtvrtletník Lípa. Časopis se
zcela přirozeně proměňoval, až dospěl
do dnešní podoby kulturně-politického
periodika s důrazem na jeho výtvarnou
a grafickou podobu. Druhou oblastí je
pak organizování různých akcí, od pre-
zentace koncertní tvorby, autorských
čtení, přednáškové činnosti, pořádání
kulatých stolů, křesel pro hosta, literár-
ních podvečerů a podobně. Hlavním
cílem je snaha po aktuálnosti, reakce
na současnou problematiku s ambicí ji
svým způsobem ovlivňovat. O tom
svědčí témata publikovaných článků
v Lípě, kulatých stolů a celá řada anket,
podnětů k interpelacím a aktuálních
stanovisek, kterých se účastnilo mnoho
významných osobností doby.   

Jak jsme již uvedli, dvacet let může
být dlouhých, může však také zname-
nat téměř zanedbatelný dějinný úsek.
Toto naše dvacetiletí velmi těžko mů-
žeme chápat jako jednu éru, či etapu,
a tak i činnost VNK byla v každém ob-
dobí dosti odlišná. Bezesporu byla de-
terminovaná nejen vnějšími
podmínkami, ale i jednotlivými osob-

nostmi, které se podílely na jeho činnosti. 20 let je
také příležitostí k rekapitulaci, ke vzpomínce,
k ocenění právě těch významných osobností, které
se podílely a podílí na jeho mnohostranné činnosti.
Jejich výčet by byl dlouhý, bohužel mnoho z nich
už mezi námi není. Jsme si vědomi, že uplynulých
dvacet let nám má připomenout vše co bylo, ale
především je příležitostí k tomu se zamyslet nad
tím, co by mělo nebo mohlo být, kam by naše úsilí
mělo nebo mohlo dál směřovat. Jaké by měly být
naše priority, kdy musíme ovšem vzít v potaz naše
reálné možnosti, stejně jako realitu, kolem nás pa-
nující. Jak se nám podaří v další etapě realizovat
naše záměry, jak přispějeme k rozvoji a k propa-
gaci opravdové kultury a jejího důstojného místa
v naší společnosti, to vše ukáže teprve čas.
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ROZHOVOR S REŽISÉREM ANTONÍNEK KACHLÍKEM, ČLENEM UČS A VNK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

O čem v poslední době nejvíc přemýšlíte?
Jak se zbavit co nejdříve současné protilidové

vlády.
Chtěl byste něco ze svého života škrtnout?
Ne.
Bez čeho se neobejdete?
Bez dobrých přátel.
Co vám dalo dětství?
Už tehdy jsem pochopil, že existují chudí a bohatí.
Jste někomu za něco vděčný?
Mamince za to, že obětovala všechno, co mohla,

aby se jejím dětem žilo líp.
Komu byste chtěl poděkovat?
Právě té mamince.
Které knihy natrvalo vstoupily do vašeho života?
Hned ty první dvě: Železná pata od Jacka Lon-

dona, který mi otevřel oči a naznačil i budoucnost
lidské společnosti, a to už v roce 1915, dva roky
před VŘSR. Druhou byla kniha Dobrý člověk ještě
žije od Romaina Rollanda o tom, jak přežít porážky
a neúspěchy v životě.

Čemu vás naučil život?
Nedat se. Jinak vše prohraješ.
Co vás nejvíc v životě zklamalo?
Český způsob socialismu, který se přeměnil

v diktaturu funkcionářů.
Co je pro vás nejdůležitější?
Ježíšův hlavní odkaz: Když něco hlásáš, tak sám

podle toho žij.
Co pro vás znamená být sám sebou?
Realizovat tu Ježíšovu výzvu.
V co věříte?
V konečné vítězství spravedlivého soužití lidstva

na naší planetě.
Čemu jste přestal věřit?
Všemu, co je založené na frázích.
Co je zbytečné?
Naše vláda i náš parlament.
O čem nejčastěji sníte?
Že dokončím a dopíši své dva romány.
Jak prosazujete svůj názor?
Neprosazuji, já ho většinou jen obhajuji.
S novou dobou se změnil i vztah k hodnotám.

Které hodnoty mají pro vás trvalou platnost?

Odjakživa: čestnost, spolehlivost, věrnost ideá-
lům.

O čem jste si dělal iluze?
O komunismu.
Jaké máte ideály?
Svět bez válek, které jsou příčinnou krachů na-

šeho způsobu kapitalismu, který na válkách staví
a hlavně vydělává, protože válka je největším kšef-
tem obchodního a podnikatelského světa. A také
zdrojem stále vyššího zisku, takže nepřichází
v úvahu, že by ti organizátoři oněch válek byli proti
jejich zrušení. To jsou hlavní nepřátelé lidstva.

Litujete něčeho?
Ne.
Daří se vám rozpoznat lež od pravdy?
Většinou ano.
Co dnes považujete za statečnost?
Dodržovat v dnešní době zásady slušnosti.
Stojíte si za vším, co jste vytvořil, anebo byste

se k něčemu nejraději neznal?
Za nic ze své tvorby se nestydím.
Co je na světě pro nás nejkrásnější a necen-

nější?
Celoživotní přátelství.
Co se vám v životě povedlo?
Založit rodinu, mít s manželkou dítě a vychovat

ho.
Jaká přání se vám v životě splnila?
Že jsem mohl nakonec dělat to, co jsem měl rád.
Stálo vás to hodně úsilí?
Strašně!
A která přání se nesplnila?
Aby byli spravedlivě potrestáni všichni hajzlové

světa.
Myslíte si, že žijete jako svobodný člověk?
Pouze se o to snažím.
Co pro vás znamená svoboda?
To slovo neznamená nic, když se nedodá svo-

boda čeho: buď svoboda národa, nebo svoboda
mluvit, co chci, anebo dělat si, co chci. Ovšem sku-
tečné pojetí svobody znamená, že k ní musí mít
přístup všichni lidé bez jakýchkoliv rozdílů.

Myslíte si, že jako národ umíme zacházet se
svobodou s demokracií?

Ke svobodě musí mít přístup
všichni lidé bez rozdílu
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ROZHOVOR S REŽISÉREM ANTONÍNEK KACHLÍKEM, ČLENEM UČS A VNK
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Ne. Pravdu má Milan Kundera, který v roce 1968
na sjezdu spisovatelů řekl: Jsme jediný nesamo-
zřejmý národ ve střední Evropě. A já doplňuji: Od
Bílé hory jsme si zvykli, že nemůžeme žít bez sil-
nějšího bratra, jemuž pak lezeme do zadku, ať už
na Východ nebo na Západ.

Cítíte se jako tvůrce naprosto svobodný?
Když píši, tak ano, ale prosadit se, to je konec

svobody.
Dá se svoboda zneužívat?
Samozřejmě. Vždycky se počítalo s hloupostí

a nezasvěceností mas.
Kdy se cítíte nejsvobodnější?
Když jsem sám.
Měl by být spisovatel svědomím národa?
Měl, ale ne na rozkaz.
Proč vlastně píšete, tvoříte?
Způsobuje to nezadržitelné vnitřní nutkání.
Má v dnešní době devalvace lidských a umělec-

kých hodnot nějaký smysl, ať už třeba poezie či
skládání vážné hudby?

Smysl má vždycky, ale v drtivé většině případů
to nejlepší z tvorby bývá spravedlivě oceněno až
později, což je patrně úděl umění odjakživa.

Život v naší společnosti se duchovně vyprázdnil.
Jak se bráníte?

Žiju si po svém.
Myslíte si, že uspořádáni světa je nezvratitelné,

jak se dnes tvrdí, anebo má lidstvo šanci na jiný
lepší svět?

Toto uspořádání, závislé na trvalém zisku těch,
co vládnou, nemůže vydržet. Při nápravě, pokud se

o to někdo pokusí, musí vzít v úvahu i nezbytnost
zachovat život lidstva. Atomová válka by byl jeho
konec. Existuje však řešení, které je záměrně pře-
hlíženo a vyslovil ho již v sedmdesátých letech mi-
nulého století ve své knize Žít či být filozof Erich
Fromm. V podstatě říká asi toto: USA se musí jed-
nou provždy zříci úlohy světového hegemona
a musí se přizpůsobit centrálnímu řízení světa pro-
střednictvím OSN, jehož členy jsou všechny státy.

Jak byste charakterizoval svůj světový názor?
Souhlasím s Frommem.
Jak chápete pojmy jako sociální spravedlnost

a socialismus?
Ze všech mých mladistvých ideálů zůstaly jen

pouhé fráze, v které se ty ideály proměnily.
Na co se těšíte?
Že se mi podaří dopsat své dvě knihy a případně

i natočit film o Jaroslavu Haškovi, k němuž jsem
měl hotový scénář už v roce 1973, k devadesátému
výročí jeho narozenin.

Přejete si něco pošetilého?
Natočit ten film o Haškovi.
Můžete načrtnout stručný vlastní životopis?
Dětství jsem prožil na Kladensku, kde jsem se

narodil a kde jsem už tehdy poznal, co je bída.
Další etapou byla střední škola, nasazení v Reichu
a šest let v ilegalitě v rámci třech ilegálních sesku-
pení: KSČ, sociálně demokratické Hnutí za svobodu
a anglická rozvědka – napojení na skupinu Železo
– Sázavský. Po válce: trvale marná snaha o reali-
zaci ideálů v okruhu svých tvůrčích oblastí.

MICHAL ČERNÍK
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POLEMIKA
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Když vyšlo najevo, že mám být vyznamenán prezidentem republiky
Milošem Zemanem, reakce byly různé. Na jedné straně gratulace, na
druhé hlasy, že bych měl tuto poctu odmítnout. Nejsem tak prostý,
abych se domníval, že následujícími řádky někoho přesvědčím – chci
jen veřejně vyslovit svůj názor a čtenář ať si s ním dělá, co chce.

Skupina přátel divadla Semafor, poslala prezidentské kanceláři
návrh na mé vyznamenání. Mělo to být pro mě překvapení. A to se jim povedlo. Od té chvíle se mi dostávají
rady nejrůznějších kalibrů, jak se mám k tomu postavit.

Když jsem dostával vyznamenání od prezidenta Havla, byl při tom i tehdejší premiér Zeman. Tenkrát
mě vyzval, abych se přidal k jeho politickému směřování. Odmítl jsem to s tím, že mé cesty se ubírají
jiným směrem. Nedivil bych se, kdyby na mě proto zanevřel. Přesto se mi dnes dostává z jeho strany
ocenění mé půl stoleté práce, zatímco v tisku se ozývají hlasy, usilující o likvidaci Semaforu, v němž už
třiapadesát roků mám to potěšení hledět do rozesmátých tváří diváků s dobrým pocitem, že jsem se o ně
přičinil. V různých tiskovinách se dočítám, že už nejsem hoden mít k tomu účelu propůjčené divadlo.
Jestliže za těchto, pro mě nevlídných okolností, dokáže prezident republiky pominout skutečnost, že
s ním netáhnu za jeden provaz a rozhodne se mou práci ocenit, je to od něho gesto, které nedokážu od-
mítnout – brání mi v tom dobré vychování. Poděkuji zdvořile a vlastně i upřímně, ale své názory a svou
orientaci, vzdálenou levicovým ideálům, si ponechám. A budu, odekorován, pozorně sledovat, jak důsledně
pan prezident bude uskutečňovat svůj slib, že chce být prezidentem všech.

http://jiri-suchy.cz/index.php?p=zapisnik
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VYZNAMENÁNÍ 28. 10. 2013
JIŘÍ SUCHÝ

Kalousek se při projevu ve sněmovně chvěl
spravedlivým strachem; zdálo se, že živý od mik-
rofonu neodejde. Kdo zvedne ruku pro Rusnokovu
vládu, podepíše se na zániku demokracie v Če-
chách a okolí a potomci do desátého kolene mu
budou čurat na hrob.

Neboť – považte – hrozí převrat!
Kalousek je neomylný jako Gottwald a nemýlil

se ani tentokrát. Převrat nejen hrozí, on již probíhá!
Hlídací psi demokracie, najmě v televizi, se roz-
hodli, respektive byli »rozhodnuti«.

Za prvé neuznat zvolení Miloše Zemana hlavou
státu. Proto ho netitulují prezidentem, nýbrž agre-
sorem z Hradu, Milošem I., (divím se, že ještě ne-
přišli na Milouše, nebo jsem to přehlédl?),
notorikem atd.

Za druhé resuscitovat Václava Klause. Ačkoli na-
dávky, jimiž mu nedávno unisono spílali, dosud ne-
vychladly, nyní je vše zapomenuto, a pane
prezidente Klausi, vraťte se, vše odpuštěno. Na-
štěstí on se vrátit nechce.

V Čechách se převrat naaranžuje snadno, zejména
plíživý. Seriálovým mozkům zvyklým na Töpferovy
četníky, Moravcovy otázky a Reportéry na opačné
straně stačí předvést oživenou mumii, ana leze na
Sněžku po svých, a vzápětí předhodit samozvance,
který se nechá vyvézt na státní útraty autem (škoda,
že už dojezdily šestsettrojky, ty by se teď náramně
hodily!). Prošedivělý pašák, urostlý tenista, starost-
livý Hospodář, proti opilému bonmotistovi, který
málem upadl na naše korunovační klenoty! To přece
trkne i totálního blbečka, to by snad došlo i mladému
Bendovi! Nějak se vytratilo, že Duka na kótu, kde má
k Pánubohu v Česku nejblíž, zřejmě dojel na oslu.

Navinulá ODS, kterou s její Němcovou a Kubou
(neplést s ostrovem svobody!) už nechce čuchat
ani pes, se z obrazovky nehne ani při zprávách
o počasí.

Kdo však tahá za nitky? Můžeme se domýšlet,
ale zas takovou námahu to nedá.

Matěj Kopecký určitě ne! Karel Sýs
13. 8. 2013

Převrat za dveřmi
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Nesnědl jsem sice nic až tak špatného, ale
povím vám, že od minulé soboty se mi chce pořád
zvracet. Je asi divné, že mám po ránu chuť na ky-
selé okurky a na sladké. Ještě si zajdu za svým gy-
nekologem, leč obávám se, že můžu být těhotný
pronikavými myšlenkami, jimiž rychlokvašení spa-
sitelé všeho druhu po předčasných parlamentních
volbách slibují, že zařídí hned po Dušičkách ná-
pravu prohnilého státu a ráj na zemi. Nebo nejpo-
zději na Mikuláše.

Chápu, že může jít o psychosomatickou nauseu,
nicméně jsem málem volal na pohotovost po pon-
dělním projevu pana prezidenta, po němž vyjevil,
jaké sbírce letos a poprvé udělil JEHO medaile
k 28. říjnu. Jaká to vznešená slova o „vyryté stopě
konkrétních osobností v dějinách.“ Ve Vladislav-
ském sále přitom dřepěly různé onuce, které za to,
že mu lezly do zadku a podporovaly stranu, jíž po
debaklu ve volbách nakonec zapřel, se dočkaly
medailí, jež úplně zesměšnily předešlou vážnost
státních vyznamenání. Stláskal tedy bývalé hrdiny
socialistické práce, usvědčené estébáky, estrádní
šašky, a aby se neřeklo, Pavla Wonku. Zeman tím
pokročil po svém neléčitelně zešílevším před-
chůdci Klausovi v pokusu o neonormalizační pře-
kreslení dějin, v němž póvl a žumpu (jeho slovník)
pojímá jako smělé hrdiny odboje. Místo, co by se
zjevy typu Čuby, Grégra, Kellera, Kříže, Mahlera
nebo Srpa poníženě plazily kanály, za obecného
odsudku za veškerá minulá kujónství, píchá jim
nyní vepřová hlava státu do klopy odznaky. To jsme
to dopracovali.

Pakliže se klaní před fízly a nomenklaturními ex-
bolševiky, jeho věc. Pletu se, když vidím jiné hrdiny
v lidech, jako jsou rektoři Václav Hampl, Libor Grub-
hoffer a Mikuláš Bek, kteří si zachovali rovnou
páteř a odmítli svou nepřítomností na nehorázné
šaškárně Zemanovu pomstychtivou hru? Místo
toho si na jejich místa sedl sestavovatel seznamů
Židů a pravdoláskařů Adam B. Bartoš. Také jistě
rozdává radost a úsměv, jako jiní vyznamenaní.

Pokud jde o případ Zemanovy dekorované před-
volební podporovatelky Bohdalové, vzpomínám si
na jeden díl Večerníčku, kde říká Vochomůrka: „Jak
jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.“ Inu, kdy-

koliv šla v minulosti Jiřina kolem Hradu, taky měla
chuť, ale na fotografii s prezidentem, ať to byl No-
votný, Svoboda, Havel, Klaus, nebo nyní tento. Cítím
potřebu zpětně se omluvit Lídě Baarové.

Takže. Jsem pyšný nejen na zmíněné rektory, ale
též na frajera Vláďu Mišíka, jenž nezklamal a odmítl
účast na nové Antichartě 2013. Zároveň bolí zkla-
mání ze zbabělosti Jiřího Suchého a bývalé kama-
rádky z Rádia Svobodná Evropa Kamily Moučkové,
jimž ješitnost na sklonku života nedovolila bez-
cenný žvanec z Hradu odmítnout. Zvláště Suchého
blábolení zamrzí. Prý: „Jestliže za těchto, pro mě
nevlídných okolností dokáže pan prezident pomi-
nout, že s ním netáhnu za jeden provaz, a rozhodne
se mou práci ocenit, je to od něho gesto, které ne-
dokážu odmítnout.“ Ještě že to nebyla Svatovác-
lavská orlice.

A do toho nám umřel Lou Reed. Na pohřeb 
asi jede Jiří Balvín s Vráťou Mynářem. 
All Tomorrow�s Parties.

Poslední slovo, Lidové noviny,
31. 10. 2013

O POVOLEBNÍ NEVOLNOSTI
Jan Rejžek
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Ani ne to, co se událo 28. října 2013 na Hradě, ale
to, co následovalo, se stalo inspirací k napsání násle-
dujících řádků, o které se mě nikdo neprosil. Ale občas
se mi přihodí takováto písemná samomluva, a já spus-
tím. Útěchou je mi fakt, že to pak není povinná četba,
je to jen můj způsob, jak se zbavit některých myšlenek.
Nasypu je prostě do počítače, a je to.

Na každém kroku se v naší vlasti setkávám s ab-
sencí velkorysosti, což je rodná sestra dobré vůle.
Myslím, že velkorysosti se žel nedostává ani prezi-
dentu republiky. Kdybych já byl prezidentem (nic ta-
kového naštěstí nehrozí) byl bych asi prezidentem
velmi nekvalitním. Určitě bych zvoral, co by se dalo.
Ale vím, jak bych se zachoval v některých konkrétních
případech.

Pokud by mně rektor odepřel vystoupení na univer-
zitě, poznamenal bych si do svého prezidentského no-
týsku: Toho musím při nejbližší příležitosti pozvat,
abych dal svému národu najevo, že mstu nemám ve
svém repertoáru.

A kdyby syn Jiřího Hájka odmítl přijít pro vyzname-
nání svého otce a vzkázal mi, abych mu je poslal poš-
tou, odpověděl bych mu: Zřejmě k tomu máte své
důvody, respektuji je, ale vyznamenání vám poštou ne-
pošlu. Bude deponováno v prezidentské kanceláři
a třeba některý z budoucích prezidentů vám bude mi-
lejší než já, a pak si pro ně přijdete.

Ale prezident je, žel, občas takový, jací jsou občané
jeho národa, jen má tu smůlu, že je to víc vidět. Velko-
rysost, tolerance a dobrá vůle se do našich skutků ne
a ne vrátit. Je to důsledek oněch neblahých čtyřiceti
roků, kdy přirozená morálka a etika lidu zvolna krněla,
slovo noblesní byla třídní nadávka a velkorysost byla
na seznamu zakázaných vlastností.

Když jsem nedávno četl v Lidových novinách slova
Tomáše Baldýnského, kterými komentoval čin Vladi-
míra Mišíka, že totiž „...místo oslavování, že měl Vláďa
koule poslat prezidenta do řiti... řeknu vám, že jsem
nevěřil svým očím. Tato věta, jakkoliv myšlená, by se
přece jen neměla objevit na stránkách novin, které se
touto dobou chlubí svou úctyhodnou minulostí, spoje-
nou se jmény Karla Čapka, Ferdinanda Peroutky a ji-
ných velikánů české kultury. Ti by koukali! Sám

Vladimír Mišík, pokud je mi známo, odmítl poctu velmi
kultivovaným způsobem.

V Lidových novinách jsem si přečetl Poslední slovo
Jana Rejžka. Píše: „Zvláště u Suchého blábolení za-
mrzí.“ Prý: „Jestliže za těchto okolností dokáže pan
prezident pominout, že s ním netáhnu za jeden provaz
a rozhodne se mou práci ocenit, je to od něho gesto,
které nedokážu odmítnout.“

Toto blábolení jsem skutečně napsal, a jestliže mu
Jan Rejžek dal toto ohodnocení, zřejmě si to myslí a já
jsem poslední, kdo by mu to vyvracel. Prostě si na-
psáním techto řádků ulevil a je mu líp, taky se toho
občas dopouštím.  Ale co mu chci vyvrátit, je jeho ná-
sledující věta: „Ještě že to nebyla Svatováclavská or-
lice.“

Kdyby ji napsal člověk nevzdělaný, prostý, případně
blb, uznal bych, že nejspíš netuší, kdo Orlici uděloval.
Že to byl krvavý režim, importovaný v oněch létech do
ČSR německými tanky, zatímco Řád TGM jsem obdržel
od prezidenta, kterému – ať se to komukoliv líbí nebo
ne – dala hlasy většina spoluobčanů ve svobodných
volbách. To je jistě Janu Rejžkovi známo, a tak pokud
mě naznačuje, že bych si pro Orlici s chamtivostí mně
vlastní běžel, nacházím v tom krůpěj zloby, zášti, či ji-
ných nepěkných věcí.

Pan Rejžek ví stejně dobře jako já, že když rozdávali
metály prezidenti dosazení lidovými milicemi a po-
sléze zachraňovaní sovětskými tanky, neváhal jsem
vzdorovat, vzpomínáte? 2000 slov, Několik vět, neú-
čast na akci Anticharta a taky to, že jsem primátorovi
Josefu Hájkovi zdvořile odmítl nabízený titul Zasloužilý
umělec. A tenkrát jsem věděl, že budou následovat
sankce. (A taky že následovaly.) Ale nemám chuť dělat
hrdinská gesta dnes, kdy se to smí. Nevěřím, že by
pan Rejžek nechápal rozdíl mezi naší současností
a mezi Protektorátem Čechy a Morava a jeho Svato-
václavskou orlicí, kterou, poněkud jízlivě, přihodil k od-
souzení mého blábolu. Mimochodem ten blábol vlídně
přijaly tisíce lidí na stránkách www a mezi nimi i osob-
nosti možná dokonce úctyhodnější než Jan Rejžek –
i když si možná o sobě myslí, že takové nejsou. Tím
nechci snižovat jeho novinářské kvality, kterých si
vážím, protože je sleduju. Uznávám, že jeho postřehy

ABSENCE VELKORYSOSTI
V ZEMÍCH ČESKÝCH
JIŘÍ SUCHÝ 
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jsou vtipné a obratně sdělované a bývá v nich mnoho
pravdy. Ale s tou Orlicí mě naštval. Myslím si, že v tom
jeho neférovém přirovnání je kus nefalšované zášti.
Jako by jí nebylo dost vůkol.

Tomáš Garrigue Masaryk řekl jednou větu, kterou
jsem si opsal a mám ji neustále před očima: Nedove-
deme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spra-
vedliví.

Další výrok, který mi tane na mysli, jsou slova Chris-
tiana Morgensterna. Cituji je už po několikáté. Cituji je,
kudy chodím, protože je považuji za esenci dobré
vůle:„Rád strpím slova jako nicméně a přesto. Dovolují
nám totiž říci po odsudku i slova uznání.“

Že dobré vůle a velkorysosti se nedostává těm, kdož
heslo Pravda a láska považují za největší srandu sto-
letí, s tím je třeba počítat. Víc mě zneklidňuje, když hla-
satelé a vyznavači této Havlovy myšlenky chlístají
často na své odpůrce zlobu a nenávist. V záchvatu
ušlechtilosti hlásají pravdu a lásku, ale pak je něco na-
štve a nastane sešup do suterénu. Kam se v tuto chvíli
poděje pravda a láska, není známo.

Klasickým příkladem je případ současného prezi-
denta. Ponechme teď stranou jeho směřování a jeho
skutky a posviťme si na nás ostatní. Na ty, kteří ho ado-
rují a opovrhují intelektuálsko-pragocentrickými ho-
vady, a na ty, co mu nic neodpustí a co pohrdají burany
a hňupy, kteří ho zvolili. Nenapadá ty notorické brojiče
z obou táborů, že nenávist plodí nenávist, která pak
plodí nenávist, plodící další nenávist? Že je to planý
pokus o průjezd slepou ulicí?

Jak to tak sleduju, novináři současnému preziden-
tovi neodpustí nic. Tak to v demokratických státech
chodí. Však on jim to taky dokáže tvrdě vrátit. I tak to
v demokratických státech chodí. Méně správné je, že
jeho dobré činy jsou velmi často přehlédnuty. Úmy-
slně? Neúmyslně? Prostě přehlédnuty. Anebo oko-
mentovány slovy, připomínajícími slabý čaj. A že žádné
takové nejsou?

Zrovna při nedávném předávání vyznamenání jsem
si všiml dvou. Vyznamenal Pavla Wonku a Jiřího Hájka,
osobností, na které se už tolik osmadvacátých říjnů
pravidelně zapomínalo – z toho druhého, žel, sešlo,
když prezident odmítl poslat vyznamenání poštou, což
se mu koneckonců nedivím. A druhé pozitivum: bri-
lantní, spatra odvedený projev, kdy prezidentova réto-
rika čněla nad vším, co jsme odsouzeni běžně
poslouchat. Projev, jehož věty měly smysl, a pokud ob-
sahoval tradiční urážku novinářů, byla vyslovena nob-
lesním způsobem. Když už urážet, pak takto. V naší
vlasti, půvabné to zahrádce, zaflákané jedovatým ple-

velem vulgarity a hrubosti, zněla mi takto pronesená
invektiva jako zpěv andělů.  

Je už to dávno, co se říkalo, že kvalitní diplomat ne-
řekne svému odpůrci „Lžete!“. Transformuje to slovo
do sdělení, že „o vašem výroku by se dalo s úspěchem
pochybovat.“ Věta, pod níž cítíme úsměv.

Samozřejmě, že není každému dáno polemizovat
s odpůrcem elegantně a kultivovaně a byl bych hodně
prostý, kdybych doufal, že tento můj traktát něco
zmůže. Proč jsem ho tedy sepsal? Já nevím. Asi proto,
že jsem, jak už správně tušíte, pravdoláskař non plus
ultra, a štve mě, jak často mí souvěrci deklasují myš-
lenku Václava Havla, pronesenou v dobré víře v ne-
dobrém čase.

Vladimír Mišík odmítl vyznamenání, která jiní přijali.
Já, v jeho očích možná člověk nehodný, mu k tomuto
skutku gratuluju. J. J. Rousseau přece řekl: Nikdy jsem
neviděl smysl svobody v tom, že člověk může dělat to,
co chce, ale v tom, že nemusí dělat to, co nechce.Vla-
dimír Mišík svým skutkem dokazuje, že žijeme ve svo-
bodném státě.

Dnes není ta doba, kdy novináři museli oslavovat
vládce na každém jeho kroku, a novináři si to s gustem
užívají. Jsou svobodní. Dar velkorysosti a tolerance je
jim však odepřen. Ne, nemyslím, že by měli ubrat ze
svého poslání, kterým je hlídat demokracii, myslím jen,
že by se to dalo dělat důstojným způsobem. Kdybych
byl tím prezidentem – a opakuji, že to nehrozí a v tom
je i kus štěstí tohoto národa – učinil bych při nástupu
do svého úřadu prohlášení, v němž bych vyzval media,
aby mě hlídala a nic neodpustila, pokud bych udělal
jakoukoliv chybu. (A hádám, že první bych udělal už
den na to.) Ale zároveň bych požádal, aby tomuto roz-
hádanému národu, jehož myšlení za léta v totalitní at-
mosféře znatelně pokleslo, pomáhala se pozvednout
z toho marasmu a učit je, co je kultura, mravnost, čest
a velkorysost. Mou snahou by bylo, aby nastala doba,
kdy budeme respektovat i své odpůrce, ba i ty, kteří si
to nezaslouží. V tom je totiž velikost, neboli opak, ma-
losti. A ještě pár podobných blábolů, jak by řekl Jan
Rejžek, bych pustil do éteru, a kdybych viděl, že jsem
za dobu svého vládnutí v této věci neuspěl, odejel bych
do Tasmánie, která se nachází na druhé polovině ze-
měkoule, ale lesy tam mají stejně krásné jako u nás.
Tam bych chodil na houby.

A na rozloučenou ještě jednou: Nedovedeme-li mi-
lovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví. TGM.
To by si měli vštípit ti i tamti.

04. 11. 2013
http://jiri-suchy.cz/index.php?p=zapisnik
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CENY UČS 2013
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Unie českých spisovatelů udělila tyto Ceny za rok 2013: 
Jaroslav Čejka – za přínos české literatuře 
Věra Beranová – za knihu Dějiny estetického myšlení 
Jiří Stano – za celoživotní literární dílo 
Karel Srp – za zásluhy o Jazzovou sekci
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Dovoľte, aby som vám predstavila laureátku
Ceny Unie českých spisovatelů, a v krátkosti vám
priblížila jej život v tvorivej pedagogickej a vedec-
kej činnosti, pohľad na jej rozsiahle dielo s prihli-
adnutím na publikáciu, za ktorú jej dnes Unie
českých spisovatelů udeľuje Cenu UČS za rok
2013.

Věra Beranová sa narodila 2. 4. 1947 v Olo-
mouci, kde aj maturovala (1965) a študovala na
Filozofickej fakulte University Palackého – filozo-
fiu, dejepis, estetiku, dejiny a teóriu umenia, ktorú
absolvovala roku 1970 a následne roku 1971 zís-
kala titul doktor filozofie – PhDr.

O nasledujúcich dvanástich rokoch už môžem
vravieť z vlastnej skúsenosti, lebo v rokoch 1972–
1986 pôsobila u nás v Bratislave na Filozofickej
fakulte Univerzity Jana Amosa Komenského. Naj-
skôr ako interná ašpirantka , CSc. obhájila roku
1979, potom ako asistentka na Katedre estetiky
a vied o umení. V roku 1984 sa habilitovala na do-
centku a pôsobila ako vedúca oddelenia Estetiky
a teórie kultúry na našej katedre.

V roku 1986 odišla do Prahy, kde pôsobila na
Katedře dějin umění a estetiky na Filosofické fa-
kultě University Karlovy a v rokoch 1993–2001 na
Katedře společenských věd Pedagogické fakulty
University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. Externe pracovala popri tom v rokoch
1995–2004 aj na Pedagogickej fakulte University
Karlovy. V rokoch 2002–2007 na Katedře dějin
a teorie umění FUUD, Fakultě užitého umění a de-
signu UJEP a ďalších. 

S dlhoročnou pedagogickou činnosťou je bez-
prostredne spojená jej bohatá vedecko-výskumná
a publikačná činnosť v oblasti dejín estetického
myslenia, predovšetkým dejín českého estetic-
kého myslenia, ako aj v oblasti teórie a dejín vý-
tvarného umenia s dôrazom na české výtvarné
umenie. Z týchto oblastí publikovala šesť mono-
grafií (Z dějin českého estetického a uměnověd-
ního myšlení – 2011; Bariéry estetiky – 2007;
První kroky k estetice – 2007; Kapitoly z dějin čes-
kého estetického myšlení I. – 2000; Kapitoly
z dějin českého estetického myšlení II. – 2003;

Aljo Beran 2000,
Horizonty estetiky
– 1998) a celý rad
vedeckých štúdií
v domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch
a časopisoch. 

Jej práce sú výsledkom premyslenej koncepcie
a metodológie vyspelej autorskej osobnosti. Texty
otvárajú estetiku nielen ako vedeckú disciplínu,
ale aj ako nádej a možnosť pre osobnostný rozvoj
a obohatenie človeka. Estetika a umenie sú v prá-
cach pochopené ako živá súčasť každodenného
a žitého sveta.

Spoločenská aktivita doc. Beranovej bola, a ešte
stále je mnohostranná a komplexnejšia, rozvíjala
sa vo viacerých rovinách. Popri uvedenej pedago-
gickej, vedecko-výskumnej činnosti sa vinie jej dl-
horočná bohatá publikačná činnosť, od
študentských rokov po súčasnosť, v kultúrno-po-
litických a umeleckých časopisoch a periodikách.

Pri tejto príležitosti treba uviesť aj významnú
spoločensko-organizátorskú prácu Věry Beranovej
z posledných rokov – vo funkcii predsedníčky Vý-
boru národní kultury (od roku 2011), členky pred-
sedníctva Unie českých spisovatelů, členky
Association of Cech Art Critics, členky redakčnej
rady časopisu - kultúrno-politického štvrťročníka
Lípa a ďalších.

Popri týchto všetkých činnostiach potrebujem
spomenúť a poďakovať doc. Beranovej za dlho-
ročnú spoluprácu so slovenskými vysokými ško-
lami, najmä takmer s materskou Filozofickou
fakultou Univerzity Jana Amosa Komenského
a Katedrou kulturológie, s Inštitútom estetiky
a vied o umení Filozofickej fakulty Prešovskej uni-
verzity, ako aj s Katedrou filozofie Filozofickej fa-
kulty v Ostrave, s ktorými má ešte stále živé
pracovné vzťahy.

Cena Unie českých spisovatelů za rok 2013 sa
dostáva do dobrých rúk, udeľuje sa osobnosti,
ktorá si ju v plnej miere za svoju dlhoročnú ve-
decko-výskumnú činnosť, kultúrno-výchovnú, kul-
túrno-umeleckú a kultúrno-politickú prácu v plnej
miere zaslúži. ANNA FISCHEROVÁ

Estetika a umenie ako živá
súčasť každodenného sveta
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Milý Jaroslave, ze své knihovny jsem si vyndal
tvé knihy - jistěže nemám všechny, ale ty nejlepší
mám určitě - a několik dní si v nich znovu četl a li-
stoval. Pochopitelně jsem začal nejdříve poezií,
protože poezií jsi do české literatury vstoupil.
V Knize přání a stížností jsem si pozorně pročítal
cyklus Společenské hry a Malé obžaloby. Upoutaly
mne už tehdy před více než třiceti lety a četl jsem
je i nyní se stejným požitkem. Následovala Kapesní
sbírka zákonů, vět a definic, tu jsem si četl od za-
čátku až do konce, a pak Čtení z ruky, zvláště cy-
klus Čáry na dlani. Libí se mi na nich originální
nápady, které jsou v podstatě jednoduché, kdy pra-
vidla her, znění zákonů a definic, či chiromantii
s pregnantní racionalitou přenášíš do jednání lid-
ské společnosti. Čas na tvých verších nic neubral,
platnost jejich výpovědi o dění ve společnosti a po-
litice překračuje tehdejší dobu do doby dnešní.
A nakonec jsem si četl tvou bilanční sbírku Nejlepší
léta mého života. Jsou to verše psané na půdorysu
klasického rýmovaného čtyřverší, vypovídají
o tvých životních zklamáních, deziluzích a pro-
hrách. Graduje se v nich sebeironie a sarkasmus,
které jsou ti vlastní už ze sbírek minulých. Sbírka
vyšla v roce 1999 a je to vlastně tvá poslední
knížka poezie.

Škoda, žes byl poezii nevěrný a ona tobě a roz-
vedli jste se. Jako realista jsi dal přednost próze.
Na próze obecně si nejvíce cením umění vyprávět.
A ty vyprávíš, a vyprávět dovedeš, ať se jedná
o sbírky povídek jako třeba Noc s hlavatkou, Satan
a liška, Lásky z internetu, Hotelové povídky anebo
romány Kulisáci, Ryby táhnou proti proudu. Zvláště
chci upozornit na román KGB, klub globálních bez-
domovců, i když je škoda, že jsi ho vydal pod pseu-
donymem Jeroným Dubský. Čte se velmi dobře ten
satirický až pitoreskní román o lidech naší doby,
kteří se za každou cenu snaží uplatnit v politice
a zbohatnout. Nedávno se na knižních pultech ob-
jevil tvůj nový román Odcizená krajina, sága novo-
dobé české historie, kde se na osudu jedné rodiny
z Neveklovska promítají všechny zvraty, kterými
naše země prošla za uplynulých sedmdesát let.
A je dobře, že se v tomto románu přiznáváš
k svému jménu. Málokdo však ví, že jsi i autorem
her, zvláště skvělé hry z nemocničního prostředí

Na kůži se neumírá, a řady detektivek, které pub-
likuješ pod pseudonymem Michal Fieber. 

Společným jmenovatelem tvých próz je ironie,
v autobiografických textech sebeironie, sarkas-
mus, černý humor, nadsázka, společenská kritika,
a to dokonce i v detektivkách. 

Kdyby ses nejmenoval Jaroslav Čejka, tvé verše
a povídky by se předčítaly v rozhlase, určitě by ně-
které z tvých próz byly zfilmovány, redaktoři médií by
s tebou dělali rozhovory, získával bys nejrůznější li-
terární ocenění - tak jako každý spisovatel, který umí.
Nepochybuji o tom, že románům KGB či Odcizená
krajina by ministerstvo kultury udělilo granty na pře-
klady zahraničním nakladatelům a bohemistům.

Vzpomínám si, jak jsi před nějakým časem vedl
přes internet diskusi s jedním redaktorem Lidových
novin, který ti potvrdil, že i kdybys napsal sebelepší
knihu, nikdo jí nepřizná hodnotu a psát o ní ne-
bude. Říká se tomu cenzura tichem. Ve vědomí
mnohých kulturních redaktorů našich médií exis-
tuje imaginární seznam spisovatelů, kterým je
třeba dávat prostor, a spisovatelů, kteří jsou nežá-
doucí a jimž se prostor udělovat nemá. Patříš mezi
ty druhé. Každý z nich ví, čím jsi byl, a nikoho ne-
zajímá, co jsi dělal a jak. Možná by si mohli dnešní
normalizátoři alespoň přečíst tvou autobiografii
Aparát aneb Soumrak polobohů, který jsi vydal
brzy po převratu a v němž vyprávíš o svém půso-
bení ve vyšších patrech kulturní politiky. Možná by
pochopili, že jsi nechtěl jen netečně přihlížet chy-
bám a omylům tehdejších polobohů moci a blá-
hově sis namlouval, že věci budeš napravovat.

Už téměř čtvrt století jsi tedy spisovatelem ne-
žádoucím a jako občan druhořadý. Pokřivení de-
mokraté v pokřivené demokracii tě vydědili z české
literatury i z médií a zbavili tě veřejného slova. Po-
važovali by za vítězství, kdybys sám sebe zbavil
slova uměleckého. Slovo, nezávislé myšlení
a pravda patří člověku a ty si nedej vzít toto vlast-
nické právo. Především proto, že umíš. 

Koncem října jsi oslavil sedmdesátiny. Za Unii
českých spisovatelů ti přeji, abys dál nacházel
slova pro své umělecké vyjádření, aby sis v mysli
uhájil místo pro radost a těšil se ze všech dní, které
tě nezdolaly, protože jsi je nevzdal. Držím ti palce.

Michal Černík

Protože ses nevzdal
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Jemný, laskavý, s milým úsměvem. Takový je
Karel Srp. Pracovitý. Tichý. S takovými vlastnostmi
ideální tvor, se kterým by se dalo orat. Jenomže
pozor! Neznám tvrdošíjnějšího, tvrdohlavějšího
a neústupnějšího člověka, když se jedná o zásadní
věci. To vám jistě potvrdí i příslušníci bezpečnosti
nebo prokurátoři (ba i soudci) minulého režimu,
kteří s ním nesčíslněkrát přišli do styku. Noblesní
vystupování, noblesní chování. Přirozená elegance.
Tedy nikoli kvůli odívání. Přirozená elegance
ducha.  

Je takový člověk schopný nenávisti? Je. Nená-
vidí manipulaci. Manipulaci mediální, politickou,
manipulaci s fakty i s lidmi. Nejsem psycholog, ale
mám trochu pocit, jestli to nesouvisí s raným dět-
stvím. Malý Karel žil tenkrát s českými rodiči chvíli
ve Slobodnom slovenskom štáte. Se svými kama-
rády běhal ulicemi a vykřikoval protičeská hesla –
Čecha do mecha, mecha do vody… Muselo to být
správné, vždyť to vykřikovali všichni! Možná tam
se zrodila nedůvěra ke všemu, co křičí všichni.
A zřejmě i ta pro něho typická nenávist k davové
manipulaci. 

Karel Srp nebyl proti socialismu – byl proti kari-
katuře socialismu, která popírala ideály levicové fi-
losofie, ideály levicové politiky. Není proti němu ani
dnes. Jenomže to je jeho socialismus – odvozený
od původního významu toho slova. Socialismus re-
spektující svobodné názory, socialismus spraved-
livý, socialismus v zájmu společnosti. Kdy se
společnost stará o slabší, nenechá jim ubližovat
ani ekonomicky ani morálně. Zjednodušeným slov-
níkem tehdejších médií byl proti režimu. Tak jed-
noduché to ale nebylo. Nebyl jen proti tehdejšímu
režimu. Karel Srp je proti všem režimům, které po-
tlačují práva a důstojnost člověka. Nezávisle na
tom, zda to bylo, je nebo bude. Možná ne náhodou
ho dnešní média vidí téměř stejně jako ta minulá.
Dokonce používají velmi podobná klišé. 

Karel Srp je významnou postavou české kultury.
Jeho cílem je objevovat umělecké talenty, podpo-
rovat je, ale především dávat prostor těm, kteří jsou
alternativou oficiální kultury. Činnost Jazzové
sekce, která je nástrojem jeho snah, vždycky pod-

poroval a podporuje vlastními prostředky. Dříve
většinou svých příjmů, dnes většinou svého dů-
chodu. Mimochodem Karel málokdy vzpomíná na
měsíce strávené v kriminále. Pokud někdy utrousí
poznámku, je to spíš způsobeno roztrpčením nad
fakturami za nájem a energie Jazzové sekce a pro-
voz Rádia Hortus. Tehdy si často povzdechne nad
přístupem soudce, který ho tenkrát odsoudil:
„kdyby mi býval dal osm let, které navrhoval pro-
kurátor a ne pitomých pár měsíců, mohl jsem do-
stat náhradu, která by sekci stačila.“ Zřejmě
nemusím připomínat, že celé odškodnění za téměř
dva roky věznění, šlo na účet Jazzové sekce. 

Karel Srp je náročný ve výběru kulturních aktivit
sekce. Přímo podmínkou je, že se nejedná o umění
pro umění. Musí tam být sdělení, poselství. Jinak
ho to příliš nezajímá. Nemá vlastní umělecké am-
bice. Přitom by mohl mít. Je autorem několika knih
a rozhodně to nejsou knihy špatné. Kdysi, když
nutně potřeboval peníze (patrně zase pro Jazzovou
sekci), náhodně narazil na literární soutěž o nej-
lepší povídku. Účastnil se pod cizím jménem. Vy-
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Karel Srp – kulturně politický
fenomén naší doby
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hrál. Měl tehdy velkou radost. Ne kvůli osobnímu
úspěchu – ty peníze opravdu potřeboval.  

Karel Srp nebyl disidentem, protože mu bylo
ublíženo. Byl disidentem pro své ideály. Zatím celý
svůj život – a nepochybuji, že se to v dalších letech
nezmění - zasvětil šíření svobodné kultury. Kdysi
založil Jazzovou sekci. Tak ji tehdy pojmenovali,
protože byla sekcí Společnosti mladé hudby. Ne
nadlouho. Nejenom, že se osamostatnila. Šla sku-
tečně vlastní cestou. Po letech úspěšné činnosti
byla z moci úřední rozpuštěna. Důvody maně při-
pomínají Sokrata. Kazila mládež. Dneska ji znáte
pod názvem Jazzová sekce – Artforum. Její obno-
vení bylo podmíněno změnou názvu.

Karel miluje jazz. Proto sekci založil. Ale nikdy
se její činnost nezúžila právě jenom na jazzovou
hudbu. Stejnou lásku věnuje i například beatnické
poezii. On je tím neúnavným popularizátorem jmen
jako Ginsberg, Ferlinghetti, Jefferson. Když si dnes
naladíte na internetu Rádio Hortus, najdete tam
vedle komentářů k aktuálním politickým nebo kul-
turním otázkám, poznámkám k historii dávné i ne-
dávné, také dokonalý přehled Karlových
uměleckých lásek nebo alespoň hlubších sympatií. 

Do povědomí veřejnosti – a zdaleka ne jenom
mladé – vstoupila Jazzová sekce svou ediční čin-
ností. Nemá cenou vyjmenovávat všechny tituly.
Jsou dávno rozebrané a v antikvariátu byste se ne-
doplatili. Za všechny bych připomněl nejúspěš-
nější. Jak jsem obsluhoval anglického krále.
Bohumil Hrabal. Ne Karel Srp. Ten anglického krále
nikdy neobsluhoval. Pouze anglického prince Char-
lese pohostil v sekci šálkem „dělnického kafe“.
Nejenom tuto událost si můžete připomenout v ne-
obyčejné toaletní galerii Jazzové sekce. Desítky vý-
znamných tváří, spojených s historií i historkami
posledních moc moc let. Ne vzpomínky. Impuls.
Impuls k další práci.

Karel Srp je hluboce věřící člověk. Má ovšem své
náboženství. Věří v ideály. V čestnost, věrnost ná-
zorům, poctivost, morálku. Hlavním bohem jeho
panteonu je statečnost. Občanská statečnost. 

Neznám na světě ocenění, kde bych zaváhal, zda
mám na Karla Srpa pronést laudatum. 

Karle, děkuji.
Martin Houska

(Předneseno při předávání Cen UČS za rok 2013
v Praze, dne 23. 11. 2013) 
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Někdo do doby dnešní buší kladivem jako básník
Karel Sýs, někdo současný režim zase nakopává
s vervou a důsledností, jako to dělal Egon Bondy.
Jiří Stano svou popřevratovou tvorbou satirickou
zase strhává z kapitalistického liberalismu a jeho
hlasatelů masku lidumilů a obnažuje jejich skrytou
podobu výsměšně se šklebícího sobectví a aro-
gantní nenažranosti. Vždyť král je nahý, jakoby volal
Jirka jako ten chlapec v Andersenově pohádce Cí-
sařovy nové šaty. Především pak jeho tvorba epi-
gramatická, kráčející neomylně ve stopách
velikánů, jako byli Karel Havlíček Borovský nebo
předčasně zemřelý Jiří Haussmann, je nepokřive-
ným odrazem naší dnešní pokřivené postmoderní
doby, která obrátila vše vzhůru nohama. Doby, kde
hodný rovná se blbý, kde je slušnost braná jako
slabost. Doby, kde lež se producíruje všem na
očích v oděvu, který servala z těla pravdě, než jí
zahnala do kouta mimo dosah nepovolaných očí.
Doby, kdy nevíme, co nám přinese zítřek, kdy život
většiny probíhá pod knutou strachu ze ztráty za-
městnání a hrozbou následného živoření. A to ještě
v tom lepším případě. 

Jiří Stano se narodil 29. ledna 1926 v Ostravě,
v rodině důlního geometra, několik desítek metrů
od bran koksovny a šachty František v Přívoze.
V jeho příbuzenstvu pracovalo na šachtě přes 20
havířů a důlních techniků. Jeho předkové sem při-
šli za prací v 19. století ze Západní Haliče, odkud
je za c. k. habsburské monarchie vyštvala nesne-
sitelná bída. Poznamenán také tímto nelehkým
údělem svých předků již tehdy věděl, na čí straně
bude stát. Studium na reálném gymnáziu přerušilo
za německé okupace totální nasazení ve Vítkovic-
kých železárnách a na šachtě František. Po šichtě
vystupoval v ochotnickém spolku Klicpera a hrál
na piáno v dixielandové kapele. Po skončení 2.
světové války se věnoval studiu sociologie, psycho-
logie a historie na Univerzitě Karlově. V roce 1950
ho pověřili řízením nakladatelství Rovnost, kde pra-
coval 2 roky až do chvíle, kdy obdržel povolávací
rozkaz. Leč po absolvování dvouleté povinné vo-
jenské služby se neměl kam vrátit, Rovnost už ne-
existovala. Nastoupil proto do redakce Rudého
práva jako fejetonista a reportér. Asi nikoho nepře-
kvapí, že jeho literární začátky - divadelní hra Na-
talie, scénář k filmu Milujeme a kniha povídek

Havířská čest byly
věnovány práci
horníků. Po celý
život ho ostatně
fascinovali lidé
práce a jejich poc-
tivé úsilí vynaklá-
dané pro lepší
příští naší společ-
nosti, nevidí je ale
nijak černobíle. To vše najdeme v jeho publicistice
a beletrii, zvláště výrazně v knize hrdinech socia-
listické práce Padesát statečných. Jeho nesporný
talent a nadšení pro budování a upevňování soci-
alistického zřízení v ČSSR se uplatnily také při
vzniku novodobé portrétní reportáže. Zvládl mist-
rovsky kompoziční složky portrétu, umění citlivé
kresby na malém prostoru i umění gradace a po-
inty textu. Teoretik žurnalistiky Karel Štorkán ho
přiřadil ve svém hodnocení po bok takových autorů
poválečné reportáže, jako byli Jan Drda, Adolf Hoff-
meister, Karel Konrád, Jiří Marek, František Gel (viz
Sešity novináře č. 4/1964). Stal se nakonec auto-
rem celkem 2000 reportáží, črt a fejetonů, ze kte-
rých sestavil 10 knížek. Jiné reportáže a črty
vytěžil z cest po Evropě, obou Amerikách, Africe
a Asii, ze kterých sestavil 7 cestopisných knih. 

Šest let Jirka působil jako stálý zpravodaj pro
Bulharsko, Rumunsko, Turecko a Kypr. Bulharsko
mu přirostlo k srdci natolik, že se naučil tamnímu
jazyku, což zužitkoval v překladech několika knih
z bulharštiny i ve svém soukromém životě. Do Bul-
harska ho posléze doprovázela jeho druhá žena
Marlena, což byla Bulharka, se kterou se seznámil
v Praze, kde studovala na lékařské fakultě Univer-
zity Karlovy. Tehdy zjistil, že pořídit přijatelné byd-
lení pro rodinu v Praze není vůbec snadné. Snazší
se ukázalo sehnat pro manželku práci, našla se na
patologii ve Vojenské nemocnici ve Střešovicích.

Vedle dominující žurnalistiky se věnoval také
tvorbě dramatické – divadelní, filmové, rozhlasové,
televizní. Jirku nikdy žádné svinstvo a špína a ne-
spravedlnost nenechávalo chladným. Jeho poctivá
angažovaná literární a publicistická činnost nezů-
stala bez povšimnutí a byla po zásluze oceněna
Řádem práce a Státní cenou, která mu byla pře-
dána na Hradě prezidentem Gustavem Husákem. 

NEJSME JAKO ONI
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Po listopadovém převratu roku 1989 má pro-
blémy s publikováním své tvorby, stejně jako mnozí
další na levici, kteří zůstali věrní svému přesvěd-
čení a sami sobě. Trestem za to, že si neposypali
hlavu popelem a nezřekli se svého světonázoru,
byla nekompromisní snaha ze strany slouhů nově
restaurovaného kapitalistického režimu o jejich vy-
těsnění z literatury spolu s jejich ostrakizací. Jirka
ale dres nepřevlékl, ke dnešku ho nosí, a to za kaž-
dého počasí, už 67 let. 

Po převratu psát nepřestává, ale první kniha mu
vychází až v roce 1996, kdy Daniel Strož ve svém
nakladatelství Obrys/Kontur v Mnichově vydává
jeho sbírku epigramů Nejsme jako oni, v edici Poe-
zie mimo domov (PmD), v pověstné černé řadě se-
šitů „nespoutané“ české poezie. V současnosti má
Jiří na svém kontě již 35 knižních titulů – románů,
knih povídek, cestopisů, reportáží, básnických sbí-
rek a překladů z bulharštiny. Ze své polistopadové
tvorby si nejvíce cení svého románu Křížová cesta
tří Františkánů, který vydal u OREGA v roce 2001 na
vlastní náklady. Nejde tu o členy františkánského
řádu, jak by se snad mohlo někomu zdát. Jedná se
o životopisné vyznání, složení poklony náročnému
havířskému povolání a hornické kolonii, kde se na-

rodil a roky žil. S románem si prošel ale nejprve
sám křížovou cestu, když s jeho rukopisem marně
několik let obcházel různá nakladatelství. 

Napsal také několik knih pro děti, například sou-
bor 130 čtyřverší, který vydal pod názvem Vašík,
Kuba a jejich svět v nakladatelství Svoboda Servis
v roce 2009.

Jeho nezlomnou tvůrčí snahu dokresluje citát
Seneky mladšího: “Klid bez literární práce zna-
mená smrt a pohřbení člověka za živa.“

Vedle své spisovatelské a publicistické činnosti
se rovněž stal v roce 1993 spoluzakladatelem ob-
čanského sdružení Výbor národní kultury a poté
v roce 2000 i Unie českých spisovatelů.

Pro novináře, reportéra, prozaika a satirika Jiřího
Stana platí myslím slova valcíře Josefa Kalabuse,
která kdysi zařadil do jedné ze svých přesvědčivě
napsaných reportáží: „ Kdybych přestal dělat, tak
umřu. To bych opravdu nevěděl, proč na tom světě
mám být. Pocit nepotřebnosti zabíjí, a ne choroby.
Jen práce drží člověka při životě, a vědomí, že tě
lidé potřebují, že jsi ještě něco platný.“ 

Jan Poláček
(Předneseno při předávání Cen UČS za rok 2013

v Praze, dne 23. 11. 2013) 
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Chci poděkovat jednak těm, kteří ocenili mojí téměř
sedmdesátiletou práci na literární líše a i kolegovi Janu
Poláčkovi – kterého známe jako obětavého nehono-
rovaného šéfredaktora dnes už populárního časopisu
Lípa, i jako bystrého publicistu – a to za jeho povzbu-
divá a přívětivá slova. Proč bych to zapíral. Zalichotila
starému bardovi.

Konečně, už i Erich Maria Remarque kdysi napsal,
že spisovatele je třeba občas pochválit, nejen kritizo-
vat, aby měl chuť, mnohdy i odvahu, pustit se do další
práce.

K takovým pochvalám patří i různé ceny. Tu první
jsem dostal už dávno, za divadelní hru, kterou uvedlo
Vinohradské divadlo v režii Jiřího Frejky, v hlavní roli
s Radovanem Lukavským a s mým ostravským rodá-
kem Vlastimilem Brodským. Bylo to vskutku dávno, na
podzim roku 1949.

Slova poroty, která udělila cenu dnešní - „Za celo-
životní dílo“ – přiznám se, mnou poněkud zacloumala,
neboť by se dala synonymicky přeložit jako „věnec na
hrob“.

Mezi oběma milníky plynul čas, v němž nám bylo
souzeno žít, nalézt v něm své místo i motivy k radosti
z práce. Byl to čas dramatický, připočteme-li my pa-
mětníci dobu německé okupace, v níž procházet jejími
úseky nebylo pro mnohé snadné, přesněji řečeno –
bylo kruté. Důležité bylo neustoupit od svého ideálu,
který jsme přijali jako kompas pro náš další život po
válce.

Prostě, hnali jsme se upřímně a důvěřivě do nových
časů, kde mělo být líp. Psali jsme o tom poctivě ro-
mány, eposy, divadelní hry a budovatelské verše a oče-
kávali až uspěchaně ten vysněný den, jenž se už blížil
na dosah, a který už bude trvalý, jak nás ujišťovali naši
tehdejší kormidelníci.

Mou životní a hlavní profesí se stala žurnalistika,
která mne uchopila do své moci hned v prvních květ-
nových dnech roku 1945. Po amatérské průpravě na
gymnáziu, kde jsem jeden rok vydával a ručně psal
třídní noviny, než mne okupantská mašinérie zařadila
mezi ty, kteří měli v šachtě zachraňovat její drolící se
moc, jsem se cítil způsobilý zkusit to v opravdových
novinách.

Ze čtyř krajských deníků Národní fronty, které se
objevily v trafikách – národně socialistických, sociálně
demokratických, lidoveckých – jsem si vybral komu-
nistickou Novou svobodu, která odpovídala mému cí-

tění, upevněnému téměř dvouletou prací mezi horníky
a chlapy z rodinného kruhu. Dodnes nosím v sobě
vzpomínku na okamžik, kdy mi zakladatel a šéfredak-
tor deníku Vilém Nový, předválečný ostravský posla-
nec, který se vrátil s košickou vládou z exilu, předával
legitimaci spolupracovníka redakce.

Od samého počátku se moje novinařina zaměřila
na beletristické žánry, reportáž, fejeton, črtu. Později,
už jako profesionál v Rudém právu, jsem tyto žánry
zapojoval do oblasti, jež se dnes označuje jako inves-
tigativní.

Jako vysokoškolák jsem našel rychle cestu ke kul-
turně-politickému týdeníku Vysokoškolský předvoj,
který byl řízen i sepisován brigádnicky, tj. bezplatně,
posluchači různých fakult. Tento způsob vydávání
a naplňování obsahem známe i dnes, například u ča-
sopisů Lípa a Slovanská vzájemnost.

V Předvoji jsme se Zdeňkem Mahlerem nesli odpo-
vědnost za kulturní rubriku. Svými lyrickými a budo-
vatelskými verši obohacovali obsah novin tehdy už
oceňováni Pavel Kohout, Oldřich Kryštofek, Standa Ne-
umann, Jan Štern, Karel Šiktanc, Jaromír Hořec, Vlas-
timil Školaudy, Ivan Skála, Mirek Florian a další.
Dvouletá doba v Předvoji pro mne byla velkou školou
a plodných seznamování s tvůrci, kteří se zapsali do
dějin české literatury.

To byly roky 1946 až 1950, kdy jsem dělil svůj čas
mezi studium na fakultě a práci v redakci.

Ale vraťme se k investigaci. Skláním se před někte-
rými dnešními kolegy, za všechny bych jmenoval Jo-
sefa Klímu, za jejich odvahu, skláním se před lidmi
posedlými bojem proti všem padouchům, šmejdům
ekonomickým i politickým. Vím, jak se za takovou čin-
nost platí, ba i platilo. Sám jsem měl kdysi namále,
když jsem přišel na rub působení jedné velmi vlivné
okresní čtveřici, kterou spojovala chuť pěnivého moku,
a uveřejnil jejich praktiky a počiny, jimiž ve jménu ideje
vládnoucí strany udržovali nedotknutelnost svých pa-
šalíků.

Žurnalistice vděčím za mnoho námětů a podnětů,
jež jsem zužitkovával v literární tvorbě. Po listopado-
vém převratu a trvající bezcharakterní době se pro
mne stala novinářská profese jedním z hlavních zdrojů
pro satirickou tvorbu. Nejbohatším pramenem pro ni
jsou Televizní noviny a Radiožurnál a bulvární tisk,
z nichž člověk někdy nabývá dojmu, řečeno hyperbo-
licky, že žije mezi samými vrahy, bídou a degradací ve-

S otevřeným hledím
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hnanými sebevrahy, chamtivými velkozloději, zkorum-
povanými politiky a przniteli dětí. Poslech zpráv při-
padá člověku nezřídka jako školení v otrlosti. Truchlivé
je, že v polním tažení pravdy a lásky není vidět konce.
A pak se divme, že nejzaměstnanějšími lékaři jsou
psychiatři.  

V mé tvorbě přední místo zaujala forma epigramu
– jak by řekli vojáci, útvar rychlého nasazení. Což o ro-
mánu či o knize povídek nelze říci. 

Satira a epigram nebyly nikdy vítaným čtením vlád-
noucích tříd a zvláště jejích představitelů. Působily
totiž jako blechy v kožichu, jak epigram nazval Bedřich
Václavek. O satiře, kterou jsem se systematičtěji a ob-
sáhleji začal zabývat od roku 1990, platí jeho další
slova: „Satiru vždy podmiňovalo společenské napětí,
znamená to, že vycházela ze stavovských rozdílů
a třídních rozporů. Je tedy ukazatelem a sociologic-
kým dokladem, z něhož lze vyčíst více, než z učeného
traktátu. Satira není určena pro pobavení, ale je obža-
lobou a útokem“.

Jan Čarek zase satiru kdysi označil jako za „napůl
vtip a napůl vztek“.

Ten můj vztek se začal objevovat v novinách s ob-
jevením Haló novin a Naší pravdy. K jeho prvnímu po-
převratovému shrnutí do knihy pomohl Karel Sýs
a Daniel Strož se svým mnichovským vydavatelstvím
OBRYS/KONTUR. Sbírka s názvem Nejsme jako oni
zde vyšla v populární edici Poezie mimo domov
v roce 1996. Oběma kolegům jsem vděčen, neboť
povzbuzen touto knížkou, začala moje nová literární

cesta satirika. Moje poslední, šestá sbírka satir Hej,
vy tam nahoře, byla vydána letos v červnu v nakla-
datelství FUTURA.

Satirik není opěvatel režimu. Satirik patří bytostně
k opozici, jak to dokazují všechny dosavadní sociálně
politické formace, a patrně bude trvat i ve společnosti
beztřídní. Protože satira je především o člověku a jeho
mravním vybavení.

O trvalé oblíbenosti epigramu svědčí i jeho věk –
uplynulo už okolo 1940 let, co ho jeden z největších
římských básníků, Martialis, vytvořil. Největšího úspě-
chu s epigramy zažil, když je v roce 80 našeho věku
recitoval před padesáti tisíci účastníků slavnostního
otevření římského Colossea.

Dnes jde o to, aby satira, podnícena a inspirována
hospodářskými, sociálními a politickými podmínkami
společnosti, zaznívala ostřeji, hlasitěji a polyfonněji,
aby brala na sebe výraznější úlohu burcující polnice.
Ne každý básník – vyjma takových, jako jsou Sýs, Čer-
ník, Žáček, Strož a další – je schopen a ochoten hlásit
se s otevřeným hledím po bok postihovaným a poni-
žovaným a umlčovaným veršem spravedlivého nesou-
hlasu a odporu. Veršem, který odhaluje a zesměšňuje
zlo, jde po těch, kteří lidem škodí.

Vím, že satirici, posedlí bojem proti zlořádům všeho
druhu, nemohou vyléčit a vymýtit všechno zlo, avšak
je dobře, že jsou. Jsou schopni vytvářet minimálně
proti padouchům všeho druhu atmosféru odpudivosti
a hnusu a vyvolat tak potřebu před nimi si odplivnout.

JIŘÍ STANO
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DNY, KTERÝMI PROCHÁZÍM
Dny, kterými procházím
jsou nejkrásnější
Životem mne přemáhají
a nebem věnčí mou hlavu

Noc mne vždycky dostihne
a cesty předhoní
Hory mne pokaždé převýší
Tak jako mnoho jiných

Maják, který ve mně svítí
mi dává jistotu
že nezabloudím a neztroskotám
Tak jako mnoho jiných

Lidský vichr bez milosti 
smetává všechno přežité
Dokazuji mu sebe tím
že před ním neuhýbám

PŘESVĚDČOVÁNÍ
Vy netrpěliví!
Nechte se přesvědčit oblázkem
že k dokonalému tvaru
se roste mnoho staletí

Vy úslužní!
Cožpak nevíte, že potlesk mocným
je zítřejším potleskem
na vašem pohřbu?

Vy nesmiřitelní!
Nedivte se své zášti
když hrany jejích kamenů do krve
nakonec rozdírají i vás

Vy malověrní!
Nechlácholte se, že i ten
kdo nemá křídla
může vzlétnout v pařátech supa

Vy budoucí mrtví!
Dělejte vše s takovým zaujetím
jako by se právě z vašich rukou 
rodil svět!

POCTA RODIČŮM
Matko vesmíru
matko země
matko setby
matko úrody
matko všeho živého

matko mé řeči maminko má
buď skrze mne vidomá

Otče rozumu
otče pravdy 
otče osudu
otče porážky i vítězství
otče vlasti

otče mého dětství tatínku můj
navždy ve mně stůj

PODOBY RUKOU
Jak vypadají ruce
zbavené práce?
- Tak jako studna
z níž vodu nečerpají

Jak vypadají ruce
které dovedou pohladit?
- Tak jako křídla motýla
když se modlí

Jak vypadají ruce
které zabily?
- Tak jako kámen
zaťatý v pěst

A jak vypadají ruce
které jsou nejkrásnější?
- Tak jako ruce
které zachránily

MICHAL ČERNÍK 
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ÚHEL POHLEDU
V noci sedávám na lavičce
a dívám se na svět
všemi hvězdami

Spatřuji život
Tu smrtelnost
která se zrodila na počátku stvoření

A spatřuji lidi
Tu nedokonalost
která svět patrně zahubí

TEN PRVNÍ
Ten první varuje před zlem už tehdy
kdy ještě neudeřilo
Ve svém těle pociťuje
bolest a bídu světa

Ten první spatřuje podobu budoucnosti 
jež stále nemá ani kontury
A již ho získává pravda
která teprve najde své lidi

Ten první už dnes zabydluje zítřek
Jako nevidomý, kterého přivádí světlo
Jako hluchý, kterého přivolává píseň
Jako prorok, který tvoří budoucí většinu

DALEKO STÍN, DALEKO SAD
Celý den jsme z pozemku
vybírali kameny
a pak je pod svahem
rovnali napříč,
aby déšť nesplavil hlínu.
Tady zasadíme jabloně,
říkával tatínek
a z termosky pil čaj
a kouřil partyzánky
a ještě byl daleko den,
kdy nám parcelu seberou.
A jenom zem nás přinutila 
ohýbat své hřbety
jak už před nikým,
ona byla naším spodním životem,
žár byl vysoký,
nejvyšší v poledne,
k řece bylo daleko,
daleko byl sad,
daleko byl stín

a stín tatínkův
byl stínem stromu
a rostl, rostl, rostl,
větví uvízl mi na duši
a zdálo se, že nebude mít,
že nebude mít konce.

Konec.

TUCTOVÁ HISTORKA Z DĚTSTVÍ
S Dirkem z naší ulice jsem se rád neměl.
Bylo mu deset let jako mně. 
Jeho tatínek, důstojník wehrmachtu, padl za války
a on s maminkou bydlel 

v podkroví rodinného domku.
Kdykoliv mne Direk viděl, nadával mi
a do nadávek pletl německá slova mišuge a švajn.
Zásadně mi nadával jen ze zahrady skrze plot.
Jednou jsem dělal nevšímavého,
a když jsem ho míjel, vyskočil jsem na zídku,
a pěstí dal Dirkovi přes plot ránu, až se svalil.
Pak jsem pokračoval domů.
Po chvíli u našich vrátek zazvonila 

Dirkova maminka
a mé mamince rozezleně ukazovala

na dlani dva zuby, 
které jsem Dirkovi vyrazil.
Zhrozil jsem se a utekl.
Domů jsem přišel až k večeři.
Maminka ze skříně nevytáhla rákosku,
jen mi dala chleba se sádlem a škvarky a mlčela. 
Jedl jsem a taky mlčel.
To ticho ale nebylo úvodem k výprasku.
Maminka se pak pousmála a řekla:
„Máš štěstí, byly to jen mléčné zuby,
už si ho nevšímej.“
Jako bych v jejím hlase cítil tichý souhlas 
i pýchu, že jsem se nedal.
Možná si to namlouvám až teď.
Ale nikdy potom jsem se nenechal urážet

a ponižovat.
Někdy jsem za vzdor platil ztrátou zaměstnání.
Do role ponížených a urážených se

každý odsuzuje sám,
když si ji nechá vnutit od jiných.
Nakonec zatratí svou hrdost 
a přijme poddanskou úlohu psa.
Přijme ji jednou a má ji mít navždy jako trest.

www.michalcernik.cz
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VÁNOCE NA HORÁCH
Mám rád krajinu zasněženou
mezi kopci dolinou,

mrazivé noci
v Mariánském údolí.

Zdobnické stráně
sněhové pláně,

křupající sníh
pod nohama.

Mám rád krajinu
Orlických hor,

zahalenou do vánočního snění
a novoročních přání.

JARNÍ BLUES
Kapky deště bubnují
na okenních římsách
své jarní blues.

Sluneční paprsky
mezi mraky
co chvíli vykukují.

Mezi tím vším
poletují sněhové vločky,
záchvěvy
loučící se zimy.

ČAS ZIMY
Barvy léta zežloutly
podzimem,
meluzína prohání se
za komínem.

Krajinu Orlických hor
jinovatka ozdobila
stříbrným třpytem.

Poletující sníh,
ledové květy v oknech
oznámily čas zimy,

vánočních svátku,
čas loučení,
se starým rokem.

POEZIE ZIMY
Do bílých šál hory se halí,
stromy a chalupy čepice nasadily,

pole a luka se přikryly bělostnou peřinou
v oknech ledové květy rozkvetly.

Mráz zalézá za nehty,
mrzne, až praští,

nastává čas poezie zimy
a jejich radovánek.

Čas stavění sněhuláků
a radosti z vánočních svátků.

JAN DAWIDKO
Narodil se 31. 3. 1946 v Praze ve znamení Berana. Po absolvování SOU

chladírenského v Častolovicích pracoval v Kovoslužbě Praha. V letech
1968 až 1988 žil v Chodově u Karlových Varů. Pracoval jako mechanik mě-
ření a regulace v Palivovém kombinátu Vřesová HDB Sokolov. Po ukončení
dvouleté večerní školy pro novináře externě působil jako člen redakční
rady Sokolovského revíru. Zároveň byl vedoucím redaktorem podnikového
časopisu Vřesovské mládí. Mezi lety 1988 a 1997 pracoval jako správce
na Škole v přírodě v Habrové, Rychnov nad Kněžnou. Poté rok působil jako
člen Bankovní ochranné služby Komerční banky v Kostelci nad Orlicí. Od
roku 1999 byl zaměstnán jako školník, údržbář a topič na OÚ Častolovice.
V červnu 2001 odchází do invalidního důchodu. Od téhož roku je členem
UČS a VNK. Věnuje se psaní pohádek, dětských říkadel a básní. Má zajímavého koníčka - sbírá kovové
zvonky. Ve své sbírce jich dosud shromáždil přes 400 kusů z různých zemí. 

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_04_2013_LIPA  08.12.13  13:57  Stránka 22



23

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

ZA RANNÍHO ROZBŘESKU
Pod jezem
viděl jsem,

za ranního rozbřesku
prádlo prát panenku.

Sukničku vykasanou
halenku rozepnutou,

viděl jsem panenku,
halenku rozepnutou

dvě krásná ňadérka
k vodě klesnout.

Prádlo, když vyprala
na slunci vybělila,

potom se celá
do vody ponořila.

PLODY LÉTA
Oči jak pomněnky
děvče mělo,

trhala borůvky
léto bylo.

Sluníčko svítilo
a mně se chtělo
obejmout její tělo.

Rozepnout blůzičku
pohladit kozičku,

ach božíčku, trošíčku,
moc se mi chtělo.

MLÁDÍM
Mládí je krásné a nespoutané.
Mládí opojné
svou krásou čisté duše.

Mládí je neklidné
jak jarní počasí.

Mládí je pomíjivé,
je třeba ho vychutnat
pomalými doušky až do dna.

MILOVÁNÍ
Milovat chtěli se zas a zas
však hodiny odbily jejich čas,

oba tam stáli
chvěl se jim hlas.

V obětí splynuli
zas a zas.

JÁ NE
Ne to nebyl jsem já
to byla ruka
co hladila tvé vlasy.

Ne to nebyl jsem já
to prsty se dotýkaly
tvého těla.

Ne to nebyl jsem já
to rty líbaly
tvá ňadra.

Ne to nebyl jsem já
to ústa zašeptala
mám tě rád.

PLYNUTÍ ČASU
Tak jako voda plyne
korytem řeky,

střídá se jaro s létem,
podzim se zimou.

Tak čas mládí
blíží se ke stáří.

Není hanba byt stár-
Mít šediny je dar.

RŮŽENEC
V růženci po babičce
korálků zbylo pár.

Až poslední
z korálků
promodlí náš čas,

nastane předání růžence
každému z nás.
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SMÍCHOV
Plivat do studánek
To my umíme
Nevšímat si Dělat psí kukuč Poťouchle se hihňat
to my Češi umíme
v těchhle disciplínách jsme světoví

Růžový tank to je ono
náš sladký bolševik

Odjeď domů růžový tanku
a nezadávej si s místními nácky
na tvé místo se beztak už dlouho tlačí 

bronzoví trpaslíci
Nestůj tu jako opařený a jeď domů
růžový tanku číslo dvacet tři
Tady by tě nečekalo nic dobrého
leda ještě veselejší latex

To co ti provedli
vejde do dějin špíny
které umělecky ztvárňuje
markýz de Sade v paruce z čajových růží

Odjeď domů Ale překousneš-li všecko
tak se aspoň pod svou plachtou pootoč 

směrem k stanici metra
co stále slyší na jméno Moskevská
i když neutichá veliký happening

SOUMRAK
Zdvihl jsem prapor, který ležel v blátě.
A za posměchu metařů i elity
nesl jsem těžký, hanbou pokrytý
prapor... To bylo krátce po převratě.

Já zavařil si vskutku vrchovatě.
Přejděme mlčením ty speciality
kuchyně zdejší: řezy s pomfrity...
A s oblohou... Stop! Teď žhne rudozlatě

obloha nad městem, roztřepený pruh nebe, 
jež možná věští déšť. Znovu mě zdviháš, tího
prastaré zástavy a srpku dorůstajícího;

znovu mě zdviháš ze dna úpalu, co zebe!
Dík něžným infarktům se motám při zemi...
V hrudi však kladivo, kladivo bije mi.

OHEŇ
I hrdličky jsou pro válku
a válce přitakává
mír jenž má vzornou morálku
Zarytě mlčí tráva

S vojnou je smířen mnohý kněz
nemluvě o vrchnosti
Poušť ale šeptá do nebes
že zařvou spíš ti prostí

Na burze žhavou lambádu
tancují dolar a libra
Zas oheň sněží z Bagdádu
a do plamenů džihádu
noc vychrstla džber stříbra

ta tisící ta nultá noc
Kormorán volá o pomoc
zakrátko bude CNN
vysílat živě soudný den

MIROSLAV FLORIAN
Narodil se 10. 5. 1931 v Kutné Hoře, vystudoval na FF UK knihovnictví,

pracoval jako redaktor v Čs. rozhlasu a v nakladatelství Československý
spisovatel, kde redigoval sbírky poezie. Svou první básnickou knížku vydal
v sedmnácti letech ještě jako student gymnázia, poté následovalo na čtyři
desítky básnických sbírek a několik knížek veršů pro děti. Zemřel v Praze
roku 1996 v den svých pětašedesátých narozenin.

„Básník, který žije svou dobu, který intenzivně a charakterně prožívá
to, co je mnoha lidem společné – a pro každého vždycky jedinečné - bás-
ník, jenž je v tkáni celku tou tomanovskou nitkou tak prudce citlivou - ta-
kový básník, když vyjádří sebe pravdivě a bez retuší, které se ostatně po
čase poznají, vytváří poezii své doby.“

Fo
to

 K
ar

el
 M

ev
al

d

Lipa_04_2013_LIPA  08.12.13  13:57  Stránka 24



25

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

I taláry jsou pro válku
i kvazary jsou pro válku
jasnovidky jsou pro válku
dobro a slast jsou pro válku
parlamenty jsou pro válku
po zkušenosti dějinné

Hořící archo sykni ne

VIOLISTOVY OTÁZKY
Hrál jsem a prohrál co se dalo.
Porcelán něžně rozbitý
vícero slonů natrvalo
už zbavil suverenity.

Jeseni, haló, to jsi ty?

Prohrál jsem, ale start byl skvostný;
já přeskočil i zdusal pár
překážek z proutí, jehož ostny
vnikly až do mých kapilár.

To jsi ty, ozvěno všech jar?

Kam šlápnu, tam se chytne plevel,
šalebná, mstivá travička.
Ne oblázek, spíš tmavý krevel
zaslechne v spánku její ševel,

jenž taky mne prý pohýčká.

Úchvatně končí krasojízda,
porcelán lásky rozbitý
nasněžil do prázdného hnízda.
Kdo zvedá růžky z ulity?

Měsíci, hleďme, to jsi ty...

A přesto couváš, zlatý hřebe:
prohrábneš mamutí svůj krb?
Budiž nám nakloněno nebe!
Nebo alespoň ticho vrb,

co padá na Ohři a zebe.

ZVONOBITÍ
Dotloukla půlnoc, já jsem ještě vzhůru;
se sirkou v zubech látám korekturu.

Ač chci být přesný jak Paul Valéry,
těžko už opravím chyby a maléry.

Bude půl druhé, čtu si usedavě
své medy o lásce. Při obzvlášť hořké kávě.

Tečka. Nebo snad tři pihy se tu sběhly?
Ne, to jsou stopy jemnocitné jehly.

A deleatur na srdeční stěně
zlořečí kdečemu, však nikoli té ženě.

I dneska zřejmě vstala kolem páté:
chystá si k snídani jasmíny nebo maté.

Čaj odemyká lžičkou, malou lží -
a přitom obrys chrámu vykrouží.

Kdopak to asi z pražských věží hlásí
moje nanicovaté mezičasy?!

Teď sklonila se kratičce a zticha
nad spícím synem, pro kterého dýchá.

Chlapec má oči po mně, po ní vlasy.

Poslední báseň Miroslava Floriana:

POLNÍ TRÁVA
Už jsem se smířil skoro se vším,
s kdejakou hořkou pilulkou.
Prý se v tom směru ještě zlepším,
Asrael tvrdí fistulkou.

A havrani mi blahopřejí
jednotlivě i sborově,
že šibenička na veřeji
nestrádá u mne citově.

Už srozuměn jsem značnou měrou
s vrtochy času, počasí
i s obezřetnou atmosférou,
jež reptá, avšak souhlasí.

Navěky zpečetěno skóre,
co odsoudí mě k sestupu...
Až pod závěje černokoré.
Tam řeknu travám: Šavle hore!
V tvém jménu, Bože zástupů.

Náš výběr pochází z knihy Bratrstvo krkavčí
pracky, vyd. FUTURA, Praha 1999
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Důchodová
Na reformu důchodovou
všichni už se těšíme
zda si peníz ušetříme
s jistotou však nevíme.
Na soukromé fondy v Česku
ani blázen nevěří,
vykradou je tuneláři
než výplata udeří.
Také prázdná státní kasa
zlověstný plán ukrývá,
po maďarsku spolkne peníz
jak Jonáše velryba.

Armádě a senátu
pan Vondra dal vale,
americké CIA
věrný bude dále!

Příkladná
Blonďatého Breivika
byly plné noviny,
vraždil norskou levici,
zaslouží Řád hrdiny.

Budiž zářným příkladem
pravicové mládeži,
na životech chátry jí
jenom málo záleží!

Cyklická
Dnešní lidstvo nepochopí,
(což je pro něj typické),
starý Marx co dávno věděl, 
krize že jsou cyklické.

Dokola se opakují 
blahobyt i lidský hlad, 
miliardy na své kůži 
poznaly to mnohokrát.

Přesto věří kapitálu 
tihle tupci nosatí, 
třebaže si opět znovu 
hloupé hlavy namlátí!

Chrastavská
Na chrastavský „atentát“
díváme se s vtipem,
nakonec byl zdařilým
televizním klipem.

Střílelo se plasticky,
ochranka se smála,
málem atentátníka
upláchnout nechala.

S republikou v rozkladu
smířit se nesmíme,
varování Vondrouše
snadno pochopíme!

Za regály plné zboží
prodali jsme jistoty,
exekuce připraví nás
o poslední kalhoty!

Třináctá
V novém roce třináctém
hůř tu bude nesporně,
velké daně, prázdné měšce,
žít se bude úsporně.
Kolikrát už po převratu
utáhnem si opasky,
tváříce se zarputile
bez pravdy a bez lásky!

Pan Landa je z komunistů
celý naměkko,
k fašizmu už v české zemi
není daleko!

Ze svobody projevu
na mozek nám šplouchá,
on to naše kecání
nikdo neposlouchá!

JAN CHODSKÝ
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Za co zemřel Kristus,
víme dlouhý věk, 
rozhodně to ale
nebyl majetek!

Epopejní
V demokracii už
mnohá díra zeje,
o švindlech lze napsat
celé epopeje.

Hrabivost se stala
všenárodním krédem,
masmédia lidem
mažou ústa medem.

Zase stojí národ
jak ten černý vzadu,
levně rozprodáván
pod cizáckou vládu!

S církvemi se vyrovnáme
S církvemi se vyrovnáme,
pravil Nečas kdesi,
vrátíme jim místo peněz
pole, louky, lesy.

S řešením tím máme ale
problém převeliký:
kde vzít pro ty farské lány
dělné robotníky.
Poděkujte ODS
TOPce, také LiDem,
že nám holé zadnice
obnažují s klidem!

Kasovní
Velké chrámy konzumu 
vystavěli cizáci, 
naše malé výdělky 
snadno se v nich utrácí.

Kacířská
Svatým se stal polský papež
za pár štvavých vět,
Jan Hus ale kacířem je
dlouhých šest set let!

Policejní
Policejní odposlechy
šmírují i poslance,
kvůli korupčnickým hříchům
nebude jim do tance.

Nahrajou si jejich hlasy
při projevech důkladně,
a potom je na ně chytí
v Praze, v Chebu, na Kladně.

V jejich bytech pod podlahou 
najdou měnu ukrytu, 
čímž nám zcela zdecimují 
politickou elitu!

Opojná
Mnoho lidí v Česku žije
v sametovém opojení,
ačkoliv už přes dvacet let
žádný důvod k němu není.

Tahle nemoc v dnešní době
pro lidi je málo vhodná,
zvlášť když léčbu nechce hradit
žádná zdejší pojišťovna!

Papežská
Do kostelů prý se zase
vrátí latina,
vláda restituční církve
slibně začíná.

Ateisté ostrouhají,
Františkovi dík,
monopol na pánaboha
má jen katolík.

Pochybovat o dogmatech,
Čecháčku si zkus,
usmažíš se na hranici
jako kacíř HUS!
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LES
Když vcházíš do lesa
je to,
jako když vejdeš do chrámu,
nezáleží na tom,
zda v poledne, k večeru,
či po ránu

I v lese zvoní poledne,
i klekání,
jen ten,
kdo lesu naslouchá,
slyší,
a ti ostatní nemají
ani zdání.

Barevné vitráže,
v jeřabiny, hloh, černý bez
se promění,
ptáci v lese zpívají
a sluníčko odměřuje
na věži „hodiny“.

KOUSEK DUHY
Když vidím tu krásnou duhu,
hned mám chuť
si z ní kousek vzít,
dát si ji ke mně
do pokoje,
všechno s ní vyzdobit

KAPR
Kdyby kapr uměl mluvit,
nebo zpívat,
nemohl by se na něj
v kádi nikdo dívat.

Ale proto, že je kapr němý,
a neumí se o Vánocích
zasnít,
chlapi jej z kádě vyloví,
a nikdo se s ním už 
nebude „přít“.

MIKULÁŠ
Včera chodili
Mikuláš s Čertem,
Mikuláš naděloval,
a Čert děti strašil,
ale trochu s žertem.

Tam, kde se Čerta
děti bály,
tam přišel Anděl
a ochraňoval je
svými křídly.

KDYŽ PŘICHÁZÍ PODZIM
Když bílá mlha
ráno vstává,
a sluníčko ještě spí,
stromy zlaté vlasy
češou,
a oznamují příchod
podzimních dní.

Sýkorky si vyprávějí,
který strom
má jaký šat,
ten má stejný
jako loni,
ten má nový a jeřabiny,
ten na dvoře,
zas hází dětem
své kaštany.

Když sluníčko probudí se,
podívá se,
co se děje v lese,
co na poli,
u potoka,
kolik vody má i řeka,

JAROSLAVA JÁNĚOVÁ
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pak se zasní-
ponoří do nové mlhy,
a zase jde spát,
pryč z oblohy.

DŮM V ZAHRADĚ
Když jdu kolem té zahrady
s domkem,
vždycky se zastavím,
ani nevím proč,
ten dům s tou zahradou
mě táhne k sobě,
mají zázračnou,
kouzelnou moc.

Dům je vždycky zavřený,
jako když tam nikdo nebydlí,
cesta, stromy
jsou však upraveny,
a někdy stojí na zápraží
k r o p i c í konev,
to je už známka obydlí.

Jsou to léta
co chodím kolem,
však nikdo nebyl spatřen tam,
přestože dvakrát byly dveře otevřeny,
že by skřítci a víly
uklízely tam?

KOLIK LÁSEK POTKÁŠ
Kolik lásek potkáš,
a kolik jich budeš mít rád,
kolik lásek potkáš,
a kolik jich budeš milovat,
kolik lásek potkáš,
a kolik jich můžeš do srdce dát,
kolik lísek potkáš,
a kolika můžeš své srdce dát,
kolik lásek potkáš,
než zamkneš své srdce na klíč,
kolik lásek potkáš,
než láska Ti odletí pryč.

VERŠE
Komu psát verše,
a komu své vyznání,
když čas běží
a stále nás něco pohání.

Komu psát verše,
kdo je dnes bude číst,
komu psát verše
a komu své srdce otevřít.

V době e-mailů
a datových schránek,
bude je psát
jen blázen a snílek.

Jestli chceš se mnou číst,
musíš se zastavit,
a mou ruku 
do své vzít.

HLEDÁŠ
Hledáš štěstí,
hledáš lásku,
to, co není
na provázku,
hledáš moudrost,
hledáš chyby,
ale občas
Ti něco chybí,
hledáš vodu,
hledáš pramen,
hledáš sílu,
hledáš oheň. 
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LHOSTEJNÉ TVÁŘE
Ulice jsou plné
spěchajících lidí
Lhostejné tváře
ji cestou míjí
nevšímavé chladné
cizí
Teskná nálada
se nitrem šíří-
tak sama 
kráčí mezi nimi

Stmívá se
ustává hemžení
a prázdná ulice
je smutná kulisa
jen jitří cítění
pocitu prázdnoty
Též domů pospíchá
zas do své samoty

ZÁVIST
Druhým pranic nepřeje
je však milá napohled
Svoji faleš maskuje
když jí se rtů stéká med
Jed v srdci ji ale sžírá
bolest v jejím nitru křičí
a útroby svírá
Jejím trestem je
že své oči číhavé
i duši nepřející
postupně si sama ničí

MARNOST
Tekoucí vodu neudržíš
ve svých dlaních
nezastavíš let ptáka
nemůžeš zachytit okamžik
kdy smysly se těší
Vyvoláš pouze vzpomínku
ochuzenou časem
o ostrost barev
i o sílu prožitku

RYJI DO KAMENE
Ryji do kamene
budoucím
vzkaz patetický
od bezejmenné-

život nebyl vždycky
rajská zahrada
však rozloučím se nerada
až přijde moje chvíle

BALERÍNA
Tančí balerína
úsměv na líci
kroky ladné-
bolest nevnímá
smí ji pocítit
až opona spadne

BOŽÍ PĚST
Mnohdy udeří Boží pěst
toho kdo vědomě ubližuje
pak tíhu viny musí nést
Nadutost je rázem pryč
když svědomí provokuje
psychický bič

ZA OKNY V ZIMĚ
Maluje mráz
květy na oknech
za nimi slyšet hlas
hladových sýkorek
Je cítit beznaděj
a prosba-nasypej
mi vniká do uší…
pospíchám pro zrní

VĚRA KULIŠOVÁ 
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POUTO
Nikdy tě neopustím
kolébko rodná
nikdy ne navždy
I když se smutkem dusím
i když jsem rozezlená-
víš-ty čachry podivné
a politiků hrátky
z těch prostě mrazí mne

Jak tažní ptáci
odlétám za teplem
daleko přes moře
Však svírána steskem
má milá vlasti
vracím se pokaždé
k tobě zpátky

CESTY DOMŮ
Přicházíš z velké dálky
vzpomínko
Prožitky zašlých časů
dělí od současnosti
přelom století

V slábnoucím světle paměti
se zjevuje obraz stop
co vedly domů
Už nevcházíš-
čas ti sebral klíče
Stojíš na prahu 
a polykáš bolest

AB IRATO
/v hněvu/
Snad již od dětství
v sobě dusí
své ego komplexy
stádo hloupé
S pocity méněcennosti
zbožně čučí
na vlky v beránčím rouše
co tituly chrastí-
jen servilně bučí
a líže kruté pracky
Na porážku slepě jde
stádo snad jen v zemi mé

OSUDOVÁ
List co ze stromu spadne
je hříčkou větru-jak lítý ďas
ho do všech koutů žene
Též nemám volby žádné-
na pouti osudem vytyčené
jsem dána mocným napospas

POPRVÉ
Poprvé rodí
vyděšená
v bolestech
potu
a krvi

Slepýma očima
ještě svět nevnímá
maličký človíček
a vůbec netuší
že už mu účtují
poprvé poplatek

Náš výbor byl pořízen z knihy Ohlédnutí, vyd.
nakladatelství ALFA-OMEGA, PhDr. Věra Martín-
ková, Dobřejovice, 2013 a z autorčiny nové tvorby.
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KONEC ROKU
Dny roku spadlé do rázku
šeptají tichou otázku
Přečkáme mráz a závěje
a čí dech nás kdy zahřeje?

K svítícím třískám přihodím
svraštělé dřevo dávných zim
a o zítřku si nechám zdát
se všemi jeho Možná Snad

Čas v popel všechno obrátí
než jaro škubne opratí
A dá li Bůh i zavelí
Lenochu vstávej Zastel sny

Sny trvají jen dokud spíš
Dozrát smí
až se probudíš

STUDENÝ AUTOBUS
Studený autobus nás veze sněžnou stopou
tma čeká v závějích a koně pod kapotou
potichu brblají na zimu na výmoly
na každý z otřesů
který dře který bolí
Možná si myslí dobře je
těm uvnitř za skly zamrzlými
a vůbec neví že i s nimi
se mačká tma a střepy zimy

Až se pak z dneška stane včera
Život se už tak odvíjí
Na všechno rychle zapomenem
Alespoň ti
co přežijí

SNÍH
I když čas všechno převrací
nic ve světě se neztrácí
Sice se zdá být někdy vadou
že jaro je až pod hromadou
Tak pro příznivce romantiky
připojím pouze Čase díky
Jdi si jak jdeš a doveď nás
k tomu co bude v správný čas

NEROVNOSTI
Čas nemá čas
Zval jsem ho na kus řeči
Vítr plul zahradou
za kopci čekal sníh
Co byste mysleli
Hulvát bral dálku ztečí
Neřekl ani ne ani mi nepřikýv
Nebyl jsem pro něj víc
než zvadlý lupen v blátě
Včerejšek utopil v studené kaluži
Zauzlil pěšiny podemlel staré tratě
lhostejně přeskočil pravdy i lži
A tak jsem přihlížel
jak v bezstarostném kvapu
mizí a pohrdá
vším co bych mu chtěl říct
Jistý a vědoucí ve všem kde jenom tápu
a sázím slunné dny
do příštích plískanic

VEČERNÍ MRAKY
Jak šedí ptáci mraky plují
šedivým nebem sem a tam
a tiše ze dne odkrajují
až pohltí je chladná tma

Tma noci která míjí těla
kdy korálky dnů odčítám
kdy se jen báseň dotkne čela
kdy já jsem tady a ty tam

Pak ve snu cítím jak se vrací
den hebký Jak je stále blíž
Šedivá mračna jako ptáci
ho nesou k tobě i když spíš

PETR MUSÍLEK II
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PSÍ SNY
V hloubce očí starých psů
čeká paměť generací
Podvědomě poslepu
mlha spánku všechno vrací

Vrací pláně bez konce
Vrací hlad i přesycení
Vytí smečky tichounké
běží přes tmu k probuzení

I do našich lidských očí
občas věky nahlédnou
rozum je však pootočí
tak rychle že vyblednou

Mít tak oči starých psů
možná bychom našli cíl
který by změť nesmyslů
porovnal a propojil

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Napsal bych veršů pár
nechce se mi
vždyť v mojí zemi
v které žiji
Je třeba vidle spíš
než hýčkat poezii

http://www.obrys-kmen.cz/
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AŽ PROCITNE BEZDOMOVEC
Mrzne a v našich panelových zdech
zhmotnila se humanita v rohožce
Za výtahem na ní chrápe bezprizorný králíček
degradovaný kmán Armády spásy
sirotek z nebeského otce
a pozemské asistentky
Neseje aniž žne
na daních přizná leda prd a vzdech
a Jakešův prst
Štrougalovy hrady
a zakřiknuté králíkárny při životě drží jej 

ANAMNÉZA
Celý život píšeme na popsané papíry

Maminka nosila archy z kanceláře
z druhé strany na nás 
tu a tam zavyl účet
do našich radostí se tlačily 
útržky cizích hrůz 
milostné dopisy prosakovaly do našich

cestovních zpráv
a udání se snažila zamíchat do našich vyznání 

A tak když jsem si ve svátek vzal panenský list 
na verše

z druhé strany přece kdosi varoval:
Zde jsou lvi!

Díky tomu jsme pořád rození básníci
Tabula rasa

Jen na rozsudky smrti nepsali jsme ani
z jedné strany

ani na výkazy loupeží a na seznamy rukojmí
ani na černé listiny
Můžete se od nás nadít čehokoli
Možná vás potěší zvláštní sestava písmen 
ale možná vás kousne lev!

ŽIVÝ SEN 
Na blednoucí ranní obloze
- snad se mi to jen nezdá
visí za cípky přibitá 
včera zapadlá hvězda

MOMENTKA
Nad Babou se ráno zdvihly mraky -
Matterhorn Mont Blanc Bílá hora 

Českosaské Alpy
Chrám svatého Víta se dloubal v božím nose
a Praha byla rázem maličká
jako pěst dítěte
stuleného pod sukní macechy

MYS MARNÉ NADĚJE
Dotyk boží je opravdu jen dotyk
bůh s námi nedere peří
ani nedrží černou hodinku
svítí si jak chce kak choče how he wants
světlo nesvětlo šero nešero 
tma netma ba tma tmoucí
zkrátka na nás sere podle vlastních not

ŽVÝKACÍ SOCHA SVOBODY
Hleděl jsem za horečky do zdi? 
Hleděl. 
A co jsem vyhleděl? 
Katastrální mapku vyšších sfér.
Byl jsem u zdi nářků? 
Byl. 
Naříkal jsem? 
Aj vaj naříkal.
Okouněl jsem za plotem ráje? 
Okouněl. 
Co jsem vyokouněl? 
Padavku ze stromu poznání.
Vystál jsem důlek u Kremelské zdi? 
Vystál.
Pokremlil jsem se? 
Pokremlil.
Stál jsem u hladové zdi? 
Stál. 
Hladověl jsem? 
Najedl jsem se dosyta ovoce rajských stromů.

KAREL SÝS 

Fo
to

 J
an

 P
ol

áč
ek

Lipa_04_2013_LIPA  08.12.13  13:57  Stránka 34



35

BÁSNĚ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

BŮH CHTĚL ZASE VIDĚT NĚCO DVOULALOČNÉHO
Srazili jsme se náhodou
a zapadli do sebe
jak čertík do krabičky
ohledali jazykem zadní dvorky zubů
bezostyšně pročesali předzahrádky těl
než jsme zpozorovali 
že patříme každý jinam
jako janovec a jinan

POHYBLIVÝ SVÁTEK
Kolik domů jste obrátili vzhůru sklepem
a oplakáváte dvojvěžák zlatého telete
v kolika zemích jste si roztáhli gauč
a píšete pancéřovým prstem do tekutých písků:
„21. srpen srpen 68“!
Je třeba neúnavně natahovat hodiny
aby se vrátila pětihvězdná hodina lidstva

OSUD ZELENĚ
Když mrzne nebolí to
leč léta je mi líto
Lopuchy i svlačce v jeden ráz
požne mráz

ZA JÍZDY SE PŘIDRŽUJTE PRAVDY
Píšu báseň v tramvaji
a opravdu - jinak se píše na předměstí
jinak na hranicích
a jinak v karikatuře na City 
Tužka umdlévá
začne se chovat tržně
a poezie vyklízí pole - plná tržných ran

HLAD JE CYNICKÝ KUCHAŘ
Každých pět minut
umře na světě hlady dítě
Křemenné hodinky žroutů
lhostejně předou
Bezradný bůh se tiskne
k hluchému uchu orloje
A básník
- po kolikáté už
natahuje varovné stopky

DOPÍT A ROZCHOD!
V prahorním slunci se opalují nahé hrozny
budoucí vína tlukou pod opukou
V sklence se zableskne svit hvězdy umřelé
naposled vychutnáme poslední doušek prázdna

ÚHEL POHLEDU
Mít se či nemít
to je oč tu běží
dívat se na svět
z doupat nor nebo věží

Z patřičně vysoké věže
zdá se být vše all right
z věže nevidíš
na sajrajt

Ve věži ze slonové kosti 
žije se O.K.
v podvěží sepisujou chorobopis:
prognóza K.O.!

MALÝ ALE NÁŠ
Prokope Diviši co se divíš
sáhl�s nám na blesky
napíchl je na jehly jak šašlik
v Čechách se recepis bez imprimatur neodpouští
jiskřit je dovoleno pouze pod sutanou
To by se ti líbilo svádět jiskry
počítat kolik andělů se vejde
na špičku hromosvodu
To jsi kněz?
Když už se ti zachtělo dojit mraky
měl�s být kvaker zednář
nebo nedej bože mormon
a měl ses jmenovat Franklin
Měl�s pověsit podkovu na draka
a běhat po ranči
za zadkem mazaného žurnalistu
nejmíň z Amazing Stories

Přečnívat v Čechách to je na draka!

POSLYŠTE!
Poslyšte co hlásí četka Reuter TASS:
„In vino veritas!“
Co na to inženýři lidských duší?
„Čím víc pravdy tím je sušší“
Příliš mnoho pravdy škodí to mi věř
patro potěší spíš polosladká lež

Naše ukázky jsou ponejvíce z knihy Pouhý jen
básník, kterou vydala Zdenka Brožová, Periskop
Příbram, v edici Báseň na neděli, 2009. Knihu je
možno zakoupit v redakci Obrysu-Kmene, Politic-
kých vězňů 9, Praha 1.
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POZDNÍ SBĚR
Tak uzráli jsme
v sobě,
čekáme,
až v nás
pukne kámen?
K sobě vedou
staré cesty,
my nesměle se
po nich kradem.
Vždyť dávno
odešly už
mladé trýzně
a hrozny
v slunci
zrají,
proč odpírat si
sladkost
pozdní sklizně.

VRTBOVSKÁ ZAHRADA
Příteli mého srdce,
zlatě se soumrak
chví,
na strunách vibrují
zrnka pylu,
ať si, kdo chce,
sčítá
naše dny,
věčná je voda

i její třpyt,
i tato chvíle.

Růže dává
malý stín,
šumí voda,
probělává
travertin.

Obzor se blížil,
i hluboká,
modrá jezera,
naše myšlenky
toho večera
pluly na místo
setkání.

PODZIMNÍ STRUNY
Slunce se usmálo
jen na půl úst,
ocelová obloha
ztrácí nenápadně
peříčka ze své
vlečky.
I když je paní
vaše jméno jeseň,
vy stále slyšíte
ty mladé hlasy,
že zvoní už z dálky
nevadí –

ošlehán větrem
u cesty bodlák stojí,
ani on neskrývá
pod přilbou
své bílé vlasy.

PF 
V čase
kdy andělé
ztrácí svoje peří
a zamrzlé prameny
jenom spí
zní
zvony z bílých věží
že láska nezemřela -
předávejte
prosím dál
toto
poselství

ZPĚV VELRYB
Andělé hlubin
jste echo vesmíru
vaše tajemné výkřiky
jsou vzkazy
z dávných hvězd
jejich meteory
vyhasly jako
slzy
na dně moří

MARIE VESELÁ
Její verše známe povětšinou z levicového tisku - z Haló novin, Obrysu-

Kmene, Naší pravdy, Zpravodaje Výboru národní kultury (nyní Lípa), z brněn-
ského Echa. Teprve po otištění v novinách a časopisech byly vybrány ty
nejlepší z nich pro útlé sbírky, vydané vlastním nákladem v počtu několika
desítek kusů. Ty dokazují, že i takový skromný svazeček může obsahovat
krásné verše a velké myšlenky.

Narodila se 12. března 1947 v Třebíči, v letech 1962-1966 studovala na Střední zdravotní škole
v Jihlavě. V té době jí v tisku vycházejí první básně, ovlivněné jejími vzory: Halasem, Horou, Sei-
fertem, Hrubínem, Skácelem. Hledá při tom vlastní cestu a výraz. Herbář, svou první básnickou
sbírku, vydává v roce 1993. O rok později vycházejí dvě drobné sbírky - Píseň o řece Svratce a Mo-
ravská poema. První z nich básnířka věnovala Brnu, kde žije od ukončení studií. A druhou Leoši
Janáčkovi, jehož hudbu má ráda. Verše z let 1991-1995 shrnula do sbírky Píseň o růži temně rudé.
Obsahuje básně věnované Florianovi, Čadovi a Bondymu, ale také Lidicím. „Jsou to verše - odezva
na polistopadové dění, je to vyznání mého přesvědčení, mé víry, lásky a naděje,“ říká o nich auto-
rka. Básně kolportuje při různých příležitostech, při akcích brněnského VNK, na Rozmarném létu
v Háji ve Slezsku, na Slavnostech levicového tisku. A také je jako milé dárky dostávají její přátelé.

Josef Zlomek
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předáváte poselství
v čase
který hoří
Oslovíte ty
jejichž srdce
jsou ztvrdlá struska
nebo znovu
a znovu budete
umírat v infernu -
náš lidský čas
náš neúprosný čas
běží a běží

TVÉ DOPISY
Jak rozsypaný čaj,
nedovřená písmenka,
jak oříšky pinií,
zbavené jadérek,
ukrýval ses
za nimi.
Pozdrav z Palerma
či Neapole,
cestovatel na Vesuvu
nebo jiná role –
nemohu otevřít už 
žádný rým,
ukrývá se tam 
sladká Venezia
i vážný Řím,
i osmnácte let,
a to, co zabolí –
dávná vůně 
cigaret. 

LEDEN
Letěly labutě,
letěly
nad řekou
Svratkou,
letěly proti
proudu,
asi vstříc
jaru –
a to je 
dosud
za horami –
braly to
proto
zkratkou.
Letěly

nízko
nad hladinou,
po které vlny
s ledy plynou,
daleko k jihu,
k řece Moravě.
Letěly nízko,
snad 
že naděje 
a smutek jsou si
blízko
a slunce spí si
v dálavě.

BEZ NÁZVU
Myslím často
na slunečné
dny onoho léta
v šedesátém šestém.
Vidím tvůj plášť
v barvě zralého listí.
Šli jsme vstříc
slunci, 
zcela oslepeni,
vědoucí –
a proto němí.
Myslím často
na epilog
na obzoru 
vzňatém,
na tvůj profil
zalitý v bronzu
a na Svratku
zalévanou 
zlatem. 

RYBÁŘI NA SVRATCE
Noční deště
česávají
hladinu,
v sametové tmě
důvěrně si 
s kapkami
šeptá listí.
V sametové tmě
osamělý výkřik
mrazí –
němí rybáři
na březích
účtují s tichem –

kde všude jen
zanechals mi
vzkazy. 

RŮŽE ŠÍPKOVÁ
Rosa canina

Kvetla jsem proto,
aby se ze mne
šípek stal?
Žila jsem proto,
aby mne čas
trny odíval?

Můj květ snad
potěšil poutníka,
růžový květ
mladých let,
vůní tou
člověk se zalyká.

Po jaru léto,
po létu zima,
šípky mé, granátky rudé,
rozdám vás smutným

a hladovým,
a pro všechny ještě
lásky dost zbude.

VZPOMÍNKA
Ztichlá je krajina
pod babím létem
bílá oblaka vlají
a modrý je oceán,
je možné
dát se
na cestu,
zlatá stromořadí
vroucí vítr,
i dávná zaslíbení
zní v podzimním orchestru.

Vezmem si s sebou
štěstí, smutky
i žaly,
jak drobné penízky
vratičů
co jsme si
do kapes
před léty
dali.
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HLOUPÁ OTÁZKA  
Co po nás naše děti zdědí? 
Pár moudrých otázek 
a hloupých odpovědí.

ČTENÍ NOVIN
K své ranní kávě zakousněte
krvavý biftek čerstvých zpráv.
Jak se dnes cítíš, milý světe?
Jsi vůbec ještě živ a zdráv?

SKEPTICKÝ SONET O PRAVDĚ  
Mistr z Husi, zrazen vlastní hlavou, 
zachvácenou těžkou herezí, 
pravil hrdě: „Pravda vítězí!“ 
neodvolav ani před popravou. 

Každý má svou pravdu za tu pravou, 
v tom však žádná moudrost nevězí… 
Zdraží pravdu, zlevní hovězí, 
zacpou lidem hubu levnou stravou. 

Není luxus mít svou vlastní hlavu? 
Která pravda vyhovuje davu? 
Nedá přednost štangli salámu…?

Tak to chodí, Vaše blahorodí: 
Pravda vítězí, jen když se hodí 
lhářům do krámu.

RADAROVÁ Z BRD, 
jak ji zaznamenal K. L. Váňa 
léta Páně 2007

Postavte mi radar na dvorku, 
nebo atomovou ponorku, 
radar bude skvělej strašák pro mámu, 
aby nepřeběhla k islámu. 

Postavte mi za dům raketu, 
a já štěstím celý rozkvetu; 
i ta naše koza vděčně zamečí: 
Čím víc raket, tím víc bezpečí!

SEN O STRAKAPOUDOVI 
V mé hrudi hnízdí strakapoud
a zarputile do mě buší.
Jednou se zbaví těsných pout
a vezme roha i s mou duší.

Ten pták je vážně hrozný host,
i když se tváří, že mě chrání:
- Beztak jsi toho nažvanil už dost,
teď mlč a uč se naslouchání!

A já se snažím, bystřím sluch,
naslouchám větru nad zuřící zemí,
co šumí les, kam vane duch, 
a moudře mlčím jako němý.
A chytrák strakapoud si létá po domě
a žvatlá s lidmi místo mě.
(Po operaci rakoviny hlasivek)

SUDETY
Pozdravíš Dobrý den –
ozve se Guten Tag.
Pradávnou keltštinou
přidá se z nebe pták.
Řeč větru přetrvá,
slova se rozplynou.
V pravěkém jazyce
smíš mlčet s krajinou.

DUMKA O SNU A REALITĚ
Když se v kině dívám
na Ornellu Muti,
toužím plenit dívčí tutti-frutti.
Ale když se mrknu na Růžu,
nemůžu.

JIŘÍ ŽÁČEK 
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KOLIK
Kolik obelhaných je zapotřebí
pro vítězství pravdy?

Kolik zbídačelých je zapotřebí
pro vítězství blahobytu?

Kolik zotročených je zapotřebí
pro vítězství svobody?

Kolik umučených je zapotřebí
pro vítězství lásky k bližnímu?

OVCE 
V osmistupech šlapou ovce, 
pěkně svižně při dechovce, 
levá, pravá, míle k míli, 
za chviličku budou v cíli. 

Šlapou ovce bez únavy, 
nesou hrdě svoje hlavy, 
elán v srdci, jiskru v oku, 
bečí hesla o pokroku. 

Šlapou ovce podél mříží: 
Šťastný zítřek už se blíží! 
Držet krok a žádný zmatek! 
Pochodují branou jatek.

BAJKA VOLEBNÍ
(napsaná před 20 lety, 
a přece opět aktuální)

Stojí, stojí voli
na volebním poli,
hádají se, koho zvolit
na vedoucí roli.

Slyšelo je tele,
prohlásilo směle:
„Zvolíme si velevola,
ať nám kráčí v čele!“

Dle té moudré rady
všichni dohromady
zvolili si velevola
a teď hubnou hlady.

Každý vůl i kráva
přesto bučí: „Sláva!

Přišla éra prosperity,
pokroku a práva!“

V téhle bajce není
žádní naučení,
neboť tam, kde volí voli,
svět se sotva změní.

BLUES NUSELSKÝHO MOSTU
Zas někdo skočil z mostu hrůzy dolů.
Už dohrál svoje Vadí-nevadí.
Prý to byl cvok a mistr karambolů,
letos už sedmý v pořadí.
Možná si spočet, co mu život dluží,
a že s ním příště zase vyjebe.
Kdo by chtěl padat hubou do kaluží,
když může letět do nebe?
Kdo nemá křídla, rozbije se o zem,
jen střepy z brejlí v písku zachřestí.
A koho vezou funebráckým vozem,
už nemá nárok na štěstí.
Není to divný, co se dneska děje –
těch nočních můr a magořin a hrůz?
Odkud se bere tolik beznaděje,
že by z ní byly miliony blues?

Když jdete s dětma obdivovat Prahu
a všude kolem samej boss,
dávejte bacha. Z mostu sebevrahů
startuje další Ikaros.

Náš výbor je z knihy Vy mně taky, kterou vydal
Šulc-Švarc, s. r. o., ve spolupráci s nakladatelstvím
M. Švarce-Šulc a spol., Oldřichova 52, Praha 2,
roku 2012 jako svou 437. publikaci a také z auto-
rovy tvorby, publikované na http://www.divoke-
vino.cz/ a na http://www.obrys-kmen.cz/
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Za jaké zásluhy jste nedávno převzal cenu Unie
českých spisovatelů?

Cena, kterou jsem v sobotu 23. 11. 2013 převzal
od Unie českých spisovatelů, je za zásluhy o stát
v oblasti kultury. Já to ale vůbec neberu jako něja-
kou svou zásluhu a každému říkám, že všichni na
tom mají svůj podíl, za těch dvakrát 20 let, co Jaz-
zová sekce existuje. Upřímně můžu říct, že ocenit
Jazzovou sekci měl již tenkrát Václav Havel, pro-
tože to, co jsme za totality udělali proti minulému
režimu, zasluhovalo uznání. Ale Havel byl Havel.

Jak to myslíte?
Víte, my jsme sdíleli stejný kriminál, já byl krátce

po něm zavřený v Plzni na Borech, dokonce na
stejném úseku, měl jsem i stejné policisty, takže
jsem tu atmosféru a všechno, co tam Vašek vytrpěl
a prožil, pak sdílel po něm. Dobře jsme se znali,
i rodiny, navštěvovali jsme se. S Olgou nás mnoho-
krát vezli v antonu, s pouty na rukou a podobně.
Nicméně všechno se změnilo po získání státních
funkcí, a to nejenom u Václava Havla, ale u i dal-
ších. Typické to bylo právě před 25 lety, když byla
9. prosince 1988 první snídaně na francouzské
ambasádě, kterou pořádal bývalý francouzský pre-
zident Francois Mitterrand. Na zmíněnou snídani
jsme šli coby disidenti a ti samí policisté, kteří nás
zatýkali, tak najednou nám dělali téměř čestnou
stráž, protože to bylo v rámci vztahů mezi Francií
a Československou socialistickou republikou. Sní-
daně byla totiž dohodnutá na nejvyšší úrovni mezi
Mitterrandem a Gustávem Husákem.

Přesto jsem měl u sebe aspiriny a v kabátě i po-
nožky, kdyby nás sebrali. Tam jsme byli jakožto od-
půrci režimu. A uplynul rok a půl, přišel Listopad
a kamarádi se dostali do vysokých funkcí. Já z těch
vysokých funkcí měl tu nejnižší. Pak byla druhá
snídaně s Francoisem Mitterrandem, již za demo-
kratického systému. Všichni kamarádi se ale bles-
kově změnili, byli jiní. Ten byl předsedou
federálního shromáždění, jiný zase předsedou sně-
movního, branně-bezpečnostního výboru a po-
dobně. Bavili se mezi sebou jen o té vrcholné
politice a já si s nimi prostě neměl co říct. Pama-

tuju si, že jsem tam stál u okna, zatímco oni tak
klábosili o astrálních státnických záležitostech.
A také se tak chovali.

Byli lidově řečeno namyšlení?
Přijeli s ochrankami, nad budovou létal policejní

vrtulník. Říkám to proto, že další snídaně, nebo
snad oběd s Mitterandem byl asi dva roky poté, a to
už zase někteří kamarádi byli zpátky u lopaty. Bylo
po volbách. Pak se chovali opět běžně a normálně.
Třeba Ladislav Lis říkal: »Podívejte se na ty moje
ruce, ještě ráno jsem dojil kozy,« a všichni se mu
koukali na ruce, atmosféra byla opět uvolněná.
Prostě po Listopadu se všichni nějak změnili a já
přemýšlím, čím to může být? 

Jaký byl, dle vašeho názoru, důvod té změny?
Asi v každém z nás je nějaká touha po moci,

a když ji máme, tak se nekoukáme dozadu. Já
mám třeba Václava Havla svým způsobem rád
a nyní čtu řadu »napadáků«, od spolukamarádů,
nelíbí se mi to, zejména proto, že Václav Havel již
není mezi námi. 

Řada věcí mě však na Vaškovi mrzí, protože on
měl, jak se později ukázalo, takovou vlastnost, jak
ji popisoval Miloš Forman. Forman s Havlem hrá-
vali fotbal, když byli děti a Václav vždy chtěl být
u každého míče první. I v té disidentské oblasti on
dokázal politikařit, manipulovat s lidmi. To vidíme
postupem času, zpětně, když jdu po detailech ně-
kterých záležitostí tak zjišťuji, že Vašek dokázal ně-
které věci nastrčit. 

Zůstaneme-li u zmíněné disidentské snídaně na
francouzské ambasádě v Praze roku 1988, tak kdo
vlastně vybíral účastníky této akce?

Já jediný z těch sedmi jsem nebyl členem Charty
77, neboť chyběl Jiří Hájek, který byl kupodivu puš-
těn na západ do Rakouska, chyběl Saša Dubček,
což byl požadavek Husáka, aby tam nebyl. Teď od-
bočím. Komunisté ani tak nenáviděli disidenty, jako
své spolupartajníky z ÚV KSČ. Pokud tedy někoho
nesnášeli, tak to byli ti, které oni vyhodili. Dubček
byl jedním z nich. 

Jediný já, ač jsem nebyl členem Charty 77, jsem
se zmíněné první snídaně zúčastnil. 

Západ žádné změny
v roce 1989 nečekal
Rozhovor s Karlem Srpem, spoluzakladatelem Jazzové sekce
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Když se mi Charta 77 dostala do ruky, tak jsem
v ní neviděl nic extra, protože jsme v Jazzové sekci
dělali zejména humanitární záležitosti již před
Chartou. Havel měl komplex před Jazzovou sekcí,
několikrát mi řekl: »Vás v Jazzové sekci jsou de-
setitisíce, ale nás v Chartě je jenom pár.« Já mu ale
říkal, že to nevadí, vždyť členové Jazzové sekce
vlastně materiály pro Chartu a zejména pro Výbor
na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) šíří dál.

Vašek měl bohužel komplex a asi si myslel, že
celý národ podepíše Chartu 77, což se samozřejmě
nestalo.

Jak dopadl disidentský klub po revoluci v roce
1989?

Náš disidentský hlouček se po revoluci rozplynul,
komunisté tu moc tak rychle předávali, že nebyli je-
jich nástupci do Federálního shromáždění. Ti, kteří
nám ony funkce státu předávali, tak sem do Jaz-
zové sekce chodí a já se jich ptám, proč jste to udě-
lali tak rychle? Vždyť v tehdejším Československu
byla půlmilionová armáda! Sice celá východní Ev-
ropa se tehdy hroutila a ČSSR byla předposledním

státem, který poklonkoval minulému režimu, takže
žádné hrdinství. Ale přišlo to tak bleskem, že jsme
si vůbec nevěděli rady! Není tajemstvím, že třeba
nás, Jazzovou sekci kontrolovalo několik západních
ambasád, i já jsem některé záležitosti s nimi kon-
zultoval a oni mi vždy říkali, jen ať si hledím kultury,
ať si hledím jazzu. To bylo vynikající, protože když
nás poté zavřeli, tak v celém světě byla velká pod-
pisová akce, kterou podepsali i držitelé Nobelových
cen, kteří nemohli pochopit, co mají komunisté proti
jazzu, ale v podstatě jsme dělali stejnou činnost,
jako odboj, nebo Charta nebo ostatní, po celé re-
publice. Byla to dobrá taktika, já to říkám proto, že
dnes tito bývalí důstojníci západních zpravodaj-
ských služeb občas do České republiky, už jako dů-
chodci, přijedou. Nedávno přímo v sídle Jazzové
sekce mě přišel navštívit jeden vysoký důstojník ve
výslužbě a já mu říkal: »Bille, prosím tě, proč jste
nás neučili, jak má vypadat státní správa, jak má
vypadat Ústava«? On mi na to odpověděl: »My jsme
ten převrat prostě nečekali.«

Ptal se RADOVAN RYBÁK
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Ještě dvakrát museli v Literárním slunečníku
sloužit redaktoři noční směny, a to při rychle po
sobě jdoucích úmrtích Brežněvova nástupce a bý-
valého šéfa KGB Andropova a po něm zvoleného
Černěnka. Teprve pak se zubatá unavila a zdálo se,
že země, kde zítra znamená včera, si konečně
s úlevou vydechne.

Roku 1985 byl zvolen generálním tajemníkem
ÚV KSSS Michail Sergejevič Gorbačov, který
v Kremlu zotvíral všechny dveře a okna a svou pe-
restrojkou a politikou glasnosti způsobil průvan,
který táhl celou východní Evropou a pořádně za-
míchal kartami i nejvýše postaveným mariášníkům
v Československu.

Ale ještě před tím, a krátce poté, co vyšlo první
ze tří smutečních čísel Literárního slunečníku, do-
stal Přemek dopis, který na něj zapůsobil jako stu-
dená sprcha. Byl podepsán jménem Very Slaninové
– Wessellé a Přemek měl pocit, jako by cítil jehly,
které mu každým slovem zabodává do jeho křeh-
kého těla a flexibilní duše.

Pane Rataji, psala Šárčina teta, (zdvořilostní
oslovení „vážený“ vynechávám úmyslně, protože
si vás ani za mák nevážím), viděla jsem vás jen
jednou a pevně doufám, že to bylo naposledy, pro-
tože už tenkrát jste se mi nelíbil. Připadal jste mi
kluzký jako úhoř a falešný jako pětka, jak říkával
náš otec, petrohradský německý Žid, který, jak
možná víte, po revoluci utekl z Ruska před bolše-
viky. Za války vyletěl komínem v Osvětimi, stejně
jako můj manžel. Chybělo málo a letěla jsem za
nimi. Ale Bůh, ve kterého za daných okolností ne-
dokážu uvěřit, si to zřejmě nepřál, a tak je mi dáno
žít dodnes. Díky tomu jsem však v životě poznala
tolik parchantů, že už na ně mám nos. A ten mě
nezklamal ani ve vašem případě.

Pominu teď, co jste provedl mé neteři a její i své
dceři. Ponechám stranou také fakt, že jste přispěl
svým zvláštním slizkým způsobem (protože zpro-
středkovaně) k odsouzení mého kolegy z disentu,
Prokopa Holého, při jehož procesu citovali estébáci
z vaší výpovědi. Nebudu se tu zabývat ani vaším
letitým (a podle mého názoru ostudným) působe-
ním v Literárním slunečníku. A konečně mávnu

rukou i nad tím, že váš bezuzdný kariérismus
údajně dohnal vašeho předchůdce k sebevraždě.
Bůh mu odpusť, byl to slaboch...

Ale nad tím, co jste předvedl jako šéfredaktor po
úmrtí Leonida Brežněva, politika, který se na naší
zemi provinil snad nejvíc od dob Hitlerových a He-
ydrichových, mávnout rukou prostě nedokážu.
Kdybych byla mladší a fyzicky zdatnější, šla bych
vám osobně nafackovat, ale takhle se musím spo-
kojit s napsáním tohoto dopisu. Styďte se, pane!
A zkuste jít do sebe, jestli je vůbec kam! Mám z vás
totiž pocit, že jste něco jako mentální invalida, kte-
rému chybí duše, a tedy i cit…

„Ty mrcho!“ zašeptal Přemek, když dopis dočetl.
Od sekretariátu ho sice dělily táflované dveře, ale
i stěny mívají uši. Takže zbytek toho, co mu táhlo
hlavou, zůstal zůstalo nevyslovené: Ty stará, neu-
kojená potvoro! Ty musíš mít pořád pravdu, že jo?
Ty stojíš vždycky na tý správný straně barikády! Za
války, v osmačtyřicátým, v padesátejch letech,
v šedesátým osmým i dneska… Jenže si nevidíš
ani na špičku nosu, paní přechytralá! Protože ti
chybí představivost a empatie. Ale já ti odpouštím,
babo jedna zatracená! A svým úchylným způsobem
tě mám dokonce rád…

Načež sedl k psacímu stroji a svůj vnitřní mono-
log hezky zatepla přetavil v odpověď:

Vážená soudružko Slaninová (já si Vás opravdu
vážím – ne sice pro vaše názory, ale pro odvahu,
se kterou je vyslovujete), lhal bych, kdybych na-
psal, že mě Váš dopis potěšil. Ne, nepotěšil mě, na-
opak, dost mě ranil – a to je pouhý eufemismus,
protože se nechci uchylovat k vulgarismům.
Chápu, že ženě s Vašimi životními zkušenostmi,
která si navíc jistě uvědomuje, že její životní tram-
vaj se už neodvratně blíží na konečnou, povolují
nervy. Ale nemohu pro Vás udělat nic jiného než
Vám doporučit, abyste se zamyslela nad svými
vlastními postoji a skutky v dobách ne tak dávno
minulých. Vy jste se nikdy nemýlila? Nikdy jste ne-
dělala chyby? Neuzavírala jste pochybné kompro-
misy, netaktizovala jste a nehledala svůj modus
vivendi s mocí, dokuď to alespoň trochu šlo? Ano,

Odcizená krajina
JAROSLAV ČEJKA
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já vím, že už to nejde, a to je jistě frustrující, ale
věřte mi, že já za to nemůžu. Co však nechápu, je,
že žena tak inteligentní, jako jste Vy, neshledává
žádné paralely mezi životem svým a dejme tomu
mým. Netvrdím, že jsou srovnatelné, ale paralely
by se při troše dobré vůle našly. A ještě něco ne-
chápu, a sice to, že jste si právo na omyl a prozření
jednou provždy vyhradili pro sebe jen Vy a Vaši
soudruzi z disentu: Jiří Dienstbier, Milan Jung-
mann, Ivan Klíma, Pavel Kohout, Petr Pithart, Jiří
Ruml, Pavel Rychetský, Ludvík Vaculík a další.

Já osobně si myslím, že právo na politické do-
spívání a zrání má každý. A také že tajná válka
s mocí se nevede v ulicích, ani na stránkách novin
a časopisů…

Ze srdce Vám přeji více představivosti, empatie
a tolerance, které by nepochybně vnesly do Vaší
duše tolik potřebný klid a mír!

Váš 
Přemysl Rataj              

Přemek si po sobě dopis ještě jednou přečetl,
pak ho dal do obálky, zalepil ji a schoval do kapsy
svého saka spolu s dopisem té staré čarodějnice.
Měl dost dobrý pocit, že útok zatrpklé disidentky
uspokojivě odrazil, aniž by přitom odkryl své vlastní
slabiny a vystavil se tak možnému útoku zezadu.
Byl opatrný a přitom sám se sebou spokojený. Ale
štvalo ho to, ne že ne. Ta ženská ho svým dopisem
dostala možná víc, než sama čekala.   

„Koukni se na tohle,“ řekl plukovník Státní bez-
pečnosti Josef Koňařík, kterému se přezdívalo (po-
dobně jako kdysi dávno předsedovi
Československé strany lidové a ministru zdravot-
nictví Josefu Plojharovi) Velký Pepa, a podal čer-
stvě jmenovanému majorovi Priekopovi fotokopie
dopisů, které si vyněnili Přemysl Rataj s Věrou Sla-
ninovou – Wessellou. „Co tomu říkáš? Ty toho Ra-
taje přece znáš, ne?“

Major Priekopa předstíral, že se začetl do do-
pisů, které dávno znal (svého času mu je dal z ko-
legiality přečíst estébák, který měl za úkol sledovat
bývalou poslankyni Slaninovou), ale v hlavě mu při-
tom rostly otazníky jako houby po dešti: Co na to
má říct? Co od něj Velkej Pepa čeká? Velkej
Pepa… jak vůbec k tý přezdívce přišel? Takhle se
prej říkávalo Plojharovi, Vatikánem exkomunikova-
nýmu knězi, kterej se ale svýho kolárku nikdy ne-
vzdal, ba ani když doprovázel Novotnýho při jeho

cestách do Moskvy. Lítal údajně nerad, říkal, že se
v letadle cejtí až příliš v rukou Božích. Vlastně to
od něj byla svým způsobem oběť, kterou ovšem po
lednovým plénu už nechtěl přinášet, takže ke
všemu ochotnýho Antonína Novotnýho při jeho po-
slední cestě do Moskvy, kam letěl žádat o pomoc
Leonida Brežněva, už nedoprovázel. Maršál Buďo-
nyj, kterej měl údajně pro Plojhara slabost, protože
s ním jako jedinej z československejch papalášů
dokázal držet krok při pití, prej tenkrát do poslední
chvíle marně vyhlížel svýho kamaráda z mokrý
čtvrti, a když viděl, že už z vládního speciálu nikdo
nevystoupí, protože od něj odstavili schůdky, zeptal
se posmutněle Novotnýho: „Antonin, kdě tvoj
pop?“ 

No jo, všechny cesty nakonec vedou do Moskvy
a všechny změny přicházej z Kremlu, přes to jede
tramvaj. Tam nahoře sliněj prsty, protože se pro-
slýchá, že Gorbačov odstartuje změny, který chy-
stal už Andropov, ale Černěnko přibrzdil. Jenže jaký
změny to budou? Kdo je na tahu teď?
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„Tak co,“ zeptal se ho znovu plukovník Koňařík,
který si vydobyl ostruhy jako dvojitý agent ve Was-
hingtonu, „co tomu říkáš?“

„Abych řek pravdu, soudruhu plukovníku…,“
začal opatrně major Priekopa, ale Velký Pepa ho
přerušil: „Toho soudruha si nech na partajní
schůzi, tady mi můžeš říkat Josefe. A pravdu si
nech do zpovědnice, možná že se tam v historicky
blízký budoucnosti budeš muset naučit chodit... Já
chci slyšet tvůj názor, ať je jakej chce!“       

„Dobře. Takže asi takhle. My jsme toho Rataje
naverbovali začátkem sedmdesátejch let. Trochu
jsme ho přitlačili ke zdi, měli jsme na něj pohlavní
styk s nezletilou, takže nám vázací akt podepsal.
Ale kdykoli měl podávat informace, tak se kroutil
jako pochcaná žížala. Švejkoval jako většina těch,
který byli ke spolupráci přinucený. Ale jednou nebo
dvakrát nám přihrál něco sám, z vlastní iniciativy,
a pokaždý – a to je myslím docela zajímavý – to
nějak kompromitovalo dost angažovaný a relativně
vysoce postavený lidi z uměleckejch nebo kulturně
politickejch kruhů. Pak už byl ale sám tak vysoko,
že jsme od něj radši dali ruce pryč. Vlastně ještě
jednou jsme ho kontaktovali, když jsme se od něj
pokusili získat jeho svědeckou výpověď v kauze
Prokopa Holýho, ale vykroutil se nám. Von byl sliz-

kej jako úhoř – to píše ta Slaninová přesně. Měli
jsme z něj takovej pocit, jako že chtěl toho Holýho
spíš podržet než potopit, takže jsme museli tu jeho
výpověď – a nakonec i ten dopis, co Holej psal pre-
zidentovi – trochu vylepšit. Vlastně nám svým způ-
sobem pomoh, protože nás nechtěně upozornil na
slabiny, který celá ta věc měla... A z tohohle jeho
dopisu mám podobnej pocit… Jako by chtěl mezi
řádky říct, že jsou na stejný lodi... Mám se na něj
podívat? Ale von už sedí dost vysoko, dokonce je
členem kulturní komise ú vé...“

„Tím líp,“ řekl Velký Pepa. „Koukni se na něj, ale
jinak než dřív. Teď se na něj podívej tak nějak fu-
turologicky. Jestli by byl použitelnej, kdyby ta naše
státní loď začala nabírat vodu. A vona začne, to mi
věř. No a pak budeme potřebovat vhodný lidi
k veslům do záchrannejch člunů... Nebo chceš jít
ke dnu spolu s těma pitomcema tam nahoře?!“

Plukovník Koňařík ukázal hlavou k oknu, za kte-
rým se vlnily staroměstské střechy, za nimiž leželo
i vltavské nábřeží, Letenská pláň a Pražský hrad
s prezidentskou standartou, na které se stkví nápis
„Pravda vítězí!“. Ani na okamžik nenechal svého
podřízeného na pochybách, koho těmi pitomci
myslí.

(ukázka z právě vydaného románu)
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Podepsal jsem dopis. Papeži do Vatikánu. Já
poslední. Přede mnou podepsali Milan Kohout,
Václav Dvořák, a jako první Lenka Procházková.
Ta jej předala spolu s dalšími aktivisty službě
v Arcibiskupském paláci a to po skončení mani-
festace k výročí upálení Mistra Jana Husa. 

Tématem byly a jsou tzv. církevní restituce.
I poslední bývají mezi prvními. Jen já obdržel

odpověď. Cituji: 
Pane Srpe, udivuje mne, že při Vašem vzdělání

máte tak omezené myšlení. 
Bůh buď v hodině Vaší smrti k Vám milosrdný. 
Petice. Podpis a adresa: Farnice Třeboně. Tedy

úřad podřízený organizaci Arcibiskupský palác
s.r.o. Zřejmě na Hradčanském náměstí v Praze
lustrují dopisy i papeži. A podatelnu mají v Tře-
boni. A že by Bůh asistoval při mém umírání mne
ani ve snu nenapadlo. Musí uhlazovat to, co mu
čeští římští katolíci vyvádějí tam dole.

Vzpomněl jsem si na kardinála Tomáška. Taky
seděl na Borech. Poprvé jsem jej poznal na fran-
couzském velvyslanectví v Praze. Jakási recepce
pro ultra úzký kruh. Vysocí úředníci, krytí minis-
terstvem zahraničních věcí, já, a pak kdosi, na
koho jsem neviděl. Byl obklopen úředníky všech
správ StB.

Francouzi byli jediní, kteří zvali dohromady nor-
malizátory i disidenty.  Z jiných ambasád soudruzi
prchali k šatnám; stačilo jim k tomu jen zahléd-
nout třeba takového Jiřího Hájka. U Frantíků roz-
kaz k úprku nikdy nepřišel. 

Kdo asi bude v centru pozornosti?
Stojím se šampaňským a skrze stěnu černých

sak občas zahlédnu neobvyklou barvu: Fialovou
nebo do červena - a s tou osobou někdo dlouze
hovoří. I zezadu vidím, že posluchač je pokorně
skloněn, jakoby předem se vším souhlasil, jen
kývá hlavou - i ti kolem, co jsou právě ve službě
a jejichž hlášení budou druhý den křížově vyhod-
nocována, oslovsky hýkají, že také souhlasí... Ten,
co tak dlouho uctivě naslouchá snad - panebože
- dokonce poklekává.... před kardinálem Tomáš-
kem.

Ne - k Tomáškovi se musím nějak dostat.
A tamten furt shrbenej jen opakuje, ano, ano,

jistě... Konečně se loučí. Kardinálu Tomáškovi, ne-
příteli lidstva, líbá ruku...  Narovná se a otočí. Stojí
proti mně. Ministr zahraničních věcí Českosloven-
ské socialistické republiky Bohumil Chňoupek.  

Nestačím se vzpamatovat. Tomášek mi podává
ruku. Říkám mu o Jazzové sekci, o samizdatech,
zavzpomínám na Bory. Ochranný val z 1. a 10.
správy ministerstva vnitra zhoustnul. Přibudou
další stránky v jejich hlášeních.

Kardinál Tomášek měl už věk. Špatně slyšel.
Hovořil hlasitě. Byl středobodem recepce.  Na
závěr zaburácel, že se okna roztřásla:  Ano - hoši
- dobře to děláte - JEN TY LETÁKY TISKNĚTE!!!

Uplynuly roky. Po Listopadu natáčím rozhovor
s kardinálem Miloslavem Vlkem. Vzpomínám si,
jak se pan kardinál po mých slovech usmál: Kde-
pak, on slyšel dobře... On už byl takový....

A teď sedím nad dopisem – prý aby mi byl Bůh
milosrdný, že nesouhlasím se zlodějnou - když mi
požehnal sám kardinál František Tomášek?

6. 9. 2013

On už byl takový
Karel Srp
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Unie českých spisovatelů za doby své existence
vydala několik společných edičních projektů, jme-
nujme sborníky Na druhém břehu (2002), Psáno do
budoucna. Česká literatura v evropském kontextu
(2005) nebo Jiným hlasem. Projevy z konference
Česká literatura v Evropské unii (2005) – oba vyšly
díky příspěvku GUE/NGL Evropského parlamentu
a zvláště Danielu Strožovi. V srpnu letošního roku
vydaný ALMANACH NIBIRU 2013, s podtitulem
„Znovu po konci světa“ (Balt-East, Praha 2013, 100
str.), žánrově označený jako Almanach členů Unie
českých spisovatelů, přináší nikoli jen informativní
přehled, reflexe, kritiky nebo literárněvědné ana-
lýzy, nýbrž „pouze“ původní uměleckou tvorbu.

Jde o projekt ambiciózní nejen formátem, pou-
žitým papírem a kvalitou tisku. Ediční práce na
něm se ujala „kněžna české literatury“, jak bývá
někdy nazývána – Ivana Blahutová. Neméně kva-
litními ilustracemi texty doprovodil Oldřich Pálení-
ček; kromě nich je do každého vydání vložen jeden
volný grafický list. Co se však z úzce literárního po-
hledu jeví jako důležitější – „spanilá“ kniha přináší
vesměs umělecky hodnotné prózy i verše našich
předních slovesných tvůrců, českých, moravských
a v neposlední řadě i dvou slovenských (Pavla Ja-
níka a Jána Tužinského). Jde tedy o projekt do jisté
míry reprezentativní, jenž jako by neměl mnoho
společného se skromnými samizdatovými edicemi
některých nynějších přispěvatelů, např. Ivany Bla-
hutové nebo Miroslava Oravy.

Žijeme ve věku, který je plný zhoubných udá-
lostí; plný regionálních válek, domnělých revolucí,
násilí všeho druhu, chorob i přírodních katastrof.
Média je vděčně zprostředkovávají divákům a po-
sluchačům lačným tragických novinek a různých
senzací. Za všechny připomeňme jen nabídku sa-
telitních televizních kanálů: Jak bude vypadat svět
po zániku lidstva? Jaké zemětřesení způsobí
srážka dvou zemských desek? Lze předvídat vý-
buch gigantické sopky, která kdysi málem vyhla-
dila život na naší planetě? Přežijeme srážku Země
s cizím kosmickým tělesem? Můžeme se vůbec
připravit na světovou jadernou válku? Kdo je tím
největším zvířecím rekordmanem v zabíjení? Atd.

Na vizi katastrofického vidění současného světa
volně navázala editorka knihy Ivana Blahutová ve

své předmluvě,
když i „loňský leto-
počet 2012 byl spo-
jen s další hrou na
konec světa“: ma-
gickým datem
konce světa (do-
mněle podle mays-
kého kalendáře) se
měl stát 21. prosi-
nec. Zemi měla
ohrozit tajemná
planeta Nibiru, podle níž dostal almanach název.
A jistý katastrofický motiv (přímo či nepřímo –
v podobě přímo tematizovaného kataklyzmatu
např. válečného nebo i „pouhých“ obav o osud lidí)
se line sborníkem jako červená nitka, tu více, tu
méně viditelná. Je jakýmsi volným významovým
svorníkem tohoto edičně výborně připraveného
projektu; podle editorky spisovatele sjednocuje
„kritický přístup k současné realitě, znepokojení
z nebezpečných jevů a tendencí ve vývoji společ-
nosti, protest proti stavu světa; a také přesvědčení,
že krásná literatura se nesmí nikdy vzdávat svého
skutečného společenského poslání, svých základ-
ních funkcí – estetické, etické a gnozeologické –,
zejména když stojí proti apokalyptické přesile
braku, stupidní zábavy a masmediálního vymývání
mozků“ (s. 4)

Recenzovaný sborník je apokalypticky „dia-
gnostický“, ale jeho protestní hlas ještě silnější,
tedy velmi naléhavý, působivý, burcující. Není to
fatalismus ani „zjevení“, byť to i ono už historie
nejednou zopakovala, „story“ jsou sdostatek
známy, jakkoli jejich aktéři vystupovali v různých
kostýmech a používali nám třeba málo srozumi-
telná gesta. Nic však není nezbytné, predestino-
vané, v konečné instanci záleží na lidech, zda
přijmou svoji roli, vnucenou jim kýmsi (generály,
finančníky, falešnými proroky, pudy nebo obyčej-
nými předsudky). Apokalypsa je trest, nikoli však
fátum. Ještě je totiž možné všechno zvrátit, sly-
šíme společný hlas. A kdosi tiše přizvukuje… Ne-
divme se však těm černým barvám, tu a tam
přece jen probleskujícím nebo vybuchujícím pro-
storem uměleckého slova. A nekaceřujme je jako

Černočerná tma na konci tunelu? 
ALEXEJ MIKULÁŠEK
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„katastrofismus“ nebo dokonce
„módní katastrofismus“.

Jen několik příkladů za všechny:
Tužinského vize z povídky Šelest,
která sborník uzavírá (vyšla v povíd-
kové knize Niečo ako sen), konturuje
„společnost“, která literaturu nechce
a domněle ani nepotřebuje, tedy
opuštěný svět bez literatury a jejího
poselství, bez literárních postav,
které mezi sebou a námi vedou dia-
log: text ve svých důsledcích připo-
míná antickou tragédii, otřásá námi,
ale nepřímo vede i k mravní obrodě,
ke katarzi. Sýsova aktualizace
známé Nezvalovy básně v textu Na
břehu řeky Sávy (Karel Sýs ji publi-
koval mj. v almanachu Terče mezi
terči) představuje text, jenž svým
étosem patří k nejpůsobivějším,
které byly publikovány za posledních
dvacet let. Zcela nový, dosud nepub-
likovaný text představuje Poema této
zimy Pavla J. Hejátka, spíše melicko-
lyrická než lyricko-epická báseň,
spíše volně zřetězené pásmo rela-
tivně samostatných lyrických reflexí
než dějově provázaná „básnická po-
vídka“. Přímo pro almanach byla na-
psána i povídka Čas mečů Věry
Klontzy-Jaklové; děj se odehrává
roku 1648 a evokuje iracionalitu vá-
lečného běsnění, jímž jsou v davo-
vém šílenství strženi i jinak čestní a vidoucí lidé.
A taktéž povídka Václava France Modlitba pro Jo-
vanku zavádí čtenáře stylem místy vzrušeným též
do apokalypsy války, mj. spojené s „humanitár-
ním“ bombardováním Jugoslávie. Povídka Ivany
Blahutové Nibiru válku jako téma ztvárňovat ne-
potřebuje, vždyť nebesa jako by sama explodovala
při marnotratném ohňostrojovém řádění a ozářená
obloha budí dojem (nebo je to skutečnost?), že
celou planetu zasáhla Nibiru a zbavila nás důvodu
existence. Pavol Janík poskytl pro sborník svůj au-
torský výbor nazvaný Oprava Titanicu. Sám se sice
označuje za „emeritního básníka“, jak jsme si
mohli přečíst v posledním rozhovoru publikova-
ném na stránkách „Humanisti.sk.“, ale věřme, že
jde jen o nadsázku, protože patří k nejlepším bás-
níkům, které kdy Slovensko mělo. Michal Černík

ve svém bloku dvaceti básní vytváří tematický
protipól černé noci, do níž nás vtahuje např. próza
Ivany Blahutové nebo Jana Tužinského, vždyť jde
o básně toho nejčistšího humanistického kréda,
čerpajícího jistoty v tradici národní, křesťanské
a obecně lidské, aniž by sklouzly do nějakého
módního konzervatismu. I básnická tvorba dalších
přispěvatelů almanachu, jimiž jsou Taťána Králová,
Miroslav Orava i Marie Veselá, představuje více
než doplnění textu sborníku o osobité lyrické hlasy
(jakkoli vesměs přinášejí výběry z prací zveřejně-
ných už jinde), a to s neklamným „moravským pří-
zvukem“.

Sborníku by slušel překlad do některého ze svě-
tových jazyků a zvláště nakladatel ochotný takový
text vydat, zřejmě bez jakékoli podpory minister-
stva české nekultury. Ujme se té práce někdo?
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Vážení přátelé, 
dnešní situace kolem Sýrie a chystaná agrese

proti jednomu z mála sekulárnímu režimů v arab-
sky mluvících zemích velmi připomíná situaci
okolo agrese proti bosenským Srbů a poté i okolo
"humanitárního bombardování" Jugoslávie před
14 lety. Opět jsou prefabrikována "fakta", opět jsou

režírovány provo-
kace a akce "pod
cizí vlajkou", opět
je zpracováváno
světové veřejné mí-
nění smyšlenými
„skutečnostmi“,
opět se realita pře-
krucuje a vykládá jednostranně a opět na americ-
kou administrativu tlačí silná lobby a pár
čarodějnic v pozadí. Okolo Sýrie se naplňuje stejný
scénář jako před lety okolo Jugoslávie a my víme,
jak to dopadlo a co z toho vzešlo.

Už toho máme dost!
České mírové hnutí pořádá dnes v 17,00 hodin

na Malé Straně před velvyslanectvím Spojených
států demonstraci (ulice Tržiště) proti chystané
agresi. 

Myslím si, že bychom se měli zúčastnit. Stejně
nás už mají všechny už dávno nafocené a zdoku-
mentované, tak jim pomozme, aby měli fotky aspoň
pořádně ostré. Takže vás zvu a omlouvám se, že
tak činím na poslední chvíli. O akci jsem se dozvě-
děl před pár hodinami.

Zdravím vás
Václav Dvořák

předseda o. s. Přátelé Srbů na Kosovu
2. 9. 2013

Dostali jsme elektronickou poštou

Demonstrace proti chystané agresi proti Sýrii.
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Z MÉHO DENÍČKU
KAREL SÝS 

I z bídy lze těžit
Prezident měl pravdu. Pro média byly povodně dlouho postrádaným soustem. Jeden televizní moderátor

vehementně vyžadoval od polních reportérů »příběhy«, neboť aby se mohlo zřícení chaty, zhroucení mostu
či smetení vesnice z povrchu zemského prodat, musí se z neštěstí stát story. Nakonec tentýž pán pravil,
že voda zaplavuje i západní část »Českého království«. Ano, nepotápí se republika, nýbrž monarchie!

Sám osud a jeho drzá sestřenka ironie tomu chtěly, aby v tentýž den, kdy vláda slíbila pustit miliardu
pro postižené, Ústavní soud definitivně přiklepl církvi 134 miliard. I prvňáček si spočítá, co všechno by
se za ty peníze mohlo obnovit, anebo nového postavit.

Chudák Ježíš, když se na to musí shůry dívat! Určitě to tak nenechá. Ale my musíme věřit, že bude
ještě na zemi to, co bylo dnes ukradeno, zítra vráceno.

Je mi líto bývalých disidentů, kteří snad věřili, že restaurovaný kapitalismus nasadí lidskou tvář. Chyba
stržené lávky: kapitalismus je jen jeden – se zvířecí tlamou. 6. 6. 2013
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Putinův mistrovský diplomatický tah zřejmě za-
mezil bezprostřednímu útoku na Sýrii, ale obávám
se, že ne natrvalo. 

Počátkem týdne se Barack Obama dostal mezi
Scyllu a Charybdu. Na jedné straně AIPAC  (Ameri-
can Israel Public Affairs Committee, tedy Americko-
izraelský výbor pro veřejné záležitosti), Izrael,
vojensko-průmyslová lobby a všichni váleční štváči
na Capitol Hill, co jich tam je za každým rohem
deset. Na druhé straně Rusko a Čína, které se ten-
tokrát nedaly zastrašit, Velká Británie – dosud
ochotná pro každou špatnost – se tentokrát za-
sekla. K tomu chatrné zdůvodnění agrese, kterému
nevěřil ani můj pes a dokonce ani (jaký div) sa-
motní Američané, nepřehlédnutelné důkazy svěd-
čící o skutečných vinících plynového útoku,
celosvětové veřejné mínění jasně proti dalšímu do-
brodružství. A navíc ta nešťastná červená čára,
kterou Obama tak nešikovně nakreslil. 

Vypadalo to na fiasko, a také to fiasko pro
Obamu bylo. Vyhnul se sice potupnému hlasování
v Kongresu, kde i kongresmani sami byli drceni ze
dvou stran - na jedné jejich chlebodárci z AIPAC,
na druhé straně telefonáty voličů, údajně v poměru
540:1 proti válce. Ale nevyhnul se škodolibým ko-
mentářům politických analytiků, kteří v jeho po-
sledním kroku spatřují porážku. Ona to možná
porážka ani není, záleží na úhlu pohledu. V diplo-
macii je vyžadována pružnost myšlení a tu konec
konců Obama prokázal. 

Pořád věřím, že Obama v podstatě není špatný
chlap. Je jen měkký, ale není hloupý. V jeho činech
není ta prostoduchá tupost a fanatismus, jakými
vynikal Bush junior. Možná by Obama nebyl špat-
ným prezidentem, kdyby mohl opravdu vládnout
podle svého a ne být pořád popostrkován různými
vlivnými proudy. Ale je zbytečné uvažovat coby,
kdyby. Faktem je, že Obama ve skutečnosti ne-
vládne. A že válkychtiví dinosauři kolem něj se
svých plánů nevzdali. Ve hře je příliš mnoho a tahle
sebranka se nevzdává. Rozhodnutí odstranit As-
sada a rozvrátit Sýrii byla učiněna dávno. A nebyla
odvolána ani změněna.

Vidím dva možné scénáře
příštího vývoje: 

První – přímá agrese ne-
bude, ale rozvrácení Sýrie tlupami najatých hrdlo-
řezů bude pokračovat s ještě větší intenzitou.
Zatímco síly syrské armády a její materiální zabez-
pečení jsou konečné (navzdory ruské či íránské
pomoci), proud nových žoldáků cvičených na záš-
kodnickou činnost i těch, co bojují přímo na frontě,
spolu s dalšími dodávkami ještě lepších a výkon-
nějších zbraní bude pokračovat. Finanční zdroje
Saudů, Kataru, Turků, a Západu obecně, jsou proti
syrským možnostem v podstatě bezedné. Za kaž-
dého zabitého žoldáka pošlou do země dva další.
Mezitím budou oběma stranami dále ostřelována
syrská města, civilisté budou zabíjení, nebo budou
opouštět zemi, pokud to půjde. Země bude krvácet
až do bodu, kdy prostě už to dál nepůjde. Assad se
dobrovolně vzdá vlády nebo bude zabit najatými
vrahy (slyšel jsem, že na sebe nedává vůbec pozor,
dokonce jezdí sám v autě po městě), načež bude
země vržena do chaosu ve stylu Iráku či Libye.

Druhý – podmínky „smlouvy“ budou takové, že
je nebude možno dodržet. Stačí si vzpomenout na
osvědčenou podmínku, kterou dali Američané
svého času Saddámu Husajnovi: Dokaž, že ZHN
nemáš! Bude to něco podobného. Prostě po ode-
vzdání všech svých chemických zbraní Američané
vyrukují s tvrzením, že Syřané neodevzdali
všechny. Že Assad má další schované na klozetu
nebo ve skříni. A ať dokáže, že ne. Jak víme, doká-
zat, že něco nemám, nelze. V každém případě to
bude vhodná záminka. Popřípadě žoldáci vyrobí
nějakou provokaci. To není složité a dá se na tom
stavět. Třeba vystřelí raketu s plynem směrem na
Izrael a pak z toho obviní Assada. Raketa bude mít
evidenční číslo dokazující, že pochází ze skladu
syrské armády. Dokázat, že je jednou z těch, které
zabavilo mezinárodní společenství, samozřejmě
nepůjde.

Bohužel nevidím třetí možnost. Tu, kterou by-
chom si všichni přáli. Že syrská armáda vytlačí na-
jaté žoldáky, kanibaly a vrahy ze země a bude

Nevěřím, že agrese
vůči Sýrii byla odvrácena
Vladimír Stwora
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Dobře informovaný diplomatický zdroj novinám
As-Safir řekl, že „americká válka proti Sýrii začala
a skončila ve chvíli, kdy byly tyto dvě balistické ra-
kety odpáleny, a zůstaly pak jen nekonzistentní in-
formace, kdy to Izrael popíral, a Rusko potvrdilo,
dokud nebylo nakonec Izraelem vydáno prohlášení,
ve kterém uvedli, že rakety byly odpáleny v kon-
textu společného izraelsko-amerického cvičení
a že spadly do moře, a že nesouvisely se syrskou
krizí“.

Zdroj dále tomuto libanonskému deníku řekl, že
„americké jednotky odpálily tyto dvě rakety ze zá-
kladny NATO ve Španělsku a že byly okamžitě de-
tekovány ruskými radary a konfrontovány ruskými
obrannými systémy, takže jedna z nich vybuchla
ve vzduchu a druhá se odchýlila nad moře“.

V tomto kontextu zdroj zdůraznil, že „prohlášení
vydané ruským ministerstvem obrany, ve kterém
bylo detekování dvou balistických raket odpále-
ných na Střední východ zmíněno, záměrně vyne-
chalo dvě věci: tou první bylo místo, ze kterého byly
tyto dvě rakety odpáleny, a tou druhou bylo jejich
sundání. Proč? Protože v tu chvíli byla zahájena
přímá vojenská operace, šéf ruské tajné služby
kontaktoval americkou rozvědku a informoval ji, že
„zasažení Damašku bude znamenat zasažení
Moskvy“, a že výraz „dvě sundané rakety“ jsme
z prohlášení odstranili, abychom zachovali bilate-
rální vztahy a vyhnuli se eskalaci. Proto musíte
okamžitě přehodnotit svoji politiku, přístup a zá-

měry u syrské krize, neboť si musíte být jisti, že ne-
můžete eliminovat naši přítomnost ve Středomoří“.

„Tato neoznámená přímá konfrontace mezi
Moskvou a Washingtonem zvýšila zmatenost Oba-
movy vlády a jistotu, že ruská strana je připravena
jednat u Sýrie až do konce, a že USA nemají ze své
slepé uličky jinou cestu ven, než prostřednictvím
ruské iniciativy, která by Americe zachránila tvář…
,“ dodal.

Z tohoto pohledu diplomatický zdroj objasnil, že
„aby se vyhnul dalšímu zmatení USA, a poté, co Iz-
rael ve svém prvním prohlášení popřel, že by co-
koliv o odpálení raket věděl, což je pravda,
Washington požadoval, aby Tel Aviv vzal odpálení
raket na sebe, aby si tak zachránil tvář před mezi-
národním společenstvím, obzvláště proto, že tyto
dvě rakety byly počátkem americké agrese proti
Sýrii a oznámením o zahájení vojenských operací,
po kterém měl americký prezident Barack Obama
odjet na summit G20 do Ruska, aby tam vyjednal
osud syrského prezidenta Bašára Assada. Nicméně
tam odjel, aby našel cestu ze slepé uličky, ve které
se ocitl“.

Zdroj dále uvedl, že „po americko-ruské rake-
tové konfrontaci měla Moskva v úmyslu navýšit
počet svých vojenských expertů v Rusku a navýšit
své vojenské jednotky a počet torpédoborců, aby
posílila svoji vojenskou přítomnost ve Středomoří.
Stanovila také čas oznámení své iniciativy k zasta-
vení agrese proti Sýrii po summitu G20, poté, co

obnoven pořádek, města budou znovu vybudována
a syrští emigranti se vrátí. A všechno bude jako
dřív. Nebude. Už nikdy. Mistrovský tah Ruska na
chvíli vzal vítr z plachet válečným štváčům, ale
doufat ve šťastný konec je předčasné. Karty jsou
rozdány. A černého Petra dostal Bašár Assad.

13. 9. 2013
http://www.zvedavec.org/

**********************************************
("Hele, Baracku, a co kdybych Assadovi navrhl,

ať se vzdá chemických zbraní?," navrhnul mu při

jednání mezi čtyřma očima Vladimir Putin.  A zbytek
už asi víte, po skončení G20 přišlo Putinovo prohlá-
šení, že "mírové řešení pro Sýrii ještě existuje". Ná-
sledně John Kerry prohlásí, že „Asad může odvrátit
US vojenský úder, pokud se vzdá svých chemických
zbraní.“ Nositel Nobelovy ceny míru Barack Hussein
Obama tím získal prostor, jak – zahnán vlastními
jestřáby do kouta - z něho zase může elegantně vy-
couvat a nezahájit tak (ne)očekávané letecké a ra-
ketové údery na Sýrii - aniž při tom ztratí tvář. 

Nebo bylo všechno jinak? JP)

Agrese skončila v okamžiku
vypálení dvou balistických raket
Pravda o rusko-americké konfrontaci. Nebo novinářská kachna?

Daoud Rammal
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připraví zákulisní scénu na pozadí summitu, po
kterém následovaly dvě návštěvy, íránského minis-
tra zahraničí Husseina Amira Abdula Lahyana
a syrského ministra zahraničí Walida al-Muallema,
kde bylo s ruskou stranou dojednáno východisko.
Jeho součástí bylo oznámení Sýrie, že souhlasí
s ruskou iniciativou, týkající se předání syrských
chemických zbraní pod mezinárodní kontrolu.
Sýrie zároveň zahájí přípravy na své připojení ke
smlouvě o jejich nešíření.

Nakonec zdroj poukázal na to, že „jedním z prv-
ních výsledků americko-ruské vojenské konfron-
tace bylo, že britský parlament odmítl účast na
válce v Sýrii. Pak následovalo stanovisko EU, a pře-
devším Německa, které oznámila německá kanc-
léřka Angela Merkelová“. 

Aggression was over the Moment those Two
Missiles were Fired vyšel 12. září 2013 na alma-
nar.com.lb. Původně vyšel v novinách As-Safir v Li-
banonu. 

Překlad z angličtiny Zvědavec. 
Poznámka editora
Oficiální, poněkud matečné vysvětlení v masmé-

diích znělo, že balistické rakety vystřelil Izrael
v rámci cvičení a ty (zřejmě také v rámci cvičení)
spadly do moře. :-) Hmm. Trošku drahá hračka na
bezcílné padání do moře. Cožpak o to, ony do moře
padají, pokud je předmětem testů počáteční fáze
letu, ale tady nešlo o novou raketu, ale o raketu už
odzkoušenou a zařazenou do výzbroje.

Pravda je zřejmě jinde. Mně se tahle nová verze
líbí více. Když říkám „líbí“, míním tím, že mi při-
padá pravděpodobnější. Navíc by vysvětlovala po-
divný zmatek amerického vedení poslední dny
a dokonce určité náznaky respektu vůči Rusku.
Dokonce, světě div se, Rusku poděkovali a připus-
tili, že povstalci mají chemické zbraně také. Neu-
věřitelné! Tohle není jejich obvyklý arogantní styl,
Američané nemají respekt vůči nikomu a nikdy,
proto se musíme ptát, proč. Možná proto, že dostali
ránu do čenichu ve chvíli, kdy to nejméně čekali
a uvědomili si, že narazili na protivníka, který se
jich nebojí, a který dokáže i ty jejich předražené
high-tech zbraně pacifikovat. Ve stylu asijských
bojových umění, která Putin sám provozuje. Žádné
kecy o "červené čáře", jaké nám předváděl
Obama. V okamžiku, kdy překročili hranici, bles-
kový a drtivý úder a hned na to úsměv a nabízená
ruka. Tak, jako když cvičíte psa. Američané potře-
bovali tuhle lekci jako pes drbání. 

Je docela možné, že jsme byli jen několik vteřin
vzdáleni od přímé eskalace otevřeného konfliktu
mezi Amerikou a Ruskem se všemi důsledky, které
by z toho vyplynuly. Možná bychom i měli být rádi,
že v Bílém domě právě sedí měkčí a inteligentní
demokrat Barack Obama a ne fanatici jako repub-
likán John McCain nebo neokonzervativec George
W. Bush jr. Vladimír Stwora

16. 9. 2013
http://www.zvedavec.org/

VYJÁDŘENÍ PRO LIDSKO-PRÁVNÍ ORGANIZACE
EDWARD SNOWDEN

Dobrý den. Jmenuji se Ed Snowden. Ještě před
měsícem jsem měl rodinu, svůj domov a žil jsem
si komfortním životem. Také jsem mohl bez ja-
kýchkoliv zvláštních povolení vyhledávat, získá-
vat a číst vaše zprávy. Zprávy od kohokoli
a kdykoli. To je základem moci měnit osudy lidí.

Je to také vážné porušení zákona. Čtvrtý a pátý
dodatek Ústavy mé země, článek 12 Všeobecné
deklarace lidských práv, jakož i množství stanov
a dohod zakazují takové systémy souvislého, vše
prostupujícího sledování. Ačkoliv americká
ústava označuje tyto programy za nezákonné,
vláda mé země tvrdí, že tajné soudní usnesení,
které svět nesmí vidět, prý určitým způsobem le-
gitimizuje tuto nezákonnou věc. Jejich usnesení

prostě porušují nejzákladnější pojetí spravedl-
nosti - že na věc spravedlnosti je třeba vidět, aby
se mohla provádět. Nemůžeme použít tajné
soudní závěry, abychom změnili nemorální na
morální. 

(Snowden zde naráží na argumentaci vlády
USA, která deklaruje, že sledovací program
PRISM je legální podle vyjádření soudu, které prý
ale nesmí zveřejnit - pozn. překl.)

Věřím v princip, který byl vyhlášen v Norim-
berku v roce 1945: "Jednotlivce zavazují nadná-
rodní závazky, které přesahují jejich národní
povinnost poslušnosti. Proto jsou jednotliví ob-
čané povinni porušit domácí zákony, aby předešli
zločinům proti míru a lidskosti.“
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V souladu s tímto jsem udělal to, co jsem po-
važoval za jediné správné a spustil jsem kampaň
za napravení tohoto zločinu. Nechtěl jsem se obo-
hatit. Nechtěl jsem prodat tajemství Spojených
států. Nespojil jsem se s žádnou zahraniční vlá-
dou, aby mi zajistila bezpečnost. Místo toho jsem
odevzdal veřejnosti to, co jsem se dověděl - aby-
chom my všichni mohli ve světle toho diskutovat
o věci, která nás všechny ovlivňuje - a požádal
jsem svět o spravedlnost.

Toto morální rozhodnutí říci veřejnosti o špio-
náži, která má vliv na nás všechny, mě přišlo
draho, ale bylo to správné a ničeho nelituji.

Od té doby se vláda a tajné služby Spojených
států amerických snaží udělat ze mě odstrašující
příklad, varování pro všechny, kteří by mohli vy-
stoupit na veřejnosti tak jako já. Pro mé politické
vyjádření se ze mě stal pronásledovaný člověk
bez státní příslušnosti. Vláda Spojených států mě
dala na seznam osob, které mají zákaz létat. Žá-
dala Hong Kong, aby mě vydali mimo rámec svých
zákonů, což je v přímém rozporu s principem non-
refoulement - práva národů.

Zemím, které by obhajovaly má lidská práva
a azylový systém OSN, vyhrožovala sankcemi. Do-
konce při hledání politického uprchlíka nařídila
(svým evropským) vojenským spojencům zrušit start
letadla prezidenta jedné latinskoamerické země 
(a prohledat ho), což je krok, který nemá obdoby. 

(Jednalo se o prezidentský speciál, na jehož
palubě cestoval prezident Bolivie Evo Morales,
který se stal obětí šikany západních států, kdy zá-
minkou se stala možná přítomnost Snowdena na
palubě letounu, pozn. red. Lípy). 

Tato nebezpečná eskalace představuje hrozbu
nejen pro důstojnost Latinské Ameriky ale i pro
základní práva, které jsou společná všem lidem,
všem národům, a to žít bez pronásledování, mít
možnost vyhledat a využít útočiště azylu.

Ale i přes tuto historicky nepřiměřenou agresi
nabídly země po celém světě svoji podporu a azyl.
Těmto národům, mezi nimiž jsou Rusko, Venezu-
ela, Bolívie, Nikaragua a Ekvádor, patří moje díky
a respekt za to, že se jako první postavili proti po-
rušování lidských práv, jehož se dopouštějí silní
a mocní. Tím, že odmítli ustoupit od svých prin-
cipů tváří v tvář zastrašování, si vysloužili úctu
celého světa. Mám v úmyslu cestovat do každé
z těchto zemí, abych jejich občanům a vůdcům
vyjádřil svou osobní vděčnost.

Dnes prohlašuji, že oficiálně přijímám všechny
nabídky podpory či azylu, které jsem dostal,
i všechny další, které v budoucnu mohu ještě do-
stat. Například díky udělení azylu, který mi po-
skytl venezuelský prezident Maduro, je moje
postavení azylanta nyní oficiální, a žádný stát
nemá důvod omezit nebo zasáhnout do mého
práva požívat tohoto azylu. Jak jsme však viděli,
vlády některých západoevropských a severoame-
rických států projevily snahu jednat v rozporu se
zákonem, a toto chování trvá dodnes. Tato nezá-
konná hrozba mi znemožňuje vycestovat do La-
tinské Ameriky a využít tak azylu, který mi tam
byl udělen v souladu s našimi společnými lid-
skými právy.

Tato snaha mocných států jednat mimo zákon
představuje hrozbu pro nás všechny - nesmíme
dopustit, aby uspěla. Proto vás prosím o podporu,
když budu při zajišťování svého odchodu do La-
tinské Ameriky žádat od těchto zemí záruky bez-
pečného cestování, jakož i o podporu při žádání
o azyl v Rusku do doby, než tyto státy přistoupí
k dodržování zákona a moje zákonná cesta bude
povolena. Svou žádost Rusku podám dnes a dou-
fám, že bude přijata kladně.

Dne 12. července v 17:00 hod moskevského
času, letiště Šeremetěvo.

Překlad J. Viktoriuzsová
zdroj: http://www.jetotak.sk/ludskeprava/vy-

jadrenie-edwarda-snowdena-pre-ludsko-pravne-
organizacie
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Vše je na první pohled prosté: stačí si přečíst
koncepci NATO schválenou na summitu v Lisa-
bonu (2010) a je jasné, jak Západ vnímá svět a co
se chystá dělat. Jak je to ale se závazkem z této
strategie, že Aliance bude plnit své cíle „vždy
v souladu s mezinárodním právem“ třeba při po-
hledu na situaci v Sýrii? Každodenní praxe nabízí
jediný závěr: číst oficiální dokumenty nestačí.  Kr-
vavá bilance  Období po skončení studené války
vypadá podle statistik válek mezi státy nadějně:
počet těchto konfliktů klesl. Jenže
nalézt občanskou válku, které by
se svou pomocí alespoň jedné
znesvářené straně neúčastnilo
zahraničí, nelze. A v rozhodujících
ozbrojených konfliktech hraje
ofenzivní roli Západ. I když každá
z těchto Západem vedených či podporovaných
válek zvlášť vypadá jako dílčí vojenský problém,
v souhrnu vyvolávají spoustu otázek týkajících se
politické strategie: Bombardování Jugoslávie
(1999). Výsledkem bylo přibližně dva tisíce zabi-
tých civilistů a zachování bojeschopnosti jugosláv-
ské armády. Nejasná je politická koncovka ústící
do vytvoření ekonomicky neživotaschopného státu
bez historických kořenů a se stejným etnickým
složením jako sousední Albánie. Invaze do Afghá-
nistánu (2001 – dosud). Ztráty jsou odhadovány
na tisíce přímo a desetitisíce nepřímo zabitých ci-
vilistů. Vojáků a kontraktorů zahynulo přibližně 15
tisíc. Na škále korupce Transparency International
sdílí Afghánistán spolu se dvěma dalšími státy po-
slední místo ze 178 hodnocených států. Podíl Afg-
hánistánu na světovém trhu opia činí více než 90
%. Invaze do Iráku (2003 – dosud). Podle serveru
Iraq Body Count za dekádu bojů zahynulo 112 až
122 tisíc civilistů a téměř 40 tisíc vojáků všech ná-
rodností. Na škále korupce se Irák propadl na 169.
místo. Invaze do Libye (2011). Přibližně 25 tisíc
mrtvých. Výsledkem je rozložený stát, který však
dodává ropu na téměř předválečné úrovni. Inter-
venování v Sýrii (2011 – dosud). Podle odhadů
OSN přibližně 70 tisíc mrtvých. Západ podporuje
bojující opozici dávkami zbraní, výcvikem i zpra-
vodajskými informacemi – což je nepřímá kon-
frontace s Ruskem, Čínou a Íránem. Intervence

v Pobřeží slonoviny (2011) a Mali (2013). Zatím
bez jasných politických a ekonomických důsledků.
< I tato neúplná chronologie ukazuje dva velké
problémy. Tím prvním je brutalita, která se vrací
jako samozřejmost do politiky Západu. Druhým
problémem je fakt, že žádnou z uvedených válek
a intervencí se nepodařilo ukončit nastolením
míru. Ty větší konflikty trvají přes deset let bez jas-
ného vítězství. Chaos jako program  Pochybný vý-
sledek vojenské aktivity Západu nabízí dvojí

vysvětlení. Tím prvním je prostý
předpoklad, že se jedná o chybu,
absenci vhodné strategie. Tím
druhým objasněním může být
teze, že cílem Západu při zdánli-
vém nadužívání síly není dosažení
stability, ale chaosu. Od období

vlády prezidenta George Bushe ml. lze zazname-
nat narůstání chaosu v asijsko-africkém pásu
mezi rovnoběžkami 200 a 400 severní šířky. Tato
zóna od Japonska po Maroko či Západní Saharu
zahrnuje Korejský poloostrov, indický Kašmír, Pá-
kistán, Afghánistán, Írán, Sýrii, ale i Egypt, Libyi,
Tunisko či Alžírsko. Ale i souostroví Tiao-jü-
tao/Senkaku a Tibet. Nebo kdo by před pěti lety
očekával spory mezi Japonskem a Jižní Koreou
o malé ostrovy? Logika této iniciované nestability
by pak mohla být ve snaze zadržovat rozmach
Číny. Čína ke svému růstu potřebuje stabilní svět.
Přitom její rozvoj nelze oddělit od ekonomického
pronikání do zmíněného pásu. Čínské ekonomické
úspěchy v Libyi se mohou jevit jako předzvěst vo-
jenské intervence NATO. Na první pohled je tako-
váto představa o strategických záměrech
absurdní. Jenže právě v takovéto logice se rodil
pohled Washingtonu na globalizující se svět. Jeho
základy položil admirál Alfred T. Mahan na pře-
lomu 19. a 20. století. On stvořil geopolitickou me-
tafyziku, která pracuje s vizí konfliktu mořské
moci, k níž mimo jiné měly patřit Spojené státy,
Japonsko a Velká Británie, a pozemní moci, kam
Mahan zařadil hlavně Rusko. Mořská a pozemní
moc se v jeho díle střetly v pásu politické nesta-
bility mezi 30° a 40° severní šířky – od Suezu,
přes velkou část Turecka, Palestinu, Sýrii, Mezo-
potámii, větší část Persie, přes Afghánistán, Pamír,

Řízení prostřednictvím chaosu
Oskar Krejčí
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oblast řeky Jang-c'-t'iang v Číně. Tato mahanov-
ská geopolitika tvoří dodnes organickou část vý-
chovy vojáků i diplomatů v USA. Rizika záměrného
chaosu  Byly doby, kdy Madeleine Albrightová coby
ministryně zahraničí USA uzavírala v Severní Ko-
reji (2000) dohody o výstavbě jaderných reaktorů,
což bylo spojeno s odstavením severokorejských
reaktorů produkujících plutonium pro jaderné ná-
lože. Bylo to i období tzv. sluneční politiky, kdy se
mimo jiné otevírala válkou přerušená železnice
mezi Severem a Jihem. Po ní by bylo možné do-
pravovat rychleji a levněji zboží z Japonska či Jižní
Koreje do Evropy přes Sibiř. Tedy ne po oceánech,
které kontrolují válečné lodě USA. A jak varoval
Henry Kissinger v knize Potřebuje Amerika zahra-
niční politiku? (2001), „pokud by došlo k drama-
tickému uvolnění napětí, mohla by se přítomnost
amerických jednotek v Jižní Koreji stát vysoce
kontroverzním tématem, bez ohledu na přání mo-
mentálně vládnoucího prezidenta. S odchodem
těchto jednotek by se navíc stala velmi problema-
tickou budoucnost amerických základen v Japon-
sku.“ A tak prezident Bush dohody se zlými
severokorejskými komunisty vypověděl a světu
přestavil obraz osy zla protínající zmíněný pruh
chaosu. Dnes je nutné nové jihokorejské prezi-
dentce vysvětlit, že jednání se Severem není žá-
doucí. Brzdit Čínu prostřednictvím destabilizace
jejího okolí je technicky vzato možné. Není obtížné
provést upgrade tzv. barevných revolucí prezi-
denta Bushe. Ty v zásadě probíhají bez fyzického
násilí. Války libyjského typu jsou vylepšením: když
se nelze dostat k moci pouličními demonstracemi,
pak lze vybrané demonstranty ozbrojit. Následně
je ovšem nutné jim pomáhat. Propagandisticky, lo-
gisticky, případně vojenskou intervencí. Jenže –
co dělat po vítězství v Afghánistánu či Libyi?
Chaos je třeba udržovat, protože stabilita by mohla
přivést k moci síly, které nevnímají okupaci jako
cestu ke štěstí. A pak by se do uvolněného pro-
storu mohl dostat ten, kdo si nezašpinil ruce, ne-
pokazil image a má prostředky pro obnovu – třeba
Čína. Řízení prostřednictvím chaosu probíhá pře-
devším silovými prostředky. Vojensky a nátlakovou
diplomacií. Podle údajů londýnského Mezinárod-
ního institutu strategických studií se Západ, tedy
Severní Amerika plus Evropa bez Ruska, loni po-
dílel na světových vojenských výdajích téměř še-
desáti procenty. Samotné Spojené státy mají
stejné vojenské výdaje jako čtrnácti dalších zemí

v pořadí dohromady. A to v době, kdy Západ pro-
žívá, mírně řečeno, ekonomickou stagnaci. Přitom
posedlost militarismem opírajícím se o nepřetržité
pěstovaní strachu ze zahraničních „barbarů“ je
jednou z příčin obrovského vnitřního dluhu řady
západních států. A udržovat chaos je ekonomicky
nákladné. Velkým problémem strategie zadržovaní
Číny prostřednictvím chaosu je nutnost znejistit
i její severní hranici – tedy přenést rozvrat do
Ruska. Jak uvedl Vladimír Putin v rozhovoru pro
německou televizi ARD, v Rusku působí 654 ne-
vládních organizací zabývajících se politikou, které
jsou podporovany ze zahraničí. Ty za čtyři měsíce
po přijetí zákona o jejich registraci obdržely 28,3
miliardy rublů (tedy téměř miliardu dolarů), z toho
855 milionů přes velvyslanectví. Jenže výsledkem
takovéhoto snažení je mimo jiné třicet smluv,
které byly podepsány při nedávné návštěvě čín-
ského prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskvě, a do-
hody států BRICS o zřízení vlastní rozvojové banky.
Globalizace získává novou, nezápadní alternativu.
Jestliže Západ pod vedením USA nemá strategii,
jak postupovat v měnícím se světě, je to špatné.
Přijal-li vizi řízení prostřednictvím chaosu, pak je
to strategie kontraproduktivní. Jsou-li Čína
a Rusko vnímány jako nepřítel, pak je nemůže za-
stavit nic než brutálně použitá síla. Což musí
každý rozumný zastánce zájmů Západu velmi dů-
razně odmítnout. Je čas začít se učit vnímat okolí
Západu jako místo pro spolupráci, ne jako nebez-
pečné prostředí, kterému je nutné vládnout nebo
kam je třeba zasévat chaos. 

(Článek vyšel v týdeníku Literární noviny
16/2013, s. 15.)

http://www.facebook.com/l/TAQEROWXuAQF4Y
582GvrN76vvqxPeu_q_NPozJ6WElTzq9Q/www.bli
sty.cz/art/68188.html 

17. 4. 2013
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Češi si na znalost své historie nemohou příliš
stěžovat. Dějiny do roku 1526 vzorně zpracoval
František Palacký, dějiny do roku 1948 velmi dobře
zpracovaly generace poctivých historiků z dob po
Palackém včetně reálného socialismu. Dílčí dobové
neznalosti či možný odlišný výklad stejných udá-
lostí na velikosti díla Palackého a dalších nic ne-
mění. Velké překrucování československých dějin
začalo až po roce 1989, takže poctiví zájemci o his-
torii českého národa na tom nejsou špatně, naopak
špatně jsou na tom ale laici, o žactvu a studentstvu
nemluvě. 

Mnohem hůř jsou na tom Poláci. Polské dějiny
se hrubě falšovaly už v 19. století a nešlo jen
o zvůli úřadů rakouských, pruských a ruských oku-
pantů. Vždy bylo vše vynikající, jen to vždy skončilo
bezpočtem polských hrdinů a může za to pán Bůh
a svatá matka Czestochovská. Nedostatečně prý
bděli nad horkými hlavami polských politiků a mlá-
dežníků. 

Je tristní procházet pět hlavních, údajně perfekt-
ních tlustých knih polské historie, které jsou prý
srovnatelné s dílem Františka Palackého, a být ze
zjišťování uzlových událostí polských dějin „jelen“.
Běžně chybí základní data, text si odporuje s ma-
pami, bitvy se zaměňují se šarvátkami, chybí zá-
kladní vývojové trendy, za to je tam spousta
odboček beletristického rázu atd. Jak to bylo
s úpadkem polsko-litevské unie v 18. století až po
trojí dělení Polska a jeho likvidací roku 1795, jak
to bylo s polským povstáním 1830-31, jak to bylo
s polským povstáním 1863-64, jak to bylo s formo-
váním novodobého Polska v letech 1918-22, jak to
byla s tragickou druhou světovou válkou a násled-
ným vývojem, se nedozvíte, o řadě tabu včetně tra-
gického varšavského povstání z 1. 8. 1944
nemluvě. Každá snaha o objektivnější pohled na
polské dějiny je nevybíravě napadána oficiálními
historiky - inkvizitory. 

Nepomáhá příliš ani filmová tvorba, neboť v pří-
padě historických děl jen popisuje události na po-
vrchu. To plně platí i o známém filmu režiséra
Polanského Pianista, popisující holocaust Židů ve
Varšavě a její zničení za druhé světové války na-
cisty. Plně to platí i o novém polském velkofilmu
„1920 – bitva varšavská“ (režisér Jiří Hoffman),

který u příležitosti
polského státního
svátku 15. srpna
2013 uvedla Polská
televize. 

Film stál jistě
velké peníze. Byla
z m o b i l i z o v á n a
muzea, aby výprava
připomínala onu
dobu. Použitá tech-
nika a jiné věcné
reálie odpovídají.
Přesto se o realitě
polsko sovětské války 1920 divák mnoho nedozví,
byť přiblíží bitvu pod Varšavou, zvanou též viselský
zázrak, přestože se neodehrávala ani u Varšavy, ani
u Visly a pojem zázrak sem byl přenesen z Francie
roku 1914, kdy se Francouzům na říčce Marně po-
dařilo zastavit německou ofenzívu. Zázrak způso-
bila skutečnost, že Německo tehdy muselo
převelet své nejlepší divize z Francie na východní
frontu proti postupujícím armádám carského
Ruska. 

Nepravděpodobný příběh hlavních hrdinů
Hlavní hrdina mladý polský důstojník si před od-

jezdem na frontu vezme mladou herečku.
U Dněstru ho Poláci odsoudí k trestu smrti, za-
chrání ho Rudá armáda, jejíž politruk (vykreslen
negativně) si ho k sobě bere. Za divných okolností
politruka zastřelí, přidá se k ukrajinským bílým
a nějak se dostane k Varšavě. Jeho novomanželka
se přeškolí na zdravotní sestru, pak na kulometčici,
na rozbitém úseku polské fronty kosí kulometem
útočící Rudoarmějce a po té již opět jako zdravotní
sestra nachází svého manžela těžce zraněného na
polním nemocničním lůžku. Budiž. Možná to bylo
nutné k popsání základních událostí. 

Některé boje ve filmu jsou problematické. U Ky-
jeva polští letci bombardují ve velkém Rudou ar-
mádu a přes její rozsáhlou obrannou palbu z děl
a kulometů odlétají beztrestně. U Varšavy polské
letectvo chybí, jen jsou zmiňovány špionážní lety. 

V závěrečné bitvě Rudá armáda dobývá polský
zákop. Hromadí se v něm mrtví, jako v nechvalném
verdunském mlýnku na maso z roku 1916, kde ně-

Nepodařený film o bitvě u Varšavy
Jan Zeman
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mecká ofenzíva proti francouzské pevnosti Verdun
stála přes milion životů vojáků, aniž by pevnost
byla dobyta. Režisér si, podobně jako v Sinkiewic-
zově trilogii, libuje v naturalistických scénách. Nej-
lépe se prý filmují hromady mrtvých. V polsko
sovětské válce bylo hodně mrtvých, ale nebyly hro-
mady mrtvých v jednom příkopu, jak je ve filmu lí-
čeno. Těžko se mohlo stát, aby útok pěchoty
přestala podporovat děla, aby se v dosažených ne-
přátelských příkopech vojáci mlátili pažbami pušek
a nestříleli po sobě. Možnost v dobitém příkopu ne-
chat střílet kulometčici na vlastní postupující řady
je též zcela nepravděpodobná. Prakticky je vylou-
čeno, že by bitva končila polským útokem z týlu
ruské strany. 

V úvodu filmu vrchní velitel polské armády mar-
šálek J. Pilsudský říká, že je nutná vojenská vý-
prava do Kyjeva za účelem odtržení Ukrajiny od
Ruska. Krátce na to přijímá hlášení, že polská voj-
ska hladce obsadila Kyjev. Pak se boj přesouvá
k Varšavě. Polské vedení s podporou katolické
církve mobilizuje pod heslem obrany (jím) ohro-
žené vlasti a připravuje se na protiofenzivu. Sovět-
ské vedení je líčeno neobjektivně. Ani slovo o tom,
že sovětské státy byly Polskem přepadeny a že
bránily svou vlast. Prý jen vyváželo revoluci do
světa, nejprve do Varšavy. Ve filmu jsou zamlčeny
zločiny polské armády spáchané na Ukrajině a na
zajatých rudoarmějcích po bitvě u Varšavy.

Zcela je ve filmu opomenuta významnou skuteč-
nost, že se Rudá armáda ve varšavské bitvě ocitla
příliš daleko od svého týlu, podobně jako polská
armáda před tím při dobití Kyjeva. Vše je prý
v rukou Boha, zní ve filmu opakovaně alibisticky
z úst Poláků. 

Polská kniha „1918-28 – Dziesieciolecie odrod-
zenia polskiej sily zbrojnej“, polsko sovětskou válku
popisuje jinak. V zimě 1919-20 polská armáda měla
obsazeno Bělorusko a významnou část Ukrajiny.
Britský ministr zahraničí lord Curzon sice navrhl
v roce 1919 sovětsko polskou hranici na úrovni pol-
sko sovětské po roce 1945 (tzv. Curzonova linie),
ale sověti vyčerpáni světovou, občanskou a inter-
venční válkou chtěli jednat a byli připraveni k vel-
kým územním ústupkům. Přesto vůdce Polska
maršálek J. Pilsudský nařídil vojenské tažení na
Kyjev, snad k odtržení Ukrajiny od Ruska. Do Kyjeva
polské armády došly hladce v květnu 1920. Vzápětí
sovětský maršál Tuchačevský prolomil severní část
fronty. S jezdeckou  armádou maršála Buďonného

dezorganizovali polské armády, které pak už jen
chaoticky a s velkými ztrátami ustupovaly až k Var-
šavě. Počátkem srpna 1920 Rudá armáda obsadila
severovýchodní Polsko. Hrozil útok na Varšavu. Pol-
sko mobilizovalo i ženy a patnáctileté kluky. 15.
srpna polská protiofenziva u řeky Weprz prorazila
slabou sovětskou frontovou linii. Poláci postupovali
k severovýchodu. Podle citované knihy katastrofa
sovětských armád by byla přinejmenším mnohem
menší, kdyby Tuchačevký a Buďonný proti tomuto
útoku ihned převeleli část svých vojsk. Několika-
denní otálení z důvodů hrubého podcenění situace
způsobilo, že pak Rudá armáda utrpěla těžké ztráty
a byla nucena chaoticky ustupovat až na mezivá-
lečné polsko sovětské hranice v říjnu 1920, kde byl
sjednán mír.

Jinak řečeno, při správné rychlé reakci sovět-
ského vojenského vedení by byl polský protiútok
nejspíš zastaven a válka by skončila sjednáním
míru na Curzonově linii, případně i vznikem polské
sovětské republiky. 

Otázkou zůstává, zda lhala kniha k desetiletí pol-
ské armády, které byla určena lidem vesměs zna-
lých polsko sovětské války 1920, nebo si s historií
nedělal scénárista a režisér filmu těžkou hlavu, re-
spektive ji podřídil potřebám laciné apologetiky
a propagandy? Zatímco Polaneckému Pianistovi
lze věcně těžko něco vytknout, byť nenahrazuje dě-
jepis, Hoffmanův film má chyb mnoho.

18. 8. 2013

Ftípek
Feministky z celého světa mají sjezd. Na pó-

dium vystoupí anglická feministka a povídá: Při-
šla jsem domů, bouchla do stolu a říkám - ode
dneška nevařím. První týden nic nevidím, druhý
týden nic nevidím a třetí týden vidím svého
muže vařit! Následuje mohutný potlesk. Na pó-
dium vystoupí německá feministka a povídá: Já
jsem přišla domů, bouchla jsem do stolu a říkám
- ode dneška neperu. První týden nic nevidím,
druhý týden nic nevidím a třetí týden vidím
svého muže prát! Následuje ještě větší potlesk,
posluchačky bouří nadšením. Na podium vy-
stoupí česká feministka a povídá: Přišla jsem
domů, bouchla do stolu a říkám - ode dneška už
neperu a ani nevařím. První týden nic nevidím,
druhý týden nic nevidím a třetí týden konečně
začínám trochu vidět na pravé oko.
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Nakladatelství FUTURA (Praha 2013) vydalo na
počest sedmdesátých narozenin básníka, esejisty
a novináře Daniela Strože sbírku jeho nových
básní, které se v poslední době objevovaly v Ob-
rysu-Kmeni a ve čtvrtletníku Výboru národní kul-
tury Lípa: SLZY PRO ANNY VAN GILD ANEB
BÝVÁVALO.

Budoucnost je v nedohlednu, a bůhví, jestli na
nás nějaká zbude.

Zato minulost nám patří se vším všudy. V ní se
můžeme vyřádit, anebo tiše kontemplovat.

Jsme často oněmělými svědky, jak řádící mani-
pulátoři przní minulost, až uvěříme, že jsme žili
v jiném světě.

A ona je to pravda.
Náš bývalý svět je nesdělitelný, nevypověditelný,

nedědičný. Vždyť není nic, co by se v něm neode-
hrálo; měli jsme všechny ženy, viděli jsme všechna
města, i zlopověstnou Neapol, a nezemřeli jsme.
Okusili jsme vína, o nichž dnes můžeme jen snít,
ochutnali jídla, jež dosud nikdo nepojmenoval,
spatřili jsme severní i jižní pól, na který dnes sotva
dokulháme.

Bývávalo!

Ano, nejen bývá-
valo, ono bylo, a ono
to pořád jest! Přesně
takové, jak básník
řekne. A jak to řekne,
tak to taky zůstane!
Na to, bezmocní prz-
nitelé času, můžete
vzít jed.

Ale my si na to s básníkem Danielem Strožem
připijeme!

Nedílnou součást sbírky představují ilustrace –
fotografie Evy Frantinové, z nichž zejména barevný
snímek na obálce – socha Marilyn Monroeové, kte-
rou objevila na kterési pláži u Mrtvého moře, do-
tváří knihu v malý grafický skvost.

Daniel Strož v roce 1968 emigroval do Spolkové
republiky Německo, kde založil nakladatelství PmD
– Poezie mimo domov a vydával exilový časopis
Obrys, čtvrtletník nezávislé české a slovenské kul-
tury. Po návratu do vlasti založil v roce 1995 spolu
s pisatelem těchto řádků týdeník pro literaturu
a kulturu Obrys-Kmen, který příští rok vstoupí již
do svého dvacátého ročníku!

Bývávalo   
KAREL SÝS
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Bezdomovce do žádné člověčí
boudy nepřijmou KAREL SÝS

Kdo je nucen denně se pohybovat v okolí pražského hlavního nádraží, ten si na bezdomovce zvykne.
Ví, že si nemůže sednout na lavičku, aby něco nechytil, opatrně kličkuje mezi čůrky, a když obchází nej-
početnější tlupu, prostě zatají dech… Vskutku existují větší rozkoše, než sousedit v metru, tramvaji či
autobusu s nemytým člověkem. No právě – člověkem? Jenže bezdomovce do žádné člověčí boudy ne-
přijmou.

Dřívější pokus zřídit pro vyvržence »tábor« v Ďáblicích nevyšel. Až dnes! Magistrát jim hodlá vyhradit
čtyři »speciální centra« v Dejvicích, na Smíchově, ve Strašnicích nebo Vršovicích. Páté možná jinde. Pri-
mátor se nechal slyšet: »Kdyby pro začátek ubylo bezdomovců v MHD o třicet procent, byl by to už ús-
pěch.« Tabulky s podobnými procenty jsem nedávno viděl v televizi; v jakém to jen bylo pořadu? Aha,
o »osvobozené« Litvě.

Starostka Dejvic je v šoku: »Co se týče nájemného i cen bytů, je to nejdražší část v Praze…«
Koncentrák ano, ale jenom ne proboha v Dejvicích. Tam máme nejjemnější a nejdražší čich z celé me-

tropole!
A co má, paní starostko, říkat prezident Wilson, když musí doživotně (nebo do nejbližšího převratu?)

stát v Sherwoodském lese a smrad mu stoupá do bronzových chřípí? 7. 9. 2013
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Nevím, jak Vladimír Stibor, též básník a publi-
cista, shromažďoval a redigoval almanach atrak-
tivního názvu PTÁCI Z PODZEMÍ (vydal Milan
Hodek, Praha 2013, ilustrovala Mgr. Alena Stibo-
rová, graficky upravila Luciána téhož příjmení).
Nevím nic o tom, zda si autory vytipoval a do al-
manachu pozval, zda a jaký jim vymezil prostor
a poradil, co vše mají uvést pro stručné informa-
torium O autorech, a zda, případně proč některé
zaslané práce nezařadil. Něco napovídá metafo-
ricky stylizovaný úvodní Stiborův Editorial (to
„pak už jen čekat a nenechat se odradit“ patrně
ne náhodou připomíná slavný Prévertův básnický
návod Jak namalovat obraz ptáka), ale prozrazuje
málo. Zato mnoho vypovídá podoba tohoto Alma-
nachu české poezie (tak zní podtitul) a fakt, že
pořadatel připojuje za své jméno: „a kolektiv.“
Mám za to, že dopřál autorům maximální volnost
a dal jim (jimi jistě vítanou a pro čtenáře k neza-
placení) šanci se projevit v celé kráse. 

V době, kdy si tolik i zdánlivě erudovaných
psavců plete redigování s cenzurou a autocenzu-
rou, je tento přístup pochopitelný, předem bere
vítr z plachet každému, kdo se cítí nedoceněný (a
to v literatuře dnes bezmála každý). A ač si lec-
který čtenář právem povzdychne, že v tomto al-
manachu – snad v míře ještě větší než tomu
odedávna bývá – jsou vynikající básně bok po
boku s bláboly, autoři zkušení a zralí nejen vedle
začátečníků teprve zkoušejících své možnosti, ale
i v jednom kotlíku s grafomany pohotově se ohá-
nějícími poetikou superliberální postmoderny,
Ptáci z podzemí vynikají jako jedinečné zrcadlo
stavu dnešní české poezie. Almanach je pojme-
nován veršem z básně Nebezpečná i sama sobě,
v níž autorka se sbírkou teprve „nachystanou
k tisku“ sleduje neznámou, o které „nikdo neví /
kdo za ní stojí; / s kým spí“; ta „rodí ebenová lví-
čata“ i „loví u pouští studny / klubka písečných
zmijí / ptáky z podzemí.“ Jak napsal Nezval
o symbolu: „Může si do něho každý vmyslit, co
v něm touží vidět, jako do hučení tramvaje. To je
dobrodiní a ošemetnost symbolu: připouští
mnoho výkladů.“

Symbolický název připouští ovšem také vidět
„ptáka z podzemí“ jak v sedmnáctiletém gymna-

zistovi, tak v pěta-
osmdesát i letém
operním zpěvá-
kovi, vášnivém ry-
báři a básníku
života (u osmnácti
a l m a n a š n í k ů ,
z toho šestnácti
nejen starších žen
se věk neuvádí); jak v autorech stále žijících zde,
tak těch, kteří dlouho žili či ještě žijí ve světě (to
jsou ptáci stěhovaví); v básnících jména už
obecně známého i povědomého jen v kraji nebo
místě atd. Symbol ptáka se střídá se symboly
z domény moře, v ilustraci mořské symboly do-
minují, ale vracejí se i obrazy pouště.

Kdo vyznává biblickou moudrost nezatratit
město, žije-li tam aspoň deset spravedlivých,
nezatratí almanach, v němž se nedaří všem au-
torům „měnit mělčiny na hloubky“, v němž ne
každý verš „tu pohladí, tu tlaku přidá, / mistrně
svůj rytmus střídá“, v němž zdaleka ne všechny
„přísliby snů / šeptají euforii“. „Ve sprosté době
sprostá jsem“, vyzývavě, nikoli však za ostatní
praví báseň, jíž se otvírá Almanach řazený abe-
cedně podle příjmení autorů, ale její závěr 
„a přesto s laskavcem v náručí“ bezděky souzní
s tužbami mnoha dalších i méně zkušených,
i méně spontánních a méně mélických autorů,
z nichž ne všem je dán vtip, nadhled, dar pointy
a umění šokující, a přece ne jen konjunkturální
otevřenosti třeba in eroticis. Rád zjišťuju, že
básníci a básnířky, na jejichž dřívější verky se
rozpomínám, jdou tu vesměs nad svou někdejší
úroveň a někteří se suverénně vyrovnávají se
světem, který je vždy „simply clever“ a „má do-
konalý úsměv (Colgate)“. A rád konstatuju, že
je tu i pár slibných básnických jmen pro mne
nových, u nichž čtu například: „Na Kladně
U Fridrichů / sundal sis čepici, vytáhl blok /
a pracně hledal rýmy. / Servírka s výstřihem /
větším než delta Nilu / přinesla studené pivo /
a zeptala se: / Budete si přát tu báseň celou,
pane?“ Lze si jen přát, aby se básníkům tako-
véhoto pojetí poezie dostávalo vstřícné pozor-
nosti nakladatelů.

ZDAŘILÉ ZRCADLO
MILAN BLAHYNKA
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Lekce zhovadilosti Karel Sýs
»Do you want to get money from war? It‘s right time to make it! As soon as the military attack Syria,

oil prices will rise as well as Monarchy Resources Inc (MONK) share price. Start making cash on Thu,
Sep 05th, get MONK shares!!!«

Tahle výzva zabloudila i na můj počítač.
Ani se nemusíte trápit s angličtinou. Máte totiž nejvyšší čas přisadit si a vydělat na válce. Jakmile

Obama stiskne tlačítko, benzin půjde nahoru a vy jen nastavíte kasičku!
No comment! Však von jim pánbůh ten benzin vomaže vo hubu! Oh yes! 1. 9. 2013   

Modré básnické střevo
Z předvolebního veršotepectví ODS mě nejvíc zaujalo »dvojverší«:
Chci mít prvňáčky anglicky mluvící, proto volím pravici.
Nevím, kterého poetu strana do svého předvolebního žvanění zapojila, zřejmě nějakého chcíplého

ptáka, ale možná bych se divil. Peníze nejenže nesmrdí, ale taky zbavují soudnosti.
Výsledek jeho tvůrčích muk napovídá, že absolvoval 1. třídu, jak ji plánuje ODS. Možná umí žvatlat

anglicky, leč neovládá mateřštinu. K tomu ovšem režim směřuje: nadělat ze zbytku národa, který dosud
odolal masážím, naprosté blby. A musí se začít od děcek.

Jenže proč tak nákladně? Čecháčkům přece plně postačí basic english. Hlavně když rychle pochopí,
co Massa Bob žádá, a servilně splní ctěné přání.

Kolik těch přání bude? Asi šest. Ale možná jenom jedno: Nedumat a držet hubu a krok.
Že jste napočítali dvě? To jste určitě normalizační prvňáci! Pozor na vás! 3. 10. 2013   

Umínil jsem si nejmenovat, neboť pokoušet se
říci jedno dvě výstižná přesvědčivá slova o čtyři-
apadesáti podílnících na almanachu, to by byla
pošetilost non plus ultra, a pominout na základě
dvou tří ukázek (anebo jen jediné zařazené) ko-
hokoli, protože jsou mi bližší verše stavějící na
hře s významy a na slovní hříčce, to by nebylo ani
trochu prozřetelné. Ale nemohu neupozornit, že
Stibor ponechal na básnících, aby se sami roz-
hodli, co a jak o sobě v informaci O autorech řek-
nou. Že každý básník je přesvědčený o své
jedinečnosti (a leckterý si aspoň potajmu myslí,
že je dnes u nás vůbec jednička a myslí si na No-
bela), to se dávno ví. Avšak až dojemně působí,
jak autoři strádající pocitem nespravedlivé odstr-
čenosti uvádějí vysoké počty svých sbírek a sbí-
reček, které někdy nejsou ve fondu ani největších
knihoven, jako kdyby množství garantovalo hod-
notu; jako kdyby Bezručovi nezajistila trvalé
místo v poezii jediná kniha. Ale četba O autorech
je i zábavná v tom, co o sobě neříkají. Leckdo se
takto maně odkopává, aniž tuší. 

Jak si nepřipomenout „postní krůpěj“ Karla
Konráda, inspirovanou četbou knižních záložek,
které si básníci psávali sami.

„Srdnatý čtenáři (...), zda nemáš tak trochu
dojem, že mnoho českých autorů se narodilo v –
Soběslavi?“
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Po státním převratu v roce 1989 u nás závratně
vzrostla kriminalita ve všech svých formách. Prv-
ním nájemným vrahem v České republice se pak
stal Jiří Kájínek.  V celém případu ale nehraje už
od začátku spousta věcí. Kájínek měl prý ty vydě-
rače jen postrašit, aby už dali pokoj. Dostal za to
podle svědka údajně velice slušně zaplaceno. Na
místě schůzky za plzeňskou věznicí na Borech dne
30. května 1993 ale došlo ke střelbě a zabití dvou
mužů čekajících v autě a k těžkému poranění tře-
tího. Kájínek byl tou dobou již pátý měsíc na útěku
z příbramské věznice, prý na protest proti nepři-
měřeně vysokému trestu za loupež. Dopaden byl
až v únoru 1994 a posléze v roce 1998 odsouzen
za dvojnásobnou vraždu podnikatele a jeho osob-
ního strážce a za pokus o vraždu druhého na do-
životí. Po útěku z věznice Mírov v roce 2000
a následné medializaci celé kauzy se z tohoto
chronického útěkáře stal nejslavnější český vězeň.
Dodnes je pro mnoho lidí obětí režimu a jeho jus-
tice a policie. Sám stále opakuje, že je zloděj, ale
ne vrah. A že nikoho nezabil, že to na něj hodili, že
je nevinný.  A že v Plzni v té době ani nebyl. Sku-
tečně nebylo prokázáno, že se střílelo z Kajínko-
vých pistolí. Samotné vražedné zbraně se nenašly.
Na místě činu se neprovedly pachové a DNA
zkoušky, ani nebyly vzaty otisky prstů. Prý nebyla
na místě ani udělána rekonstrukce této krvavé
události. Vyšetřovací spis byl kýmsi značně upra-
ven. Náhodní svědci popsali prchajícího střelce
a jeho spolupachatele, na základě těchto výpovědí
byly kriminalisty vyhotoveny jejich identikity, které
byly ale odlišné od Kájínkovy podoby. Další svě-
dectví byla zdá se vynucena vyšetřujícími policisty
a to včetně údajného zaangažování Kájínka k za-
strašení vyděračů a odměny ve výši sto tisíc korun.
Nesrovnalostí je v kauze ale celá řada. Dnes má
Kájínek odsezeno již 19 let, ale stále svůj boj ne-
vzdává, stále se snaží o revizi svého procesu. Pe-
tici za jeho omilostnění podepsalo několik tisíc lidí. 

Zfilmování tohoto divácky atraktivního příběhu
se chopil režisér Petr Jákl ml. /bývalý kaskadér/,
který se podílel také na scénáři s Markem Dobe-
šem za spolupráce Petra Boka. Podle autorů nejde
o životopisný portrét Jiřího Kájínka. Jde o drama-
tický portrét polistopadové doby, kdy totalitní prak-

tiky mocných našly živnou půdu v organizovaném
zločinu a kriminálním podsvětí. Není divu, že se
brzy rozpoutal boj o moc a peníze, který zcela po-
tlačil práva jednotlivců a nebral ohledy na nic,
uvedli tvůrci (v předmluvě ke knižní podobě scé-
náře), kteří se ale skutečným příběhem doživotně
odsouzeného vězně hodně inspirovali a z filmu
a samozřejmě i z knihy je také cítit, že s ním sym-
patizují. Titulní postavu Jiřího Kájínka si zahrál fa-
mózní ruský herec Konstantin Lavroněnko. Je víc
Kájínkem, než sám Kájínek. Nevím, koho to na-
padlo, ale volba to byla úžasná. (Lavroněnko se
v minulosti blýsknul třeba i ve výborném ruském
televizním seriálu Likvidace). Advokátku Pokoro-
vou, odhodlaně bojující za možnost nového, spra-
vedlivějšího procesu pro Kájínka ztvárnila Tatiana
Vilhelmová, kterou ale přes její velice slušný výkon
občas autoři scénáře dostali do nevěrohodných si-
tuací, kde se spíš s postavou prala, než by ji hrála.
Některé násilně naroubované scény k tomu, co se
ve skutečnosti odehrálo, celkové realistické vy-
znění filmu zbytečně shazují. Třeba že Pokorová
byla na na samém počátku devadesátých let coby
čtrnáctiletá znásilněná, stejně jako předtím její
starší sestra podnikatelka stejnou mafiánskou
bandou vymahačů výpalného, kteří v roce 1993
skončí v krvi u plzeňského viaduktu. Z téhle kon-
strukce ve filmu čouhají dráty. Postavu starostli-
vého tatínka a zároveň elegantního mafiánského
grázla par excelance Novotného svěřili autoři Vla-
dimíru Dlouhému, který přes své obrovské zdra-
votní problémy na place zvládl svou roli
neskutečně věrohodně. Hrál velice úsporně, a do-
slova o život. Dostal in memoriam Českého lva za
mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Nejrůznější
ceny si v českém rybníčku lidé z branže někdy
rozdávají tak, aby se na každého s nějakou do-
stalo. Vladimír Dlouhý si ji ale za tuto svou labutí
píseň určitě zaslouží. Jeho bratr Michal Dlouhý od-
vedl skvělý, také uvěřitelný herecký výkon. Jeho
bývalý kriminalista Lejčko, vyhozený od policie
především kvůli té střelbě za plzeňskou věznicí na
Borech, nemá chybu. Byl na místě činu jako jeden
z prvních, což se ukázalo jako jeho velký problém.
Sice si schoval nedopalky cigaret skutečného
vraha se stopami DNA coby pojistku do budoucna,

Tahle špína se neumeje aneb Kájínek
Jan Poláček
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neboť vytušil možnou zradu, ale to se mu pak stane
osudným. Alice Bendová si střihla roli dryáčnické
manželky Kájínkova spoluvězně Křížka, která mu
po jeho slavném útěku z vězeňské pevnosti Mírov
poskytne domluvený azyl. Byla mu pak po 40 dnů
více než dobrou hostitelkou. Tahle vedlejší role jí
docela sedla, ani ta celkem ještě únosně natočená
soulož s Kájínkem-Lavroněnkem (prokládaná zá-
běry z vězení, kde její muž zrovna dostává výprask
od dozorce spolu se záběry Pokorové u počítače)
nepůsobí idiotsky jako obdobné scény v některých
českých filmech. Některé scénky romantického
cukrování Pokorové - Vilhelmové už tak přesvěd-
čivé nebyly.  Jejího partnera, právníka Doležala hrál
poněkud nemastně neslaně polský herec Bogu-
sław Linda, který byl i při tom
jejich zamilovaném cukrování
také trochu nesvůj. Člověku až
naskakuje v těchto pasážích
kopřivka, i jinak dobrá hudba
je tu také jen těžko snesitelná.
Je to jako prostřih do nějaké
kýčovité telenovely. Celkový
dojem ale zachraňují akčněj-
ších scény, jako třeba Kájínkův
útěk z Mírova nebo jeho rvačka
s Lejčkem – Michalem Dlou-
hým nebo jeho opětné dopa-
dení v bytě Křížkové-Bendové
při výborně natočeném po-
zvolna gradujícím zásahu spe-
ciální protiteroristické jednotky
URNA (Útvaru rychlého nasa-
zení).  To zase klobouk dolů.
Jen ta akční kamera je i tady
zase až moc akční.

Škoda, že celý tento exkurz do českého podsvětí
se nechal tolik inspirovat současnou tvorbou ame-
rických autorů akčních thrillerů, například toho ne-
ustálého zoomování je až příliš a působí to spíš
rušivě a nepříjemně, než aby to nějak pomáhalo
příběhu držet spád a napětí. Ani prudké střídání zá-
běrů, a jejich zrychlování či zpomalování, okouk-
nuté opět z hollywoodských akčňáků, není až
takovým přínosem, jak si tvůrci myslí. Stejně tak
místy prudce těkající kamera. (Ve stejnojmenné
knize jste těchto zběsilostí ušetřeni). Záběry sta-
tičtější či pozvolna ujíždějící kamery F. A. Brabce
jsou přitom dobrým důkazem, že umí točit i jinak.
Hudba Václava Noida Bárty, inspirující se zas třeba

u Petera Gabriela a skupiny Depeche Mode, celkem
koresponduje s dějem, není špatná (s výjimkou
oněch přeslazených míst), stejně jako i jeho he-
recký výkon v postavě Křížka, Kájínkova drsného
spoluvězně, který mu dost zásadním způsobem
pomohl s útěkem z Mírova. 

Hlavním partnerem projektu byla televize Nova,
a hlavním mediálním partnerem byl deník Blesk,
jejichž masáž tomuto filmu samozřejmě velmi po-
mohla. Kdyby to ale nebyl zdařilý projekt, čekal by
ho místo vřelého diváckého přijetí tak jako tak de-
bakl. Takový, jako potkal například film dalšího
(opožděného) debutanta Václava Havla, který si se
svým Odcházením poprvé a zároveň naposled vy-
zkoušel roli filmového režiséra. Ve známé pohádce

Josefa Čapka takhle nějak
upekli pejsek s kočičkou ten
svůj slavný dort.

Kájínek se stal jedním z nej-
navštěvovanějších českých
filmů v roce 2010 a to byl pro-
mítán v kinech až v druhé po-
lovině zmíněného roku. Tak
tohle producentovi a kaskadé-
rovi Petru Jáklovi ml. vyšlo, ač
jeho režisérský debut má také
chyby. Zřejmě jen příliš na-
slouchal radám kameramana
F. A. Brabce. Zřejmě se na vý-
sledku podepsaly i podivné
zmatky kolem režie a scénáře
a personální výměny s tím na-
rychlo spojené a přepsání ce-
lého scénáře, respektive
napsání nového, v jiném auto-
rském složení za spoluúčasti

Petra Jákla ml., který se nakonec ujal sám i režie. 
Vypadá to, jakoby 20 let po státním převratu bylo

již filmařům dovoleno režim opatrně kritizovat. Ká-
jínek je skutečně zvlášť v kontextu s ostatními
u nás natočenými filmy jeden z mála kritičtějších
vůči polistopadové realitě. Mezi slepými jednooký
králem. Zároveň se jedná o jeden z nejzdařilejších
českých filmů poslední dekády, i když úrovně Sa-
metových vrahů (filmu a knihy režiséra Jiřího Svo-
body) nedosáhl.

Naprostá většina lidí v kině tehdy po skončení
filmu zůstávala sedět i při závěrečných titulcích
a pak jsme všichni jeho tvůrce odměnili potleskem.
A co si může režisér při svém debutu přát víc?
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Jméno Pospíšil je u nás třinácté nejběžnější. Mezi
10762 jeho nositeli (počet podle Googlu v srpnu
2013) se jeden Pospíšil snadno utají. Ani v literatuře
a v oborech jí blízkých není Pospíšilů málo, Lexikon
české literatury (se záběrem od začátků do roku
1945) jich má v rejstříku svazku s písmenem P se-
dmnáct, samostatné heslo v tom díle Lexikonu má
pět Pospíšilů nakladatelů, překladatelů a autorů.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (do 2000)
má v rejstříku Pospíšilů šest,
mezi nimi také režiséra Z. Po-
spíšila, pod jehož jménem uvá-
dělo brněnské Divadlo Na
provázku dramatizace M. Uhda;
samostatné heslo má v tomto
Slovníku významný brněnský li-
terární vědec Ivo Pospíšil. Zato
Bohumír Pospíšil je zatím,
pokud vím, v české literatuře
básník jenom jediný, a to širší
veřejnosti a dokonce i sobě ve-
lice dlouho, bezmála podnes
dobře utajený. Jako básníka ho
zná jen jeho rodina, nejbližší
přátelé, čtenáři Obrysu Kmene a někteří návštěvníci
brněnské pobočky Výboru národní kultury. Jak jinak,
když sice za poslední čtvrtstoletí Bohumíru Pospíši-
lovi vyšlo - přesněji řečeno: vydal si - čtvrt stovky
sbírek svých veršů, většinou však jen v malém počtu
několika desítek výtisků.

„Vydal si“ v jeho případě značí, že básně nejen
napsal a na své náklady vydal, ale pravidelně i sám
na klávesnici naklepal, graficky upravil, vybavil ná-
ležitostmi, jako je číslo ISBN a tiráž, vytiskl na tis-
kárničce počítače, ba dokonce i svázal do podoby
sešitů a svazečků z profesionálních tiskáren. Takto
knižně publikovat dneska zkoušejí i jiní. Málokdo
však svede, co se Bohumíru Pospíšilovi daří opa-
kovaně: aby na koleně vyrobená knížka byla téměř
k nerozeznání od výtisků, na jejichž výrobě se pra-
videlně podílí celá řada odborníků.

Doslov nemá doslovovat, co básník chytrému
(čtenáři) napověděl, také nemá brát čtenáři potě-

šení z objevování jeho vlastních zážitků, pocitů,
tužeb v neskutečně podobných až shodných zážit-
cích, pocitech a touhách zapsaných verši, aby se
stále pamatovaly, snadno vybavovaly a naléhavě
zněly. Co však doslov může a má, to je odkaz na
celek, jehož je kniha součástí. V básni Rozbřesk
čteme verše: 

„...už nic nevymyslím ani nenapíšu, / zbytečně
k Helence své hledám Ríšu, / ona Ríšu nechce,

chce jen mne, / tak ať si tyto
city v prstech rozemne / ať se
navrátíme spolu zpátky / domů
do Hulína těmi vrátky.“ 

Tato literární reminiscence
na slavnou Mrštíkovu Pohádku
máje je pramálo literátská, je
velice osobní: Helenku, tu
svou princeznu z první básně
Hulínských kořenů, pro niž si
šel básník po hanácku („v ha-
náckém kroji“) na Vysočinu,
zřejmě zadními vrátky propa-
šoval do své knihy o svém ráji
(„můj ráj je v Hulíně u Rusavy

líné“) a svým právem básníka ji tam udělil do-
movské právo, aby mohl aspoň takto vzdát hold
zároveň Hulínu i jí, díky níž, jak víme ze sbírky
Valův mlýn (1999), kdysi „usychající kmínek
z Hané“, své svojí země, zrozením mu dané,
„začal opět žít,“ až „na Vysočině začal dýchat
znovu“. 

A tak jako Hulínským kořenům předcházely
Vzpomínky na Hulín a hulínské verše v různých Po-
spíšilových sbírkách, tak i oběma dalším osudovým
básníkovým krajinám se snad dostane po Brně a ji-
ných básních a po vysočinském Valově mlýně po-
dobně závažné bilanční knihy a sbírka Hulínské
kořeny se tak stane prvním dílem autorovy bás-
nické trilogie, jeho Osudové, šťastně osudové.
Neboť tento básník „stále lásky lačný“ a stále
„pěkný nezdara“ nebyl zrozen k naříkání, ale
k dílu, radosti a k potěšení si v něm číst.

Milan Blahynka

Hold Hané i Helence z Vysočiny
aneb Dobře (i sobě) utajený básník
(Z doslovu ke knize Hulínské kořeny)
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„Die Grenze nährt – hranice živí“. Tímto prav-
divým výrokem provorepublikových pašeráků na
česko-německé hranici začíná kniha Emila Hrušky
PŘEVEDU VÁS… NA ONEN SVĚT! (Pražská vydava-
telská společnost a nakladatelství Epocha, Praha
2012, obnovená edice Magnetka). Podtitul Případy
z poválečného pohraničí vysvětlí netrpělivému čte-
náři, že se nejedná o žádnou lacinou duchařinu.

České pohraničí se stalo na nějaký čas rájem
zlatokopů, kteří zvětřili majetek, ale také vlasovců,
dezertérů a politických dobrodruhů, již na konci
tehdejšího východního světa hledali úkryt před
spravedlností. Tím není řečeno, že by tento kraj ne-
přišli osídlit lidé poctiví, kteří ho chtěli zvelebit; na-
opak, byla jich jistě většina. Ale jak už to bývá,
dobro není tak čtenářsky přitažlivé jako zlo.

Zkušený autor, znalec prostředí i poměrů (viz
jeho předcházející knihy, např. Pohoří divočáků, Su-
detoněmecké kapitoly, My, hoši ze Sudet ad.) mohl
jen sáhnout do bezedné pokladnice námětů a otev-
řít počítač. Ovšem to by mu nestačilo. Námětů měl
na výběr jistě nepřeberně, ale nebyl by to Emil
Hruška, kdyby se spokojil vyprávěním, jež samo
o sobě by vzbudilo zájem. Je především anebo
současně historikem a dokumentaristou, který se
na rozdíl od mnoha spisovatelů literatury faktu
opírá o „vlastnoruční“ výzkum a bádání v terénu
i v archivech.

Příběh první – Případ šelmy s dunivým hlasem
– uspokojí i nejotrlejšího čtenáře hororů. Hubert
Emil Pilčík byl pravděpodobně nejmasovějším vra-
hem české kriminální historie a jeho odříznutá
hlava právem skončila ve skleněné nádobě s lihem
nebo s čím coby exponát Ústavu soudního lékařství
plzeňské univerzity.

Byl nenápadný, oblíbený, sbíral léčivé rostliny,
botanizoval… Pro čtenáře detektivek nic neobvy-
klého, vrahem bývá standardně zahradník. Jenže
Hruška nepíše detektivku ke krbu, nýbrž knihu na-
bitou fakty, z nichž mrazí, neboť se vskutku staly.
Pilčík totiž převáděl zájemce o život za železnou
oponou. Převáděl, ale občas nepřevedl. Chudé ne-
chal na pokoji, ale jakmile vycítil majetek… Ani
dívčí krása ho nenechávala chladným. Dvanáctile-
tou D. Š. opakovaně znásilňoval ve vlastnoručně

zhotoveném dřevěném přístroji, který tlumil její
křik. Obludný mučicí nástroj se rovněž zachoval do
našich dnů.

Dějištěm byl prostor ohraničený Planou, Mari-
ánskými Lázněmi a bavorskou obcí Grosskonreuth,
tedy jakýsi bermudský trojúhelník. Případ byl pře-
plněn absurditami, z nichž nikoli nejposlednější
byla skutečnost, že kriminalista, který pachatele
odhalil, se nakonec kvůli bytové nouzi usídlil ve
vrahově domě.

O naší době vypovídá morbidní aktivita jisté
cestovní kanceláře, jež v srpnu 2008 uspořádala
tematický autobusový zájezd „Po stopách Huberta
Pilčíka“, zakončený v „pubu s pípou a počitadlem
na každém stole pro soutěž, který stůl vypije nej-
víc!“

Podobnost Pilčíkova příběhu s epizodou Bestie
ze seriálu Třicet případů majora Zemana není ná-
hodná. O Pilčíkovi psal svého času rovněž Rudolf
Kalčík (Strýček Smrt), ale i zde šlo spíše o beletrii.

Hruška končí příběh zajímavou informací
o akci StB Kameny, jež spočívala v předstíraném
převádění kandidátů existence ve „svobodném
světě“.

Druhá kapitola – Špioni, herečky a převaděči
– uspokojí milovníky starých filmů. Je zde zachy-
ceno smutné životní období herečky Marcelly (Mar-
cely) Sedláčkové i její matky, předválečné filmové
hvězdy Anny („božské Anduly“) Sedláčkové.

Anna Sedláčková byla vskutku statečná žena
– jako snad jediná se odmítla dostavit na manifes-
taci českých herců, konanou pod egidou Emanuela
Moravce 24. června 1942 v Národním divadle. Ano,
to je ona akce, na níž Karel Höger a celé auditorium
svižně hajluje. Höger jen měl tu smůlu, že seděl na
kraji a byl příliš populární. Všichni horlivě slíbili
věrnost Německé říši, aby pár let nato slibovali věr-
nost všem říším, co jich bylo, je a bude. Ne tak Sed-
láčková. Kupodivu se jí však nic nestalo, dostala
jen půlroční distanc. Hajlující účastníci slibu jí to
po válce dali sežrat.

Po roce 1948 se matka a především dcera za-
pletly do převaděčské a mírně špionážní aféry (na-
příklad pomohly přepravit na Západ jeden kilogram
jáchymovské uranové rudy!), ale o tom se dočtete

V hlavní roli hranice  
Karel Sýs
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Druhý blesk.
Karel Sýs

Když se v roce 2011 objevila prvotina Michala Brzáka Situace 1984
a jiné drobnosti, přišlo to jako blesk z čistého nebe.

Nyní zahřmělo podruhé a nebe už bylo připraveno. „Kdo nepíše / za-
pomene psát“ řekl v první sbírce a snad proto si neuložil dlouhý odklad.
Letos (opět vlastním nákladem) vydává sbírku SOUKROMÝ PUNK, kní-
žečku, která se vejde do náprsní kapsy. Právě tam poezie patří - nikoli do
astmatických knihoven, cukerínových kaváren a přidružených vyvařoven
sterilizovaného pemmikanu.

Sbírku natvrdo otevřel básní Protest: „Nadáváš na tyrany? / Hovno
platný! / Na politiky? / Zbytečný, marný! / Jsi proti? / Tak běž ven! / Venku
zařvi – protest!... Protest! V ulicích / Protest! V pasážích / Na korze to musí vřít / Bulvárem teď bude znít
/ Protest!“

Básníci nejsou od toho, aby vykrváceli na ulicích, přesto slibuje: „Běž ven, chyť ulici / Ovládni ji / Zařvi:
Na ně! / Třeba půjdu s tebou / Myslíš-li to vážně!“

Jenže nikdo nehne prstem: „Ne? / Pak už o tom nikdy nemluv! / Nikdy! / Sejmi bodyguarda nebo mlč!
/ Na tvý řeči jsme nastražený! / Raději drž hubu!... Dělej nebo chcípni! / Ale hlavně: Drž hubu! / Šmejde!“

Vskutku, ve světě živořícím z potravin z druhé ruky a z restituovaných seriálů, z nichž jeden se klidně
může jmenovat Ukradená revoluce a druhý Revoluce je nám ukradená, se jeden každý utíká do vlastního
teletníku, aby po setmění křikl do polštáře: Všecko to stojí za hovno!

Brzák se s nikým a ničím nemazlí, jde na dřeň věci; proto se nikdy nebude líbit, nevkročí do salónů
ani do doupat kavárenských přeborníků v převlékání, fixírujících korouhvičku Klementina a zoufale pře-
mítajících, kdy a odkud čekat nové větry.

V Dopisu vítězi vykřikuje naplno: „Poznávám sráče / Bez práce koláče / Stále ti samí / Do huby berou
/ Přemysla Oráče.“

Přemysl, na krku přemoudřelou Libuši, svatý Václav, na krku zahraniční bejky a domácí voly, tatíček
Osvoboditel, strýček Budovatel, Tonda Práce... Věru nelehké je v Čechách prožívat dějepis!

„Nad hroby zní / Kyrie eleison / Hrdinové / Vymřeli – nejsou.“
Nakonec tedy zbude rezignace, báseň No future, Žádná budoucnost?
„Nezajímá mě krotit / A bojovat / Chtěl bych souznít / A milovat / Realitě se klidně / Vzdalovat // Bu-

doucnost je tak daleko / Jako Diogenes metr od sudu.“
Ano, nevyvlékneš se z minulosti, neutečeš před přítomností, neboť jsi se už dávno vrhl do prázdné ná-

ruče budoucnosti, té nesmiřitelné železné panny!

v knize. Pro zajímavost uvádím, že Antonín Zápo-
tocký Marcellu nejen propustí, ale přijme na Hradě,
daruje jí rádio a slíbí, že může zase hrát a nikdo jí
v tom nesmí bránit. A tak si zahraje například v An-
dělu na horách či v Dámě na kolejích. A matka,
kdysi „největší umělkyně Evropy“, v září 1967 ob-
drží titul zasloužilá umělkyně.

Nejlepší si Hruška nechal na konec. V Promě-
nách obratného vlasovce rozplétá neuvěřitelný
případ hochštaplera, který několik let vodil za nos
českou, slovenskou, sovětskou a bůhvíjakou ještě
rozvědku. Ještě v dubnu 1945 vlasovec, ocitá se
v květnu v Praze a Karlových Varech coby hrdina,

partyzán, rozvědčík, vlastenec, důstojník Svobo-
dovy armády. Vše mu vychází, ale s jídlem vzroste
jeho chuť, až se udáví příliš velkým soustem.

Kauza poskytuje netradiční pohled – míněn
pohled dnešních převlečených „historiků“ – na
práci SNB, StB, NKVD, KGB, CIA, CIC a jak se
všechny ty instituce jmenovaly, ale i na vlasovce
a jejich tragickou, leč neomluvitelnou roli v ději-
nách.

Tato kapitola obsahuje rovněž krátkou, ale byst-
rou a objevnou úvahu nad nezvykle významným
postavením, které v ruské, sovětské a pak znovu
ruské historii i politice zaujímají Karlovy Vary.
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Koncem 70. let odcházeli do civilu první vo-
jáci z povolání, kteří v armádě působili od let pa-
desátých. Byli to lidé, kteří prakticky nic jiného
neznali než vojenský život, kasárna, cvičení
a služby. Snažili se sloužit co nejdéle, civilu se báli,
často se stávalo, že byli poslední roky zašiti na vyš-
ších velitelských místech či složkách. V padesátých
létech dostali důvěru strany a pracujícího lidu a šli
sloužit. Takový byl i plukovník Stromeček, který již
několik let dosluhoval na generálním štábu v Praze.
Před více než 25 roky začínal na jedné rotě v šu-
mavských hvozdech. Při odchodu do důchodu pro-
jevil přání se tam ještě jednou podívat. Což ovšem
nebyl až takový problém vzhledem k jeho sou-
časné funkci, hodnosti a postavení.

A tak se jednoho červencového dopoledne
objevil plukovník Stromeček v doprovodu mladého
nadporučíka na jedné příhraniční rotě PVOS, na
které v padesátých létech začínal. Zároveň byl roz-
hodnut navštívit vidovou hlásku, které tehdy velel.
I to mu bylo splněno, pohraniční vojsko nedělalo
problém a tak plukovník Stromeček v doprovodu
nadporučíkově vyrazil ke státní hranici. Stromeček
byl štěstím bez sebe, i když hlásku a okolí nepo-
znával. Ovšem i tehdy tato hláska stála na státní
hranici, byla naše hláska, malá louka, hraniční pat-
ník a škarpa a silnice už byla v Německu. Bylo
vidět německé pole a i nedaleká vesnice. Po obli-
gátním hlášení velitele hlásky se Stromeček začal
rozhlížet.

„Půjdeme se podívat kousek po okolí“, pro-
hlásil směrem k nadporučíkovi, od místních si
krátce nechal popsat rajón. Pohybovat se v okolí
hlásky nebyl problém, bylo to za plotem, sem po-
hraničníci moc nechodili, prostor měli opticky za-
bezpečen. Konečně o návštěvě se vědělo
a nepředpokládaly se komplikace. Důstojníci se
tedy společně odebrali do blízkého lesa, chtěli se
vrátit asi za půl hodiny a odejet na rotu na oběd.
A tak se i stalo, asi za půl hodiny se oba objevili na
silnici, která vedla kolem hlásky. To byl ovšem ve-
liký problém, silnice se nacházela už na území Ně-
mecka. A navíc se na obzoru blížila hlídka

západoněmecké Grenzpolizei, která konala pravi-
delnou obhlídku hranic. Hláskaři začali hlasitě upo-
zorňovat oba důstojníky na vážnost situace. Ti je
však vzhledem k větší vzdálenosti a větru neslyšeli
a odpovídali jim máváním. Konečně nadporučík za-
reagoval, spatřil blížící se terénní auto a uvědomil
si, kde jsou. Popadl Stromečka a ke vší smůle utí-
kal s ním k blízkému remízku, jenž však byl ještě
o 50 metrů hlouběji na německém území. Tam se
zmateným Stromečkem zalehli do roští a mokré
trávy.

Němci přijeli k hlásce, minuli jí a o sto pade-
sát metrů níže u lesního altánu zastavili. Jako
každý den si zde zapálili a povídali si. Hláskaři vě-
děli, že zde budou alespoň 30 minut. Plukovník
Stromeček s nadporučíkem museli ostat zalehnutí
v Německu. Tráva byla velmi mokrá a tak ležení
nebylo zrovna příjemné. Mohli se ovšem prudce
zvednout a utíkat domů, vzhledem k věku a fy-
zické kondici páně plukovníka to asi nebylo
možné. Potažmo by museli proběhnout asi 15
metrů od policajtů. Nebo by museli zvolit okliku,
to by ovšem znamenalo alespoň ještě 200 metrů
do hloubky Německa a pak se asi pět set metrů
vrátit do republiky. Obě akce by asi neušli ně-
mecké pozornosti. Hláskaři s vyděšením, ale i se
smíchem sledovali další vývoj. Gumám nějaké to
mokro přáli! Ke vší smůle přijel z německé vesnice
traktor a sedlák si z něj začal s policajtama vesele

Jak si chtěl plukovník Stromeček
zavzpomínat
Jirka Piskáček
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Vaše vzdělání: vysokoškolské    
Věk od 60 a výše
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti      
Dění v kultuře sleduji pravidelně - nejčastěji

Právo, jeho přílohu Salon, Haló noviny, literární pří-
lohu  Obrys-Kmen, Literární noviny a případně ně-
které pořady z ČT 2.

Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho
čtvrtletníku Lípa?

Byl to věstníkový časopis, a to obsahovým a gra-
fickým archaickým pojetím. Nyní se z Lípy stal mo-
derní kulturní časopis, obsahově i graficky.
Zaznamenává současné dění z oblasti kulturněpo-
litické a kulturní, je čtivý. 

Při té příležitosti mne napadlo, že by v časopisu
mohla být pravidelně anketa, kde by odpovídali au-
toři na jednu až tři otázky z oblasti politické, spo-
lečenské či kulturní. Anketa vždycky oživuje
časopis.

Ekonomická situace nás donutila upravit cenu
zpravodaje na 50,- Kč za výtisk. Byli byste přesto
ochotni pomoci nám jakýmkoliv finančním darem
a přispět tak k udržení časopisu? Jména dárců rádi
zveřejníme.

Myslím, že  drobné finanční dary od čtenářů
a autorů nemohou časopis udržet při životě, to je
takový ochotnický přístup, něco jako diškréce. Tady
by se svou podporou měla výrazněji projevit KSČM,

případně by se měli podílet další levicově oriento-
vaní mecenáši. 

Jaké další autory byste nám doporučili přizvat
ke spolupráci na Lípě?

Neřeknu jmenovitě, ale Lípa by měla nabízet svůj
prostor všem levicově orientovaným umělcům, li-
terátům, výtvarníkům, fotografům, hudebníkům,
skladatelům, intelektuálům, publicistům a po-
dobně.

Byli byste ochotni přispívat do časopisu Lípa
svými články či tvorbou? 

Přispívám a rád, je to jedna z mála periodik, kde
mají prostor levicově orientovaní spisovatelé,
a nejen oni.

Od příštího roku bude Lípa vycházet i na webo-
vých stránkách VNK, doplněna o aktuální infor-
mace z kulturního a společenského života. Budete
i tuto formu využívat?

Ovšemže. 
Michal Černík
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povídat. Čas se vlekl a mokro už měli důstojníci
snad všude.

Konečně se sedlák rozloučil a policisté odjíž-
dějí! Důstojníci, celí mokří se zvedají a utíkají do
republiky. Hláskaři musí dusit smích, neboť oba
jsou nejen mokří ale i dosti špinaví. Už jsou ně-
kolik metrů od patníků, když hláskaři zjistí, že se
auto vrací. „Rychle, rychle“, volají hláskaři na dů-
stojníky. Policajti je nemohou vidět, a po několika
metrech už budou důstojníci doma. Už jsou na sil-
nici. Ke vší smůle plukovník Stromeček ztrácí rov-
nováhu a rozpleskne se na asfaltce. Auto vyjíždí
z lesa a teď již policajti vidí válejícího se česko-
slovenského plukovníka na německé vozovce. Za-
staví asi pět metrů od Stromečka, který se už
těžce zvedá. Němci vystoupí z auta a jdou
k němu, Stromeček se proto vidí v německé káz-

nici a cítí neslavný konec své vojenské kariéry.
Příslušníci Grenzpolizei jej zvedají a při spatření
vysoké hodnosti jej po vojensku zdraví. Berou ho
společně za lokty, teď ztuhnou hláskaři i nadpo-
ručík. To bude průser! Ale policajti vedou Stro-
mečka k hraničním patníkům, pomohou mu přes
škarpu a už je doma. Plukovník je naprosto vydě-
šen: „Děkuji vám, soudruzi!“ hlesne ještě směrem
k Němcům. Ti zasalutují a odchází ke svému autu.
Stromeček právě unikl žalářování, degradaci
a pořádné ostudě!

Plukovník Stromeček (po několika dnech již ge-
nerál) odešel za několik týdnů v pořádku do penze.
Nic se neprovalilo, bodejť, nadporučík byl během
měsíce povýšen hned na majora. A hláskaři? Ti si
užívali na základě rozkazu jednoho čerstvého ge-
nerála mimořádný opušťák.

Anketa Výboru národní kultury 

Prosíme odpovědi na tuto anketu zasílejte
na níže uvedený e-mail. 

Děkujeme předem za vaše vyjádření.
Výbor národní kultury, redakce Lípy,
Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1
E-mail: jan.v.polacek@seznam.cz
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Věk: od 60 a výše
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti?
Pravidelně.
Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho čtvrtletníku Lípa?
Pojem "koncepce" nesnáším. Koncepce vše rozryjí. Sázím na šéfredaktora - nebo píšu jinam. Nebo

si vydám vlastní časák. Karel Vlach říkával: Tak si založ vlastní kapelu - a Krautgartner to udělal a byla
jiná - pro mne lepší. My říkali, že Vlach hraje sračky - on, že Krautece nikdo neposlouchá. A Brom to na-
konec přikryl všechno, jenže do jednoho nás převálcoval neumětelský rokenrol - to jsme zírali všichni -
a zase se sjednotili.... Lípa je v téhle chvíli Poláčkův časopis - tak to berme. 

Ekonomická situace nás donutila upravit cenu zpravodaje na 50,- Kč za výtisk. Byl byste přesto ochoten
pomoci nám jakýmkoliv finančním darem a přispět tak k udržení časopisu? Jména dárců rádi zveřej-
níme.

Když se Jazzová sekce zmátoří, určitě.
Jaké další autory byste nám doporučil přizvat ke spolupráci na Lípě?
Šíleného Milana Kozelku, odfetovaného Otu Ševčíka, skvělého analytika Jaroslava Dobiáše, klidného

Jiřího Flutku, laskavě pichlavého Petra Burdu, těžko přemluvitelného Martina Housku, tvrdou pěst Miko-
láše Chadimy, zavzpomínat Tondu Kachlíka, nespolehlivého Frantu Mareše, klasika Pavla Řezníčka, 
18 let hledaného básníka Karla Šebka - pomíjím další. 

Byl byste ochoten přispívat do časopisu Lípa svými články či tvorbou? 
Pod podmínkou, že konečné slovo bude mít výše zmíněný šéfredaktor.
Od příštího roku bude Lípa vycházet i na webových stránkách VNK, doplněna o aktuální informace

z kulturního a společenského života. Budete i tuto formu využívat?
Mýtus internetu mne utvrzuje, jak pokorný musím být před papírem. Internet je výborné vteřinové

čtení - tedy aktuality, politické počasí - kliknu a text odvane. Zkuste zničit knihu. To jen archív, umístěný
ve Staroměstské radnici, vzplál po zásazích zápalných granátů. Zdá se, že jisté papíry vzplanou před his-
torií rychleji než kliknutí počítače - no a je tu téma pro dalšího autora - třeba ředitele Archívu hl. m.
Prahy.... Karel Srp

Můj věk: od 40 do 60 let
Sledujete dění v kulturní a společenské oblasti? 
Dění sleduji, i když mne to někdy rozčiluje,

a radši mám pak třeba takovou podzimní pro-
cházku přírodou. 

Co říkáte změnám v koncepci či pojetí našeho
čtvrtletníku Lípa?

Že je Lípa v novém, to se mi moc líbí, je zrekon-
struovaná jako nějaký dům, ale nezapomeňme, že
díky dobrým základům.

Ekonomická situace nás donutila upravit cenu
zpravodaje na 50,- Kč za výtisk. Byla byste přesto
ochotná pomoci nám jakýmkoliv finančním darem
a přispět tak k udržení časopisu? Jména dárců rádi
zveřejníme.

Přispět zatím mohu jen svou tvorbou vzhledem
ke svému nízkému platu v kulturním středisku.  

Jaké další autory byste nám doporučila přizvat
ke spolupráci na Lípě?

Koho bych doporučila zatím nevím, ale budu
pátrat mezi mladými autory.

Byla byste ochotna přispívat do časopisu Lípa
svými články či tvorbou? 

Ano, svými básněmi.
Od příštího roku bude Lípa vycházet i na webo-

vých stránkách VNK, doplněna o aktuální infor-
mace z kulturního a společenského života. Budete
i tuto formu využívat?

Využívat Lípu na internetu budu. 
To je snad k anketě všechno. Moc zatím děkuji

a těším se na další čísla časopisu.  
Eva Frantinová

******************************************************************************************************
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Narodil se v Nymburce místnímu učiteli a var-
haníkovi Samuelovi Josefu Černohorskému někdy
před 16. únorem 1684, kdy byl již pokřtěn jako
jeho čtvrté dítě (z celkových dvanácti). Jeho otec
Samuel odtud ani nepocházel, ale nakonec byl
přijat mezi místní měšťanosty, přes opakované ro-
zepře se svými sousedy, dokonce také jednou
i utekl z místní šatlavy. Po něm syn Bohuslav zdě-
dil hudební talent, a také značnou dávku neústup-
nosti. Otec mu rád poskytl základy hudební
výchovy. Výborný školní prospěch, znalosti a vě-
domosti umožnily, že byl bez předběžných zkou-
šek přijat do takzvaného humanita, šestiletého
studia v klementinské akademii v Praze.  Studoval
filosofii, teologii, hudební nauku a další předměty.
Učil se s vynikajícím prospěchem, v roce 1702
získal titul bakalář. V lednu 1703 vstupuje jako
novic do františkánského (minoritského) řádu. Ve
svatojakubském chrámu na Starém městě měl
možnost rozvíjet své varhanní umění na nově in-
stalovaném nástroji. Dne 2. 6. 1708 byl vysvěcen
na kněze. Trpěl ale častými konflikty s vedením
české řádové provincie. Obrátil se proto dopisem
s žádostí o pomoc přímo do Itálie, zda by mohl
odejít do Assisi, tehdejšího centra všech františ-
kánů, kde byla rezervována pro bratry z Čech dvě
studijní místa. Jakmile získá souhlasnou odpověď
v dopise od tamního generála řádu, opouští (po 
4 letech studia) v roce 1710 tajně pražský kon-
vent, za což je českou provincií vzápětí potrestán
10 roky vyhnanství.

Vrchní představitel řádu v Římě ho ovšem jme-
nuje 1. varhaníkem čelného řádového kláštera sv.
Františka v Assisi (od října 1710 do března 1715).
Brzy i zde složil zkoušky a získal nový titul baka-
láře. Vyučoval pak kontrapunktu mimo jiné i bu-
doucího význačného italského skladatele Giuseppe
Tartiniho. Situace v Praze se mění a je vyzýván
k návratu, ale prosadí si opět svou a od dubna
1715 do května 1720 je 3. varhaníkem basiliky sv.
Antonína v Padově, tehdy nejbohatším italském
konventu s největším hudebním ansámblem.

V roce 1720 se po dalších opakovaných vý-
zvách rozhodne přece jen k návratu do Prahy.

V Padově to vyvolá zarmoucení, propouští ho ze
svých služeb jen neradi s tím, že vrátit se může
kdykoliv a bude vždy vítán. Pochyby o správnosti
tohoto jeho kroku s ním totiž padovští sdíleli. 

Po svém návratu do Prahy začne opět působit
v konventu sv. Jakuba. Oslňuje svými hudebními
dovednostmi natolik, že je mu v roce 1722 ve Vra-
tislavi propůjčen titul magistra hudby. Začíná doma
také uplatňovat všechny své vědomosti pro po-
vznesení úrovně české chrámové hudby. Zvláště
se zaměřil na skladbu, jejíž techniku zvládl právě
v Itálii, kde mu vzory a učiteli byli italští mistři. 

Černohorského žáky u sv. Jakuba byli například
František Ignác Tůma, Jan Zach a Josef Seger.
Půda pro další významné období české hudby
klasické tak byla připravena. 

Když však Černohorský odmítne vydat řádu
celý svůj podíl z dědictví po svém otci, je v roce
1727 za trest zbaven svých řádových hodností
a titulů (díky setrvalému odporu některých bratrů
postoupil v té době ale stejně jen na vikáře praž-
ského konventu). Následně je přeložen svými od-
půrci do kláštera v Horažďovicích, a zde v určené
dny trýzněn půstem. A přitom jeho díl z dědictví
po otci nebyl nijak veliký, s ohledem na počet
sourozenců. Ale že z toho odevzdal konventu pří-
liš málo, skoro nic, bylo dle řádových regulí váž-
ným prohřeškem. Navíc pražský klášter se díky
podivnému hospodaření vedení konventu tehdy
ocitl v dluzích. 

V Praze se pak Černohorský objevuje nakrátko
v roce 1731, kdy vlastně jen napíše do Itálie
dopis, kde požádá o povolení odchodu zpět do Pa-
dovy. Spolu s kladnou odpovědí přichází dokonce
i finanční prostředky na cestu. V Praze ho už tak
nic neudrží, a odjíždí do Itálie. V Padově pak pů-
sobí 11 let opět jako varhaník. Setkává se tu se
svým bývalým žákem Tartinim, který povýšil a je
ve funkci capo concerto, a ještě s dalšími svými
známými hudebníky a bratry františkány. Napří-
klad je to hráč na violoncello Antonio Vandini či
skladatel Francesco Vallotti. V roce 1736 je do-
konce Padre Bouslao, jak mu zde říkali, jednomy-
slně zvolen na místo 1. varhaníka.

Bohuslav Matěj Černohorský 
(16. února 1684 – 1. července 1742)

Jiří Stano & Jan Poláček
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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Až zřejmě zhoršující se zdravotní stav ho při-
měje k rozhodnutí vrátit se do vlasti, kde chtěl
podle všeho zemřít a navěky spočinout. Sám
proto požádá o uvolnění z funkce a o možnost ná-
vratu do Prahy. Na konci srpna 1741 se vydává na
cestu domů. Na samém začátku října se staví
v bratrském konventu ve Štýrském Hradci. Plá-
noval tu zřejmě přečkat zimu, sil mu ubývalo, a na
jaře pak chtěl pokračovat v cestě do Prahy. Možná
byla dalším důvodem také válka, která ho donu-
tila k této na konec delší zastávce, než původně
předpokládal. Tehdy totiž vévoda bavorský Karel
Albrecht obsadil se svým vojskem České Budějo-
vice, ze západu se blížily francouzské oddíly a ze
severu se valili Sasové, aby si české země rozdě-
lili. Černohorský se ve Štýrském Hradci zapojuje
v bratrském konventu do duchovního života
a pravidelně slouží mše. Umírá zřejmě také zde
1. července 1742. 

Z jeho tvorby se zachovalo bohužel jen asi 14
opusů (vokální tvorba plus 2 mše a několik velmi
cenných varhanních skladeb), které dosvědčují
jeho mistrovství a osobité pojetí vrcholné barokní
polyfonie. Právě jeho tokáta a fugy jsou mimocho-

dem prvními známými českými varhanními sklad-
bami (Toccata C dur, Fuga A moll, Fuga C dur,
Fuga D dur). 

K jeho nejvýznačnějším dílům patří velikonoční
dvousborová antifona Regina coeli (Raduj se,
nebes královno), sklatba pro soprán, 8 hlasů, vi-
oloncello a varhany, mající formu koncertantní
kantáty. Další jeho špičkovou skladbou (a české
polyfonie vůbec) je offertorium Laudetur Jezus
Christus pro soprán, alt, tenor a bas s doprovo-
dem houslí, violy, trubek a varhan. 

Většina rukopisných partitur byla bohužel ale
ztracena při jeho úmrtí v cizině a část zbylých ru-
kopisů zničil požár kláštera u sv. Jakuba v roce
1754. Avšak i to málo, co se zachovalo, potvrzuje
jeho výjimečné skladatelské kvality. 

Varhaník, hudební skladatel, kněz a pedagog
Bohuslav Matěj Černohorský se navzdory nepřízni
osudu a svým odpůrcům v pražském konventu ne-
smazatelně zapsal do českých hudebních dějin.
Byl ojedinělou osobností vrcholného období čes-
kého baroka, prvním předmozartovským géniem,
jímž začíná známá řada mistrů, která proslavila
českou kulturu v 18. století za hranicemi vlasti. 

Za Jindřichem Jandou
(23. 1. 1926 – 11. 9. 2009)

Ač narozen ve Světci u Bíliny, cítil se celý život kladeňákem, kde začala
jeho překvapivá profesionální kariera. Na konzervatoři byl žákem profe-
sora Hilberta Vávry. Jeho nádherný bas bylo potom slyšet z prken Velké
opery 5. května, Národního divadla i Armádní opery. Později velkou řadu
let si získával oblibu na jevišti Karlínské operety, později zvané Hudební
divadlo v Karlíně. Jako sólista hostoval v Maďarsku, Polsku, Sovětském
svazu a v Číně. Tento nadaný umělec – zpěvák, ale i herec a dramatik, re-
žisér a organizátor uměleckého života se jako důchodce věnoval s plným
nasazením činnosti ve VNK. Tady působil celou řadu let, až do svého skonu, jako výkonný místopředseda.
Bylo nepředstavitelné, aby bez jeho podílu proběhla snad jediná akce Výboru národní kultury – koncerty
vážné hudby, populární podvečery poezie recitačního kroužku Jiřiny Švorcové, filmová představení v kině
Ponrepo, apod. Vše bylo výrazně poznamenáno jeho zkušenou, mistrovskou rukou scénáristy, režiséra
a mnohdy i autora. Janda je také autorem cenné historicko-autobiografické knihy Hudba - divadlo - život,
kterou mu vydal Milan Havlíček ve svém nakladatelství OREGO v roce 2007. 

Svými zkušenostmi, uměním, duší a srdcem byl Výboru národní kultury doslova do poslední hodiny
svého života věrný. Zanícenému služebníkovi hudebního umění a nositeli kulturní osvěty, který zanechal
za sebou ve dvacetileté historii VNK nezapomenutelnou stopu, patří proto náš dík.

Jiří Stano
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JULIUS FUČÍK – 70 LET OD JEHO POPRAVY NACISTY V PLÖTZENSEE
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení přátelé,
já jsem vděčný za to, že se mi dostalo té cti být

u odhalení sochy Julia Fučíka, jeho pomníku. Já to
považuji za poctu, protože vlastně ten jediný
důvod, který mě opravňuje, je, že já patřím ke ge-
neraci, která pokud v ní něco kloudného je, tak za
to vděčí právě Juliu Fučíkovi. Kdysi německý bás-
ník Bertold Brecht napsal větu, že je nešťastný
národ, který potřebuje hrdiny. Ale od té doby se
věci posunuly natolik, že nešťastnější je zřejmě ten,
který hrdiny nemá a podle mého názoru ten neju-
božejší úděl čeká ten národ, který dopustí, aby se
po jeho hrdinech v podstatě plivalo, aby byli špi-
něni, umlčováni a aby jejich pomníky byly strhá-
vány. Vy víte, že k tomu u nás došlo. Došlo k tomu
samozřejmě především z ideologické zášti, protože
Fučík, který byl velikým obhájcem lidských práv,
věděl, že jejich jádrem jsou práva sociální. A pokud
jeho představa a představa jeho generace nebyla
uskutečněna, pak tento experiment má samo-
zřejmě další kategorii, protože - co se dá dělat –
sociální otázka, teď už i v globálním měřítku, po-
kračuje. My jsme zažili to, že došlo s nástupem
pravičáků k tomu, že byla právě proti Fučíkovi – ni-
koliv náhodou – zorganizována kampaň, která zpo-
chybňovala jeho lidskou a občanskou bezúhonnost
a vlastně i kampaň, která do značné míry zpochyb-
ňovala pravost jeho největšího díla. Je pravda ta,
že nestačilo zřejmě těmto lidem ani to, že ho kápo
fašistické justice doktor Roland Freisler, který po-
zději soudil – jak víte – atentátníky na Hitlera, že
tento Freisler poslal Fučíka na popravu. Těm lidem,
kteří se zapřáhli do té kampaně, se zřejmě jedna
poprava nezdála dost. Došlo vlastně k pokusu
o popravu druhou. K tomu samozřejmě nebylo
možné mlčet.  

Musím říct, že přece jenom se nám společně po-
dařilo snad to, že jsme v obhajobě této osobnosti
pokročili, protože jak jeho mravní integrita, osob-
nostní, tak i jeho dílo bylo nejen tím faksimile a vě-
deckou konferencí, to všecko bylo objasněno
a doceněno, ale navíc tedy dochází k tomu, že
osobnost tohoto velkého mravního gesta se do-
čkala toho, že můžeme znovu se dívat na jeho po-
dobu na tomto jedinečném pomníku. Chtěl bych
říci, že bych se strašně rád dožil toho, aby nejen

k tomu zítřejšímu stému výročí došlo k tomu, že
toho staletého Fučíka, kterého nadále budeme po-
važovat za mladíka, za člověka, který byl ubíjen,
ale nikdy nebyl ubit a zůstává živý a inspirativní,
abychom možná repliku téhle sochy mohli ještě
jednou odhalit v živém jádru města, v místech,
která jsou spojena s mládím a radostí, jak on si
přál, aby jeho jméno bylo vždycky spojováno. Pro-
tože jeho památce, památce rytíře naděje, bych se
chtěl poklonit.“

Zdeněk Mahler 
(Předneseno na shromáždění u navrácené sochy

Julia Fučíka poblíž Čestného pohřebiště na Olšan-
ských hřbitovech v Praze, dne 22. 2. 2013).

Poklona rytíři naděje 
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KONSTANTIN PAUSTOVSKIJ
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Se jménem sovětského spisovatele Paustov-
ského jsem se setkal poměrně pozdě, avšak už
první četba jeho děl mě strhla svěžestí a citovostí
jeho vidění světa, který ho na cestě života obklo-
poval. Dost nespravedlivě byl poněkud zatlačen
velkými kronikáři Říjnové revoluce, občanské a Vla-
stenecké války a výstavby socialismu, Michailem
Šolochovem, Alexandrem Fadějevem, Alexejem
Tolstým, Valentinem Katajevem, Leonidem Leono-
vem, Vasilijem Grossmanem, Iljou Erenburgem a ji-
nými, které jsme četli permanentně desítky let po
skončení války.

Seznámil jsem se jako čtenář s Konstantinem
Paustovským jednoho léta v Jaltě na Krymu, v re-
kreačním středisku Svazu sovětských spisovatelů,
které neslo jeho jméno. V lázeňské knihovně jsem
našel několik jeho knih, z nichž mě nejvíce zaujala
próza Černé moře. Ta byla zřejmě podnětem pro
pojmenování lázeňského domu jeho jménem. Kdo
jiný mohl napsat o tomto moři a krymském pobřeží
tak strhující knihu než on?

Paustovskému uhranulo Černé moře, ač sám byl
rodilý Moskvan. Po gymnaziálním studiu v Kyjevě
– otec byl Ukrajinec, železniční inženýr – začal pra-
covat jako novinář. Činnost přerušila první světová
války, do níž vstoupil jako dobrovolník a byl přidě-
len jako ošetřovatel k lazaretnímu vlaku na halič-
ské frontě. Říjnovou revoluci prožil spíš jen jako
pozorovatel, pochopil ji až později.

V letech 1920 až 1921 pracoval jako redaktor
časopisu Morjak, v němž se sešlo několik po-
zději významných spisovatelů – Ilja Ilf, Jevgenij
Petrov, Issak Babel a Eduard Bagrickij, kteří se
stali hybateli nového kulturního a politického ži-
vota ve městě. Konstantin Paustovskij právě tam
dospěl, jak sám přiznává, k pochopení velikosti
srdce sovětského lidu, které nebylo narušeno
a že takový lid nemůže být zničen ani fyzicky ani
morálně.

Proslavil se svými knihami Opálová oblaka
(1929), Kara-Bugaz (1932) a Kolchida (1934)
a třemi svazky povídek a črt. Od roku 1932 se
stává spisovatelem z povolání. Nejvíce však na
čtenáře zapůsobila jeho prvotina (jež byla na-

psána již v letech
1916 až 1923,
ovšem vyšla se
zpožděním až roku
1935), s názvem
Romantici. V této
knize, vlastně hned
na počátku své literární tvorby, řekl autor o sobě
všechno, co později se stalo světlem majáku jeho
celoživotního díla - že jeho pohledem na svět je
romantismus. Ten ho trvale provázel až do konce
života. Byl hluboce ovlivněn spisovatelem Alexan-
drem Grinem.

To se výrazně projevilo právě na knize Černé
moře (1936), v níž se vracel i k první světové válce
příběhy pamětníků. Kniha sama je snad dodnes
nejpoutavějším svazkem črt, jež byly o tomto moři
napsány.

O svých i cizích vzpomínkách, za nimiž dokázal
zajet i na Kavkaz do Gruzie, napsal: „Vášeň pro
vzpomínky jsem v sobě objevil ještě v mladickém
věku. Lidé rádi vzpomínají, snad proto, že s odstu-
pem se jim jasněji jeví obsah prožitých let.“

Za Velké vlastenecké války prošel řadou front
jako dopisovatel. Stal se posléze učitelem na Gor-
kého literárním institutu. 

Konstantin Paustovskij nenapsal žádný velký
román, i když několik románů vytvořil. Psal pře-
devším vzpomínky, povídky, žánrové obrázky. Patří
k nim kniha Zlatá růže o podstatě spisovatelovy
tvorby a vroucí monografie o spisovatelích
z Oděsy. Jeho strhující šestidílný autobiografický
vzpomínkový cyklus Román o životě, který romá-
nem v pravém slova smyslu není, připomíná pro-
žitým ponorem Gorkého trilogii Dětství, Do světa,
Moje univerzity. Podobně jako Maxim Gorkij odha-
luje nepokrytě prostředí všech časových úseků,
jimiž prošel, lidská nitra, touhy, radosti i zklamání
lidí, s nimiž se setkal a kteří mu otevírali svou
duši. V tomto zaměření na odkrývání myšlenko-
vého nitra ruského člověka, byl také nadaným ná-
sledníkem Fjodora Michajloviče Dostojevského
a Lva Tolstého. Popisoval všechno, co viděl a pro-
žíval na vlastní kůži.  

Citlivý svědek času
(19. 5. 1892 – 14. 7. 1968)

Jiří Stano
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Dávná léta (1946) a Neklidné mládí (1955) jsou
počátkem cyklu Román o životě. V pořadí třetí
knihou je Na prahu neznámého věku, napsaná
v roce 1957, která dává nahlédnout do nejvypja-
tějšího úseku autorova života. O čase po dozní-
vání občanské války, který prožil v Oděse, v době
hladu, píše ve čtvrtém díle nazvaném Čas velkých
nadějí (1959). V něm připomíná, že píše jen o tom,
čeho byl sám svědkem, co osobně prožil.  V roce
1961 vychází pátá část zvaná Cesta na jih, která
popisuje Paustovského život na Kavkazu a Zakav-
kazsku. Není to opět jen jeho život, ale obraz
doby, barvitých událostí, které tvořili lidé. Byly to
události vpravdě osudové, v době a čase a místě,
kde se právě ustavila sovětská vláda. Pobyl tam
celé dva roky. Cyklus uzavírá Kniha toulek z roku
1963.

Zdeňka Psůtková, brilantní překladatelka Pau-
stovského knih, napsala velmi výstižně, že tento
spisovatel si nekladl „žádné kolosální cíle, nechtěl
ohromovat drtivými zážitky. Ale dokázal zázrak –
jeho tvorba svítí a hřeje díky něžné a ušlechtilé fan-
tazii, díky schopnosti vnímat vše, co je krásné
a dobré. Vnímat, že na této planetě dosud roste
tráva, voní květiny, zpívají ptáci a dosud plynou po-
toky, kde jiskří pstruzi…“

Díky Zdeňce Psůtkové máme k dispozici nejpod-
statnější část Paustovského tvorby v kvalitním čes-
kém překladu. Tvorby tolik potřebné právě v dnešní
drastické, bezohledné, z kloubů vyvrácené době,
kdy člověk přestává věřit ve smysl svého života. 

Konstantin Paustovskij kdysi napsal: „S léty při-
chází zkušenost. Zřejmě tkví v tom, abychom vše
hodnotné, co se v nás za prožitou dobu nashro-
máždilo, nenechali zajít a vyprchat.“
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AKTUÁLNÍ OTÁZKY SOUČASNÉ KRESBY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Jeden z hlavních problémů současné umělecké
tvorby, je její polarizace, vyhrocování, jako by existo-
vala dvojí kultura a umění. Jedna ta, která naprosto
převládá, ta, která si neklade žádné složité obsahové,
ani formální otázky, vyhovuje těm, kteří hledají
v umění únik a nachází jej v jednoduchých umělec-
kých řešeních. Jako příklad bychom mohli uvést ple-
jádu muzikálů těžících z popularity „hvězd“, či
z klasických námětů, které se přizpůsobují povrchní
interpretaci. V rámci televizní tvorby je to pak většina
seriálů, které už nemají nic společného s výdobytky
filmového, či televizního umění. V knižní tvorbě pře-
vládají pokleslé žánry, poezie a odborná literatura je
naprosto na okraji knižní produkce. To by byla ta
jedna, bohužel ta většinová kultura. Pro tu druhou,
tedy tu, co stojí na opačném břehu je typická brutalita,
která se snaží svým způsobem reagovat na naši sou-
časnost. Obecným rysem naší současnosti ve všech
patrech společenského života je právě tato brutalita,
hrubost, netolerance, konfrontace, jednostranný mo-
nolog nepřipouštějící jiný názor. Umění, obecně kul-
turní život je odrazem tohoto skutečného stavu, tedy
umění jen reaguje na stav věcí. Brutalita, obscénnost,
hnus, jakoby neměli své hranice. Jistě, v dějinách
umění, i v těch relativně nejpoklidnějších, nejharmo-
ničtějších  obdobích se takový umělecký projev také
vyskytoval. Před námi však stojí otázka, byly tyto
proudy, byla taková to umělecká řešení ve své sou-
časnosti, tedy v těch jiných historických obdobích tak
převažující, tak masivní? Hlavně však i v těchto do-
bách existovala nějaká vize, nějaký ideál, nějaká před-
stava o ideálním světě, kterou se umění snažilo
vyjádřit. Dnes před námi stojí otázka, má naše sou-
časnost nějakou vizi? Na to ať si odpoví každý sám. 

Hledáme-li odpověď na tyto otázky, můžeme se
zde opřít o teorii Jana mukařovského. Bylo mu
jasné, že umělecké dílo má řadu funkcí, že nemůže
například jen poučovat, kárat, rozesmávat, ale může
také strašit, šokovat, uspávat, léčit, v neposlední
řadě však nemá být jen úložištěm peněz. Všechny
tyto funkce a řada dalších mají v jistých souvislos-
tech svou roli, svůj význam, který však musí být pod-
řízen funkci jediné, tedy estetické. My jsme ale dnes
svědky jednoho jevu. Jakoby se celá tato plejáda
všech možných funkcí omezila na dva proudy, jeden
má bavit za jakoukoli cenu, a to v podstatě pokleslou

tvorbou, ten druhý proud má šokovat, a to také za
jakoukoli cenu. Jakoby mizelo všechno to mezi,
všechna ta bohatost, různorodost, které má umění
možnost ukázat. Když bychom se měli zamyslet,
který z těchto proudů je z hlediska vývoje, podstaty
umění horší, považovala bych za větší cestu do
pekel první variantu. Právě to „Bezproblémové
štěstí“. Vždyť v podstatě druhá varianta brutálním
způsobem poukazuje na náš brutální svět. Tak jako
nic není černé, nebo bílé, stejně tak nelze tyto dva
póly současného uměleckého projevu jednoznačně
hodnotit. Kvalitní, opravdové umění si svým způso-
bem vždy našlo cestu, v naší současnosti je však
tato cesta bohužel velmi, velmi zarúbaná.

Snad závěrem, aby to nebylo tak deprimující,
slova nedávno zemřelého Jana Trefulky:“...každý
režim musí mít své „disidenty, kteří mu neustále při-
pomínají, že před všemi svobodami, právy, ambi-
cemi, závratnými kariérami a možnostmi, které se
nabízejí, musí mít přednost obyčejná slušnost a při-
měřená míra lidské solidarity“. 

(Předneseno na kulatém stole VNK na téma Ak-
tuální otázky současné kultury, 8. 11. 2012).

Problémy umění naší současnosti
Věra Beranová
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Dlouhodobě problémovou situaci v české kultuře
běžný občan registruje obvykle ve spojení s růz-
nými peticemi, stávkami, demonstracemi či jinými
mediálně připomínanými událostmi. Platí to pře-
devším o sféře tzv. živého umění (divadlo, film,
hudba atd.). Mnohem hůře je na tom průběžná
péče o umělecké skvosty minulosti. 

Jen málo si uvědomujeme dlouhodobě zřetelně
nekoncepční a jen velmi málo vstřícný přístup ve-
dení státu k celé kulturní sféře. Tedy nejen v rovině
aktuální, ale i v dlouhodobém horizontu. Okolní ci-
vilizovaný svět, dokonce i země, kde samostatná
ministerstva kultury ani neexistují, státní kulturní
politiku totiž jasně profiluje. Uvědomuje si poslání,
prestiž a společenskou výlučnost (resp. nezbyt-
nost) kultury v moderní době, tedy nejen zaměření
a priority uměleckého života a obecné kultury, ale
rovněž systémovost péče o tyto hodnoty. Naopak
u nás jsme po více než dvě desetiletí svědky až ne-
uvěřitelných chaotických proměn, improvizací
a především evidentně neprofesionálního vedení
kulturní sféry. Politikové totiž u nás vnímají kulturu
většinou nikoliv jako prostředek esteticky působící,
tedy současně i svébytně výchovný, ale jen coby
nahraditelný doplněk v rámci obecného života.
Chybí často kritická kritéria kvalitativní náročnosti,
jež byla na kulturu kladena nejen v epoše mezivá-
lečné, ale i v době poválečné. Od roku 1989 se však
česká kultura stala spíše jen obětí chaotických
změtí s akcentováním prvků její zábavné plytkosti. 

Přestože Ministerstvo kultury České republiky
(MK) pravidelně zveřejňuje dlouhodobé koncepční
teze, jejich plnění se původním představám a ob-
sahu těchto elaborátů nezřídka v průběhu své pů-
sobnosti výrazně vzdaluje. Tedy podle toho, jak
rezortní šéfové MK, dosazovaní často zcela bez
znalosti dané problematiky jednotlivými stranic-
kými subjekty, přicházejí a leckdy tase velmi záhy
neúspěšně odcházejí. Tuto (ne)činnost MK leckdy
už ani odpovídajícím způsobeme vnímáme, a to
nejen v kontextech společenského vývoje, ale ani
v aktuálních rovinách. Kulturní sféra je u nás nyní
přezírána, pokud ne ve své podstatě dokonce přímo
negována. Dokladem je průběžný nezájem většiny
»polistopadových« vládních kabinetů na úspěšném
a zejména koncepčním vedení tohoto rezortu. 

Příkladem může být současná (ne)podpora státu
MK v ekonomické sféře, rozšířená zejména v ob-
dobí neslavně proslulé ministryně Aleny Hanákové,
jež se nechala vláčet nepromyšlenými strategiemi
jejího partnera, ministra financí Miloslava Ka-
louska. Neperspektivní, neproduktivní (až antipro-
duktivní!) a četnými špičkovými ekonomickými
odborníky (dokonce i z pravicových kruhů!) opako-
vaně kritizovaná dlouhodobá všeobecná hospodář-
sko-ekonomická situace celé společnosti,
připomínající spíše než plánování jen bezradnou
nahodilost, se pochopitelně zákonitě obráží i v tzv.
terciální sféře, tedy kromě školství a zdravotnictví
samozřejmě především v kulturním dění. 

Zatímco však tzv. živá kultura je vzhledem ke
své bezprostřední interakci mezi nabídkou (diva-
dlo, film, hudba atd.) a poptávkou (konzument) ak-
tuálně vnímána v obecnějším povědomí
bezprostředněji, často si naopak neuvědomujeme,
že rovněž tzv. neživá kultura (především péče o pa-
mátky) je svědectvím o výši našeho celkového kul-
turního povědomí. 

Nežijící svědkové 
Žijeme v prostředí, jež nás spoluvytváří a kulti-

vuje průběžně po staletí, dokonce tisíciletí. Stře-
doevropský životní styl se dlouhodobě nespoléhá
jen na primitivní způsob přežívání, ale vždy tíhl ke
stále dokonalejším podobám životního stylu.
Svědčí o tom nejen architektura, ale i další sféry
neživého umění a neživé kultury vůbec. Vzpo-
meňme na středověký rozvoj písemnictví na
našem území, na četné využívání výtvarných arte-
faktů nejen v architektuře, ale i v dalších oblastech
každodenního života atd. 

Tito »nežijící svědkové« minulosti samozřejmě
spoluvytvářeli obecné povědomí evropské souná-
ležitosti. Zároveň také svědčí o výlučnosti národ-
ních specifik. Český přemyslovský stát - podobně
jako Velká Morava - měl tu výhodu, že vzhledem
ke své geografické poloze mohl čerpat nejen z vý-
voje v okolních neméně kulturních lokalitách, ale
modifikovat tyto vlivy svébytným způsobem. Pozi-
tivně vnímaný střet kulturních vlivů je patrný, po-
zitivně působící a dlouhodobý.  Nejcennějším
vkladem evropské, potažmo světové kultuře byla

Památky stávkovat nemohou! 
Tomáš Hejzlar
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tedy na našem území jistá forma svébytné symbi-
ózy kulturních vlivů východních a západních. Pro-
jektovala se posléze v nových a zcela osobitých,
nezřídka samozřejmě i naprosto svébytně auten-
tických podobách. Nelze tedy například výrazně
jednostranně přeceňovat například byzantské či
římské vlivy, jak se nyní snaží některé kruhy (a také
některá média), především u příležitosti letošního
výročí příchodu věrozvěstů Cyrila (Konstantina)
a Metoděje. Jejich vliv na kulturní tradice jsou ne-
sporné a nelze je opomíjet, nelze je však oportu-
nistickými tendencemi měnit v jejich podstatě. 

Velkomoravské tradice, tedy i v oblasti kultur-
ního odkazu, mají pochopitelně mnohem širší
dosah, což dokládají například četné novodobé od-
borně zacílené architektonické výzkumy. Je však
s podivem, že cyrilometodějský odkaz je u nás nyní
falešně zjednodušován katolickými přídomky, tedy
oficiálně pojímán především v kontextu se zápa-
dokřesťanskými tradicemi (zejména se této udá-
losti se velkomoravských tradic přímo »zmocnila«
církev římskokatolická). Jako by tím snad měly být
umenšit ostatní fenomény, vztahy a vlivy oné doby? 

Podobně zpolitizované tendence lze samozřejmě
vysledovat i v hodnoceních faktorů souvisejících
s vývojem na území někdejší Českého království.
Některými jednostrannými názorovými konstruk-
cemi se snahou o upřednostňování západoevrop-
ských vlivů jsou totiž leckdy až nadbytečně
svazovány s tradicemi římského impéria, přede-
vším s vlivy německými. Zejména v posledních
dvou desetiletích se ovšem opomíjejí kupříkladu
vazby spjaté také s tradicemi galského původu.
Opomíjí se často nově vzniklá originalita v rámci
české a moravské provenience, jež je odlišná od
artefaktů vzniklých v jiných prostředích. 

Nadregionální pojítka jsou však nesporná. Nelze
je tudíž historicky ani negovat, ovšem ani naopak
zveličovat. 

Měli bychom ovšem současně upozorňovat také
na identickou svébytnost české a moravské
obecné kultury nejen v rovině kulturních výdobytků
neživých, ale současně vnímat také specifika smě-
řující též do umění živého. Dokládá to například
sféra folklorní (srv. odlišná melodika lidových písní
či tanečních choreografií lidových tanců v jednot-
livých oblastech České republiky aj.). Na tradice
tohoto lidového odkazu, který tvořil podstatu ná-
rodního obrození, se ovšem často velmi zapomíná,
třebaže právě ony byly společenským pojítkem

nejen v aspektech geografických, ale například
také mezigeneračních. Pominout ovšem nelze ani
vliv folklorních tradic (nikoliv ovšem jen »kukátko-
vého« typu, tedy folkloru pouze pasivně přejíma-
ného) na národnostně uvědomovací procesy.
Samozřejmě nebyly produktem pouze v době ná-
rodního obrození, ale také dávno již před ním.
Stejně tak se projevují i v epochách pozdějších, ze-
jména do poloviny 20. století. Na tuto oblast, soci-
ologicky nesporně opodstatněnou, se však u nás
(oproti trvalé životnosti ve většině evropských
zemí) v posledních dvou desetiletích - zřejmě zá-
měrně? - obvykle zapomíná. 

Podobné znaky kontinuálního vývoje ovšem
nesou například i prvky lidové architektury. Nejty-
pičtěji se projevují v jihočeském a jihomoravském
regionu, patrné jsou ovšem na celém území České
republiky (například Podkrkonoší).

Návrat do Evropy?
Péče o památkový fond je jedním ze svědectví,

jak je dotyčná společnost uvědomělá a vyspělá.
Cestujeme-li po evropském kontinentu, uvědomu-
jeme si, že i současné generace vnímají péči o pa-
mátkové (tedy nejen památné!) objekty coby
samozřejmý projev úcty k vlastní identitě, přede-
vším k identitě národní. Péče o osamocené kříže,
kapličky, památné kameny či jiné hmotné pozů-
statky z minulých dob je samozřejmostí a nemusí
být nutně spojovány například s religiózními pod-
statami jejich vzniku. Současná evropská společ-
nost si stejně jako předkové uvědomuje, že tyto
zhmotnělé ideály minulosti tvoří její svébytnost
a povědomí kontinuální paměti. Naopak ovšem
u nás byly po roce 1989 předchozí vazby nivelizo-
vány, často i vysmívány či dokonce cíleně likvido-
vány. »Polistopadová« všeobecná názorová
zaslepenost a zřetelná všudypřítomná honba za
materiálními výdobytky idiomy hodnot a kontinuity
pomíjejí. Tím však nastávají nedozírné škody s tr-
valými následky, protože podobná likvidace pamě-
tihodností často nejenže mění tvářnost krajiny, ale
působí i na psychiku společnosti. Zapomínáme
pak totiž na svůj původ, na kořeny vlastní svébyt-
nosti. Kdož ví, zda však nejde o dlouhodobý
záměr...

Po roce 1989 se u nás často až zneužívalo laciné
ideologie, že podobné objekty byly v uplynulých de-
setiletích rovněž devastovány, takže jejich tristní
stav vyžaduje okamžitou pomoc. Některé kritické
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poznámky k předchozímu režimu měly sice bohu-
žel své věcné opodstatnění, ovšem s odstupem
téměř čtvrtstoletí od vzniku nového politického
systému si uvědomujeme, že k výraznějšímu zlep-
šení obvykle nedošlo. Devastace památkových ob-
jektů (od těch nejobyčejnějších až ke vznosným
zámeckým budovám!) nejenže totiž pokračuje, ale
v nejednom případě dokonce ještě nabrala na in-
tenzitě. Stačí například zajít do bočních prostor
mnoha známých českých či moravských zámků,
jejichž průčelí sice někdy svítí novotou, ale trakty
obecně méně vnímané a navštěvované (či dokonce
veřejnosti nepřístupné!) se nejednou nacházejí ve
stavu přímo bědném. A přiznejme, že ne vždy se
již jedná o důsledky dřívějších dob, tedy období
před rokem 1989. 

Téměř čtvrtstoletí nynějšího obecného málem
totálního nezájmu společnosti o průkazné archi-
tektonické skvosty minulosti je stejně kritizova-
telný jako společenské situace dřívější. Sliby
nových politických garnitur o nápravě, pronášené
po roce 1989, se staly nejednou pouhými rétoric-
kými frázemi a politicky motivovanými předvoleb-
ními slogany. Doklady o špatném stavu památek
nacházíme od věhlasného jihomoravského led-
nicko-valtického areálu či zámku ve východomo-
ravské Strážnici napříč celou republikou až
k podobně neuvěřitelně zpustošeným objektům
například na severu Čech - a samozřejmě i všude
jinde. 

Kapitalisticky, resp. pseudokapitalisticky orien-
tovaná Česká republika svůj nově vznikající kapitál
neinvestovala do perspektivních položek, jež
mohou v rámci turistického ruchu produkovat nové
ekonomické přínosy, ale spíše jej bezprostředně
»projedla« (vnucuje se ovšem pejorativnější slovo!)
v rovině podbízivého životního stylu »banánové
kultury«. Toto však snad byl onen proklamovaný
»návrat do Evropy«, po němž se volalo na sklonku
roku 1989? 

Mnohé – z našeho pohledu ovšem míněno! – tzv.
»primitivní národy« mají totiž ke kulturnímu odkazu
svých předků mnohem niternější vztah, než jakým
se nyní vyznačuje civilizovaná země »uprostřed Ev-
ropy«. Zůstali jsme tedy v onom »pupku světa«
nejen geograficky, ale přeneseně především v ro-
vině materialistického klanění se pomyslnému
»zlatému teleti«. Nekompetentní přerozdělování
národního produktu se sice poddalo krátkozrakým
požadavkům současné společnosti, jde však na

úkor obecné kulturnosti a především kultivovanosti
generací příštích. Kdo za to může? 

Péče o památky
Péči o státní hrady a zámky zajišťují nyní

v České republice územní památkové správy Ná-
rodního památkového ústavu (NPÚ) v Praze, Čes-
kých Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži. Dne
1.ledna 2013 nabyla účinnosti reorganizace NPÚ,
která byla loni koncipována ve spolupráci s MK.
Cílem této restrukturalizace NPÚ bylo vytvořit
údajně co nejlepší předpoklady pro využití odbor-
ného potenciálu všech pracovišť NPÚ a zajistit tak
efektivní a odbornou správu unikátního souboru
hradů, zámků a dalších památek svěřených do
péče NPÚ. 

Budiž, krásná slova a vybroušené fráze. Jenže
systémová péče je funkční jedině za předpokladu
objektivních vnějších podmínek, tedy nejen finanč-
ních dotací, jež jsou stále více ze strany státu
zmenšovány, ale rovněž například kvalitní legisla-
tivy. Ta však má i v tomto ohledu patrné, někdy do-
konce vážné nedostatky. Ani sebezanícenější
odborník v památkové péči často totiž proti stát-
nímu právnímu systému nezmůže zcela nic, ze-
jména pokud se jedná o objekty ve vlastnictví osob
právnických (krajů, měst obcí aj.), natož osob fy-
zických. Zatímco před rokem 1989 byly finanční
prostředky, určené na opravy památkových ob-
jektů, podřízeny nesmlouvavému státnímu dozoru
a následné důsledné kontrole, po roce 1989 se díky
všeobecnému chaosu dlouhodobě dařilo i v této
oblasti nejen mlžit, ale dokonce nejrůznějšími ma-
chinacemi peníze »přelévat« nejrůznějšími pro-
středky zcela jinam. Bohužel určitých problémů
nebyl v minulých letech (zejména v devadesátých
letech 20. století) ušetřen ani NPÚ. Jeho některá
dřívější vedení se totiž díky nejrůznějším společen-
sko-hospodářským aférám měnila často dříve, než
bylo rozumné, takže kauzy nebyly dostatečně pro-
věřovány.

Památky však nadále – také v souvislosti s nej-
různějšími restitučními nároky - viditelně chátraly
a chátrají stále. Často totiž není zajišťována ani zá-
kladní sanace, natož aby docházelo k zásadním,
tedy nákladnějším renovacím. Téměř nikdo z od-
povědných politiků si nechtěl uvědomovat vliv es-
tetických kvalit v krajině či v příslušných
aglomeracích na obecné formování člověka i spo-
lečnosti, tedy na to, že památky patří do rámce ná-
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rodního kulturního dědictví a trvajícího povědomí,
respektive národního kulturního bohatství.

Důsledky chaotické privatizace, spojené často
dokonce i s prvky kriminálními, se ve své nahotě
neuvěřitelně intenzivně projevily nejen v chátrání
nemovitostí, ale rovněž ve svých důsledcích napří-
klad v plenění interiérů památkových objektů a je-
jich rozkrádání, předcházejícímu nezřídka
pašování památek do zahraničí, tedy nepovoleným
vývozem historických artefaktů nesmírných hod-
not. Jejich zabezpečení totiž často bylo nulové,
takže kriminalisté pochopitelně nemohli konat
podle představ civilizované moderní společnosti.
Přestože doba divokých privatizací byla znakem
především 90. let dvacátého století, hrůzné dů-
sledky cítíme dodnes.

V souvislosti s reorganizací NPÚ se očekává, že
experti budou nyní ještě důsledněji dohlížet na
správu památek. Upravit se ovšem mají některá
ekonomická a rozpočtová pravidla. V praxi tedy má
být jasněji vymezena zodpovědnost kastelánů jed-
notlivých objektů. Není však už mnohdy pozdě?
Efektivnější má být nyní i hospodaření s poskyto-
vanými finančními prostředky NPÚ. Jenže v situ-
aci, kdy dotace státu rok od roku evidentně klesají,
tyto záměry jsou asi spíše jen zbožným přáním než
skutečnou cestou k nápravě věcí vezdejších. 

Národní památkový ústav
po reorganizaci

NPÚ coby největší příspěvková organizace MK
kromě svého zaměření odborného v rámci procesu
památkové péče v České republice plní také po-
vinnosti vyplývající ze správy více než stovky stát-
ních památek. Většina z nich je veřejnosti
přístupná. V konvolutu památek přímo ve správě
NPÚ je dokonce sedm z nich zapsáno na Seznam
světového dědictví UNESCO. Jedná se o zámecký
komplex v Českém Krumlově, zámky v Litomyšli
a Telči, o poutní kostel svatého Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, o nějž se
ovšem majetnicky hlásí římskokatolická církev,
jsou to také zámky Valtice, Lednice a Janův Hrad
v rámci Lednicko-valtického areálu či Arcibiskup-
ský zámek a zahrady v Kroměříži. NPÚ v rámci
zpřístupněných hradů a zámků pečuje též o při-
bližně tři čtvrtě miliónu sbírkových předmětů. Pro
mnohé zámecké či hradní areály jsou typické rov-
něž historické zahrady a parky, jež rovněž patří do
péče NPÚ. 

Mimořádně významnou složku kulturního dědic-
tví také tvoří kostely, kláštery a další řeholní domy,
o něž československý stát i po roce 1948 ze zá-
kona dlouhodobě pečoval. V mnoha případech
s neuvěřitelně vysokými dotacemi. V tehdejších
srovnatelných hodnotových relacích šlo v mnoha
případech o neuvěřitelně vysoké finanční částky,
leckdy dokonce vyšší, než bylo běžné například
v některých západoevropských či středoevrop-
ských zemích. Není tedy zcela pravda, že by bývalé
socialistické Československo o tyto objekty zá-
sadně nepečovalo, jak se nyní často záměrně ten-
denčně uvádí v neseriozně a jednostranně
pojatých materiálech. Ve vztazích k ekonomicky
nesnadnému celoevropskému poválečnému vý-
voji, srovnatelnému i s ostatními státy, totiž také
Československo vnímalo církevní objekty coby ne-
dílnou součást kulturního dědictví společnost.
Péče byla v mnoha případech dokonce nadstan-
dardní.V mnoha případech je totiž – samozřejmě
na státní útraty – stát rekonstruoval podle nejlep-
ších dobových zvyklostí.

Za nedílnou součást kulturního dědictví je
třeba považovat rovněž leckdy opomíjenou ves-
nickou lidovou stavební tvorbu (srv. jihočeské Ho-
lašovice a další celky, podkrkonošské, chodské či
valašské oblasti atd.). Dokumentuje totiž přede-
vším lidovou tvořivost a je obrazem života »oby-
čejného« člověka mimo výstavné objekty
především šlechtického či církevního původu.
V současnosti NPÚ spravuje památky lidové 
architektury Zbečno, Hamouzův statek, skanzeny
Zubrnice,Vysočina a Příkazy. Samostatnou kapi-
tolu tvoří také donedávna nedoceňované, 
dokonce až odmítané technické památky 
z 19. a počátku 20. století, které však našim měs-
tům a krajině vtiskly nezaměnitelný ráz. 

Co současní
kapitalisté neumějí 

Opomenout nelze skutečnost, že NPÚ spravuje
například Důl Michal v Ostravě . Jde o unikátní
technickou Národní kulturní památku. Právě tento
industriální soubor je svědectvím, že podobné ob-
jekty, často s neuvěřitelně osobitou podobou, něk-
teří prozíraví kapitalisté (zejména na sklonku 19:
století a v první polovině 20. století) citlivě vnímali
jako součást obecné urbanistiky a architektury,
případně jejich osobité obohacení. Zasazení tako-
vých průmyslových objektů do okolních exteriérů
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S Čestmírem Knoblochem jsem se setkal před
čtyřmi desítkami let, kdy byl pracovníkem Ústavu
pro výzkum kultury. Blíže jsem se s ním seznámil,
když sestavoval obsáhlou příručku Kulturní, vě-
decká a politická výročí, která dodnes neztratila
svůj význam a je zdrojem trvalého poznání.  Jako
její lektor jsem obdivoval vzdělanost, pracovitost
a zásadovost až zarputilost jejího tvůrce. Sám jsem
se tehdy mnohému naučil. Tyto osobní vlastnosti
Čestmír uplatnil ve Výboru národní kultury a při za-
ložení a redigování Zpravodaje, který inicioval a až
do své smrti jej redakčně a administrativně řídil
sám (někdy vycházelo až 6 čísel ročně). Jeho píle
a obětavost byla obdivuhodná. Byl duší mnoha
anket, tvůrcem kalendária, z různých periodik vy-
bíral k přetištění řadu závažných článků a doku-
mentů, které obnovovaly tehdy obecně
zamlčovanou historickou paměť. Vždy se dovedl
zároveň také obrátit na takové autory, kteří napo-
mohli vytvářet linii, kterou si předsevzal. 

Slávku, jak jsme přátelsky oslovovali Jaroslavu
Pecharovou, jsem poznal jako kolegyni na společ-
ném pracovišti před téměř půlstoletím. Vzděláním
estetička se širokým kulturním záběrem. Byla
skromná, až nenápadná. I ona dokázala fundovaně
obhájit názor, který si vytvořila dlouhodobým po-
znáním. Převzala štafetu v předsednictvu Výboru
národní kultury a v řízení Zpravodaje po Čestmíru
Knoblochovi. S obětavostí jí vlastní do posledních
chvil svého života přemáhala vážnou chorobu,

 plníce úkoly, které jí
byly svěřovány. 

Milana Friedla
jsem znal nejdéle,
obdivoval jej jako
vynikajícího recitá-
tora, televizního ko-
m e n t á t o r a
některých kultur-
ních pořadů a klíčovou postavu Lyry Pragensis.
Osobně jsme se poznali až v devadesátých letech.
Měl jsem tu čest na jeho přání uvádět řadu literár-
ních pořadů Výboru národní kultury. Dělal jsem to
s chutí. I když jsem ojediněle váhal nad přijetím
úvodního slova, noblesní a laskavé žádosti Mila-
nově nešlo nevyhovět. Dokonalá příprava pořadů,
výběr účinkujících – skutečných mistrů přednesu
zralé i nejstarší generace, ale i těch mladších, pre-
ciznost provedení, skloubení s výtvarnou i hudební
stránkou, skvělá čeština, nezapomenutelný Mila-
nův hlas – to vše vytvářelo kouzlo jeho uměleckého
projevu a svědčilo o profesionalitě, která dnes
mnohým schází.  Stejně „hvězdné“ bylo i období,
kdy Milan Friedl stál v čele Výboru národní kultury.

Všechny tři vzpomínané spolupracovníky spojo-
vala uvážlivost a nevtíravost projevu, zdánlivá ne-
nápadnost i to, jak vždy dostáli svému slovu. Byli
pevnými pilíři VNK a pro mne byli i osobním vzo-
rem. Odešli, ale jejich příklad je zavazující. Stýská
se mi po nich.

Tři, kteří odešli
Vlastislav Hnízdo

se tudíž leckdy vyznačuje tvůrčí osobitostí
a v mnoha případech dokonce i estetickou půso-
bivostí. 

Nashromážděný kapitál (získaný samozřejmě
nejrůznějšími prostředky, včetně mnohdy otrocké
dělnické práce!) byl nejednou proměněn v půso-
bivé urbanisticko-architektonické komplexy či jed-
notlivé stavby s neuvěřitelně vysokými
hodnotovými parametry, někdy dokonce až s prvky
funkčně aplikovaného umění. Mnozí pamatujeme
například administrativní budovy továren či jiných
provozů vybavené bohatou nápaditou štukaturou
i dalšími osobitými prvky (včetně využití tehdy lí-
bivé a využívané české secese). Moderními dra-
vými »podnikateli« po roce 1989 jsou však tyto

objekty často nemilosrdně likvidovány, neboť ob-
vykle stojí na lukrativních pozemcích. Porovnáme-
li však někdejší trendy některých prozíravých
kapitalistů se současnou kulturou »krabicovitého
typu«, navíc ještě často s necitlivou likvidací hod-
notných půdních fondů, pak se můžeme opráv-
něně ptát, zda »polistopadová« kulturní politika se
neblíží spíše době, která je neuctivě označována
coby epocha »barbarská«. Navíc s důsledky mo-
derních technických možností. I tyto likvidace oje-
dinělých industriálních objektů jsou ovšem jistě
výzvou velmi příznačnou a neuvěřitelně aktuální,
pokud odkaz minulosti nemá u nás skutečně dojít
naplnění zkázy, jak je to na mnoha místech po celé
vlasti již patrné. 

Fo
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Chci li psát o Michalu Černíkovi, musím psát
o jeho fotografii. Nemohu ani jinak. Jako o literá-
tovi, básníkovi, esejistovi byly napsány hory textu
a pojednání. Abych se přiznal, nemám na to ani
ambice a ani jeho literární tvorbu neznám natolik,
abych se k ní mohl vyjadřovat. Zato jsem objevil
u Michala Černíka jiné dimenze další jeho tvorby
a to je fotografie. Jeho obzvláštní pojetí mě natolik
oslovilo, že se po zhlédnutí jeho fotopráce musím
vrátit, ať chci či nechci, trochu k historii fotografie,
aby byla dostatečně patrná kontinuita a vývojová
řada jeho fotografování od historie po fotografii,
kterou tvoří. 

Vynález fotografie ve 30. letech předminulého
století přinesl nový způsob zobrazování skuteč-
nosti, který byl přesnější, rychlejší, levnější a po-
zději i snadněji rozmnožitelný, než
seberealističtější malba, kresba nebo grafika. Fo-
tografie z řeckého slova fós = světlo a grafó =
kreslit, malovat, psát, se postupně neobyčejně vý-
znamně uplatnila ve vědě, technice a průmyslové
výrobě. Stala se důležitým prostředkem informace
a propagandy. Ovlivnila naše představy o světě
i poznávání světa. Přispěla k tomu, že se i výtvarné
umění mohlo odpoutat od své tradiční napodobo-
vací funkce, převážně realistického zobrazování
a dospět až k čisté abstrakci. Podnítila vznik filmu,
televize a prostupuje každodenním životem sou-
časného člověka.

Fotografie znamená zásadní převrat v dějinách
vizuálního sdělování. Její vynález nebyl věcí ná-
hody, ale výsledkem cílevědomého hledání, vyvo-
laného potřebami společnosti. S novou dobou se
rozvíjí i nové způsoby zaznamenávání obrazové fo-
toplochy. Je to především digitální fotografie, které
se současně věnuje právě i Michal Černík. V jeho
případě digitální fotografie je jenom prostředkem
k závěrečnému výsledku, zpracováním primární
obrazové informace zaznamenané na digitálním
médiu. 

Je důležité, že z této skvělé historie a sou-
časné jeho fotografie vznikají nové a nové pohledy
na svět a jeho zobrazování. Výrazivo fotopráce Mi-
chala Černíka není náhodné, ale je to určující po-
hled do jeho nitra, z něhož je odhaleno tušení další
cesty v jeho nazírání na skutečnost, naplňující

vnitřní svět autorových prožitků. Do fotografií má
nutkání Michal Černík dále výtvarně zasahovat na
počítači – kompjutru, od toho odvozen terminus
technikus  „kompjutrgrafik“. V různých progra-
mech dovytváří z fotografie fotoobrazy, jak je sám
pojmenoval, které potom navíc ještě převádí na
plátno. A právě na počítači vznikly tvůrčí impulsy,
které zřejmě dominují ve vyjadřovací vizi poetic-
kého expresionismu. Výraznou úlohu v jeho foto-
obrazech a hlavní roli hraje obrysová linie,
zdůrazňující kontrastní spojení jednotlivých prvků
při budování fotoplochy v počítači. Jeho jakoby
vzrušivé tahy štětce na fotografii, ale neznamenají
formální nevázanost ani opomíjení čí destrukci
tvaru. Jeho akt nově upravené fotografie je naopak
neobyčejně úzkostným dílem, plným tísnivé nalé-
havosti. Nosnou část výsledných fotoobrazů, tvoří
různá zákoutí Prahy. Vzájemnou kombinací reality
s abstrakcí vytváří svůj nezaměnitelný výtvarný
a výrazový akord. Pozvolna upouští od pestré ba-
revnosti a jasu, ale to není nějaká libovůle nebo
formální záležitost ale úmyslně vedené rozložení
fotoplochy. Michal Černík, především svými foto-
obrazy, nám ukazuje, že svět není tak ošklivý, jak
by se z různých medií zdálo, ale že je plný krásy,
překvapení v momentech okamžiku vrženého
stínu, kapek deště, obrazu v okně, zaujatého
chodce v uličkách Prahy, lidí v parcích, lidí pozo-
rujících odlesky ve vodě. Nasnímkované postavy
jsou jako solitéry  jeho myšlení v detailech archi-
tektury. Spoře osvícené venkovní kavárničky v nás
vyvolávají až téměř abstraktní vidění. Nastolenou
cestu umocňuje Michal Černík již do svého akordu
snímkováním člověka, jako dominanty nad tím
vším bytím. Rovněž nemohu opomenout jeho po-
hled na výtvarnou stránku fotoobrazů, který ještě
více znásobuje počítačovou úpravou jejich ma-
lebný výraz. To vše jako by symbolizovalo touhu po
volnosti a žánrové šíři Černíkova uměleckého na-
turelu. Nalezená i náhodně vzniklá atmosféra
svými vědomými kontrasty, jaksi odráží jeho po-
hled do poetického souznění duše a fyzična. Mys-
lím si, že fotoobrazy Michala Černíka jsou opět
jedním z nových pohledů na výtvarnou fotografii
a jen čas, jako vždy ukáže, zda tato nová cesta si
najde své místo v historii digitální fotografie.

Nová dimenze Michala Černíka
František Sarna
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K zakládajícím členům Výboru národní kultury
patřili i významní sochaři

Rudolf Svoboda se narodil 24. listopadu 1924
Veľké Rovné, zemřel 11. října 1994 v Praze. Patřil
k těm, kteří doslova osnovali základní orientaci
VNK, kteří svou uměleckou i občanskou autoritou
zaštiťovali toto sdružení. Bohužel nás velmi brzy
tragicky opustil. Vzpomínám na první větší setkání
s jeho tvorbou. Byla to výstava v Galerii Cypriána
Majerníka v Bratislavě v roce 1987. Přehlídka Svo-
bodových drobnějších plastik překvapila nejen
mně, ale obecně, slovenskou kulturní veřejnost.
Vzpomínám si, s jakým potěšením jsem psala re-
cenzi, jak mně doslova okouzlila plejáda drobných
figur ztvárněných jedinečným způsobem v různé
činnosti. Novým, jiným způsobem zde sochař
ztvárňoval pracovní proces, tedy naprosto jinak,
než například statické pojetí tohoto tématu u Otto
Gutfreunda. Svobodův pracovník byl pojatý dyna-
micky, v akci. Byla to jen jedna z mnoha výstav, na
které se představilo tak bohaté dílo Rudolfa Svo-
body. Od poloviny 50. let soustavně vytvářel řadu
děl včetně monumentálních plastik ve veřejném
prostoru, jako například Fénix, Ikaros, také aktuální
téma Návrat z kosmu pro Ústřední telekomunikační
budovu v Praze, plastiku Květ pro nemocnici
v Mostě, nebo Novou dobu, ve Frýdku – Místku
a další. Tvorba Rudolfa Svobody patří k těm, které
vždy respektovaly kontinuitu české plastiky, už je
to zřejmé z jeho studia a u Karla Pokorného, záro-
veň však představuje soustavné úsilí po novém, je-
dinečném výtvarném výrazu. 

Miroslav Pangrác, sochař a malíř, se narodil
i zemřel v Rakovníku (16. října 1924 - 19. června
2012). Byl vždy věrným spolupracovníkem Výboru
národní kultury a se svou přirozenou autoritou sou-
střeďoval kolem sebe i další výtvarníky. Tak právě
díky němu se mohla rozšiřovat činnost našeho ob-
čanského sdružení o další významné osobnosti.
S Miroslavem Pangrácem jsem se setkala ještě
před naší spoluprácí v rámci VNK. Poznala jsem jej
jako velmi citlivého předsedu Fondu výtvarných
umělců. Nebyla to lehká funkce, ale co mi utkvělo
do dnes, byla předsedova doslova noblesa, s kterou
řešil někdy docela problematickou situaci. Jemný

úsměv, který jej charakterizoval, mu téměř nikdy
nezmizel z tváře. Tedy jistá osobní lyričnost se od-
ráží i v jeho díle. Již volba témat, která si vybíral,
například v portrétní tvorbě, kde preferoval osoby,
či osobnosti, které můžeme charakterizovat jako
osobnosti s vnitřním klidem, svědčí o jeho osob-
ního rozpoložení. Jak je to zřetelné u dětských por-
trétů, například Gábinka, ale také v soše z pozdního
autorova období T. G. Masaryka. Celoživotně byl
Miroslav Pangrác  spojen s Rakovníkem, i když
přechodně pracoval v pražských ateliérech. O Ra-
kovníku dovedl dlouho vyprávět, o jeho historii, za-
jímavých lidech, jedinečné přírodě. Závěrečnou
kapitolu svého tvůrčího života věnoval Miroslav
Pangrác malbě. Ne, že by jej malířství nikdy nepři-
tahovalo, ale přeci dal přesnost sochařině, kterou
vystudoval se vší důkladností. Od Střední kera-
mické školy v Bechyni, až po akademii u takových
osobností jako byl Bořivoj Lauda a Karel Pokorný.
Za svou milou povinnost považoval sochař zpodob-
nění významných osobností uměleckého světa. Tak
máme možnost obdivovat portréty Františka Že-
níška, Josefa Zítka, Jana Slavíčka, herečky Otýlie
Benýškové a řady dalších významných osobností.

Vzpomínka na významnou
osobnost VNK

Jsou osobnosti akademického světa, které pů-
sobí v okruhu své vědní disciplíny, vzdělávají další
generace odborníků a mimo tento svět je málokdo
zná. Jsou však také osobnosti nezpochybnitelné
vědecké erudice, které cítí doslova nutkavou po-
třebu hovořit k věcem obecným, dát svou vědu do

Osobnosti VNK
Věra Beranová
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služeb výsostně aktuálním. Je samozřejmé, že
u společenských věd je toto nutkání mnohem sil-
nější, než ve vědách přírodních, i když vzpomeňme
jen Alberta Einsteina a jeho angažovanost v míro-
vém hnutí. Výbor národní kultury, již svým zamě-
řením, v celé dvacetileté existenci kolem sebe
soustřeďoval právě tyto osobnosti, které cítily vedle
své vědecké, odborné činnosti také svou povinnost
společenskou. Mezi ty nejvýznamnější patřil lite-
rární historik, bohemista Prof. Dr. Jaromír Dvořák,
Dr.Sc Patřil právě k těm osobnostem, které si po
roce1989 uvědomily, jaké nebezpečí hrozí české
kultuře, jak je nezbytné upozorňovat na tendence
pokleslosti, bránit její základní hodnoty. V roce
1993 spolu zakládal Výbor národní kultury a podílel
se na koncipování základních linií činnosti tohoto
občanského sdružení. Jeho odborná erudice,
schopnost reflektovat společenskou a tedy i kul-
turní skutečnost byla vždy výjimečná. Znalkyní
a šiřitelkou myšlenek Jaromíra Dvořáka se stala
jeho životní partnerka, spolupracovnice Dr. Jaro-
slava Dvořáková, která po jeho odchodu pečlivě
stráží jak odborný tak i jeho životní odkaz. 

Věra Beranová

Jaromír Dvořák
V odborné práci se na počátku své vysokoškol-

ské kariéry podílel  na realizaci četných edičních
projektů (příprava výboru z díla V. K. Klicpery, kri-
tické vydání překladů Josefa Jungmanna, edice
Sládkových překladů W. Shakespeara, vydání řady
bezručovských edic. Od roku 1960 se aktivně po-
dílel na organizační a odborné přípravě uměnověd-
ných dní Václavkova Olomouc. V průběhu let
šedesátých staly se tyto konference příležitostí
k pracovním a diskusním setkáním  vykladačů
české umělecké avantgardy, demokratické, antifa-
šistické a socialistické literární kritiky, stoupenců
strukturalismu a kritiků jeho monopolu. Od svých
vysokoškolských studií zabýval se Dvořák dílem
Zdeňka Nejedlého, jeho vztahem k T. G. Masarykovi
a F. X. Šaldovi, J. Wolkrovi a umělecké avantgardě.
Z tohoto okruhu vznikla pak řada dílčích prací J.
Dvořáka, jehož přesvědčením  bylo a zůstalo, že
česká demokratická a levicová literatura  je vnitřně
diferencována a že je mylný výklad schematický,
redukující literární hodnoty rozmanitých proudů
našeho písemnictví. Vedle díla Václavkova zabýval
se proto monograficky osobností a dílem J. L. Fis-
chera (v publikaci Index 1929-1939, vyd. FF UP,

1964) a v edici Z bojů na levé frontě (l. vyd. 1964,
2. vyd. r. 1975) dílem Ladislava Štolla, zejména
v letech třicátých.  Na vlastních osudech pocítil J.
Dvořák, kterak dogmatismus svazuje vědecký vý-
zkum a kulturní iniciativu. Proto v roce 1968 přiví-
tal obrodné snahy ve straně i společnosti. Aktivně
z vlastního přesvědčení se účastnil v Olomouci tzv.
Kulturní rady a Klubu angažovaného myšlení
(KAM); tyto organizace usilovaly o demokratizaci
kultury v Olomouci jako tradičního, bohužel pod-
ceňovaného a nepodporovaného kulturního centra.
V uvedených organizacích  těsně spolupracoval
s J. L. Fischerem a s četnými představiteli kultur-
ního života v Olomouci (kupř. s doc. Věrou Berano-
vou ad.) Od roku 1972 J. Dvořák převzal vedení
Kabinetu Zdeňka Nejedlého ČSAV, oddělení Ústavu
pro českou a světovou literaturu ČSAV v Praze.
Koncem roku 1989 byla Dvořákova kniha Sebrané
spisy Bedřicha Václavka, připravená do tisku, roz-
metána.  

S velkým vypětím se podařilo vydat například
studie o J. L. Fischerovi a F. X. Šaldovi, Z dějin li-
teratury a kultury na Moravě. Dále to jsou studie
K stému výročí příchodu Petra Bezruče na Hanou
(1996), František Palacký – český národ a dnešek
(1996), F. X. Šalda, obránce demokracie a sociální
spravedlnosti (1997), Zrod básníka Slezských písní
(1997), Národ se bránil (1999). 

Posmrtně byl jako první Jaromír Dvořák oceněn
Sdružením Vladislava Vančury pamětní medailí.
Patřil až do konce svého života k přesvědčeným
stoupencům formující se demokratické levice,
a vždy se chtěl  podílet svou odborností na utváření
demokratické společnosti sociálně spravedlivé, za-
ložené na toleranci a porozumění. 

Jaroslava Dvořáková
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K založení občanského sdružení s názvem Výbor
národní kultury došlo 4. prosince 1993. Navázalo
tak na přátelská setkání a diskuse pracovníků
v kultuře – významných herců, hudebníků, bás-
níků, spisovatelů, vědeckých pracovníků, historiků,
sochařů, výtvarníků a dalších. Zakládající členové
vycházeli ze skutečnosti, že republika začala být
zaplavovaná brakem, kultura se stala zbožím a ma-
teřština byla přeplněna cizojazyčnými výrazy. Také
kvalitní česká tvorba literární, filmová, hudební
a divadelní včetně televizní byla opomíjena,
mnohdy s pohrdáním.

Tehdy se VNK začal prezentovat literárními po-
řady, výběrem promítaných filmů, koncerty, na
které zval zájemce oznámeními v tisku, osobně i ve
svém čtvrtletním Zpravodaji.

Z tohoto Zpravodaje VNK se před sedmi lety stal
Zpravodaj VNK Lípa, s barevnou obálkou, logem
VNK a s vedoucím redaktorem Pavlem Novákem.
Řadu ilustrátorů Lípy zahájil Pavel Poličanský a ná-
sledovali další. 

Nájemné za sály na Politických vězňů 9, Praha
1, kde se pořady konaly, jsme platit nemuseli. Na
další akce na jiných místech jsme ale už potřebo-
vali určité finanční částky, dobrovolné vstupné od
návštěvníků na pokrytí nejnutnějších nákladů ale
nestačilo. Žádali jsme tedy o udělení grantů či po-
skytnutí příspěvků. Oslovené bohaté společnosti
však byly skoupé. Naši spolupracovníci pracují
bezplatně dodnes.

Ze strany VNK nejde o jakési vlastenčení, ale
o návrat ke kořenům, snahu rozdávat radost a při-
pomenout nám vzácné osobnosti, na které se ne-
právem zapomíná.

O tom vypovídá i knížka Pavla Nováka, kterou
vydalo Orego. Nese název „Trapasy mé i jiných“.
Je plná vzpomínek na lidi, které potkal jako učitel,
malíř, spisovatel, novinář a redaktor. V jejím závěru
autor uvádí naše dlouholeté spolupracovníky: Jar-
milu Vrcholovou-Pátovou, pěvkyni a pedagožku,
Věru Beranovou, vysokoškolskou pedagožku a sou-
časnou předsedkyní VNK, Milana Friedla, herce, re-
citátora a ředitele Lyry Pragensis, Jindřicha Jandu,
pěvce, autora, režiséra AUS Víta Nejedlého, Ar-
mádní opery, ředitele Hudebního divadla v Karlíně,
výkonného místopředsedu VNK, Jiřinu Švorcovou,

herečku, recitátorku i jejího bratra Václava Švorce,
herce a recitátora.

Tito a další významní lidé dokázali získat pro vy-
stupování v našich pořadech i mladé účinkující,
adepty herectví, pěvce a instrumentalisty. Dále
Novák připomene Karla Mevalda, skvělého foto-
grafa, Milana Havlíčka a jeho nakladatelství Orego,
Tomáše Hejzlara, novináře a muzikologa, Karla
Sýse, básníka a s ním i členy Unie českých spiso-
vatelů.

Jména dobrovolných a obětavých spolupracov-
níků není snadné vypočítat. Tedy jen namátkou -
Josef Ballada, Hana Hrzalová, Jaroslava Komo-
ňová, Jana Svobodová. Bez nich by se nepodařilo
uskutečnit mnohé z aktivit VNK.

Za ty, kteří už nejsou mezi námi, přichází po-
stupně perspektivní nástupci. A přejeme si, aby ná-
rodní kulturu posílili i ti, kteří dosud váhají.

14. 10. 2013

Trvá už dvacátý rok  
Jana Svobodová 
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Milý Karle Sýsi!
Na sobotním setkání UČS jsi mne vybídl, abych

vystoupil v diskusi. Pravděpodobně jsi považoval
můj pohyb, kterým jsem si zesiloval hlasitost na
mém naslouchacím přístroji v pravém uchu, za při-
hlášku k projevu. Nikoliv. Hovno slyším a mám
s tím problémy, ale přesto jsem uvažoval o tom, že
na tomto shromáždění vystoupím a řeknu násle-
dující:

1. Sborník „Na druhém břehu“ je starý (tuším)
7 let. Za tu dobu se dost změnilo, mnozí členové
odešli, ale také noví přišli. Neměl by vyjít nový al-
manach nebo aspoň doplněk, který by informoval
o těchto změnách? Impulsem k tomuto mému ná-
vrhu bylo úmrtí Jiřího Jobánka, kterého jsem po-
važoval za nejlepšího z brněnských autorů. Mám
takový vnitřní pocit dluhu vůči němu, jako bychom
na něho nejen my z VNK Brno, ale i ostatní, nějak
moc rychle zapomněli. Můžeš namítnout, že nám
nic nebrání, abychom do O-K napsali zhodnocení
jeho životního díla, které je jeho odchodem defini-
tivně uzavřeno. Ale to by byl aktuální novinový člá-
nek, kdežto dvě stránky v knižní formě sborníku
jsou přece jen jaksi trvalejšího rázu, pohodlně se
k němu dostaneš a snadno vyhledáš příslušné
jméno. Jenže tuto reedici můžeš vyvolat jen ty. Po-
chybuji, že by se v Brně po odchodu některých
členů našel autor, který by byl schopen a ochoten
tuto studii o životě a tvůrčí činnosti Jiřího Jobánka
napsat. Ale tady se nejedná jen o Jobánka a o další
členy UČS, kteří nás opustili, ale také o ty, kteří
mezi nás přišli v poslední době a my je neznáme,
ale také o ty starší, kteří za těch 7 let třeba napsali
hodně literárních skvostů a my o nich nic nevíme.
Vždyť já už nemám přehled, co jsi v posledních lé-
tech napsal Karle ani Ty sám a mně to chybí v kni-
hovně. Absenci takové stručné, ale přehledné
informace o literárních novinkách citelně postrá-
dám

2. Chtěl jsem požádat o vydání telefonního se-
znamu či „Zlatých stránek“ internetových adres
našich členů, nebo aspoň těch, kteří by s tím sou-
hlasili, abych nemusel pokoutně shánět elektronic-
kou adresu Tvou či Alexeje Mikuláška, kterým
občas potřebuji něco narychlo sdělit. Například
s Milanem Blahynkou komunikujeme přes internet
už přes dva roky k oboustranné spokojenosti. To
jsem původně chtěl přednést, ale předešel mne Jiří
Piskáček, který řekl totéž, co jsem chtěl říci já
a navíc to hned zorganizoval.

3. Nevím sice, jak by byl přijat tento můj dotaz,
přednesený veřejně, ale já jsem to přesto chtěl pre-
sentovat. Nerozuměl jsem zcela oznámení Daniela
Strože v našem tisku, kde sděluje, že přestane do-
tovat cenu „Daniela Strože a UČS“. Snad to nebyly
ty malicherné důvody, které uvedl? Považuji to za
velkou ztrátu, ale snad to pochopím, když mi to
někdo vysvětlí. Bohumír Pospíšil

Brno, 9. 2. 2009.

Fo
to

 a
rc

hi
v

Lipa_04_2013_LIPA  08.12.13  13:58  Stránka 83



84

KULTURNÍ AKTIVITY
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

VYHODNOCENÍ literárních soutěží
pořádaných nakladatelstvím MOBA v roce 2013
O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE
1. místo: Milan Růžička JEDNA MRTVOLA NAVÍC
2. místo: Michal Fieber/Karolina Svobodová Veterinární vraždy
3. místo nebylo uděleno

BRNĚNSKÝ DUKÁT
1. místo: Jaroslav Čejka ODCIZENÁ KRAJINA…
2. místo: Marie Macková Případ zlaté tabatěrky
3. místo nebylo uděleno

Letošní rok se sešlo opravdu velké množství rukopisů, stanovení prvního místa však bylo poměrně
jednoduché a mezi redaktory panovala shoda. Vítězný rukopis Brněnského dukátu byl po dohodě s au-
torem vydán již letos (i vzhledem k autorově životnímu jubileu :-)). Gratulujeme vítězům a děkujeme
všem zúčastněným! 

Nakladatelství MOBA, Kotlářská 53, 602 00 Brno, Czech Republic 
15. 11. 2013

Výbor národní kultury
zve na přátelské posezení

s fotografem 
Karlem Mevaldem

„Co na fotkách není“
uvádí Vráťa Ebr

přátelskou atmosféru podpoří kytarista
Tomáš Jelínek „Veselými písněmi ze života“
Salmovská literární kavárna, 29. 11. 2013

Salmovská č. 16, Praha 2, začátek
v 19,19 hod (u Karlova náměstí)

Břeclav 9. října 2013

Vážený pane šéfredaktore, vážená redakce,
já, dlouholetá odběratelka Lípy, jsem jedním de-
chem přečetla poslední, tedy 3. číslo letošního, již
18. ročníku. Krátké, výstižné, mnoho říkající texty
jsem nenasytně hltala. To je strava! Díky, díky!
Těším se na další číslo.

Přeji hodně zdaru.
S pozdravem 

Mgr. Ivana Filipská

Výbor národní kultury zve v rámci oslav 20.
výročí svého založení na vzpomínkový podvečer,
s hudebním přispěním koncertních umělců
Marie Zigmundové - zpěv a Ladislava Vrchoty -
klavír a zpěv.

Program: Ave, Verum Corpus W. A. Mozarta,
Somewhere, Over The Rainbow z muzikálu Kou-
zelník z krajiny Oz, hudba Harold Arlen, text E.
Y. Harburg, White Christmas, muzika a text Irving
Berlin. Dále ukázky z vlastní tvorby interpretů.

Na večeru zavzpomínáme na prošlých 20 let
s přispěním pamětníků a obrazové dokumen-
tace. Věnováno Jarmile Vrchotové - Pátové,
dlouholeté předsedkyni VNK 

10. prosince 2013 v 17 hod., místnost č. 153,
Politických vězňů 9, Praha 1

Věra Beranová, předsedkyně VNK
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„Devatenáctého prosince letošního roku by nám
měla být stavba předána. Pak se uskuteční kolau-
dace, datum nedovedu odhadnout, mělo by to být
do konce roku,“ uvedla ředitelka Nadace českého
výtvarného umění Dagmar Baběradová.

Podle jejích slov bude následně výstavní síň
Mánes opět sloužit k výstavám. „A pokud projeví
zájem výtvarné spolky, mohou být pro ně zase
k dispozici kanceláře,“ sdělila serveru Pražský pat-
riot. Původně měl být Mánes zrekonstruován již
v červnu, otevřen měl být na podzim letošního
roku.

Výtvarnice Marie Zábranská, která pět let stála
v čele Sdružení pražských malířů, uvedla, že
Mánes už dlouho neslouží původnímu účelu. „Jed-
noho dne se ukázalo, že výtvarné spolky musí bu-
dovu Mánes, která byla pro výtvarné účely
postavena, opustit,“ řekla.

Výtvarné spolky nyní nemají kam jít… „Bron-
zová pamětní deska přitom hlásala, že budovu
Mánes postavil Spolek Mánes, který vznikl ve dva-
cátých letech minulého století,“ dodala. Kvůli roz-
tříštěnosti malířů, kteří se „rozprchli“ do vícero
spolků, se podle ní nepovedlo účel budovy udržet.
Nyní spolky nemají kde být. Například Jednota vý-
tvarných umělců je ve Voršilské ulici, kde galerii,

která patří ke klášteru, vlastní Voršilky, které bu-
dovu získaly v rámci restitucí. „A nájmy za výstavní
prostory tam jsou příliš vysoké,“ postěžovala si Zá-
branská.

„Sdružení pražských malířů se pod novou ta-
jemnicí, která nyní oznámila složení funkce, uchý-
lilo do podle mého soudu zcela nedůstojných
prostor: do církevního husitského sboru v Nuslích
proti radnici. Mají tam propůjčené místnosti, schází
se jednou za čtrnáct dnů a organizují výstavy,“
uvedla malířka.

Mánesu je podle ní škoda. „Traduje se a staří
pamětníci pamatují, jak tam na klavír hrával Jaro-
slav Ježek, jak se tam scházeli herci z Národního
divadla, jak tam chodil Julius Fučík, protože to byl
velký pražský bohém, a zápolil tam o přízeň dam
se Zdeňkem Štěpánkem,“ uzavřela Zábranská.

Letos v dubnu protestovaly desítky lidí proti
tomu, jakým způsobem se Nadace českého výtvar-
ného umění o výstavní síň stará. Protestující upo-
zorňovali na to, že se kvůli nedostatku financí
výstavní síň nestihne na podzim otevřít. Na konci
roku tedy budeme vědět, zda se Mánes skutečně
opět otevře umění.

30. října 2013 
http://www.prazskypatriot.cz/

Později, ale nakonec přeci jen letos. Opožděná
rekonstrukce Mánesu se stihne do konce roku
Anna Skálová  
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Od narození Josefa Dobrovského, uplynulo již
260 let, 17. srpna 1753 Ďarmotech v dnešním Ma-
ďarsku, zemřel 6. ledna 1829 v Brně. Patřil k první
generaci našich obrozenců, jako
zakladatel slavistiky s hlubokým
historickým a filologickým vzdě-
láním byl stěžejní osobností to-
hoto hnutí. Naše kulturní historie,
jej zná jako modrého abbé, kněze
jezuitu. Stal se vzorem svým
současníkům, ale také následu-
jícím generacím. Jeho žáci byli například František
Palacký a filologii u něj studoval Václav Hanka. Již
v 80. letech 18. století se Dobrovský živě účastnil
pražského vědeckého života. Působil v Soukromé
společnosti nauk, kterou v roce 1784 spoluzakládal
a v roce 1818, to pak bylo Národní muzeum. Byl
znám svou kritičností, racionálním přístupem k ře-
šení tehdy naprosto nových problémů. Stal se
představitelem 1. obrozenecké generace. Je zají-
mavé, že nevěřil v budoucnost českého jazyka,
přesto jeho práce přispěli, ve svých důsledcích
k záchraně a rozvoji češtiny. Zapsal se svými
obecně lingvistickýmu pracemi týkající mi se bá-
dání o indoevropských jazycích do celkové evrop-
ské kulturní pokladnice.

Josef Mánes se narodil a zemřel v Praze (12.
května 1820 - 9. prosince 1871). Těžko bychom
hledali výtvarníka, který by byl tak úzce propojen
s národní tradicí a který zároveň, tuto národní tra-
dice vytvářel, než byl Josef Mánes. Jeho dráha
byla ve své podstatě narýsovaná už jeho zroze-
ním. Uvědomme si, že jeho otec Antonín, byl
český malíř, krajinář, strýc Václav byl dokonce ře-
ditelem Akademie výtvarných umění, bratr Quido
perfektní malíř drobných žánrových obrázků
a sestra Amálie mimo to, že vytvářela rodinné zá-
zemí, vyučovala tehdejší měšťanské dcerky, dnes
bychom řekli užitému umění, jako například
malbě na porcelán a podobně. Výjimečnost tvorby
Josefa Mánesa spočívá v jeho koncepčnosti, kte-
rou svou tvorbou na vysoké výtvarné úrovni de-
klaroval. Vytvořil svým způsobem, jak ideál
slovanské ženské a také mužské krásy, tak také
výtvarnou představu české, v širších souvislos-
tech, slovanské krajiny, a to jak v monumentální
tvorbě, viz Pražský orloj, tak i v drobnějších kres-
bách. Bezesporu je jeho dílo zakladatelské, na
které v jiné době a v jiné umělecké situaci nava-

zovali Mikoláš Aleš, později pak Karel Svolinský,
či Adolf Zábranský.

Toyen vlastním jménem Marie Čermínová. Na-
rodila se v Praze 21. září 1902, zemřela 9. listo-
padu 1980 v Paříži. Její význam dalece překročil
domácí hranice a to nejen tím, že velkou část
svého života prožila ve Francii. Spolu s Jindři-
chem Štýrským deklarovali v Paříži nový výtvarný
styl, který propojoval surrealistické tendence
s abstrakcí, nazvaný artificialismus. Navázali
pevné kontakty s francouzskými představiteli sur-
realistické skupiny kolem André Bretona a Paula
Eluarda. Stali se spolu s Bohuslavem Broukem,
Karlem Teigem, Vincentem Makovským a Vítěz-
slavem Nezvalem v roce 1934 zakládajícími členy
Skupiny surrealistů v ČSR. Zvolila si pseudonym
Toyen, aby tak protestovala proti měšťáckým kon-
vencím. Bezesporu byla jedinou výtvarnicí v před-
válečném Československu, která byla
respektovaná doma i v zahraničí.

Jan Špáta, narodil se 25. října
1932 v Náchodě, zemřel 18.
srpna 2006 v Praze. Kamera-
man, režisér, dlouholetý profesor
FAMU. Vystudoval fotografii, za-
čínal jako kameraman Zpravo-
dajského filmu a podílel se v 60.
letech na řadě dokumentárních
projektů. Ovlivnila jej spolupráce
s Evaldem Schormem, který jej
inspiroval k režii. Známý se stal odvážnými eseji
na netradiční téma, jako například Největší přání,
1964;  Největší přání II, 1990, cestopisy Země
svatého Patricka, 1967, zvláště pak filmy o hudbě,
Variace na téma Gustava Mahlera, 1980.Podílel
se na projektech GEN, GENUS, OKO nebo Jak se
žije. Svou tvorbu rekapituloval snímkem Láska,
kterou opouštím. Publikoval několik knih jako na-
příklad Mezi světlem a tmou, 2004. Hovoří se bez
nadsázky o Špátově dokumentaristické škole, kde
především jeho pojetí řemeslné dokonalosti s ne-
tradiční problematikou ovlivnilo celé generace. 

Max Švabinský, malíř, grafik, rytec, narodil se
17. února 1873 v Kroměříži, zemřel 10. února
1962 v Praze. Jeho tvorba je specifickým odra-
zem téměř celého 20. století. Jak šíře tematiky,
tak i výtvarného výrazu, bezpochyby i grafické

Lipa_04_2013_LIPA  08.12.13  13:58  Stránka 86



87

KALENDÁRIUM
ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

techniky, je téměř bezbřehá. Svým dílem i pro-
střednictvím své osobnosti rozšířil znalosti
o české kultuře daleko za hranicemi. Jeho tvorba
se vyvíjela od secesních vlivů, zduchovnělé tema-
tiky například „Splynutí duší“ až k „heroickému
„ realismu rozsáhlého plátna „Žně „ Podílel se
také na monumentálních úkolech, jako je to na-
příklad mozaika v památníku na Vítkově, nebo
okna ve Svatovítské katedrále. Jeden z velkých
úkolů, který je dnes pozapomenut, je jeho por-
trétní galerie významných osobností českého kul-
turního života, které ztvárnil v rozpětí více než 50
let, která vznikla z podnětu Hlávkovi nadace
a byla nazvána Český Slavín. Podílel se také na
organizaci výtvarného života. 

Františka Vláčila můžeme po-
važovat za jedinečného filmo-
vého režiséra s ojedinělým
výtvarným viděním. Narodil se
19. února 1924 v Českém Těšíně,
zemřel v Praze 28. ledna 1999.
Patří k několika českým filmo-
vým režisérům, jejichž tvorba

přesáhla domácí hranice a který byl oceněn na-
příklad na MFF v Karlových Varech za přínos svě-
tové kinematografii. Jeho tvorba se vyznačovala
zvláštní poetikou. Jistý předpoklad tohoto vidění
pochází, z jeho původního studijního zaměření,
dějin umění a estetiky a tím také jeho potřebě hlu-
bokého poznání tématu. Především dva historické
filmy, Markéta Lazarová s Magdou Vašáriovou
a Údolí včel s Petrem Čepkem jsou považovány za
vrcholy české kinematografie. Nezapomenutelný
je také lyrický film z roku 1960, Holubice, který
svým způsobem předznamenal zlatá 60. léta čes-
kého filmu. Stále zaslouží pozornost i Ďáblova past
s vynikajícím výkonem Miroslava Macháčka pou-
kazující, na pozadí historického námětu, na ne-
bezpečí dogmatismu, stejně jako s Rudolfem
Hrušínským Dým bramborové natě. 

Vincence Kramáře, můžeme z dnešního hle-
diska považovat za jistý vzor propojenosti vysoké
odborné erudice s manažerskými schopnostmi
v oboru. Narodil se 8. května 1877 ve Vysoké nad
Jizerou, zemřel 7. února 1960 v Praze. Patřil
k těm významným historikům umění, u kterých
se snoubila hluboká odborná znalost, s organi-
začními schopnostmi a jistou předvídavostí sbě-

ratele. Právě díky němu vlastní Národní galerie
unikátní sbírku kubistických děl různých autorů.
Dlouhá léta působil
jako ředitel Obrazárny
Společnosti vlastene-
ckých přátel umění.
Jako historik-teoretik
se hlásil k vídeňské
škole, v jejímž duchu
napsal řadu studií. Rok
před smrtí odkázal
svoje sbírky kubistic-
kého umění Národní
galerii, zvláště práce
P.Picassa z raného ob-
dobí. Tím bezpochyby získala státní sbírka mo-
derního umění v Praze mezinárodní rozměr.

Olga Scheinpflugová narodila se ve Slaném
3.prosince 1902 zemřela 13. dubna 1968
v Praze, herečka, spisovatelka, básnířka. Velmi
citlivě reagovala na společenské dění. Jako
manželka Karla Čapka mu byla rovnocennou in-
telektuální partnerkou. S jistou předtuchou
osobní i společenskou napsala tužkou své po-
slední verše, v dubnu 1968

„Kdyby tak byla taková tabletka bílá,
aby svět z úzkosti vylíčila,
taková malá, co by se ve srdce dala
všem vůdcům, vědcům i králům,
vynálezcům i generálům,
všem politikům a vojákům,
co velí pumám a bodákům“.
Pro další generace se bohužel nezachovalo

mnoho záznamů jejího hereckého umění. Po řadu
desetiletí však excelovala na prknech Vinohrad-
ského a Národního divadla ve stěžejních rolích
domácího i klasického zahraničního repertoiru.
Její herecký výraz byl civilní, a to ještě v dobách,
kdy se to moc nenosilo, oproštěn od veškerého
patosu. Právě o tomto jejím mistrovství svědčí te-
levizní cyklus „Eliška a její rod“. Její poslední vel-
kou rolí byla Čapkova Matka v roce 1967 ve
Vinohradském divadle. Literární tvorba Olgy
Scheinpflugové je velmi početná a také velmi růz-
norodá. Z 16 románů je nejpopulárnější Český
román, ve kterém velmi citlivě reaguje na vztah
s Karlem Čapkem. Dále to jsou dramata, básnické
sbírky, knihy pro děti, drobné prózy.

Věra Beranová
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

mimořádným finančním darem na vydávání Lípy. 
Speciální poděkování si zaslouží: Jiří Stano, Lída a Rostislav Boháčkovi, Dagmar a Zdeněk Kubovi,

Vlastimil Illek, Astrid Štůrová, Helena Vybulková a Břetislav Benda.
Dále poděkování patří:  Jiří Piskáček, Václav Kašpar, Vladimír Kopřiva, Karel Chovánek, Milan Hikeš,

Aleš Antoš, Božena Bémová a Jaroslav Cigánek.
Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni a jsou pro

nás další motivací pokračovat v naší práci za podmínek, národní kultuře jen stále více nepřejících. Každý
nový člen, každý nový odběratel, každý nový příznivec, každý nový projev solidarity s naším snažením,
každá forma morální nebo materiální podpory nám umožňují dnešní složité období překonat a uhájit
další existenci LÍPY. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.:+420 222 897 266 

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se za člena Výboru národní kultury – k odběru čtvrtletníku Lípa

Jméno a příjmení  …………………………………………………………………………………

Bydliště ……………………………………………………………………………………………

PSČ …………………………………

Další spojení na Vás (telefon nebo mobil či e-mailová adresa)

……………………………………………………………………………………………………
(Členství ve VNK – 100,- Kč/rok, předplatné čtvrtletníku Lípa – 260,- Kč/rok včetně poštovného).
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
Příspěvky na další práci můžete zasílat na bankovní účet č. 1930736369/0800

Tento formulář přihlášky prosím nevystříhávejte ani nevytrhávejte z časopisu, stačí do dopisu či mailu
vyplnit potřebné údaje a zaslatnám do redakce.
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