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ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Vážení a milí čtenáři Lípy,
je tu další číslo našeho čtvrtletníku. Doufám, že vás publicistické články,

komentáře, analýzy, eseje, kritické rozbory nových knih a také básně, opět
zaujmou. Nadále zůstáváme periodikem literárním, kulturně-politickým,
společensko-kritickým, protiválečným, vlasteneckým. V tomto kurzu
chceme s naším periodikem i nadále pokračovat. To ale předpokládá ur-
čité finanční zajištění, o peníze jde dnes bohužel až v první řadě. Naše
práce ve VNK je stále vykonávána z naší strany bezúplatně, leč typogra-
fické zpracování časopisu, jeho vytištění a následná distribuce něco stojí.
Rovněž tak nájemné za nevelkou kancelář na Politických vězňů 9. Za přís-
pěvky do Lípy i nadále nemůžeme tedy autorům poskytovat žádný honorář.
Což nám komplikuje život, ale s tím se nedá zatím nic dělat. Nyní se navíc
naše situace s penězi zkomplikovala a dokonce je tu žel bohu možnost,
že ze čtvrtletníku se stane občasník. Lípa tedy nezanikne, jak o to svého
času usilovala 5. kolona v našich řadách, spolu s následným přejmenováním našeho spolku, a zahájením
vydávávání pololetního almanachu K (K jako kultura) místo naší Lípy. Nyní se tedy opět láme chleba, ne-
bezpečí na nás vycenilo zuby z jiné strany… Tentokrát je to nedostatek financí, se kterým musíme bo-
jovat.  Takže sháníme peníze na udržení naší činnosti, zatím ovšem nepříliš úspěšně. Tímto se obracím
na vás, naše věrné čtenáře, s prosbou o zaslání jakékoliv finanční částky, přesahující stanovené roční
předplatné a členský příspěvek, na náš účet. Pokud tak učiníte, a někteří tak již na naši potřebu reagovali
i v minulosti, pomůžete udržet Lípu tak, jak ji znáte, tedy v tom rozsahu, jako dosud a jako čtvrtletník.
Předem vám děkuji. 

Také nám i nadále zachovávejte svou přízeň. 
Zajímavé počtení vám přátelé přeji.

Jan Poláček, šéfredaktor čtvrtletníku Lípa a člen předsednictva VNK
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28. říjen – k výročí zahájení česko-
slovenského odboje a vzniku ČSR 
STANISLAVA KUČEROVÁ

Od jara do konce října roku 1918 se
válčilo prudce nejen na frontě italské
a francouzské, ale i na Balkáně, kde
se Srbové, za podpory dohodových
armád, vzchopili k novému útoku. Po-
stavení Německa a Rakousko-Uher-
ska se stalo neudržitelným, a tak
vlády válčících monarchií projevily
ochotu k vyjednávání.

28. října 1918 se Prahou roznesla
novina, že rakousko-uherský ministr
zahraničí hrabě Julius Andrassy oznámil presidentu
USA Wilsonovi, že Rakousko-Uhersko přijímá jeho
výzvu o právu národů na sebeurčení, a že Češi a Ji-
hoslované mohou o sobě rozhodovat sami. Obyvatel-
stva se zmocnilo nepopsatelné nadšení, neutuchající
radost. Tehdy i v dalších dnech se odstraňovaly sym-
boly cizí moci, konaly se průvody, veselice, tábory lidu,
vyhrávaly kapely, řečnilo se, zpívalo. Ověnčené vlaky
začaly přivážet s láskou očekávané válečné navrá-
tilce. Obdiv a sláva patřila legionářům, hrdinům od
Doss�Alto, Terronu, Zborova i z jiných bojišť. Dobové
verše básníků jsou výmluvné: „Kokardy, jásot, na pra-
poru prapor, srdce se v dálku rozletí! Jak je to krásné
překonati zápor a býti, růsti, stavěti“, volá Viktor Dyk.
A s důrazem na odpovědnost současníků veršuje
S. K. Neumann: „I přísahal jsem já, národ českoslo-
venský, svobodný a živý, že chci býti národ spraved-
livý.“

V Praze se ujal vlády Národní výbor, který se obrátil
na veřejnost prohlášením, že „náš odvěký sen o svo-
bodě a samostatnosti se splnil, Bílá hora byla odči-
něna, stát československý vstoupil v řadu
samostatných, svobodných, kulturních národů světa.“
Národní výbor zavázal všechny úřady poslušností, ob-
sadil kasárny vojenské i četnické, cizí vojsko (byli to
Maďaři) bylo odzbrojeno. Národní výbor tehdy před-
stavovali A. Rašín, F. Soukup, J. Stříbrný, A. Švehla,
V. Šrobár.

První zákon, který Národní výbor vydal, aby pře-
dešel anarchii, stanovil, že všechny dosavadní zákony
a nařízení zůstávají v platnosti. Ale již v listopadu pře-
dal Národní výbor výkon moci Národnímu shromáž-

dění. Byla ustavena vláda, postupně přijata řada klí-
čových zákonů a připravena definitivní Ústava, podle
níž se v únoru 1920 konaly první volby do parlamentu. 

Bezprostředně po svém návratu ze zahraničí, 22.
12. 1918, pronesl nově zvolený první president
ČSR T. G. Masaryk své první programové poselství.
Úvodem citoval prorocká slova J. A. Komenského ze
spisu Kšaft umírající matky Jednoty bratrské z roku
1650: „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hří-
chy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí
Tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český.“ Nato zhod-
notil světovou válku, úlohu velmocí a nastínil naši za-
hraniční i vnitřní politiku. V souladu se svým
výkladem smyslu našich dějin a s idejemi národního
obrození zdůraznil význam spravedlnosti jako „ma-
tematiky humanismu.“ Spravedlnost označil za hlavní
devizu národního pořádku, a vedle spravedlnosti
práci, práci klidnou, poctivou a rozumnou. Prohlásil,
že světové i domácí poměry vyžadují pronikavé soci-
ální reformy. Demokratická rovnost má vyloučit třídní
vykořisťování. Ženy mají mít stejná občanská práva
jako muži. Stejně se mají věnovat i veřejné činnosti.
Menšinám se zaručují občanská práva. Zemědělství,
obchod a průmysl si žádá zvelebení. Zvýšenou starost
a péči vyžaduje škola a všechen duševní život. Pra-
covat se musí pro světový mír, národní obranu, zdravé
tělo a zdravého ducha. Sokolské ideály a příklad le-
gionářů budou inspirovat osvobozený národ v úsilí
o republiku demokratickou a humanitní. Potud posel-
ství TGM. 28. říjen roku 1918 se trvale vtiskl do paměti
národa jako den vzniku samostatného Českosloven-
ska. Slováci se k společnému státu připojili svou de-
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klarací 30. října v Martině. Den vzniku samostatného
Československa byl spontánně slaven jako největší
státní svátek první republiky, jako symbol tužeb a snů
jejích obyvatel. Tímto symbolem přes všechny histo-
rické peripetie a zvraty zůstal dodnes.

28. říjen je náš „Den nezávislosti“, obnovy naší
státnosti po bezmála 300 letech. Nejsme sami, kdo
slaví státní svátek na památku ustavení své státnosti.
Tak třeba Švýcaři. Pro ně je takovým dnem 1. srpen.
Toho dne roku 1291 se sešli na louce Ruetli zástupci
tří lesních kantonů (Schwyz, Uri a Unterwalden), aby
ve vší tajnosti uzavřeli pevné „spříseženectvo“ k boji
za svobodu od utlačitelských Habsburků. Později našli
spojence v dalších kantonech, a po opakovaných
střetech časem zvítězili. My jsme prožili osvobození
od Habsburků zhruba o 600 let později. Ale je toho
více, co nás se Švýcary spojuje: Zakladatelský přínos
evropské reformaci. My jsme měli mistra Jana Husa,
oni kazatele Ulricha Zwingliho. Zakladatelský přínos
evropské pedagogice. My jsme měli Jana Amose Ko-
menského, oni Heinricha Pestalozziho. Ale je také
něco, co nás odlišuje: Švýcaři nikdy nezpochybnili
a neznevážili svůj 1. srpen. My si však svou věrností
28. říjnu tak jisti nejsme. Naši „spříseženci“ se dali
do otevřeného zápasu za svobodu a samostatnost za
1. světové války. Předcházel tomu ovšem dlouhý his-
torický prolog.

V 10. stol. přemyslovská knížata postupně, po dob-
rém i po zlém, sjednotila české kmeny. Podřídila je
jednotné územní správě, zavedla daně a postavila voj-
sko k obraně proti výbojným sousedům. Utvořila stát.
Část moci si vedle světských velmožů vynutila církev.
Českému státu se v dalších staletích vlivem přesku-
pování mocenských sil v zahraničí dařilo tu lépe, tu
hůře. Z knížectví se časem stalo království, Koruna
česká. Stát získával i ztrácel na síle i na rozloze, stří-
davě měnil své hranice i význam. Největšího věhlasu
dosáhl za panování králů Přemysla Otakara II., Karla
IV. a Jiřího Poděbradského. Po nešťastné  bitvě na Bílé
hoře přestal roku 1621 existovat. Český stát, uchvá-
cen cizím vítězným vladařem, podroben jeho víře
(platila zásada cuius regio, eius religio), zbaven vlast-
ního sněmu, práv a svobod svých zástupců, ochuzen
o vyšší stavy (exulanti pro víru), o jejich majetky (byly
konfiskovány a rozdány nepřátelům) i vzdělanost
(obohatila jiné země), byl připraven o všechno, co ho
představovalo. Zbyl po něm jen nevolný lid, odsou-
zený k násilné rekatolizaci a k tuhému poddanství. 

„Na Bílé hoře nezvítězila kultura vyšší“, napsal
uznávaný historik, jako by předvídal, že nám to někteří

dnešní vykladači dějin budou tvrdit. „A jakkoli vysoko
se potom vznesly kupole barokních kostelů a ho-
nosné fronty barokních paláců v pokatoličené Praze,
vítězný postoj jejich nemohl nikdy zaplašit památku
slz a krve, jimiž v letech hrůzy naplnil brutální vítěz
znásilněnou zemi… Bílá hora, ztráta české samostat-
nosti, ponížení a úpadek bylo neštěstí, neštěstí bez
míry a hranic“ (J. Pekař).

Ale byly jiné státy, v kterých se vývoj nezastavil jako
v naší zemi, degradované na pouhou provincii, podří-
zenou příkazu mlčení pod hrozbou oprátky. Ve světě
byly revoluce, nizozemská, anglická, americká, fran-
couzská. Osvícenci útočili na přežitý feudalismus
a nadále neudržitelný absolutismus. Z rozdrobených
držav se postupně stávaly státy, zástupci stavů se do-
máhali slyšení u vladařů. Volalo se po ústavě (konsti-
tuci), po rovnoprávnosti, po uznání lidských práv
a svobod. Požadavky politických práv a svobod se

kladly nejen pro jedince, ale i pro celá společenství.
Především národu se jich mělo dostat. Romantici bu-
dili lásku k vlasti. 

Stálá tichá výměna kulturních statků přes hranice
zemí sytila hlad po ideálech, podvracela staré řády
a konvence, občas podnítila i revoluční výbuch v té či
oné zemi. Odpůrci byli zatím v přesile, ale touha ná-
rodů po svobodě od nadvlády a násilí nepomíjela.
V zemích, kde národy měly své státy, vyznačoval zá-
pasy ráz sociální. Jinak tomu bylo u potlačených ná-
rodů, které vlastních států neměly, jako my a ostatní
Slované, s výjimkou Ruska. Připraveni o politickou ne-
závislost, o vlastní vedoucí vrstvy, ba i o jazyk, museli
jsme nejdřív prožít národní a jazykové probuzení, li-
terární a kulturní obrození. Obrozený národ zatoužil
pak přirozeně i po samostatném politickém životě,
chtěl mít svůj vlastní stát.

„Hle, jak úžasným tempem pracovaly dějiny“, po-
pisuje historik zmíněné období, „od skepse vlastenců,
proucích se před staletím (ovšemže v jazyce němec-
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kém), lze-li vůbec doufat, že by si český národ vytvořil
vlastní literaturu, od let, kdy nebylo jediné české vyšší
třídy obecné školy a kdy společenský, literární
a úřední styk vzdělaných vrstev českého původu byl
skoro naskrz německý, až k dnešku, kdy bohatstvím
výchovných ústavů všeho druhu i kvantem produkce
duševní můžeme se měřit čestně s nejpokročilejšími
zeměmi světa, od let všeobecného němého poddan-
ství…kdy země naše byla nesvobodnou provincií
státu nám cizího, až k státu československému, až
k plné samostatnosti…“(J. Pekař).

Dlouhá desítiletí vedli zástupci již obrozeného ná-
roda v rámci Rakousko-Uherské monarchie marný
zápas o politické zrovnoprávnění někdejší Koruny
české, o uznání naší státnosti. Tu vypukla světová
válka (1914-1918). Ve hře bylo nové dělení světa
a uspořádání vztahů mezi národy. Nešlo jen o zájmy
válčících velmocí, do pohybu se dostaly i zájmy ma-
lých, dosud potlačených národů. Jejich odbojní před-
stavitelé zahájili v exilu svou činnost. Byli to – bez
nároku na úplnost – Poláci, Jihoslované, Ukrajinci, Ru-
muni, Italové, Řekové, Albánci, Arméni. 

Z našich politiků přijal historickou výzvu T. G. Ma-
saryk. Odhodlal se k činnosti, která v duchu jím for-
mulované filosofie našich dějin směřovala k vytvoření
samostatného státu. Začal tím, že 6. července 1915
vyhlásil v Ženevě (bylo to 500 let po upálení Mistra
Jana Husa) boj za osvobození Čechů a Slováků z ra-
kousko-uherského područí. S podporou domácí Mafie
(tajný zpravodajský spolek) a ve spolupráci s E. Be-
nešem a M. R. Štefánikem se vydal (v 64 letech svého
věku) na neuvěřitelnou misi s cílem získat na mezi-
národním fóru porozumění a podporu „pro naši věc“
a posléze vybudovat i vlastní armádu. (Legie jsme
měli skutečně dříve než stát.) Hlavní zastávky na jeho
čtyřleté cestě, naplněné prací diplomatickou, literární
a organizační, byly: Řím, Ženeva, Londýn, Paříž, Ber-
gen, Stockholm, Petrohrad, Moskva, Kyjev, Vladivos-
tok, Tokio, Jokohama, Vancouver, Chicago,
Washington, Filadelfie, New York, Padova. V Západní
Evropě a v Itálii strávil 17 měsíců, v Rusku 11 měsíců,
v Japonsku 12 dní, v USA 6 měsíců. Cesta domů –
vlakem a lodí – trvala celý měsíc.

Doma zatím sílil nesouhlas s vládou válčící monar-
chie. K vzpomínkám na staré křivdy a ústrky přibyl
odpor proti odvodům mladých mužů, kteří měli po-
kládat životy za cizí, imperiální zájmy, proti rekvizicím
potravin, potahů a finančních prostředků pro potřeby
fronty. Šířil se nedostatek, bída, hlad, bujel výměnný
černý obchod mezi městem a vesnicí, šmelina a ke-

ťasování. Z okruhu Mafie se organizovaly uvědomo-
vací a proklamativní akce na podporu zahraničního
odboje. Slavný Manifest spisovatelů 25. 5. 1917, Ná-
rodní přísaha 13. 4. 1918. Hlavní zásluhu na uspořá-
dání akcí měli básník Jaroslav Kvapil a spisovatel
Alois Jirásek. Stejně jako následující květnová oslava
výročí založení Národního divadla (1868) vyznívají
zmíněné manifestace jako protest proti oportunistic-
kému smiřování s vládou, jako podpora boje za svo-
bodu a samostatnost národa, za vzájemnost nejen
Čechů a Slováků, ale i Jižních Slovanů, které tu za-
stupují početné delegace. Všichni si slibují „věrnost
za věrnost, lásku za lásku“. 14. října vyhlásili socia-
lističtí předáci generální stávku, protest proti vládě
a provolali samostatný stát. Chystaný převrat byl však
ještě pro tuto chvíli potlačen.

Mezitím T. G. Masaryk, který se právě přes Japon-
sko vrátil ze Sibiře do USA, zvážil situaci na světových
bojištích, v diplomatických kruzích velmocí i na do-
mácí půdě ve vlasti, a učinil s veškerou vážností krok
dějinotvorného významu. Předložil světovému fóru
„Prohlášení československé nezávislosti“. Zkoncipo-
val je a projednal s přáteli ve Washingtonu a kabeloval
je do Paříže E. Benešovi, aby se odtud, ze sídla až
dosud Československé národní rady, nyní však již Pro-
zatímní vlády Československa, mohlo šířit do světa.

Téhož dne, 18. října, odpověděl president W. Wilson
rakousko-uherskému císaři Karlovi na jeho neu-
přímný, vojenskou porážkou vynucený návrh přeměnit
monarchii ve federální stát. Prohlásil, že „ne on, Wil-
son, ale národy samy mají posoudit, jaká akce se
strany rakousko-uherské uspokojí jejich nároky a je-
jich pojetí vlastních práv a osudu jako členů rodiny
národů“. Za Čechy a Slováky zmíněné „pojetí práv
a osudu“ vyjádřila „Washingtonská deklarace“, což
je jen jiné označení již zmíněného „Prohlášení čes-
koslovenské nezávislosti“. První republika vyrostla na
principech Washigtonské deklarace, která jí poskytla
nezbytnou státní ideu. K hlavním principům patří: stát
bude republikou, zaručí svobodu svědomí, nábožen-
ství, vědy, literatury a umění, tisku a shromažďování,
církev bude odloučena od státu, hlasovací právo bude
všeobecné, ženy budou rovny mužům politicky, soci-
álně i kulturně, menšiny budou mít rovná práva, de-
mokracie bude parlamentní, bude zaveden institut
referenda, budou provedeny hospodářské a sociální
reformy, budou vyvlastněny šlechtické velkostatky
pro domácí kolonizaci, výsady šlechty budou zrušeny,
ústava zabrání třídnímu zákonodárství a zvláštním
privilegiím. V duchu těchto principů parlament (Ná-
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rodní shromáždění) řádně fungoval již od 14. listo-
padu a přijal první zákony: Habsburkové byli zbaveni
trůnu,T. G. Masaryk byl (v nepřítomnosti) jednomyslně
zvolen presidentem, zrušeny byly šlechtické tituly,
uzákoněna osmihodinová pracovní doba. Dále byla
zřízena universita v Brně, universita v Bratislavě,
vydán zákon o pozemkové reformě, o sociálním za-
bezpečení aj. 29. února 1920 byla schválena Ústava
ČSR s volebním právem i pro ženy. (Švýcarky se toho
dočkaly až roku 1974.) Celé generace vyrůstaly na
této prvorepublikové státní ideji. Dnešní Česká repub-
lika žádnou státní ideu nemá.      

28. říjen poznamenal nejvíce generaci našich ro-
dičů. Přicházela na svět na přelomu 19. a 20. století.
Dospívala za války a po ní. Do osvobozené vlasti, do
nového samostatného státu vstupovala jako do svého
životního jara s veškerým elánem, důvěrou a radostí
svého mládí.“ Prapory, zástupů jásot a vzruch v mod-
ravé vzpomínek dáli, my tančili, v objetí se druhem
druh, skrz blažené slzy se smáli…“ Jedinečné oka-
mžiky v dějinách národa i v životě jednotlivce. Mnohé
zastihl převrat ještě ve školních lavicích. Účastnili se
neutuchajících oslav, vítání legionářů i navrátilců
z války, kterým se přeběhnout k legiím nepodařilo. Vy-
sazovali „lípy svobody“ na počest Masaryka, Beneše,
Štefánika a Wilsona. (Těm krásným stromům, které
mnohde ještě stojí, bude zanedlouho 100 let) Dívky
šily a vyšívaly národní kroje, podle vzorů z etnogra-
fických muzeí. Největší zájem byl o kroj kyjovský, pi-
ešťanský, některé jihočeské. Dechové kapely
vyhrávaly na nárožích, den byl plný pochodových
písní, krojovaných skupin, uniforem legionářů a So-
kolů. Jaká to byla společná radost a hrdost společně
pochodovat v průvodu na počest národa a vlasti, jeho
představitelů, jeho symbolů, hesel a vizí budoucnosti!
Mladí se chystali na všesokolský slet, první v osvo-
bozené vlasti, někteří skládali proslovy pro tábory lidu,
jiní deklamovali verše o účasti legionářů ve válce,
která právě skončila: „Na Chemin des Dames, hotovo
k boji, padesát tisíc jich stojí… to hoši jsou z Podřip-
ska, od Šumavy, to Pražská chasa a Hradecka děti, to
chlapci z Hané a zpod Hostýna, z Tater a zpod Beskyd,
od Těšína… ti všichni přišli sem za práva národů, rov-
nost a svobodu životy klást… Teď na Chemin des
Dames, daleko od vlasti na tisíc mílí vlá jejich prapor
červenobílý…“

Původní radost v té kráse, síle a důvěře se již nikdy
nebude opakovat. A zklamání, jež prožili tehdejší
mladí, když „přišla zima, dlouhá a zlá“, nás bolí víc
než naše vlastní. Také jsme si je prožili. Také my jsme

měli svůj hvězdný den osvobození, 9. květen 1945,
také tak plný radosti z konce 2. světové války a vděč-
nosti osvoboditelům, štěstí z návratu svobody a víry
v budoucnost lidštější a spravedlivější… 9. květen
dnes mezi svátky chybí. Ale vraťme se k 28. říjnu, dnu
naší státnosti.

Tradice 28. října nezapadá do formování naší spo-
lečnosti po roce 1989. Strůjci historického zločinu,
kterým bylo rozbití společného státu Čechů a Slováků,
přiřkli zbytkové České republice jako den státnosti
den památky sv. Václava, 28. září. Státností míníme
vědomí původu a smyslu státu, jeho osobitosti a jeho
zaměřenosti. Právem se tedy ptáme: Čím k založení
naší státnosti uvedený světec přispěl? I když odhléd-
neme od hrubé a urážlivé dezinterpretace Václavova
mírumilovného postoje, představovaného jako horli-

vost podrobit se německým uchvatitelům a uvádě-
ného jako příklad hodný následování (za
„protektorátu“ existoval řád Svatováclavské orlice,
udílený jako vyznamenání kolaborantům a zrádcům)
a zůstaneme jen u pozitivních tradic, spjatých s jeho
jménem, zjistíme, že se o naši státnost nijak neza-
sloužil. Tento středověký dynastický světec Čech kní-
žecích a královských a uctívaný ochránce porobeného
národa v dobách zlých nemá s naší novodobou stát-
ností nic společného. Byl typickým představitelem te-
okratického systému vlády, vlády z Boží milosti, která
je vládnoucí dynastii z Boží vůle propůjčená a tím je
nedotknutelná, posvátná, nezměnitelná. Podvrhovat
svatováclavskou tradici znamená vytvářet zcela fa-
lešnou představu o základu novodobé české stát-
nosti.

Pravým základem našeho státu, byť dnes původ-
nímu ideálu se vzdalujícím, je 28. říjen 1918. Ne od
smrti pokorného mučedníka, ale od zápasu a vůle ná-
roda datujeme svou novodobou státnost, základ no-
vodobé politiky a kultury. Společným úsilím Čechů
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a Slováků vznikl po 300 letech bezprávného područí
stát, jehož prostřednictvím se vrátili mezi evropské ná-
rody. Byl to stát republikánský a demokratický, zrušil
monarchii, dynastické nároky, šlechtická privilegia.
Hlásal principy demokratické rovnosti, svobodomysl-
nosti a sebevědomé hrdosti, podložené poctivou prací,
samozřejmou komunikací se světem a oprávněnými
kulturními a hospodářskými ambicemi. Tato státnost
byla po 2. světové válce roku 1945 obnovena, obno-
veny a rozšířeny byly politické a sociální ideály zakla-
datelů. Tato státnost a nic jiného nemůže být základem
jakékoli myslitelné nové státnosti novodobých Čechů
a Slováků, i když se vinou neodpovědnosti politických
vůdců octli ve dvou různých státních útvarech.

Po roce 1989 byla zpochybněna sama idea národa
a národního státu, údajně ve prospěch evropské in-
tegrace. U nás bylo vlastenectví ztotožněno se zlopo-
věstným nacionalismem (ten prý je zdrojem všech
konfliktů mezi národy) a jako takové bylo prohlášeno
za extrémismus. Jako by idea integrované Evropy vy-
lučovala svébytnost integrujících se národů! Opak je
pravda. T. G. Masaryk už 26. 10. 1918 za přítomnosti
zástupců malých národů mezi Německem a Ruskem
ve Filadelfii předložil projekt „Demokratické unie
střední Evropy“ a E. Beneš svým diplomatickým úsi-
lím realizoval před válkou alespoň Malou dohodu Čes-
koslovenska s Jugoslávií a Rumunskem, a za války
vyjednával konfederaci s Polskem. Bohužel, zvítězil
zájem udržovat „geopolitický pluralismus v postso-
větském prostoru“, a tak co bylo spojeno nebo se
spojovalo, bylo rozbito. Dnes je počet států ve Střední
aVýchodní Evropě ve srovnání s rokem 1989 přes ha-
lasné varování před „balkanizací“ dvojnásobný.

K deklarovaným zájmům zastánců evropské inte-
grace odmítat národní stát jako překážku slučování
přistupují u nás ještě dvě skupiny protičeských re-
sentimentů. Ta první hořekuje nad rozbitím starého
Rakouska a odmítá celé naše národní obrození. Měli
jsme prý rozvíjet ne jazykové, ale zemské vlastenec-
tví, jak je deklarovala zemská šlechta. Tvrdila, že je
„nicht tschechisch, nicht deutsch, echt boemisch, fest
oesterreichisch, fuer Gott, Koenig und Vaterland.“ Pů-
sobení našich médií koncepci adorace byvší monar-
chie vydatně podporuje.

Podporuje i koncepci nevraživého odmítání vzniku
Československé republiky, jež se od roku 1918 rozší-
řila u německých politických aktivistů v českém po-
hraničí.  Nový stát tupili jako neorganický, umělý,
násilím velmocí konstituovaný „versailleský zmetek“.
Zbavil je dosavadní hegemonie, a proto ho stíhali de-

spektem a usilovali o jeho zničení. Celých 20 let trvání
ČSR se propagandisticky orientovali na revanšistické
a separatistické síly doma i za hranicemi, snažili se
demokratický stát rozvracet, a ve 30. letech podpořili
agresi hitlerovského Německa i organizovanou záš-
kodnickou a teroristickou činností. 

Dnes se jejich mluvčí snaží převyprávět historii
s tendenčním zájmem svalit odpovědnost za to, co se
dělo, z německého nacismu na český údajný nacio-
nalismus. Chtěli jsme odčinit Bílou horu? Prý nebylo
co odčiňovat. Českému národu se prý žádné příkoří
od Němců nedělo.

Nelze ustavičně reagovat na nepřetržitý proud díl-
čích dezinformací, který se valí z médií, jen aby kom-
promitoval, zpochybnil a znevážil všechno, co v našich
národních dějinách ctíme, čeho si vážíme, co milu-
jeme. Co můžeme dělat? Bránit se! Bránit se trpěli-
vým výkladem našich dějin podle objektivní pravdy,
bránit se péčí o vzdělanost a kulturu, která nedovolí
pravdu znevážit a tendenčním lžím podlehnout.

**************************
Poznámka. Němečtí historikové Hans a Eva Hah-

novi odhalují ve svých studiích pravý smysl „nových
pohledů na československé dějiny“. Ukazují, že jsou
neseny tendenčním zájmem učinit „český naciona-
lismus“ pravým viníkem konfliktů, vedoucích k válce.
Podobný „výklad“ našla E. Hahnová i v anglosaském
zámoří. Představila knihu Američanky Mary Heiman-
nové, „Československo – stát, který selhal,“ jako další
variantu protičeské propagandy. Podle ní Českoslo-
venská republika „utlačovala“ menšiny a Konrád
Henlein nechtěl nic než „demokracii“ pro své rodáky!
Ve skutečnosti, jak ukazuje E. Hahnová, síly, které do-
dnes útočí na všechno, co jakkoli souvisí s Českoslo-
venskem, jsou síly, kterým Československo již od 1.
války světové stálo v cestě při organizaci přeshranič-
ního hnutí, jehož cílem bylo nastolit místo Českoslo-
venské, Rakouské a Německé republiky jedinou
Velkoněmeckou říši.

Evě Hahnové neušel ani nedávný mediální rozruch
kolem otázky, kam umístit monumentální Slovanskou
epopej Alfonse Muchy. Pozastavila se nad tím, že čeští
intelektuálové, poplatní módním klišé, nemají pro
otázky národní identity a slovanské vzájemnosti po-
rozumění. Muchu řadí k těm vzdělancům, jako byli F.
Palacký,T. G. Masaryk a E. Beneš. Právě proto, že znali
důvěrně západní svět, znali také jeho neinformovanou
předpojatost vůči Slovanům. V Epopeji vidí inspirující
sílu k sebeuvědomění, k sdílení mravních hodnot
a vizi rovnoprávnosti národů.
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Při prohlížení dokumentů z pozůstalosti mojí matky, která zemřela v roce 2005, jsem bohužel až nyní
nalezl dva neodeslané dopisy, adresované časopisu Klubu českého pohraničí Hraničář a druhý adresovaný
redakci Haló novin. Redakci Hraničáře jsem již dopis poslal a v jeho červnovém vydání byl otisknut
v plném znění. Redakci Haló novin jsem ho odeslal 22. 8. 2018.  Myslím si, že přímých pamětníků těchto
událostí již mnoho nežije. Hlavně naši mladí lidé by měli vědět, jak těžká doba v roce 1938 to pro náš
národ byla a jak museli lidé v této době trpět. 

Pro doplnění vzpomínek mojí matky ještě uvedu, že v roce 1946 se moji rodiče i se mnou odstěhovali
do v dalším textu zmiňovaných Libochovan v souvislosti s osidlováním pohraničí. Tam jsme žili s bratrem
a rodiči do roku 1958 v malém domku o dvou místnostech. Znal jsem všechny občany, o kterých zde
matka psala, s jejich dětmi jsem v Libochovanech prožíval dětství do svých 13 let. Řídící učitel Švarc,
uváděný ve vzpomínce matky, mne učil až do 5. třídy.

Rodiče se také kamarádili s rodinami pana Starého a pana Konfršta, kteří z tehdejších Libochovan
nestačili v roce 1938 odejít a skončili potom v koncentračním táboře Terezín. Z jejich vyprávění si také
pamatuji, jaké hrůzy tam prožili.

V současné době nám všechny naše sdělovací prostředky neustále připomínají 50. výročí srpnových
událostí roku 1968. Příští měsíc si ale budeme připomínat ještě jedno výročí a to 80 let od vyhnání Čechů
z našeho pohraničí. Doufám, že tomu naše sdělovací prostředky budou také věnovat větší pozornost, než
dosud.  

Václav Zoubek, Dnešice 165, okres Plzeň – jih, PSČ 334 43
*********************************************

Vzpomínka na vyhnání z pohraničí
v roce 1938 a totální nasazení
MILADA ZOUBKOVÁ  

Narodila jsem se 27. května 1924 v Hostíni
u Kralup nad Vltavou, a to v bydlišti mojí babičky,
protože tatínek byl v té době na vojně v Litomě-
řicích, kde maminka sloužila u pánů v pivovaře.
V Litoměřicích se také seznámili. Když tatínek
přišel z vojny, tak hledal nějaké zaměstnání. Po-
cházel od Havlíčkova Brodu a před vojnou praco-
val na trati ČSD. Byl sirotek a neměl se už kam
vrátit, jeho tři mladší sourozenci žili u příbuzných
na vesnici, když musel jít na vojnu. Předtím se
o sourozence staral sám.

Když se tedy vrátil z vojny, našel si příležitostní
zaměstnání v Praze na stavbách. Asi v roce 1928
našel práci u ČSD v Ústí nad Labem - Střekově
jako posunovač. Bydleli jsme v Litoměřících v čin-
žáku od jeho zaměstnavatele. Protože tam ale ma-
minka nemohla chovat domácí zvířectvo, hledali
rodiče možnost bydlet někde na strážním domku.
Po čase jsme se odstěhovali na samotu mezi Vel-
kými Žernoseky a Libochovany. Žili jsme tam ve
strážním domku u trati ČSD v krásném prostředí

Českého středohoří v těsné blízkosti Labe. Říká se
tam brána Čech (Porta Bohemica) Před námi tam
bydlela rodina Kučerů, ale těm se na samotě ne-
líbilo, tak jsme si drážní byty po dohodě vyměnili.

V Libochovanech jsem chodila do obecné
školy, kde byla jednotřídka a mateřská školka pro
české děti. Na návsi vedle kostela byla velká,
jednopatrová budova školy pro německé děti. Žili
jsme tam docela spokojeně, tak jak nám to doba
dovolovala. Tatínek se věnoval ochotnickému di-
vadlu, od ČSD se pořádaly plesy a různé zábavy,
na kterých  se zúčastňovali i občané německé
národnosti. A naopak hasičský sbor, složený pře-
vážně z německých občanů, pořádal taneční zá-
bavy, které navštěvovali také čeští občané.
V české škole byly také děti občanů německé ná-
rodnosti (vždy alespoň na 1 - 2 roky), aby se na-
učily české řeči a naopak české děti
navštěvovaly nějaký čas německou školu, hlavně
potom v měšťanské škole v Litoměřicích. Vzpo-
mínám z té doby na dvě německá děvčata, ka-

Ještě k vyhnání Čechů v roce 1938
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marádky Hildu Pohlovou a Marii Tendlerovou,
ještě mám v památníku jejich verše.

Po Labi jezdili parníky německé (ty byly bílé)
a české (bílé s modrými a červenými pruhy). Vo-
raři plavili dříví po Labi až do Německa, a kolem
Labe v sobotu večer a v neděli seděli většinou
němečtí rybáři. Rád s nimi sedával i můj mladší
bratr Miloslav.

Do tohoto poklidného života ale přišla doba,
kdy v Německu přišel k moci Adolf Hitler a u nás
v Československu se objevil Konrád Henlein. A za-
čaly náhle problémy i mezi dětmi. Ty německé ná-
rodnosti se od  nás odtahovaly, prý jsme nečistá
rasa. Často, když jsme šli s bratrem ze školy, si
na nás za vsí počkala celá jejich parta, cloumali
s námi, vyhrožovali nám, čepice nám házeli do
bláta, i nějakou ránu jsme dostali, a když jsme
pak od nich utíkali, alespoň po nás házeli kame-
ním. A tak naši spolužáci z české školy nás často
doprovázeli až za vesnici, aby nás ochránili. Agre-
sivita německé mládeže, organizované v hitlerju-
gend, se stupňovala. Začaly postupně cvičení
ordnerů na okolních kopcích, hlavně po nocích.
Když si rodiče stěžovali u českého četníka, který
na úseku měl službu, tak říkal, že se nedá nic
dělat, že to mají ordneři povolené. Maminka se
bála, když měl tatínek noční službu a zůstali jsme
doma sami, i když jsme měli dva psy.

Na parnících se objevily prapory s hákovými
kříži. My jsme byli pro občany německé národ-
nosti Bohmische hund a začala nenávist ke
všemu českému. Na druhé straně Labe v Lito-
chovicích se často pořádaly mítinky i s Henlei-
nem. Svou hlučností a zdravením Sieg heil nám
dávali vědět, že jsou snad pány světa.

My jsme jako děti tehdy vše chápaly jinak, než
dospělí, ale když se začalo povídat o vystěhování,

tušily jsme, že se náš život změní. Ordneři byli
stále drzejší a šířili kolem sebe strach. A tak již
v létě 1938 se po silnici podél Labe, na druhé
straně řeky, směrem na Lovosice, začali objevo-
vat první čeští občané, kteří prchali od našich
hranic do vnitrozemí. Nekonečné proudy lidí
s vozíky, kočárky, s trakaři a ranci na zádech,
koňské potahy i s krávami a se žebřiňáky, sem
tam nějaké to auto. Všichni utíkali do vnitrozemí
alespoň s těmi nejdůležitějšími věcmi.

Rodiče byli stále nerozhodní. Kam půjdeme?
Pánkovi, jejich známí, jim poradili, aby šli s nimi
k příbuzným.

A jednoho dne jela maminka s paní Pánkovou
do Otradovic u Staré Boleslavi a tam sehnali byt
u sedláka pana Krále. Měli zahradní domek a pro-
najímali ho na letní pobyty hostům z Prahy. To už
byla mobilizace a čeští vojáci jezdili ve vlacích
k našim hranicím. Všude bylo plno nervozity a ne-
jistoty, co bude dál? Když se tehdy vracela z Otra-
dovic maminka domů vlakem, šli jsme jí s otcem
naproti, a bylo nám divné, že k nám nepřišel na
konec nástupiště si jako obvykle popovídat pan
Brejša, který sloužil jako železničář v Libochova-
nech na nádraží, a chodil ke každému vlaku pro
zavazadla a balíky. Vlak přijel a byl obsazen našimi
vojáky. Jeden důstojník se vyklonil z okna a ptal
se otce, zdali je u nás v obci klid.  Otec odpověděl,
že je klid, ale aby jeli do Ústí nad Labem, tam že
se bojí Češi chodit přes most, Němci je z něj hází
do Labe. To jsme ale nevěděli, že naši vesnici pře-
padla tlupa ordnerů, a že za tím železničářem
Brejšou, co měl přijít k přijíždějícímu vlaku, stáli
Němci s pistolí u hlavy, aby nemohl upozornit vlak-
vedoucího, co se v obci děje. Telefonní vedení bylo
přestříháno, ordneři měli seznam českých rodin.
Jako první přepadli ordneři školu, kde bydlel pan
řídící učitel Švarc se svou matkou. Matku nejprve
týrali a tahali za vlasy od dveří k oknu, pana řídí-
cího hrozným způsobem ztloukli a šli dál k rodině
Pechových. Ti se ale v domě zabarikádovali s tím,
že se budou bránit. Dalšímu řádění ordnerů zabrá-
nil můj tatínek, protože mu bylo divné, že večer
u příjezdu vlaků je nezvyklý, podivný klid. Proto
když jsme přišli domů, zavolal drážním telefonem
do Litoměřic, aby se k nám do Libochovan přijeli
podívat naši vojáci. Ti přijeli ihned a tak zabránili
přepadení a bití dalších českých rodin ordnery. Vo-
jáci zjednali ve vsi pořádek a teprve potom jsme
se dozvěděli, co se vlastně přihodilo.
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Někdy ve druhé polovině září 1938 jsme se
i my odstěhovali s tím nejnutnějším do Otradovic.
Maminka se vrátila ještě do Libochovan kvůli do-
mácímu zvířectvu, co jsme měli (slepice, husy,
kachny, kozy, psy a kočky). Já s bratrem už jsme
zůstali sami v Otradovicích a čekali, až za námi
přijedou rodiče. Žádné spojení s nimi už nebylo,
někteří lidé nám říkali, že již nepřijedou, že po-
slední vlak z pohraničí odjel. Rodiče a další čeští
občané byli zatím shromážděni v čekárně na
nádraží a čekali na poslední český vlak. Dostá-
valy se k nám všelijaké poplašné zprávy, až asi
po osmi dnech se objevila maminka. Tatínek byl
zatím přeložen na nádraží ČSD v Sázavě. Lidé
v Otradovicích na nás byli hodní, když jsme tam
s bratrem byli sami a čekali na rodiče. Mě bylo
14 a bratrovi 12 let. Už jsme neměli co jíst, tak
sedlák pan Kohout, který bydlel vedle, nám dával
zdarma mléko a jídlo.  V domku, co jsme v Otra-
dovicích bydleli, žili s námi ve druhé místnosti
Valešovi. Měli jednu dceru a předtím, než museli
opustit pohraničí, bydleli v hájovně někde v se-
verních Čechách. Podle jejich vyprávění se v noci
k jejich hájovně blížila horda ordnerů. Své životy
si zachránili jen tím, že vyskákali oknem a utekli
do lesa jen v tom, co měli na sobě. V Otradovicích
jim dali Královi k užívání zařízenou místnost. Češi
si v této těžké době hodně pomáhali.

V Otradovicích jsme tedy začali nový život.
Bratr jezdil do Staré Boleslavi do 2. měšťanky
a já, protože jsem již v Litoměřicích chodila do 4.
měšťanky, která nebyla povinná, jsem již do školy
nešla a chodila jsem s matkou na pole sklízet
cukrovku, abychom si nějak odpracovaly bydlení.
Za dva měsíce byl tatínek přeložen natrvalo do
(tehdy) Německého Brodu, a my jsme se znovu
stěhovali do jeho rodiště, do Herálce u Humpolce.
Šla jsem se učit švadlenou a bratr později truhlá-
řem. Po vyučení (bylo to v době, kdy byli mladí
lidé povoláváni na nucené práci do Reichu) jsem
šla pracovat do místního velkostatku s tím, abych
nemusela na totální nasazení do Německa, když
budu pracovat v zemědělství.

V březnu 1944 jsem však dostala předvolání
z pracovního úřadu a dva dny před transportem
na totální nasazení jsem byla zajištěna v humpo-
lecké věznici. Do věznice mně odvedl četník
z Herálce pan Černý. Doma mi řekl, že mně musí
předvést na pracovní úřad, ale zatím mně předal
dozorci ve věznici. Během odpoledne ten den

ještě do věznice přivedli další děvče, moji po-
zdější kamarádku Marii Pavlíčkovou, se kterou
jsme potom prožívaly těžký život v lágrech a při
práci ve fabrikách Reichu jako totálně nasazené.

Bratr Miloslav Pejšek musel jít kopat zákopy
pro německou armádu ve Slezsku, přestože mu
bylo jen 17 let. Matka musela povinně pracovat
na statku, jako všichni ve vsi.

Můj první lágr byl v Modlingu v Rakousku. Jez-
dili jsme vlakem do Vídně, kde v pavilonech Prátru
byly stroje na výrobu leteckých součástek firmy
Steyer-Daimler-Puch. Jednalo se o revolverové

soustruhy, na kterých nás naučili pracovat. V době,
kdy začaly nálety na Vídeň, nás přestěhovali do Bu-
dapešti, kde jsme pracovali v podzemní továrně 12
hodin denně v ranních a nočních směnách. Když
se přiblížila fronta a Rudá armáda se blížila k Bu-
dapešti, tak nás po částech vozili zpět do Vídně.
Moje skupina byla ubytována ve škole v 3. okrese.
Pracovali jsme ve Schvetatech opět na obráběcích
strojích jsme vyráběli součástky do letadel. V listo-
padu 1944 po jednom velkém náletu na Vídeň jsem
odjela načerno, bez dokladů, do Znojma, kde zbyla
v lágru poslední skupina známých z lágru v Buda-
pešti. Do Vídně pro mne přijel můj kamarád Václav,
později můj manžel, protože ve Znojmě byl větší
klid a nebyly tam ty strašné nálety. Po různých pro-
blémech jsem zde zůstala pracovat v dílně, kde se
vyráběly pistole. Polovina továrny byla keramička
a polovina zbrojovka. I když se blížil konec války,
někteří Němci byli stále horliví. Zvlášť gestapák
Bergr byl pověstný a hledal stále jakýkoliv důvod,
aby nás mohl potrestat. Mezi dozorci byl i Čech,
pan Novák, ale nosil na rukávu hákový kříž, tak
jsme k němu důvěru neměli. V každém národě jsou
lidé dobří a špatní - takoví, co se přizpůsobí každé
době tak, aby se měli dobře.
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V druhé polovině dubna 1945 jsme se roz-
hodli, že prostě utečeme domů, jako už dosti na-
šich děvčat a chlapců tak učinilo. Konec války
jsme prožili v Herálci u mých rodičů. Zde jsme se
skamarádili s vojáky Rudé armády, a když se
mocnosti dohodly na demarkační čáře, odjeli
jsme do manželova rodiště Dnešic u Přeštic. Moji
rodiče a bratr se po válce vrátili zpět do Libocho-
van. Rodiče již dávno nežijí a bratr tam je stále
se svou rodinou. 

Teprve po válce jsem se dozvěděla o osudech
některých občanů a spolužáků z Libochovan.
Chodila jsem tam před válkou do školy také
s chlapci, kteří pocházeli ze smíšeného manžel-
ství. Otcové byli Němci a matky Češky a ti zůstali
po celou dobu války v Sudetech, nemuseli na
odsun a těm také moje maminka dala naše do-
mácí zvířectvo, když nás vystěhovali z Libocho-
van. Manželé Vokurkovi měli tři syny. Dva starší
bratři byli hned povoláni do německé armády
a po výcviku posláni na frontu. Ten mladší, můj
spolužák Emil, šel až v 18 letech. Vrátil se dva,

Emil a Karel, ten jako těžký invalida. Josef padl
na frontě padl. Druhá smíšená rodina  Doranto-
vých se ze svého domku odstěhovala do Mělníka.
Po krátké době pana Doranta a jeho dva syny Jo-
sefa a Františka Němci zastřelili, protože odmítli
narukovat do německé armády a jít na frontu.
Nejmladší syn Karel, který nebyl  tehdy plnoletý,
se po válce vrátil s matkou do Libochovan.

Toto jsou ve stručnosti moje zážitky z doby
našeho vyhnání z pohraničí v roce 1938, mého
života za okupace a totálního nasazení. Byla to
těžká doba pro náš národ. Okupace a válka nás
připravily o dětství a změnily úplně náš život.
Dnes se někteří naši politikové omlouvají Něm-
cům za jejich odsun z Československa po roce
1945, snaží se všelijak překrucovat dějiny
a pravdu. Snaží se tajit před naší veřejností sku-
tečnou pravdu, aby se nedozvěděla o strádání
nás Čechů v tehdejších Sudetech.

Proto bych chtěla, aby hlavně mladí lidé věděli
pravdu, aby se nenechali oklamat. A chtěla bych,
aby naše děti nikdy nepoznaly válku.

10
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Rok 1938 v Lomu u Mostu
Po městě chodily tlupy ordnerů v bílých punčochách, napadaly naše občany, židovským obchodníkům

pomalovaly výkladní skříně hákovými kříži. Řádění henleinovců ukončil až příchod naší armády…
Byli jsme dva kluci v rodině železničáře, já měl třináct roků, bratr o tři méně a bydleli jsme v Lomu

u Mostu. S německými sousedy jsme žili v dobrém a s jejich dětmi se běžně stýkali. S některými jsme
se dokonce kamarádili, třebaže jsme s nimi nechodili do školy. Němci totiž měli školu vlastní. Když se
ale schylovalo k roku 1938, němečtí chlapci se od nás začali odtahovat a vznikaly mezi námi rozbroje.
Tomu jsme nerozuměli a ani jsme to nebrali vážně. Brzy se však jejich postoj změnil v úplné nepřátelství.
Němečtí kluci nás provokovali nadávkami a začali na nás házet kamení. Protože jsem měl školu v Horním
Lomu, nemohl jsem chodit přes náměstí, a proto jsem raději obcházel po polích. Chodil jsem také do So-
kola, kde nás cvičil bratr Hlas, v civilu horník. Později skončil v německém koncentráku. Poučoval nás
o Konrádu Henleinovi a jeho záměrech, a nabádal nás, abychom se nebáli, ale s Němci se neprali, aby
neměli důvod si stěžovat. Nebylo to však moc platné, agresivita Němců se stupňovala, po městě chodily
tlupy ordnerů v bílých punčochách, napadaly naše občany, židovským obchodníkům pomalovaly výkladní
skříně hákovými kříži. Řádění henleinovců ukončil až příchod naší armády. To však netrvalo dlouho.

Jednoho dne přišel otec ze služby s tím, že musíme rychle odejít, protože naše kraje obsadí sousední
Německo. Pamatuji se, že jsme všechno nechali ve svých domovech, každý měl jen to nejpotřebnější –
pouze to, co jsme unesli. Šly nás tisíce, dospělí lidé plakali. Po strastiplné pěší túře se nám podařilo
dostat se do přeplněného vlaku, který nás odvážel do vnitrozemí. Jeli jsme dlouho, já s ranečkem na zá-
dech, několikrát bylo nutno přestupovat, až jsme dorazili do Pacova, do domovské obce, kde se otec na-
rodil. Tam se nás ujali cizí lidé a já znovu začal chodit do školy. Po dvou měsících jsme se přemístili do
Modřan u Prahy, a to už natrvalo. Tam nás zastihla okupace zbytku republiky a začala pro nás 2. světová
válka. Takové jsou vzpomínky z mého dětství na sudetské Němce, které nemohou nikdy vymizet.

Jiří ZÁBRANSKÝ
Zdroj: České národní listy na Facebooku
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I. ÚVOD. POSLÁNÍ SPISOVATELE V NÁRODĚ
Děkuji vám za pozvání na váš sjezd a zároveň za

vaše milá slova dnešního uvítání. Rád jsem mezi vás
přišel – počítám se k vám a vy jste sami poctou mně
prokázanou ukázali, že mne pokládáte za jednoho ze
svých.

Současně však jste mne požádali, abych vám při
této příležitosti i já něco pověděl. Nezapírám, že jste
mne tím uvedli do značných nesnází. Neboť chápete
jistě všichni – a já sám jsem si toho dobře vědom –
že je mně velmi obtížno učiniti projev, jenž by byl jen
přibližně výrazem dnešních lidských a politických
skutečností a který by vás, spisovatele, tak intenzivně
o problémech dneška myslící, mohl plně uspokojiti.
Vyšli jsme právě z největších válečných událostí svě-
tových, byli jsme skoro na prahu smrti a slavíme
jedno z velikých, snad téměř jedno z největších ví-
tězství své historie; prošli jsme peklem národního
utrpení a jako zázrakem jsme se zdvihli k uskuteč-
ňování svých desetiletých a staletých nejvyšších
tužeb a plánů; prožili jsme velkou národní revoluci
a vcházíme do doby velikých realizací politických
a mravních; v nedávných měsících jsme začali pod-
statně měnit své vnitřní poměry, prošli jsme prvními
volbami, jež nám samy tuto novou situaci výrazně
potvrzují; já sám jsem byl nově zvolen ke konání
úřadu, jehož těžkosti mne už před deseti léty, po
první volbě, byly tak jasné, a který ani dnes, za dneš-
ních poměrů mezinárodních, nebude – snad, možná
– méně zodpovědný, nežli byl před touto strašlivou
válkou.

Kolik otázek se tu každému z nás vnucuje, kolik
problémů volá tu po řešení a vyřešení, kolik starostí,
kolik radostných i bolestných očekávání tu na kaž-
dého z nás doléhá! A jak říci dnes, ve chvíli, kdy tak-
řka každý z nás prožívá lidsky, mravně, sociálně,
psychologicky ten gigantický zápas dnešního pová-
lečného člověka přímo bezprostředně, něco, co by
mělo býti vodítkem pro denní náš život a co by vysti-
hovalo už dnes synteticky aspoň tu všeobecnou linii,
po které dnešní člověk má jít, co má chtít a kterou
cestou má býti bezpečně veden.

Jsem si vědom toho, že takové syntetické směr-
nice nelze dnes ještě dát. Nechci také projevovat zde
nějaké autoritativní názory. Mluvím k vám jako člo-
věk svobodný, nikoli jako prezident tohoto státu; pro-

náším své názory ryze osobní a očekávám, že
v tomto smyslu budu také podroben vašemu po-
sudku a kritice. A především sleduji a budu sledovat
průběh vašeho sjezdu, abych se na prvním místě
sám vaší kritikou, vašimi úvahami a vašimi názory
poučil a dle nich své názory prověřil. Neboť není to
poprvé, co si uvědomuji a co i veřejně opakuji: poli-
tika a kultura, politika a literatura, politika a umění
jsou obory tak blízké a sebe navzájem tak pronikající,
že je podstatnou chybou, když si tyto dva světy ne-
rozumějí, jeden od druhého se neučí, jeden druhému
přímo neslouží. Problém je jen, jak se to činí a jak se
to má činiti.

Jako každý z vás i já jsem od studentského mládí
uvažoval o tom, co budu v životě dělat. Váhal jsem
zpočátku mezi vědou a uměním. Pěstoval jsem –
aspoň teoreticky – dost dlouho obojí a rozhodl jsem
se nakonec pro filozofii a sociologii. Ale studia umění
a literatury jsem nikdy neopustil, i když mne pak
události samy, a hlavně první světová válka, strhla
k pěstování sociologické vědy praktické, tj. politiky.
A promýšlel jsem velmi bedlivě vztah obou těch
světů: viděl jsem brzy, že politika sama je a má býti
vědou, a že ať je jakkoli denním bojem strhávána
dolů, je a musí býti uměním. Řídí, vede, upravuje
a usměrňuje vztahy člověka k člověku, zkoumá a za-
bývá se především člověkem v jeho žití individuál-
ním, a v jeho projevech i životě kolektivním; zkoumá
jeho tužby a přání, proniká jimi a uvažuje o jejich
správnosti, o jejich psychologických předpokladech,
a o jejich uskutečnitelnosti, a přenáší je pak v prak-
tický život. Který obor lidské činnosti lépe, hlouběji
a důkladněji o člověku poučuje, nežli právě literatura
a umění? Kdo lépe vykládá politikovi o lidské duši,
o její ohromné komplikovanosti na jedné a přitom ne-
vyslovitelné prostotě na druhé straně, o její zlobě,
bídě a nicotnosti a na druhé straně zase o její kráse,
jasnosti a velikosti, nežli právě psychologie, uložená
v klasických dílech literatury? A co vyjadřuje lépe
a co správněji učí politika chápat budoucnost, kterou
on má tvořit a v praktickém životě uplatňovat, nežli
inspirace umělecká všeho druhu, vyjadřující přání
a tužby lidstva zítřka, hlásající ideje, názory a plány,
které z mlhavých představ mají zítra přecházet v re-
alizaci politického života a které ho musí uvádět na
správnou cestu, když hledá a zkoumá, jaké jsou ná-

EDVARD BENEŠ
PROJEV PREZIDENTA EDVARDA BENEŚE NA SJEZDU SPISOVATELŮ V ROCE 1946 

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 11



lady a touhy lidu, jaké budou jeho představy zítra
a pozítří, co chce a má chtíti lidstvo nikoli dnes, ale
zítra, za rok a za celá desetiletí?

V tom smyslu jsem se od mládí zabýval a nepře-
stal se nikdy zabývat a přímo žíti literaturou a umě-
ním. Nejenže politik má znát a řešit materiální
podmínky a otázky kultury vůbec, a má je tudíž bez-
vadně chápat a ovládat, ale mně literatura a umění
byla v politice vždy bezpodmínečně nutným spolu-
pracovníkem a pomocníkem, jenž úzce politikovi po-
máhá, politiku spolutvoří a její vlastní materii stále
a stále obnovuje. Učil jsem se od svých studentských
let poznávat člověka v našich, ruských, anglických,
francouzských a jiných románech a divadlech, učil
jsem se lidské psychologii a poznání života a spo-
lečnosti – více v teorii nežli v praxi – v literatuře a li-
teraturou, naučil jsem se životní problematice více
v pojednáních uměleckých a na výstavách nežli
v analytických studiích vědeckých, a – ne-
znaje tehdy pozdější dosah toho – doslova
jsem hltal za svého mládí, stráveného v ci-
zině, masu světové literatury všeho druhu,
která mne formovala – a už tehdy zformo-
vala – v podstatě v to, čím jsem se stal
a zůstal i dnes.

Jedním slovem literatura a kultura, ná-
rodní a mezinárodní, v nejširším slova
smyslu, stala se od mého života a mé čin-
nosti jako politika neodlučitelná. Stala se
mi samozřejmostí, vnucenou životem a ži-
votní praxí. Chápal jsem tak celý poměr kultury a po-
litiky, celý problém moderního demokratického
politika.

II. ČEŠSTVÍ, EVROPANSTVÍ, LIDSTVÍ. O NOVÝ HU-
MANISM

Žijeme dnes v době velikých lidských a světových
událostí, velikých světových převratů a velikých spo-
lečných lidských osudů. Nevíme sice mnoho o svě-
tech jiných, ale určitě si uvědomujeme, že náš svět,
na naší zeměkouli, se stává jednotným a jednotněj-
ším a že nebude dlouho trvat a stane se svět a lidstvo
našeho světadílu plně sjednoceným. Je to fakt a vě-
domí obzvláštní, speciálně v době, kdy jsme prožili
katastrofu, která rozloučila národy, třídy a jedince tak
dokonale a hrozila úplným zničením ne bo ovládnu-
tím jedněch druhými. A to zničením nejen politickým,
nýbrž především kulturním a duchovním vůbec.

Fakt ten znamená, že předmětem našich všech
snah a úsilí, materiálních i duchovních, nebude jedna

strana, jedna třída, jeden národ a jeden stát, nýbrž
stále více a více lidstvo, lidstvo jako celek. Bude to
boj – a je to už dnes boj – o nový humanism, kon-
krétněji pojatý a jasněji formulovaný, nežli tomu bylo
dříve. Zůstane otázkou, zdali omezíme v budoucnosti
tento nový humanism na náš fyzický svět, či pů-
jdeme-li později znovu v duchu našich předchůdců
– filozofů do světa ostatního a hlavně do světa nad-
fyzického, to jest, zdali jej budeme opět doplňovat
úvahami metafyzickými; ale zatím jednota našeho
fyzického světa se stává otázkou bezprostřední,
a otázkou už dneška. A kdo spíše nežli spisovatelé
naši a spisovatelé vůbec, to jest i národů ostatních,
mají vzíti tento úkol na sebe a státi se jeho nositeli
a jeho průbojníky, bojovníky o tento nový svět, o tento
nový humanism?

Já vím, že je trochu těžké volat dnes, po nejstraš-
nějším nacistickém ubíjení lidské důstojnosti v mo-

derní historii, ke zdvihání praporu lidskosti
a k tvoření novohumanistických teorií a ideálů. Vi-
díte přece všude kol sebe netolerantní zdůrazňo-
vání stranictví, nacionalismu a imperialismu
v nových formách a v novém šatě. Vidíte v nových
formách veliký rozkvět staronových nacionálních
ideologií při jednáních o nové mírové smlouvy
a v zápolení o příští budoucnost, v tvoření předpo-
kladů pro skryté či jasné ovládání těch či oněch
krajů světa, a slyšíte už dnes na všech stranách
o přípravách k nové válce světové. A budete tudíž
na pochybách, zmíní-li se vám někdo – vám, spi-
sovatelům, tvořitelům a nositelům nového světa –
o novém humanismu.

Není myslím lepšího příkladu – a nám bližšího
a pochopitelnějšího příkladu – vývoje a poslání ná-
rodní kultury a literatury, nežli je příklad našeho
vlastního národa. Národ náš vstoupil do historie sou-
časně s většinou národů evropských, dnes kulturně
vyspělých, a dosáhl už v době posledních Přemy-
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slovců a za prvních Lucemburků vrcholů tehdejší ev-
ropské kultury, a v době husitské revoluce předsta-
voval snahy o docílení vrcholného vývoje na poli
mravním, náboženském a sociálním v tehdejším kul-
turním světě vůbec. Byl mezi prvními na poli snažení
politického, byl hospodářsky vzorem mnohým jiným,
na poli vědy a kultury založil si pražské vysoké uči-
liště, jež jej postavilo na vedoucí místo ve snahách
po nejvyšším duchovním vývoji Evropy, a v husitském
vzepření se katolické církvi zaujal přímo vedení
v tehdejším duchovním boji o svobodu svědomí
a o moderního člověka vůbec.

V té době výtvory jeho národní kultury, výtvory
jeho umění, literatury, práva, je možno řaditi do
počtu těch, jež daleko přesahovaly rámec českého
národa a státu, stávaly se středoevropskými, evrop-
skými a v tehdejším smyslu světovými. Přišla však
doba všeobecného konfliktu katolicismu s protes-
tantismem, pak náš národní pád, všecko to, co se
u nás spojuje s Bílou horou a dobou pobělohorskou.
V té chvíli po dřívější době, charakterizované kul-
turně Janem Husem, Petrem Chelčickým a dobou
Jiříka Poděbradského, přichází ještě poslední kul-
turní vzepětí v osobě J. A. Komenského, jenž se
stává nositelem naší národní tradice v celém teh-
dejším světě a přímo ostentativně nese ve svém
dlouholetém exilu náš program češství, evropanství
a lidství. Po smrti Komenského – a hlavně od polo-
vice 18. století – prodělává pak náš národní a kul-
turní život tentýž vývoj, kterým prochází později
většina mladých, nových a menších národů evrop-
ských (a jiných) v době jejich národního růstu, vzk-
říšení a obrození. Jejich kultura a literatura začíná
brzy prací pro malého člověka a jeho výraznějším
uvědoměním národním, pak sociálním, mravním
a duchovním vůbec. Literatura se stává nejvýraz-
nějším nástrojem tohoto uvědomování a tohoto kul-
turního, politického a sociálního zápasu. U nás se
to projevuje literaturou obrozeneckou. Josef Dob-
rovský se stává – vedle řady ostatních – reprezen-
tantem tohoto období naší národní historie. A hned
přebírá starý náš program národní tradice. Franti-
šek Palacký v něm pokračuje a Tomáš Garigue Ma-
saryk jej vyvrcholuje; češství, evropanství, lidství:
to je ve zkratce smysl tohoto programu a tohoto vý-
voje.

Naše národní kultura a speciálně literatura od roku
1848 je pak zcela charakteristickým příkladem vý-
voje moderních kultur národních: je nositelem ná-
rodního vývoje, je nástrojem obrození národního

a sociálního vzestupu malého člověka, dělníka a rol-
níka. Od Karla Hynka Máchy přes literaturu revoluč-
ních let z roku 1848 do roku 1860, od Boženy
Němcové a literatury let 1870 až do 1890, od vytvo-
ření všech moderních směrů a forem literárních
v našem moderním písemnictví po letech osmdesá-
tých a devadesátých až do doby přítomné sloužila li-
teratura a všechny kategorie našeho umění – divadlo
a hudba, umění výtvarné, malířství, sochařství a ar-
chitektura – v té či oné formě tomuto velikému cíli:
národnímu obrození a jeho vy vrcholení v politické
národní samostatnosti.

Soudím však, že ve chvíli, kdy této samostatnosti
bylo dosaženo, takřka instinktivně role naší národní
kultury a především naší literatury se začala při-
způsobovat nové situaci: přebírala znovu roli, kterou
vlastně žila ve svém počátku od doby Husovy,
v době před naším politickým pádem, tj. snažila se
znovu státi evropskou a světovou a neomezovala
se jen na svou lokální a izolovanou úlohu národní.
Nejvýraznějším nositelem tohoto období naší ná-
rodní literatury v době nejnovější se stal – vedle ji-
ných – Karel Čapek, v hudbě jím byl Dvořák,
Smetana, později Suk, Janáček a jiní, v malířství
celá garda našich umělců od posledních desetiletí
19. století, v sochařství Myslbek a Štursa. Stávali
se evropskými a zjevně tíhli k tomu, aby se stali
světovými. Šli ruku v ruce s naším vývojem politic-
kým, který vedl národ k politickému, sociálnímu
a hospodářskému uplatnění se v Evropě a ve světě.
Výrazem toho byl Masaryk v celém svém snažení
politickém a jedním z nejjasnějších projevů této po-
litiky byla naše politika mezinárodní, zahraniční.
Dovolíte mi, abych řekl, že všecko moje snažení
jako zahraničního ministra od dob první republiky
na poli mezinárodním bylo záměrně určováno tě-
mito myšlenkami, vědomím politické a kulturní syn-
teze, za níž náš národ šel od doby nejstarší,
vědomím jasného národního programu už od doby
husitské, vědomím nutnosti dostat se plně a defi-
nitivně k integrálnímu uskutečňování našeho pro-
gramu obrozenského, a dojít až k vrcholné úloze,
jakou náš národ může hrát v kulturním zápolení
s národy ostatními: od češství k evropanství a k lid-
ství.

Tomáš G. Masaryk formuloval tento program
s vyhraněním náboženským ve svých úvahách
o smyslu českých dějin. Soudím, že tato cesta – od
národovectví k světovosti, od národa k humanitě –
platí a vždy platila o všech národech moderních,
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mravných, vzdělaných a vyspělých, a že to platí
i dnes – v době opětovného formulování Společ-
nosti národů v nové formě – více než kdy jindy.
A dává to zároveň linie myšlení a práce našim spi-
sovatelům. To neznamená, že například my ne-
máme vzhledem k Němcům odporovat co
nejradikálněji zlu a rozplývat se k nim v nějaké sen-
timentální humanitě. Naopak i pro nás platí být tvr-
dým a nepoddajným v boji o právo, a snažit se
vyhladit až do kořene to, co znamenal nelidský, ne-
humánní, barbarský nacism a fašism.

Tím docházím k praktickému závěru tohoto pro-
gramu: naše literatura a umění, naši literáti a všichni
kulturní pracovníci mají úkol v duchu našeho veli-
kého lidského a národního odkazu záměrně a dů-
sledně sloužit k světové duchovní expanzi národa.
Spisovatel má býti šiřitelem a zprostředkovatelem
našich duchovních hodnot ostatnímu světu. Jeho role
je nepolitická a tím současně vysoce politická. Dělá
tzv. nepolitickou politiku a tím politiku nejlepší. Ne-
dělá práci a literaturu tendenční, vulgárně propa-
gační, ale chce představit ostatnímu světu svůj národ
v umělecké řeči a formě světové tím, že sám stojí na
výši světové, a jsa na úrovni světové a přiváděje naši
národní kulturu a literaturu na tuto úroveň, řeší
otázky stejně národní jako světové.

III. LITERATURA JAKO NÁSTROJ K ŘÍZENÍ DUCHOV-
NÍHO VÝVOJOVÉHO PROCESU V NÁRODĚ. ZA NEPO-
RUŠITELNOST LIDSKÝCH PRÁV A PRO SVOBODU
ČLOVĚKA – PROTI DOGMATISMU A SEKTÁŘSTVÍ
A PRO OBJEKTIVNOST A TOLERANCI

Aby mohla literatura a kultura tyto úkoly zdárně
plnit, musí zůstat ve svém sociálním prostředí pře-
devším svobodná, tj. autonomní. Při všem svém in-
timním spojení s celým ostatním životem politickým,
sociálním a hospodářským musí se snažit stát nad
tímto životem a suverénně jej duchovně ovládat. Do
svobody projevů literárních a kulturních vůbec ne-
může nějakým rozhodujícím způsobem zasahovat
ani žádná strana a třída, ani jiné vlivy neliterární a la-
ické, ani přímé vlivy politické a ovšem ani stát. To ne-
znamená, že by se nám mohl zítra začít v literatuře
a v duchové kultuře vůbec roztahovat – jako tomu
bývalo dříve – pod záminkou svobody myšlení
a uměleckého tvoření nějaký nový fašism a nacism.
Byl jsem vždycky proti onomu liberalismu, který hájil
stanovisko, že není demokratické potlačovat svobodu
fašismu; zastával jsem mínění, že také demokracie
má právo na svou obranu; kategoricky jsem odmítal

ono pokrytecké stanovisko, které hlásali naši henlei-
novci a němečtí nacisti, že my máme povinnost
uskutečňovat do všech důsledků své zásady demo-
kracie, aby pak oni mohli na tomto základě svou dik-
taturou vůdcovskou naši demokracii zničit. Kdo
usiluje o svobodu mou, nemá práva dovolávat se
svobody pro sebe, a tato svoboda mu může a má býti
odepřena.

Je otázkou politického umění posoudit, kdy poli-
tická svoboda počíná být nebezpečná sobě samé
a kdy a do jaké míry se má dočasně omezovat. Ale
vždy to musí býti jen do jisté míry a dočasně. To roz-
hodne praktická denní politika. Ideálem je míti tak
vyspělý lid, aby v těchto věcech si dovedl ukládat dis-
ciplínu sám.

Ale žádné umění nemůže zdárně existovat bez
svobody. Žádná literatura nemůže plnit s úspěchem
svůj úkol bez svobodné možnosti projevu. Nemůže
býti ovlivňována ani tezemi stranickými nebo tříd-
ními, ani nějakou oficiálností státní. Každé oficiální
umění a hrubě tendenční oficiální literatura se ze
dne na den zprotiví a přestane mít hned účinek. Ne-
znamená to, že stát nemůže a nesmí zabránit urči-
tým projevům politickým, jak mile se odějí do formy
uměleckého a literárního projevu. Ale musí ne-
smírně přesně, opatrně a co možno liberálně vytyčit
všeobecné hranice, přes které se nemůže a nesmí
jíti. Takové vytyčení je možné a správné. A měli by
si je určovat anebo aspoň spoluurčovat především
spisovatelé sami. Také v tom vidím tu autonomii
kultury a literatury a umění. Neboť literatura a ná-
rodní kultura, vycházejíc z ducha a podstaty národ-
ního života vůbec, má národu především sloužit
v jeho duchovním zdokonalování a k vyspění k nej-
vyšším metám mravním, duchovým a kulturním
vůbec. Má míti za bezpodmínečný úkol udržovat
a pěstovat všechno to, co přispívá k harmonizaci
tendencí a snah národních s tendencemi a snahami
lidskými. V tom smyslu je tu literatura přímým ná-
strojem zápasu o pokrok v národě, je nositelem a ří-
dícím činitelem celého duchovního procesu
v národě a je zároveň jeho usměrňovatelem v tom
duchu, aby tento stálý duchovní kvas držela v pří-
pustné míře, aby národ a stát anarchistickými ele-
menty, vlastními lidské psychologii, nebyl
rozvracován a přiváděn do myšlenkového a vůbec
duchovního cha osu. Tu literatura má současně plnit
úkol národního sjednocovatele a úkol onoho faktoru,
jenž různé myšlenkové proudy harmonizuje, slaďuje
v jednotný syntetický proud celého národního ducho-
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vého a kulturního života. Bdí prostě nad zachovává-
ním nezbytného nebo žádoucího stupně trvalé ná-
rodní jednoty. Že přitom literatura má své od
nepaměti vybojované právo a povinnost být a zůstá-
vat nástrojem společenské kritiky, kritiky všestranné,
zásadní, někdy i radikální, ale vždy především kon-
struktivní, rozumí se samo sebou.

Z toho všeho dále plyne, že literatura a umění je
vrcholným strážcem především neporušitelnosti lid-
ských práv. Nemá nikdy mlčet k tomu, aby demokra-
cie porušovala zákon, který si sama dala. Nemá
nikdy přecházet mlčením zvůli ať byrokracie, ať
zvolených orgánů a demokratických institucí.
Má v této funkci doslova střežit bez kompromi-
sování každé sebemenší právo, lidu konstitucí
a jinými zákony dané. Říká se, že je to úkolem
tisku a takzvaného veřejného mínění. Ano, ale
literatura, spisovatel, umělec má speciální po-
slání v národě a jednou z hlavních povinností
jeho poslání je hájit vždy, všude a za všech okol-
ností fundamentální podmínky svobody člověka.
Neboť svoboda je statkem, hodnotou absolutní
a může býti omezována jen stejně platnou
a stejně a rovně uplatňovanou svobodou člověka
druhého.

Tím vším je dán úkol spisovatelův v našem dneš-
ním prostředí. Má stá ti vždy tak vysoko, aby, jsa no-
sitelem veškeré duchovní svobody ve společnosti,
nebyl ve své činnosti ani sektářem, ani dogmatikem.
Jeho úkolem a posláním je, aby, jsa kritikem společ-
nosti, jsa nositelem všeho duchovního kvasu v ná-
rodě, jsa harmonizátorem někdy protichůdných
tendencí a slouže k vytváření syntetizace různoro-
dých proudů národní kultury, stál nad denním rmu-
tem dočasných vedlejších a bezvýznamných sporů,
a byl k nim všem objektivní a do značné míry filozo-
ficky tolerantní. Straníci a lidé zaujatí a předem stra-
nickým stanoviskem duševně spoutaní mohou si
dovolit být nesnášenliví ve věci i ve formě. Spisovatel
jím býti nemá. Spisovatel má vidět především člo-
věka a pak teprve straníka. Jinak by nemohl plnit
svůj veliký úkol objektivního nositele duševního
kvasu své společnosti; ta v rámci dogmatického sta-
noviska kterékoli strany nemůže nikdy býti duchovně
dosti bohatá a stává se v jistém smyslu vodou stoja-
tou.

To však neznamená, že by spisovatel neměl míti
vyhraněné stanovisko a chtěl býti obhájcem všech
možných kompromisů. Naopak: je to spisovatel,
u něhož nedostatek charakteru je vždy věcí nejod-

pornější. Literát je a má být – jsa stálým a důsledným
výrazem svědomí národa – také nepoddajným cha-
rakterem jako člověk skrz naskrz svobodný a prostě
svůj.

IV. SPISOVATEL A POLITIKA
Tím vším, co jsem dosud řekl, dotýkal jsem se

stále tématu literatura a politika v nejširším a nej-
všeobecnějším toho slova smyslu. Chtěl bych nyní
k tomu dodati ještě toto: Spisovatel je a může býti
jako každý jiný občan straníkem přesto, že nemá

nikdy zapomínat na své nadstranické poslání v životě
veřejném vůbec. Je a má býti straníkem ve vyšším
toho slova významu, tj. má býti společenským
a mravním kritikem vůbec, a tudíž i poměrů a neš-
varů stranických. A že život politický a strany jako ta-
kové bez stranických nešvarů existovat nemohou,
vychází z psychologie politických stran samých. Tu
si musí spisovatel uvědomit, že demokratický stát
má a musí míti za první a základní úkol plnit své po-
slání ve smyslu skutečně demokratickém, to jest há-
jiti vývoj co možno bez všeho násilí duchovního
a fyzického a ve smyslu striktního plnění práva
a spravedlnosti stejně pro všechny občany v duchu
režimu demokracií stanoveného a demokraticky pro-
váděného. Tu ovšem musí si přesně stanovit a určit,
čím demokracie je a čím není. Pověděl jsem o tom
vše nutné ve své knize Demokracie dnes a zítra a od-
kazuji na ni.

Dodávám znovu, že odmítám jen ryze politický
pojem demokracie ve smyslu liberalistickém, že de-
mokracii chápu jako systém také ve smyslu hospo-
dářském a sociálním, a že v ní vidím zároveň
uskutečňování určité filosofie mravní. V tom smyslu
je demokracie v dnešní době sama svou podstatou
tak, jak já ji chápu, vysoce revoluční. Dále v ní vidím
systém, podléhající stálému vývoji a zdokonalování,
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jenž nemůže znamenat trvalé petrifikování určitého
politického režimu a určitých politických institucí. Ji-
nými slovy: demokracii je dlužno chápat jako systém
vývojový, jdoucí uvědoměle k demokracii stále lepší
a lepší. 

Tu však zároveň varuji před nějakým zbožněním
státu a jeho orgánů. Stát a společnost není a nemůže
býti absolutním pánem individua a jakýmkoli fetišem.
Jsou určitá nezadatelná
práva člověka vedle
státu a společnosti
a o vyrovnání vlivu
těchto dvou faktorů se
od dob nejstarších stále
a stále bojuje a hledá se
určitá syntéza mezi stá-
tem a společností na
jedné a individuem na
druhé straně. O tom nej-
lepší svědectví podáváte
vy, spisovatelé, sami;
toto téma je totiž jedním
z nejčastějších v literár-
ním tvoření moderní doby.

Upozorňuji dále, že je dnes třeba hledat v politic-
kém životě – a speciálně v politické terminologii –
více jasnosti a více preciznosti. Válka a politické boje
před ní a po ní zatemnily neobyčejně silně některé
politické pojmy: demokracie, svoboda, humanita, re-
voluce, jednota, reakce, politická strana a politické
hnutí a řadu jiných. Jsou to slova, jejichž přesný
smysl je dnes naprosto přezírán, neurčen, často za-
temněn, anebo dokonce od týchž lidí v různém
smyslu používán a záměrně vykládán.

Stavte se důsledně proti těmto nedorozuměním
a pokuste se mluvit jasně, ano, ano – ne, ne; od-
mítejte v politice nejasné a nesprávné výklady
pojmu demokracie, svobody, reakce aj.; odhalujte
tyto nepřesnosti a nepromyšlenosti, chcete-li míti
veřejný život poctivý a čistý; od ovládnutí Evropy
nacismem a fašismem byla všeobecná tendence
povyšovati propagandou denní hesla na absolutní
a dokonalé pravdy, zatímco to bývá často jen hrubé
zevšeobecňování jednostranné fráze bez obsahu,
a nebo obsahu nejasného a záměrně do veřejnosti
vrženého.

Důrazně na tento nedostatek našeho veřejného ži-
vota i dneška upozorňuji. Volám tu po nutnosti vy-
jasnění, precizování a obsahového přesného určení
všech zde uvedených velikých hesel dneška, všech

těch významných pojmů dnešního života, jež mají
znamenat pro každého člověka tak mnoho a jež ve
skutečnosti často znamenají proň v praxi tak nepa-
trně málo.

A konečně poslední věc: Jsou problémy, jejichž ře-
šení a vyřešení zůstává nedokončeno, a je stále o ně
boj. Mluvíme dnes o fašismu a neuvědomujeme si,
že nám představuje myšlenkový systém, který od

dávných a dávných let
existoval, který v dnešní
formě dostal právě toto
jméno, obdržev ke
svému dřívějšímu jménu,
obsahu a formě zároveň
některé dnešní časové
znaky jako produkty pře-
devším dnešní doby; exi-
stenci tohoto způsobu
myšlení však ani zdaleka
nesmíme připisovati Hit-
lerovi nebo Mussolinimu.
Je to směr a způsob
myšlení, jenž dávno

a dávno nejen existoval, ale jenž nezmizí ani s touto
válkou. Budeme se my i naše příští generace v té či
oné formě s ním potýkat stále. Neboť je to prostě sy-
nonymum stálého, nikdy neutuchajícího boje o poli-
tickou svobodu či nesvobodu v lidské společnosti.
Jsou jiné problémy podobné, i když rázu jiného, jež
se týkají vaší činnosti spisovatelské. Historie filozofie
všech dob a věků vykazuje spor, někdy silnější, jindy
mírnější, o spiritualism a materialism v různých jeho
formách. S konečnou platností nikdy spor ten vyře-
šen nebyl a, po mém soudu, ani vyřešen nikdy ne-
bude. Spisovatel si musí býti vědom, co
myšlenkových bojů, proudů, inspirací, vítězství a po-
rážek tento spor pro lidstvo znamenal i dnes zna-
mená, a měl by – i když se boje toho účastní a staví
se více či méně vášnivě pro nebo proti jedné či druhé
tezi – stát přece jen nad tímto sporem, a nebo vedle
tohoto sporu s tolerantní objektivitou a filozofickou
nezaujatostí. A to tím spíše, že dnes přijímání nebo
nepřijímání dialektického materialismu nemusí už
míti vliv na fakt, je-li nebo není-li moderní člověk so-
cialistou.

A podle toho by pak měl vyvozovat praktické dů-
sledky politické a životní vůbec. Oč krásnější, sluš-
nější a spokojenější by byl náš veřejný život,
kdybychom se dovedli – jak to spisovatelé a veřejně
působící činitelé činit mají – dívat na tyto a podobné
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otázky, a tím na náš úkol tvořitelů a budovatelů ná-
rodní kultury v tom smyslu.

A končím tyto všeobecné úvahy tím, čím jsem je
začal: každá naše diskuse o úkolech literáta v našem
národě musí začíti naším češstvím, a končiti evro-
panstvím a lidstvím. To platí zejména i pro diskusi
o naší demokracii. Řekl jsem, že chápu naši demo-
kracii nejen politicky, ale dnes už daleko více hospo-
dářsky, sociálně a mravně. Naši spisovatelé a umělci
jsou průbojníky nového světa a nového života, to zna-
mená v dnešní převratné době nového režimu mrav-
ního, hospodářského a sociálního. Náš boj národní
byl od doby našeho politického pádu a zvláště od po-
lovice 19. století bojem především sociálním. Ztratili
jsme šlechtu a vyšší svoje třídy současně se svým
pádem politickým; v době, kdy jsme si znovu vytvořili
svou novou buržoazii, vcházeli jsme už do období,
kdy moderní kapitalism byl odsouzen k zániku. Naše
emancipace hospodářská a sociální zapadala v jedno
s emancipací národní, s bojem o naši svobodu ná-
rodní. Nezapomínejme, že nám to podstatně umož-
nilo také náš dnešní veliký přelom po druhé válce
světové. Tyto veliké skutečnosti vždycky naše vý-
znamná literatura a naše moderní kultura předsta-
vovala; a náš spisovatel nemůže ani dnes je opomíjet
nebo opouštět.

Vezměte si jen naši moderní literaturu! Ukazuje
se to jednak už v naší literatuře obrozenecké, ale
je to nad slunce jasnější v naší literatuře od let
1848. A naši hlavní reprezentanti literární jsou
toho výrazem: Karel Hynek Mácha, Karel Havlíček
Borovský, J. Kollár, Božena Němcová, Vítězslav
Hálek, Jan Neruda, G. Pflégr-Moravský, Svatopluk
Čech, J. V. Sládek, J. S. Machar, P. O. Hviezdoslav,
Petr Bezruč, S. K. Neumann, Josef Hora a skoro
celá naše literatura současná. Jedním slovem:
naše moderní literatura je vedle tématu národního
prosáknuta v plné své bohatosti tématy sociální
a hospodářské emancipace moderního člověka; je
přeplněna touhou po sociální a hospodářské spra-
vedlnosti, a jde přímo ke koncepci socializace mo-
derní společnosti. Náš dnešní literát jde tudíž jen
v této naší literární tradici, odnáší-li se i dnes tak
živě k těmto problémům, zkoumá-li už zcela kon-
krétně tyto otázky a hledá-li vášnivě řešení den-
ních našich politických otázek v tomto duchu. Náš
literát je tím také svému národu povinen. A náš
spisovatel jen slouží svému národu, bude-li tyto
problémy nejen zkoumat, nýbrž i kriticky se k nim
odnášet, otevřeně naší veřejnosti v těchto otáz-

kách pravdu říkat a nebude-li se bát zde povzbu-
zovat a tam varovat, zde posilovat a tam kriticky
na chyby a vady upozorňovat – krátce: plnit povin-
nosti spisovatele jako burcovatele národního svě-
domí.

Velikost naší dnešní doby, velikost převratů, jež
prožíváme, a velikost úkolů, které našemu národu
a státu dnešní doba a politika ukládá, je přímou vý-
zvou k spolutvůrcům naší národní kultury, aby konali
i nadále svou velikou národní povinnost.

V. ZÁVĚR
Měl bych ještě řadu otázek a námětů, k nimž bych

se mohl a snad měl vyslovit. Ale byl jsem ve svém
výkladu beztak už příliš obšírný a vedlo by nás to
dnes příliš daleko. Snad někdy jindy; ale doufám, že
diskuse o těchto věcech se otázek těch dotkne a je
v té či oné formě osvětlí. Jsou to všechno věci tak
životné, nás všechny dnes – a myslím, že tomu bude
tak i v budoucnosti – tak zajímající, že se k nim bu-
deme a musíme automaticky vracet. Říkám opět, že
to, co jsem uvedl, jsou otázky, jejichž řešení a pojetí
dogmaticky nikomu nevnucuji. Ale jsou to otázky, je-
jichž diskusi a řešení bych si přál vésti za neomezené
a ve své podstatě neomezovatelné svobody. Je to
zásada, jež má býti každému z nás samozřejmá
a bez níž by náš stát a náš národ se svou kulturou
a svou národní tradicí nemohl ani existovat. Neboť
být nositelem duchovního kvasu v národě, být bur-
covatelem národního svědomí, promýšlet existenční
problémy národa a člověka a filozofovat, to znamená
dělat to objektivně, bez jakéhokoli duchovního pouta,
bez předsudků a stranictví – jedním slovem to zna-
mená býti člověkem svobodným. A není vyspělého
a kulturního národa, jenž by se mohl obejíti bez ta-
kového svobodného literáta a filozofa.
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Mýtus o mnichovské zradě spojenců je lží
JAN URBAN

Mnichov jako samohana 
Narativ „Mnichovské zrady" není pravdivý.

Snímá veškerou zodpovědnost za první rozbití Čes-
koslovenska - neboť druhou republiku už nelze, při
troše sebeúcty, vnímat jako demokratickou zemi -
z beder vedení československého státu. Všechnu
vinu důsledně svaluje na nevěrné a nečestné spo-
jence, kteří si ústupky na úkor Československa
snažili ochočit agresivního šíleného nacistického
diktátora v Německu. Bezmocný československý
prezident, vláda a parlament vůči hrozbě násilí prý
nemohli nic dělat. Dnes - po pětasedmdesáti le-
tech - už bychom to měli být schopni nazvat mni-
chovskou lží. Západní vlády totiž mohly zradit
Československo, ale jenom československý prezi-
dent, vláda a parlament mohli zradit, a zradili, vlast
a demokracii.

Je prakticky nemožné představit si scénář, ve
kterém by se Československo mohlo nějakou jinou
politikou vyhnout konfrontaci s hitlerovským Ně-
meckem. Jistě lze kritizovat hloupost Benešovy
protipolské a proruské zahraniční orientace. Neo-
chotu k usmíření a spolupráci s Maďarskem. Sle-
potu vůči francouzskému appeasementu Hitlera.
Neschopnost čelit šíření proněmeckých (profašis-
tických) nálad mezi vlivnou britskou aristokracií.
Zaostávání v kvalitě letectva a tankových jednotek,
zjevné od let 1935-36. Ale nic z toho, co se dalo
dělat jinak, by neodvrátilo tuto konfrontaci.

Bezpečnost a existence Československa byla,
ostatně zcela správně, vystavěna na zásadě kolek-
tivní bezpečnosti, která navazovala na poválečný
mírový systém. Avšak ve chvíli, kdy princip kolek-
tivní obrany a vystoupení proti agresi - z viny Fran-
cie i Velké Británie - selhal vůči nástupu nacismu
v Německu (odchod Německa ze Společnosti ná-
rodů v říjnu 1933, zavedení všeobecné branné po-
vinnosti v roce 1935), v Etiopii, Španělsku
a zásadním způsobem v březnu 1936 při nacistic-
kém obsazení Porýní, stala se konfrontace Česko-
slovenska s nacistickým Německem
nevyhnutelnou. Francie v březnu 1936 odmítla za-
sáhnout silou na svojí vlastní hranici - v situaci, kdy
ještě měla nad Německem mnohonásobnou pře-
vahu a kdy i Československo a Polsko okamžitě
potvrdily připravenost dostát v případě konfliktu

svým spojeneckým závazkům a zasáhnout proti
Hitlerovi vojensky z východu. Francie v té chvíli
zradila nejen princip kolektivní bezpečnosti a svoje
středoevropské spojence, ale otevřeně zahájila ak-
tivní politiku appeasementu, a pomohla tak roz-
poutat 2. světovou válku.

Jenom někdo tak slepý a nezodpovědný, jako byl
prezident Edvard Beneš a většina českosloven-
ských politiků tehdejší doby, mohl i přes opakovaná
varování vlastní mimořádně schopné zpravodajské
služby po dvou dalších letech neustálého zhoršo-
vání situace a poměru sil ještě v roce 1938 před-
pokládat, že konfrontaci s Hitlerem je možné
odvrátit jednáním a spoléháním se na mezinárodní
smlouvy. Československé vedení tedy mělo více
než dva roky na přípravu a promýšlení všech mož-
ností a scénářů, včetně toho, co by bylo nutné udě-
lat v případě, že se Velká Británie i Francie
zachovají stejně - jako ve všech případech poru-
šení mezinárodních smluv ze strany Německa od
nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 - tedy
že neudělají nic.

Státník nemá tváří v tvář agresi právo vymlouvat
se na tragické zrady spojenců, nečekané shody ne-
šťastných okolností nebo nemožnost vojenského
odporu. Za všech okolností - absolutně a bez vý-
jimky - musí přemýšlet a jednat s ohledem na nej-
lepší možný zájem země a jejích občanů. On sám
je v krizi symbolem jednoty země, její historie,
mravnosti a smyslu existence. Československé po-
litické vedení v čele s prezidentem Benešem
v tomto ohledu v mnichovské krizi fatálně a zba-
běle selhalo.

Z tohoto pohledu není důležité, zda se Českoslo-
vensko mělo nebo nemělo vojensky bránit. I ve
chvíli neodvratné porážky - a o to více ve chvíli po-
rážky vojenské - se elita a vedení státu nesmějí
v žádném případě vzdát zodpovědnosti. Nikdy. O to
usilovněji musejí vést boj o duši národa či státního
společenství - právě proto, že jeho tělo bylo v této
chvíli sraženo k zemi.

Jak jinak by dnešní střední Evropa vypadala,
kdyby na místě osobně zbabělého Edvarda Beneše
a jemu podobných politických souputníků stáli
skuteční vlastenci a opravdoví státníci! Před-
stavme si, například, tuto možnost: 
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Československo v září 1938 odmítlo ustoupit ná-
tlaku velmocí. Neodvolalo mobilizaci a wehrmacht
zahájil útok z několika směrů. Po několika hodi-
nách symbolického odporu, kdy letouny Luftwaffe
přelétaly demonstrativně nad Prahou, prezident
Beneš vydal rozkaz k zastavení ozbrojeného od-
poru s tím, že přijímá okupaci „s výhradami" a za
podmínky, že československé záležitosti zůstanou
v rukou Čechoslováků, tedy v rukou vlády a parla-
mentu. Odmítl rezignovat a každý den ráno projíž-
děl v otevřeném automobilu ulicemi Prahy. Každý
rok se pak 28. květen, den jeho narozenin, stal
dnem vlasteneckých manifestací. Národ ho zbož-
ňoval. Československé úřady dokázaly tajně ze
země vyvést prakticky všechny nacisty ohrožené
židovské spoluobčany. 

Že to zní nesmyslně? Přesně takhle se tváří
v tvář nacistické agresi přece zachoval dánský král
Kristián X. Jenom namísto v automobilu se za ně-
mecké okupace každé ráno projížděl ulicemi oku-
pované Kodaně na koni.

Zkusme ještě jednu odbojnější představu:
Československá armáda podle plánu v bojích

pomalu ustupovala od hraničních hor a soustřeďo-
vala se k obraně východní Moravy. Prezident, vláda
i parlament vyhlásili odpor proti nacistické agresi
a odjeli nejprve za velením armády do Vyškova

a po leteckých útocích Luftwaffe, snažících se po-
litické vedení země fyzicky zlikvidovat, utajeně do
prozatímního hlavního města v Turčianském sva-
tém Martine na Slovensku. Továrny vojenského
a těžkého průmyslu, jako byly Škodovy závody
v Plzni a v Praze nebo později Zbrojovka Brno, byly
podminovány a zničeny ve chvíli, kdy se přibližo-
valy jednotky wehrmachtu.

Spojenci nepodnikli nic. Prezident Beneš a vláda
ve vojensky bezvýchodné situaci nakonec odletěli
do Londýna. Do zahraničí byly odvezeny všechny
zlaté rezervy a dokumentace zbrojního průmyslu.
Letectvo přelétlo všechny zbývající letouny do Pol-
ska a Rumunska, aby nepadly do rukou nepřítele.
Zničeny byly i těžké zbraně. Nemožné? Tak proč to
bylo možné v Norsku?

Norská královská rodina, spolu s vládou a velkou
většinou parlamentu, dokázala uniknout z hlavního
města zvláštním vlakem jen několik hodin po za-
čátku invaze. Král Haakon VII. odmítl jednat s na-
cisty bez dohody s vládou. Sám vládě řekl: „Jsem
hluboce zasažen svěřenou mně zodpovědností
v případě, pokud budou odmítnuty německé poža-
davky. Zodpovědnost za hrůzy, které by dopadly na
lid a na zemi, je tak strašlivá, že se ji obávám při-
jmout. Je na vládě, aby přijala rozhodnutí, ale můj
postoj je jasný. Nemohu německé požadavky při-

jmout. Bylo by to v roz-
poru se vším, co jsem
jako norský král pova-
žoval za svoji povin-
nost." Přežil záměrné
letecké útoky Luft-
waffe, unikal s pomocí
norských vlastenců na
sever, aby nakonec -
i s celou vládou - odejel
po moři do exilu v Lon-
dýně. Zlaté rezervy
Norska byly odvezeny
do USA.

Proč se nechceme
poměřit s tragicky he-
roickou poutí Finska,
které se ve chvíli, kdy
se rozhodovalo o jeho
bytí a nebytí v osamo-
cené válce se stalinis-
tickým Sovětským
svazem, muselo přiklo-
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nit k nacistickému Německu? Zodpovědnost za
toto ďábelské rozhodnutí na sebe vzali prezident
Risto Ryti a vrchní vojenský velitel maršál Karl
Mannerheim. Jejich dvojjediným cílem se stalo
udržení existence samostatného finského státu -
a udržení demokratických institucí. U vědomí mo-
rální i politické zpochybnitelnosti byť jen částečné
spolupráce s nacistickým režimem, přijali po válce
prezident Ryti a vrchní vojenský velitel maršál
Mannerheim osobní zodpovědnost. Ryti jako od-
souzený v Sověty vynuceném procesu a amnesto-
vaný o čtyři roky později proti jejich vůli,
a Mannerheim odchodem do dobrovolného exilu.
Finsko díky nim přežilo jako demokratický stát
i přes obrovský poválečný nátlak Sovětského
svazu.

A o Polsku, které se, přes všechny svoje omyly,
dokázalo jako stát i národ postavit spojené totalitní
nacisticko-sovětské agresi a po padesáti letech
odporu proti totalitě sednout ke kulatému stolu
a obnovit národní rámec rozvoje demokracie, nemá
v kontextu sebeomluvné české mnichovské lži
vůbec cenu mluvit.

Narativ Mnichovské zrady spojenců je lží. Čes-
koslovensko, a především jeho politické vedení,
mělo svobodu rozhodnutí mezi samohanou a zni-
čením státnosti na jedné straně a jakoukoliv for-
mou projevené vůle k udržení státnosti
a demokracie vlastním přičiněním na straně druhé.
Zvítězila samohana a zbabělost.

29. září byla v Mnichově podepsána z pohledu
evropské demokracie pošetilá a tragická dohoda
na cizí účet. Už za necelý týden, ve středu 5. října,
ale prezident a vrchní velitel ozbrojených sil Čes-
koslovenské republiky Edvard Beneš abdikoval.
Tvrdil, že chtěl nejprve rezignovat hned po Mni-
chovu, ale že se nakonec rozhodl učinit tak až
v okamžiku, „kdy země bude mít pevnou vládu"…
Osobní zájem nadřadil, jako ostatně vždy od ná-
stupu do funkce prezidenta, zájmu země. Deník
České slovo to oznámil tónem charakteristicky
podlézavým až k trapnosti: "Dr. Edvard Beneš se
vzdal prezidentského úřadu. Velký vlastenec od-
stoupil. Věří, že koruna okleštěného státu vyrazí
opět svými ratolestmi."

Beneš nebyl vlastenec. Mnohem víc než ve svůj
politický československý národ věřil ve svoji
osobní roli „světového politika". Utekl v nejhorší
možné chvíli od zodpovědnosti, uložené mu Ústa-
vou, a brzy dokonce odejel ze země jako soukrom-

ník - stal se vyučujícím profesorem na univerzitě
v Chicagu. Bez vlády, bez parlamentu. Opustil zod-
povědnost ve chvíli, kdy měl posloužit ostatním
jako příklad, a otevřel tak prostor pro vládu lůzy.
Zhroucení obecné slušnosti a hysterie politických
čistek druhé republiky tak padá i na jeho svědomí.
Československo odevzdalo nacistickému Německu
všechnu svoji armádní výzbroj a munici, veškerý
fungující zbrojní průmysl čtvrtého největšího ex-
portéra zbraní na světě, včetně všech výkresů a vý-
vojových programů. Říše získala přes čtyřicet pět
tun československých zlatých rezerv. Druhá repub-
lika sama vydala tvrdá antisemitská zákonná opat-
ření. Československo tedy dobrovolně a bez
odporu vydalo československé židovské občany
nacistické genocidě - a tvrdit, že se tak stalo až po
jeho rozpadu, je jenom další nechutná výmluva.
Československo samo zničilo svoji demokracii - na
celých šedesát let.

Jedenáctého března 1939 se skutečný vlaste-
nec, šéf československé rozvědky František Mora-
vec, spolu s úřadujícím zástupcem velitele hlavního
štábu armády generálem Fialou vnutili na zasedání
vlády druhé republiky v Kolovratském paláci. Vláda
byla zcela demoralizována. Rozhořela se krize na
Slovensku, vztahy s Maďarskem a Polskem se
rychle zhoršovaly. Moravec informoval premiéra
a tři klíčové členy vlády o tom, že země bude za
čtyři dny okupována nacistickým Německem a Slo-
vensko vyhlásí samostatnost. Seznámil je dokonce
s podrobnostmi německých operačních plánů.
Jako první reagoval ministr zahraničí František
Chvalkovský, jeden z nejostudnějších kolaborantů
s nacismem. Prohlásil, že zprávě vůbec nevěří. Den
předtím, pravil, hovořil v Berlíně Hermann Göring
s radou československého velvyslanectví „velmi
vlídně"…

Moravec se nenechal odradit a vyzval vládu, aby
zvážila protestní odchod do exilu, zničení munič-
ních a zbrojních továren, vyhození budovy generál-
ního štábu do povětří, odlet vojenského letectva do
neutrálního zahraničí a řadu dalších kroků, které
by posloužily, jak napsal ve svých pamětech, „jako
demonstrace pro světovou veřejnost, jaké je cítění
československého lidu". Byl odmítnut. Byl nakonec
jediným, kdo se svým týmem jedenácti zpravodaj-
ských důstojníků odletěl tajně do Británie, kde se
stal vůbec nejdůležitějším článkem protinacistic-
kého zahraničního odboje a podpory opožděné
československé exilové politické reprezentace. Je-
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dině on se odvážil odvézt ze země i finanční pro-
středky, ze kterých byla potom jeho zpravodajská
služba placena. Co kdyby se neodvážil vzepřít se
zbabělosti svých politických nadřízených?
František Moravec je symbolem vzpoury zrazených
vlastenců a demokratů, kteří po selhání zbabělého
vedení československého státu, v malých skupi-
nách i jako jednotlivci, hájili sen o demokratické
vlasti. Nakonec jich byly desetitisíce. Stali se nej-
déle bojujícími vojáky 2. světové války. Odcházeli
se studem a rozhořčením do ilegality nebo do za-
hraničí ze země zrazené její politickou elitou, aby
bojovali s nespravedlností. Ti, co přežili, byli po
válce prodáni stejnými představiteli znovu, komu-
nistické a sovětské okupaci.

Dokud budou Češi jako národ věřit, že Mnichov
byl zradou, se kterou neměli nic společného, a proti
jejímž důsledkům nemohli nic dělat, nebude tento
národ dospělý - a selhání jeho elit se bude v každé
další krizi opakovat. Tak jako v roce 1945, 1948,
1968 a po roce 1989…

Autor je publicista. Absolvoval na Filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze obory filosofie
a historie, učí na New York University v Praze.

25. 9. 2013 
Zdroj https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nazory-

a-komentare/jan-urban-mytus-o-mnichovske-
zrade-spojencu-je-lzi/

******************************************
Komentáře: 
Popřemýšlet o Mnichovu se vyplatí. Ale sám

Jan Urban se nevyhnul některým nelogičnostem.
Už jen srovnávat povahu "mnichovské" předvá-
lečné politiky ČSR a válečné politiky (germán-
ského) Norska je omyl. Vůči norskému králi se
nacisté nemohli stavět nijak úkorně, kdežto
Beneš jako president slovanský byl vždy nepří-
telem č. 1. Podobně autor nechává vystoupit proti
ČSR pouze vojsko německé - zapomíná, že by (i
jaksi ve vlastním zájmu) výraznou pomoc v boji
proti Československu jistě Hitlerovi poskytly dva
další zainteresované státy, to jest Polsko a Ma-
ďarsko, pak profitující z mnichovských ujednání.
O drobnostech typu, že SSSR byl spolurozbíje-
čem Polska v září 1939, ačkoli si pouze vrátil své
Polskem odcizené území, patřící mu podle plat-
ných Versailleských dohod (a Francie a Británie
Sovětskému svazu za polskou kampaň ani nevy-
hlásily válku, jak známo), není třeba se rozepiso-
vat. 

********************************************
Po listopadovém převratu jsem Jana Urbana po-

važoval za jednoho z objektivních lidí vítězné opo-
zice. Mluvíval rozumně a bez prskání na poražené.
Pak mne několikrát zklamal, zejména v období pro-
tijugoslávského tažení NATO. Snad byl v něčem
osobně zainteresován. Po letech jsem si tedy opět
přečetl jeho materiál. Není snadné ty řádky klidně
posuzovat, především hodnocení Beneše je snad
až nemístně drzým útokem. Také Finy bych raději
nechal spát. VK, Aeronet.

-----------------------------------------------

Československo byl vylhaný stát. Politici se do-
dnes nepoučili, tvrdí historik Urban

Podle Jana Urbana jsou státy a národy vždy
umělé politické projekty. „Vždyť i sám Masaryk na
začátku 1. světové války uvažoval o monarchii,“
upozorňuje.

Za největší chybu prvního prezidenta TGM po-
važuje, že si vybral za svého nástupce Edvarda
Beneše. „Byl to výkonný a schopný úředník, který
se ale nikdy neměl stát hlavou státu. Stát neuvě-
řitelným způsobem poničil. Byl mstivý, sebe-
středný a nevzdělaný v moderní mocenské
politice. Beneš je jeden z mnoha mýtů české po-
litiky a společenského vědomí. Dokud si nepři-
známe, že byl manipulátor, který nechal věznit lidi
a spolupracoval se Stalinem a československými
komunisty způsobem, který byl za hranou zákona,
nikdy nebudeme dospělí,“ kritizoval Urban prezi-
denta Beneše v rozhovoru s Renatou Kalenskou
pro Seznamzpravy.cz

28. 10. 2018

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 21



Kapitulace nebo odpor?
LENKA PROCHÁZKOVÁ

Založení první republiky bylo těžce získanou trofejí
ve štafetovém běhu, který trval po mnoho generací.
Naši předkové, kteří před sto lety vběhli do cílové ro-
vinky, však dobře věděli, že nesmí usnout na vavří-
nech, neboť i vítězný věnec lze rozdrobit k ochucení
cizí polévky. Jako bobkové listy. Proti hltavosti sou-
seda se však spojenecké smlouvy s přespolními uká-
zaly jako bezzubá pojistka. Odvolaná mobilizace více
než milionu odhodlaných a dobře vyzbrojených mužů
a následná kapitulace vytvořily trauma podobně hlu-
boké jako kdysi Bílá hora ale v trpkosti odlišné. Zrada
má jinou příchuť než porážka v bitvě.

Přijetí rozsudku bez boje přesto mnozí dodnes vní-
mají jako nečestnou kapitulaci. Ve skutečnosti za
„nás“ tu kapitulaci podepsali jiní, když porušili mezi-
národní právo i smlouvy a pod záminkou, že zachra-
ňují mír v Evropě, si prodloužili čas na vyzbrojení pro
válku. Lež o porušování lidských práv českých
Němců, o jejichž „útlaku“ věděli posuzovatelé jen to,
co Konrád Henlein na pokyn Adolfa Hitlera vykřikoval,
nás připravila o třetinu území, včetně našich opev-
nění. Československo přestalo být obrany schopné
a o půl roku později se torzo někdejšího demokratic-
kého státu v srdci Evropy rozlomilo na dva ostatky,
podřízené říšské moci. To jsou známá historická fakta,
která ani rozmlžováním nezmizí.

Kromě vnějších hranic státu však existují i vnitřní
hranice, které si každý národ vytváří a jimiž udržuje
svou identitu a existenci.

K obraně této vnitřní, nebo chcete-li duchovní tvrze,
se v českých dějinách vždycky našlo dost lidí, mužů
i žen na slovo vzatých, kteří odmítli kapitulovat před
cizími převýchovnými vlivy a drželi obleženou baštu
pro své následníky. Vždy se ale našlo i dost défétistů
či přímo kolaborantů. Tento vnitřní boj o charakter ná-
roda probíhá napříč časem až do současnosti.

V období druhé republiky uvolnil kolaborantům
cestu právě ten čtyřstránkový rozsudek z Mnichova.
I když věděli, že porušuje mezinárodní právo a naši
ústavu, přijali jej a podřídili mu své činy i zločiny.

Dnes to má opačnou chronologii. Naši současní
zpochybňovači práva českého státu na suverenitu
zrazují národní zájmy už v předstihu a tím sami ume-
távají cestu k říšskému diktátu. Netýká se to jen po-
litiků, kteří nás zastupují, ale i těch, které nikdo
nevolil, a přesto zastupují něčí zájmy. Devótní tón ma-

instreamových médií působí, jakoby v zemi byla oku-
pační vojska. Ze škol mizí portréty demokraticky zvo-
leného prezidenta. Umělci dobrovolně vyhlašují své
závazky k říši a místo lvíčka se prezentují červenou
kartou nebo trenýrkami na klopě, aby zviditelnili, že
patří k páté koloně a neuznávají demokratické prin-
cipy. Takto označkovaných je zatím menšina. Ovšem
rybí oko „veřejnoprávní“ televize slzí dojetím. Kdo
přejímá obraz světa a domova podle předvýběru ČT
a ČRo, musí mít pocit, že trenýrkáři a vítači cosi pod-
statného statečně zachraňují. Podobný způsob lidové
osvěty zvolil i pan Moravec, čímž myslím Emanuela,
toho protektorátního ministra. Ten taky burcoval mlá-
dež ke startu za Novou Evropu, pod skvělým vedením
Říše. Kontroloval protektorátní tisk, naháněl umělce
do jednoho šiku a spolu s nimi se pokoušel převycho-
vat národ. A jaký to býval předtím vlastenec! Vždyť
právě on chtěl držet hranice do posledního muže
a poslední kulky. A když nám po mnichovském roz-
sudku zbyly jen ty vnitřní hranice, udržení té duchovní
tvrze, pan Moravec držel s Němci. Když prohráli, tu
poslední kulku si vpálil do hlavy, po vzoru svého
Vůdce.
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Současný „zápas o duše“ mladých, ale nejenom
mladých lidí, je veden důmyslněji. Pravda, na přípravy
byl delší čas. A tak si obránci vnitřních hranic ani ne-
všimli, že zdi naší pevnosti se vlivem propagandy po-
znenáhlu drolí. Až teď, když se nám ta bašta rozpadá
před očima, se začínáme svolávat a domlouvat, co
s tím. A začínáme počítat, s kým můžeme počítat.
Mladí, až na výjimky, naše obavy nechápou. Jsou pro
Evropu bez hranic, bez národů a bez tradic.

Až vymřeme, budou ji mít. Jenomže my jsme pořád
ještě tady. Možná stihneme vychovat vnuky. V muže
a ženy na slovo vzaté, kteří nebudou stiženi křivicí ani
ztrátou paměti.

Mnichovské trauma nepřebolí tím, že budeme po-
tomky odsunutých Henleinovců objímat jako „drahé
krajany“ a znovu věřit v dobré úmysly krajty. Dnešní
diktát sice zní z Bruselu, ale to je jen převodovka.
Malý národ žijící na křižovatce vlivů musí mít širší roz-
hled, než ten, který je mu vnucován. K rozhledu patří
i poučení z minulých omylů. Když nás zklamali ně-
kdejší spojenci a předhodili Československou repub-
liku jako kostičku vyhrožujícímu hltavci, není moudré
opakovat tu chybu a spoléhat se dnes na spojence
z NATO.

Masarykova republika rozšiřovala vzdělanost svých
občanů, podporovala průmysl a budovala silnou ar-

mádu. Jak tyto tři oblasti vypadají nyní, sto let od
vzniku suverénního státu? Na to si každý může nera-
dostně odpovědět sám.

Achillovou patou první republiky byly národnostní
menšiny, což byla záminka k mnichovskému roz-
sudku. Ve jménu lidských práv.

Letos v prosinci proběhne v marockém Marrákeši
konference o přijetí globálního paktu OSN, který le-
galizuje ilegální migraci. Ve jménu lidských práv se
tak i právo šaría může stát v Evropě zákonem, o jehož
lidskosti se přesvědčíme sami. Konference v Marrá-
keši tedy nezachraňuje mír ani právo národů na se-
beurčení, stejně jako je před osmdesáti lety
nezachránila zrada v Mnichově. Tentokrát však naši
političtí reprezentanti nebudou na rozsudek potupně
čekat za dveřmi. Jsou přizvaní, aby zradu národa
osobně signovali. A my máme už jen několik týdnů
na to, abychom se zmobilizovali a přiměli je sudbu
odmítnout. Povyk páté kolony přestane být slyšet,
když se o slovo přihlásí občané – jinak řečeno národ.
Nadcházející volby je proto nutné vnímat jako refe-
rendum o suverenitě našeho státu. Možná je to po-
slední příležitost, kdy můžeme demokratickým
hlasováním vyjádřit svůj odpor ke kapitulaci.

Projev na demonstraci na Václavském náměstí
k výročí Mnichova dne 30. 9. 2018

Už zase zvoní?
PETR ŽANTOVSKÝ 

Při pohledu do kalendáře s dnešním datem nelze
přehlédnout jedno velmi smutné a žel velmi aktuální
výročí. Bylo to právě 19. září roku 1938, kdy Velká Bri-
tánie a Francie vyzvaly československou vládu, aby
odstoupila pohraniční oblasti s více než padesáti pro-
centy německého obyvatelstva Německu.

Bylo to mimochodem skoro na den přesně rok
od pohřbu zakladatele státu T. G. Masaryka (21. 9.
1937) a jen deset dní před slovutnou mnichovskou
konferencí, která de facto ukončila první éru čes-
koslovenské státnosti. Že společný stát fungoval
silou vůle až do března 1939, bylo pak už spíše jen
úradkem Adolfa Hitlera. V zásadě mu nic nebránilo
v tom napochodovat na naše území kdykoli v me-
zičase. Důvod? Československá vláda britsko-fran-
couzskou výzvu poslechla, o čemž se ostatně
posléze zmiňuje i preambule samotného textu mni-
chovské dohody.

Ono „poslechnutí“ naší vlády však stojí za pozasta-
vení. Vláda nejprve britsko-francouzské ultimátum od-
mítla, ale obě země daly jasně najevo, že na jeho
naplnění trvají a nelze od nich očekávat nic, než vy-
děračská slova o tom, že české „ne“ bude znamenat
válku. A že Československo bude viníkem takové
války. Tomu se v diplomacii zřejmě říká logika.

Vláda se tedy sešla 21. září 1938 brzy po ránu, aby
vydala nové stanovisko. Premiér Milan Hodža ve svém
úvodním vyjádření několikrát bez obalu řekl, že Čes-
koslovensko se stává obětí cizí (z)vůle. A na poměry
dané chvíle užil výrazivo ještě velice kulantní: „Pro ne-
porozumění velmocí našim životním zájmům došlo
k poslednímu pro nás tak nepříznivému vývoji… Vláda
žádala, aby Velká Britannie i Francie své stanovisko
ještě zrevidovaly. Avšak již po předání československé
odpovědi bylo zejména z poznámek anglického vy-
slance patrno, že vláda anglická i francouzská budou
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míti vážné pochyby, zda československá odpověď vy-
tvoří žádané předpoklady míru a zda se tím zabrání
útoku Německa. Zdá se, že rozmluva britského minis-
terského předsedy s Hitlerem byla rázu velmi konkrét-
ního, takže obě vlády mohly žádati na Československu
na svůj návrh jen prostý absolutní souhlas…  Fran-
couzský vyslanec prohlásil se vši otevřeností, že v pří-
padě vypuknutí války Francie nám nepřispěje.
Upozornil přímo, že zamítne-li Československo návrhy,
mohlo by býti považováno, vzhledem k tomu, že svým
odporem dalo Hitlerovi záminku, za stranu, která způ-
sobila válku…“ 

V závěru své řeči vyslovil Hodža přece jen pár slov
útěchy – bohužel, jak brzké dny a týdny ukázaly, útě-
chy plané: „Jakkoli bolestná jest oběť, kterou Česko-
slovensko přináší, nelze přece jen ubrániti se úvahám
o tom, že nová situace našeho státu přinese nám i ur-
čité výhody. Je ovšem jisto, že tyto event. výhody ne-
mohou býti v nijakém poměru k bolestné oběti, přesto
však nelze je zcela pustiti se zřetele. Dá se předpo-
kládati zejména, že příznivý vliv na vnitřní život našeho
státu bude míti okolnost, že se zbavíme svých menši-
nových problémů.“

Vyústění bylo zřejmé: „Žádá proto pan předseda
vlády, aby vláda, v důsledku vis major nás postihnuvší,
návrh přijala. Národ sám odvodí si důsledky. Vláda ne-
uteče od zodpovědnosti, bude-li ji národ hledat u ní.
Řekne proto lidu pravdu a tento pozná, kdo jsou ve
skutečnosti oni činitelé, kteří mu způsobili dnešní trpké
chvíle. Změní-li se poměr našeho lidu v důsledku
těchto událostí zejména k Francii, je to jen přirozený
vývoj.“ A pointa? „O mravní stránce tohoto postupu
není vhodno se zde šířiti, bude to věcí historie,“ dodal
Milan Hodža.

Mimochodem – nebylo to poprvé ani naposledy
v dějinách, kdy se jednalo o nás bez nás. Ani k výzvě
z 19. září 1938, natož pak do Mnichova nebyla naše
politická reprezentace přizvána. Pokud to někomu ne-
příjemně připomíná realitu dní, které aktuálně proží-
váme, dozajista není na omylu. Také dnes se v různých
metropolích „eurosojuzu“- v Bruselu, Štrasburku, ale
i v Berlíně jedná bez ohledu na ty, jichž se to týká. To
z těchto měst jsou na dálku rétoricky políčkováni pol-
ští, maďarští, ba dokonce (anžto je předvolebních slibů
čas) občas i čeští politici, kteří nepapouškují schválené
a jediné povolené „evropravdy“ dostatečně aktivně.
Neřkuli, kdyby si náhodou někdo z těch nehodných
povšiml, že král je nahý. Zajděte si občas na procházku
do učebnic dějepisu, kde zvíte, že většina zdánlivě ne-
zničitelných totalit měla jednak hliněné nohy, jednak

žila jen ze strachu těch dole, těch bezmocných. Jejich
moc však, jak si povšiml kdysi iVáclav Havel, zůstávala
jaksi na ulici. Stačilo se sehnout a zvednout. A bylo po
Kolosu, Říši, Sojuzu.

V souvislosti s událostmi září 1938 se často klade
otázka, co se vůbec tehdy dalo či snad dokonce mělo
udělat. Desítky let „post festum“ někteří autoři před-
hazovali tehdejší československé reprezentaci dánský
či norský vzor pasivní rezistence, pro jednoho takového
takymyslitele (Jana Urbana) bylo dokonce důstojnější
jednání finské vlády, která se spojenecky přimkla k na-
cistickému Německu, aby tím prý uhájila demokratický
režim (sic!). Být vojevůdcem dlouho po bitvě, kterou
navíc bojovali jiní, je snadné, a proto tak lákavé. Ale rov-
něž klamavé. A lež, jak známo, je-li opakována dosti
dlouho a dosti často, může začít být považována za
pravdu. A to už by bylo opravdu nebezpečné.

Věcně vzato: k postupu západních „přátel“ vůči
Československu v září 1938 lze jen máloco nového
dodat. Snad jen úvahu o jejich důvodech a motivech.
Byly předně důsledkem strachu a pudu sebezáchovy,
leč jaksi špatně vyhodnoceného. Možná se snad i dá
lordu Chamberlainovi věřit jeho patetický úsměv, kte-
rým opentlil větu, již vyslovil po návratu z Mnichova:
„Přinesl jsem vám mír“. Ano, pozůstalým po obětech
nacistického bombardování Anglie jen o pár desítek
měsíců později už to Chamberlain vysvětlovat nemu-
sel. Mezitím se odporoučel na smetiště dějin. Ale v té
své samolibé předpotentovanosti (pan Hitler je přece
gentleman – to možná nenapsal Peroutka, ale myslelo
si to tehdy mnoho britských salónně aristokratických
nácků) nechal povraždit miliony lidí z celé Evropy.
Sladká Francie, hrdý Albion – leda houbeles. Šidítko
naivního básníka, podložené příliš pozdním poznáním
skutečnosti zcela prozaické.

Přitom v onom září 1938 ještě Hitler pravděpodobně
nedokázal rozpoutat světovou válku (i když v březnu
1936 obsadil Porýní, bylo to bez jediného stínu odporu
ze strany Francie, jíž se to celé odehrávalo před očima
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a za humny). Ještě neměl československé zbraně, po-
hraniční opevnění (a celou další, dnes by se řeklo: lo-
gistiku), a neměl ani podepsanou smlouvu
s Molotovem. Pravda, nebyl to rozhodně jen čert na-
malovaný křídou na vrata. Příliš mnoho židovských ži-
votů bylo od jeho slavného nástupu k moci zmarněno.
Ale opravdovou válku by – nebýt Mnichova, tj. při opra-
vdovém a zásadovém odporu evropských zemí na vý-
chod i západ od Porýní – nejspíš nevyhrál, a dokonce
možná ani nezačal. Těžko říci, zda by to bylo dobře.
Možná bychom dnes v české kotlině na úřadech mlu-
vili německy. Není ovšem vyloučeno, že to – při známé
statečnosti našich mocenských elit – tak zanedlouho
nebudeme muset činit rovněž.

Nechme spekulací. Vystačme si s fakty. Odvažuji se
tvrdit, že – s výjimkou historiků, kteří to mají v popisu
práce (a ani u takových není vždy absolutní jistota), onu
Mnichovskou dohodu asi četl jen málokdo. Všichni ji
známe z padesáté sedmé ruky, ze školy, z učebnic,
z filmů Otakara Vávry, z básničky o „zrady zvonu“. Proto
stojí za to si ji připomenout a uvědomit si přitom, jak su-
chou a věcnou řečí byla zformulována. Jak malou, ba
nulovou cenu přikládala lidským životům celých národů,
o jejichž budoucnosti (či spíše likvidaci) tak blaho-
sklonně rozhodovala. A až s tou četbou skončíte, vzpo-
meňte si najedno pořekadlo: mýlit se jednou je sice
smutné, ale možné a pochopitelné. Mýlit se podruhé
v tomtéž, je vyložená neopatrnost. A ta se zpravidla
krutě vymstí. Ó jak rád bych se v této předpovědi mýlil!

P.S.
Mimochodem, víte, že – snad s výjimkou Cham-

berlaina, lze Mnichov charakterizovat jako setkání
souvěrců? Edouard Daladier byl politikem Radi-
kálně socialistické strany, po válce dál působil

v politice a stal se rytířem Čestné legie (za Mni-
chov?). Mussolini začínal jako šéfredaktor Avanti!
– novin Italské socialistické strany. Program jeho
strany Partito Nazionale Fascista  byl ovlivněn so-
cialismem. Požadoval půdu pro rolníky, zastoupení
dělníků ve vedení podniků, progresivní zdanění ka-
pitálu, znárodnění půdy a podniků atd. Dokonce
i Hitlerova cesta vzhůru byla lemována podobnými
myšlenkami. Roku 1919 vstoupil do Deutsche Ar-
beits Partei (Německé dělnické strany) a už na
shromáždění DAP 29. července 1919 hřímal, že
„řešení pro Německo nepřijde z parlamentu, ale
z revoluce“. Jeho nenávist k parlamentní demo-
kracii byla evidentní. A tak zbývá konzervativec
Chamberlain. Týž, který ještě před podpisem Mni-
chova proslul tichým souhlasem s obětováním Ra-
kouska Hitlerovi (anšlus roku 1936), což prý mělo
posílit Třetí říši proti Francii (podle hesla „vždyť
jsou to také Němci“). A ve stejném gardu tak viděl
i svůj mnichovský podpis: odstoupení Sudet chápal
jako další posílení Německa, které se tímto mělo
vyrovnat Francii. Je třeba něco dodávat?

19. 9. 2017

MNICHOVSKÁ DOHODA
Německo, Spojené království, Francie a Itálie, vzhledem k dohodě, které již bylo dosaženo ve věci odstoupení

území Sudet Německu, ujednali následující podmínky uvedeného odstoupení a opatření z něj vyplývajících,
a touto dohodou se zavazují k učinění opatření nezbytných k jejímu naplnění:

(1) Vyklizení začne 1. října
(2) Spojeného království, Francie a Itálie se shodly, že vyklizení území bude dokončeno do 10. října, aniž

by byla zničena jakákoli zařízení, která se na území nacházejí, a že Československá vláda bude odpovídat za
provedení vyklizení bez poškození uvedených zařízení

(3) Podrobnosti vyklizení budou stanoveny mezinárodní komisí složenou ze zástupců Německa, Spojeného
království, Francie, Itálie a Československa

(body 4 až 7 jsou technicko-prováděcí)
(8) Československá vláda ve lhůtě čtyř týdnů po podepsání této dohody propustí ze svých vojenských a po-

licejních sil jakéhokoli sudetského Němce, který si to bude přát, a Československá vláda ve stejné lhůtě pro-
pustí sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají trest za politické zločiny

Mnichov, 29. 9.1938 ADOLF HITLER, NEVILLE CHAMBERLAIN, EDOUARD DALADIER, BENITO MUSSOLINI
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Chybný výklad Česko-
německé deklarace?
RICHARD KRÁL

V reakci na můj článek o německých reparacích
z 2. světové války pan Jiří Jaroš Nickelli polemizuje
s mým závěrem, že jsme se v Česko-německé de-
klaraci z roku 1997 vzdali možnosti vymáhat repa-
race přímo od Německa, a z něho mylně vyvozuje,
že tento výklad znamená, že jsme se měli vzdát i sa-
motného nároku. Hned na začátku bych chtěl zdů-
raznit, že jsme se v zmiňované deklaraci žádného
nároku nevzdali, a že naše nároky na reparace a od-
škodnění jsou nezpochybnitelné, opakovaně je po-
tvrzují spojenci, zejména USA, a uznávají je i Němci.
Nemůžeme však otázku splácení otevírat bilate-
rálně. Pokud však problematika bude projednávána
na základě platných mezinárodních dohod jejich sig-
natáři, můžeme a musíme svůj nárok uplatnit a pro-
sazovat. To platí i o ostatních nárocích, na jejichž
uspokojení máme dle platných mezinárodních
dohod právo. To vyplývá z ustanovení deklarace, že
strany nebudou otvírat otázky minulosti.

Z Nickelliho příspěvku vyplývá, že existují ne-
jasnosti, o jaké otázky minulosti vlastně jde. Ve vzta-
zích a jednáních na oficiální úrovni však žádné
nejasnosti a pochybnosti neexistují. Jde o komplex
problémů, o nichž se intenzivně jednalo od roku
1972 až do roku 1997. Šlo o tři okruhy problémů. Na
prvém místě to byla otázka hranic a s tím souvisící
problematika neplatnosti Mnichovské dohody, kde
trvá rozdílný přístup. Německá strana považuje naše
společné hranice pouze za stávající, ale nedotknu-
telné, případně podle Moskevské smlouvy o sjedno-
cení Německa za konečné. My trváme na tom, že
jde o státní hranice se vším, co z toho dle meziná-
rodního práva vyplývá. Druhým okruhem jsou ma-
jetkové a finanční nároky. Patří mezi ně především
odškodnění obětí nacistické perzekuce, odškodnění
nasazených na nucené práce a právě reparace. Do
třetí skupiny patří problematika tzv. sudetských
Němců. Německá strana nikdy přímo jejich poža-
davky neprosazovala. Chtěla však morální odsou-
zení vyhánění, což se jí v dokumentech z let 1973,
1992 a 1997 podařilo. Z naší strany se podařilo do-
stat do důvodové zprávy k Smlouvě z 1992 pasáž,

podle které pod tímto pojmem rozumíme odsun pro-
váděný před podpisem Postupimské dohody, a vy-
hnání českých obyvatel z pohraničí po podpisu
Mnichovské dohody. Do roku 1989 jsme každoročně
protestovali proti účasti spolkového ministra na sra-
zech SL v Mnichově. Potom došlo k zásadnímu
obratu. Václav Havel se brzy po svém zvolení čes-
koslovenským prezidentem odsunutým omluvil,
a v květnu 1991 navrhl německému kancléři Hel-
mutu Kohlovi, že umožníme odsunutým získat vedle
německého občanství i to české s tím, že potom
budou mít možnost dostat svůj majek zpátky v rámci
restitucí. Za to měla německá strana odškodnit naše
občany postižené za okupace. Návrh tehdy vyvolal

v Bonnu zděšení. Vrácení majetku by bylo v příkrém
rozporu s Pařížskou reparační dohodou, a odškod-
nění v rozporu s německým právním názorem, že
postižení nemají na odškodnění nárok. Dost nevy-
bíravě donutili Havla návrh stáhnout a ve věci odsu-
nutých se dále neangažovat.

Příležitost konečně vyřešit celý komplex těchto
problémů, které se staly součástí studené války, po-
skytl pád železné opony a následné jednání o sjed-
nocení Německa. Už začátkem roku 1991 navrhli
Poláci, abychom postupovali společně. To naše or-
gány odmítly s tím, že si vše projednáme sami. Teh-
dejší náš ministr zahraničí při setkání s německým
protějškem vznesl klíčové otázky, týkající se hranic
a dalších záležitostí, které zůstaly po 2. světové
válce nedořešeny. Hans-Dietrich Genscher to zá-
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sadně odmítl s tím, že by to komplikovalo jednání
o sjednocení, a že vše budeme v klidu řešit mezi
sebou až po sjednocení Německa, a ultimativně po-
žádal, abychom se do jejich rozhovorů nepletli. Mi-
nistr zahraničí Jiří Dientsbier st. tehdy po návratu
vydal pokyn: „Neiritujte Němce, oni jsou korektní, po
sjednocení vše vyřešíme“. 

Nakonec se naši zástupci, přes signály z Londýna
a Washingtonu, že od nás takovou iniciativu čekají,
nezúčastnili jednání (ve formátu 4+2 mezi čtyřmi ví-
těznými mocnostmi 2. světové války, tedy USA, Velká
Británie, Francie a SSSR, a oběma dosavadními ně-
meckými státy, pozn. red. Lípy) o německém sjed-
nocení a dohodě, která měla nahradit mírovou
smlouvu. 

(Do jednání ve formátu 4+2 Polsko tehdy úspěšně
zasáhlo. Požadovalo uznání hranic na Odře a Nise
sjednoceným německým státem, což podporovaly
všechny čtyři velmoci. Následná Německo-polská
úmluva o státních hranicích byla pak podepsána 14.
listopadu 1990. Pozn. red. Lípy)

Naši představitelé vyzvali též německou stranu
diplomatickou nótou k jednání o otevřených majet-
kových a finančních otázkách. Němečtí diplomaté
se sice přišli informovat, co tím rozumíme, ale na
nótu nikdy neodpověděli. Odpověď přišla z Hradu,
v podobě prohlášení Václava Havla: „Přece si pořád
nebudeme vzájemně posílat účty.“ 

Po sjednocení Německa ale přišla německá vláda
se stanoviskem: Nebudeme se vracet do minulosti,
jednáme o budoucnosti. 

Když se ani v jednáních o státní smlouvě nepo-
dařilo Němce přesvědčit, aby naše hranice uznali za
státní, nezbylo, než přijmout v Česko-německé de-
klaraci usnesení, že za vším uděláme tlustou čáru,
a že žádná ze stran nebude vznášet nároky, ať už
jsou jakkoliv oprávněné. V situaci, kdy se naši před-
stavitelé sami vzdali možnosti domáhat se pomoci
spojenců a nevyužili možností, které rozhovory
o sjednocení skýtaly, se už nic jiného nedalo dělat. 

Česko-německá deklarace obsahuje dvě zá-
sadní věty. Za prvé, že si obě strany ponechávají
svoje právní názory, a za druhé, že nebudou otevírat
otázky minulosti. Vše ostatní je jen balast. Názor, že
deklarace pouze prohlašuje něco o něčem, je mylný.
Právě ony dvě věty jí dávají normativní obsah. De-
klarace v konečné podobě dostala formu dvou iden-
tických usnesení parlamentů obou států. Jako
takové jsou závazné pro jejich orgány výkonné moci.
Tedy pro vládu. Parlament může nedodržení sank-

cionovat vyslovením nedůvěry. Nejsou však závazné
pro individuální občany. Jejich práva zůstala nedo-
tčena. Proto také mohl SL odmítnout se jí řídit.
O správnosti tohoto výkladu svědčí vývoj po přijetí
deklarace. Česká strana přestala otevírat otázku od-
škodnění obětí nacistické persekuce a sama je
z vlastních prostředků „zálohově“ odškodnila. Na
druhé straně německá vláda oficiálně prohlásila, že
nebude podporovat požadavky odsunutých sudet-
ských Němců.

Deklarace se bohužel připravovala bez diskuze
na veřejnosti i bez účasti odborníků. To se dodnes
projevuje v různostech při výkladu jejích ustanovení.
Že ani sám náš tehdejší premiér Václav Klaus neměl
úplně jasno o obsahu, svědčí incident, ke kterému
došlo po podpisu. Na tiskové konferenci německý
kancléř Helmut Kohl odpověděl na zřejmě připrave-
nou otázku, jaký má deklarace dopad na nároky od-
sunutých, prohlášením, že deklarace tyto otázky
neřeší. Jinak vždy pohotový Václav Klaus ztuhl, ale
nijak nereagoval. Po skončení ceremoniálu se Klaus
obořil na Alexandra Vondru, že mu do té chvíle tvrdil,
že se přijetím deklarace problematika nároků od-
škodněných uzavře. Až teprve tehdy mu Vondra vy-
světlil podstatu. Žádná ze stran se ničeho nevzdává,
zavazuje se ale, že žádné nároky na mezistátní
úrovni vznášet nebude.
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O DÍVÁNÍ Z OKNA
Jednou při obědě
tatínek odložil noviny,
sundal brýle a řekl:
- Podívejte se z okna.
Všichni jsme se podívali.
Maminka uviděla
slepice na dvorku,
jak rozhrabují záhonek,
kde měla růže, fialy a šnytlík,
a zvolala ježíšmarjá!
Bratr uviděl
svoje kolo značky Eska
opřené o třešeň.
Drobně pršelo.
A já uviděl na třešni
ptačí budku.
Uhnizďovali se v ní špačkové.
Tatínek řekl:
Každý vidíte něco jiného,
ale to dříví u kůlny
by se mělo rozštípat.
Tak už to chodí.
Trochu jsem zpravdivěl,
trochu zestárnul,
rozštípané je už tolikáté dříví,
ve fialách líhají kocouři
a čichají jejich vůni.
Kdykoliv se podívám z okna,
vidím betonový dvorek,
kterým prorůstá plevel
a stále pracnější dny
se derou napovrch.
Také stromy jsem dlouho neprořezával.
Kůlna se rozpadá,
okapy reziví,
betonový dvorek se drolí,
do střechy zatýká.
Všechno odkládám na zítra,
a každý den je zítra.
Z okna pokaždé vidím
něco jiného a zůstává to,
co je skutečné a pravdivé,
rok od roku naléhavější,
jako když někdo pozdě v noci
buší na vrata.

ŠKARPY U MSTĚTIC
Na zahradě v kotcích jsme před lety
chovali sto padesát králíků.
Tatínek pronajal škarpy u Mstětic.
Brzy ráno jsme vyjížděli.

A tohle se naučil k stáru.
Před prudkým sluncem
si do čela stáhl vrásky,
naklepal kosu,
jako by tepal vlastní tvář
už s jizvami.
Bříškem palce zkusil,
kolik řízne,
kolik požne jedním rázem.
Potom se rozkročil
nad svým stínem,
k zemi ho přišlápl
a pot mu tekl po čele
a na zem vyplavoval tvář
a voněl heřmánek a kmín
a černý bez v úvozu.

Do oblouku tatínek ohýbal svá záda,
do oblouku mostu.
Po mostu chtěl jsem přejít až na kraj světa.

A po mostu jsem došel zpátky,
tam kde králíčci
mé dětství vypásli,
kde do čela před prudkým sluncem
si musím stáhnout vrásky
a pot mi teče po čele
a na zem vyplavuje tvář
a voní heřmánek a kmín
a černý bez v úvozu.
Tenkrát jsem se neohlédl.

MICHAL ČERNÍK
České přání
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STŘED SVĚTA
Ve svých předcích jsem bloudil světem,
až jsem našel svou zemi.
Přiznala se ke mně
a já ji zabydlel.
Ta země se jmenuje Čechy.

Kde jsem se rozpřáhl, je dům.
Kudy jsem vešel, jsou dveře.
Kudy jsem vyhlédl, jsou okna.
Kde jsem se rozkročil, je stůl
a za něj jsem rozsadil židle.
Prvý vždy za stůl usedá hlad,
tou pradávnou výsadou stolu.

Tady vstupujeme na důvěrnou pevninu.
Tady mají všechny věci přidělená místa.
Tady i potmě nahmátneme každý vypínač.
Tady všude nás usvědčují otisky našich prstů.
Tady se smíme vymluvit anebo vymlčet.
Tady jsme nehraní.
Tady se navzájem žijeme.

Tady vychladlé postele čekají do večera 
na naše živá a teplá těla.
Spát chodím až k půlnoci.
V kuchyni umyji šálek od kávy,
zkontroluji domovní dveře, zda jsou zamčené,
pozhasínám světla,
nahlédnu do pokoje, kde spí žena,
a přikryji dceru jako ten,
kdo bdí nad jejím osudem.
Jsem sám na tuhle chvíli,
v níž zakončuji den tak vroucně,
jako bych byl modlitbou.
Věřím tomu, protože chci.

Tady odmykáme den.
Tady vstupujeme do svých příběhů.
Tady se z okna domu vykloní má žena.
Hle, jak je v něm krásně zarámovaná! 
Nedělní obraz, který žije a volá:
- Adélko, taťko, k obědu!
To je náš střed světa.
Od něho měříme každou dálku.

Když budeme mít to štěstí,
ještě nějaký čas 
může být všechno pravda.

OBHAJOBA
Nejsem tu navíc
nejsem tu navíc ani slovem
Navíc je pouze zlo
zaťaté v lidech jako dráp 
Pak vezmu na milost i zmiji
I když uštkne
neumí nenávidět 

STAROZÁKONNÍ 
Vypouštíš slova
ty holubice odvěké
aby našla zemi
dosud nezašlápnutou člověkem

Žádné slovo se nevrací
ani jeho stín neslyšíš
A dravci kralují v oblacích
v křídlech nesou kříž 

ČESKÉ PŘÁNÍ
Ať nezmírám zde tolik tím
že z Čech nám zbyl už jenom stín

a vichr doby mě věje do všech stran
a na Vltavě mne překračují mosty
a trhá mne krákot vran
ve vlastní zemi kde jsme se stali hosty

Ve vlastní zemi kde jsme se stali hosty
mnozí už rodnou zem plení
mnozí už za sebou spalují mosty
mnozí už Čechy odsoudili k zapomnění

Dej bože ať tomu tak není!

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
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PŘI VZPOMÍNCE
Při vzpomínce na tvůj hlas
v očích zjeví se slzy,
každý další den mrzí,
když osud rozdělil nás.

Při vzpomínce na tvou tvář
mé srdce kvapem bije
a spásný déšť pak smyje
jiskry, co zapomněl tu žhář.

Při vzpomínce na tebe celou 
má mysl se rmoutí,
na hrob ti položím čerstvé kvítí
každý den na rozloučenou.

Ta hloubka, co nás dělí
není vlastně na překážku
a jak hladina přitahuje vážku,
i my jsme navěky propojeni.

KDYBY…
Kdyby to tak šlo
jít klikatou cestou
a v každé zátočině
odhodit jednu
špatnou vzpomínku.
To bych pak chtěl,
aby těch zátočin
bylo co nejvíce.

Kdyby to tak šlo
a vzpomínky byly zuby,
tak vyčistit je pastou
při večerní hygieně,
nezanechat ani jedinou,
jen to kdybych uměl,
pak do těch končin¨
jít poztrácet jich tisíce.

Ach, kdyby to šlo
ponechat si ty
nejhezčí do uzlíčku,
jenž svázal sám život,
utkaný z vláken příběhů,
které nám vyprávěla
láska na dobrou noc,
hezky se při tom usíná.

JEŠTĚ JEDNOU
Ještě jednou bych chtěl,
abys přišla na návštěvu,
ty, které říkají Láska.
Ještě jednou slyšet vzdych
v hudbě zamilovaného motivu,
jenž uchovává gramodeska.

Ještě jednou chtěl bych
z tolikrát poznaného jevu,
jak v každém slově hláska,
znovu do dnů mých,
do nocí přizvat něhu,
by zmizela každá vráska.

Ještě jednou, snad naposled,
své rty nechat zlíbat,
vášni propadnout zcela,
ještě jednou zpřeházet slovosled,
do sna Tě ukolébat,
když jsi se mnou líhala.

SRDCE NA LAVIČCE
Lavička v parku,
kam chodili jsme spolu,
srdce vyryté nožem,
pyšnilo se monogramem,
teď hledím na něj dolů,
vrátit čas nemůžem.

Léta dávno minula,
mnoho se toho stalo
i srdce doznalo změny,
lavička se léty unavila,
srdce dávno okoralo,
monogram už skoro není.

IVAN FENCL
Srdce na lavičce
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ČTYŘLÍSTEK
Chodil jsem na louku
hledat čtyřlístky,
prý budu mít štěstí.
Našel jsem jich hodně,
však štěstí žádné.

Ležím na svém palouku,
kdo pofouká mi bolístky,
rány od života pěstí.
Do ringu připraven nevhodně,
dostal jsem rány pádné.

Už ne chodím na louku,
kde hledal jsem čtyřlístky,
louku dávno zaorali.
Mám jistotu každopádně,
takhle mi žádný neuvadne.

MĚŘIDLO ČASU
Neúprosný metronom
určuje tempo žití,
stacato vteřin jenom
jak koně v trysku letí.

Každá prošlá vteřina
se v prožitou změní,
čas pak jako peřina
je přikryje do zapomnění.

V stejném rytmu pak
ten orchestr žití hraje,
čas letí jako pták,
dnešní už zítra zapomenuto je.

Už uběhlo mnoho jar,
jež viděl jsem v žití kvést,
najednou jsem stár,
změkla kdysi tvrdá pěst.

Tělo pokryly dávno vrásky,
a v pole na podzim zorané
se tváře proměnily v masku,
škleby, přetvářkou zformované.

Jak neúprosný metronom
určuje tempo žití,
už podzimu doznívá tón,
i já musíme zimu přijmouti.

VRÁSKY
Své vrásky jsem kdysi neměl rád,
byly cizí, nerozuměl jsem jim,
teď už je chápu, patří ke mně,
jsem to já a naopak bez nich
by byl to někdo jiný.

Své vrásky už mám trochu rád,
každá je jak brázda na poli,
v které je zaseto vše, co jsem prožil,
jsem to já a vzpomínky v nich
hromadí se od jara do zimy.

PRŮVODKYNĚ
Celým mým životem mě
provází Láska i Bolest,
každá jizvu zanechala ve mně,
já nezmohl se na protest.

Celým mým životem mě
provází Láska i Neštěstí,
až stanu se součástí země,
Klid a mír mě pohostí.

Celým mým životem mě
provází Láska i Zklamání,
někdy světlo, jindy temně
mám v hlavě při usínání.

STŘEPY BOLESTI
Do mého srdce zaryla
ses, jak střep skleněný
a každý okamžik je zcela
jeho ostřím poraněný.

Do mého srdce vniklas
jak ostrá tenká dýka,
pole lásky samý klas,
citem zraje, puká.

V mozku Tě mám navždy,
nepomůže ani operace,
bez Tebe bolí den každý,
Tvou fotku teď svírám v ruce.

Ukázky jsou z autorovy sbírky Zamřížované veršo-
vání, samizdat Plzeň, rok vydání neuveden.
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PROPADLIŠTĚ DĚJIN
Propadliště dějin? 
Jistěže existuje.
Spadli tam mnozí 
a už je hanba netříská.
Kdyby do něho nespadli
byli by tam ještě do zítřka.

MOBIL
Ke komu jsem se 
to dostal mobilem?
Snad k tobě, má milá? 
Že ani omylem?
Ozvi se mi, stále hledám 
tvoje lepší stránky.
Slyším jen, že dostal jsem se 
do hlasové schránky.

PRO KTEROU PRAVDU
Pro kterou pravdu mám zemřít na kříži,
Nechat si spílat, nebo se upálit.
Jen najít tu pravdu, pravdu pravdoucí,
Kterou uznávali ti před námi
A uznávat budou i ti budoucí.

MÓDA
Teď je v módě střídat ženy
tak jako košile či kravatu,
nač být věrný jedné slečně,
když mohu mít rád tu a nebo tu.
Nač mít doma jednu
A hledět na její vrásky,
když mohu jiné laskat vlásky,
nač sponzorovat staré známé lepší vnady
když si mohu vybrat podle rady
jaká je právě v módě velikost
kterápak se ke mně hodí kost.
Teď musím zjistit jak jsem na tom já,
Zda žádanější muž má hráti golf
A nebo raděj tenis
A jaký je v módě nyní penis.

NEMĚL JSEM
Snad jsem tenkrát neměl spát,
Když všichni již pili ranní kávu,
Jenže já měl krásný sen.

KULTURNÍ TRAGEDIE 
Kráčím po chodníku, 
já svobodný občan Hradce
a nevím zda dojdu domu ke své matce.
Zda přejede mi 
zfetovaný jezdec mercedesu,
ty zlevněné rohlíky už zřejmě nedonesu
už neuvidím tu parádní akci
v růžové zahradě ordinaci
Umru jako zblblý nevědomec,
jak poslední z posledních bezdomovec.
Kteroupak - doktůrek, 
šelma protřelá - asi
stáhne si v postel svoji za pačesy
kteroupak pozve a po nalití vínka,
bude jí sahat výš než na kolínka
ona nebude vědět co s tím debilem –
naštěstí ho odvolá manželka mobilem.
Už budu doma – není to tak bledé
teď už mě žádnej blbec nepřejede
Neštěstí je v této době u nás našup,
někdo mě vyrval z ruky nákup
taková je u nás denní praxe –
v pekle jsou léky od doktora Maxe.
Ztěžovat si budu, zatím nevím komu,
večer podívám se i na Cesty domů..

BŘÍZY
Nad námi mávají svými větvemi bílé břízy
nevíme o tom, že dříve se seje,
než sklízí.
Kolem nás plno medu
a ještě více mízy.
Tak asi taková je láska ryzí,
bez falše a bez přetvářky.
Pijte ji plnými doušky,
než zmizí…

JIŘÍ KNOPP
My Češi
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HEREČKA 
Dovede zahrát couru,
která se vrací opilá k ránu,
ohmataná špinavýma rukama opilců
a olíbaná opilými pysky od rumu.
Dokáže zahrát i ctnostnou pannu,
která neví jak chutná láska k ránu,
která nezná svého Des Grieux
a domnívá se, že láska ji zabije.
Ale jaká jsi, když nemáš napsanou roli,
když láska tě pohltí a srdce bolí
a bojíš se o něho i o sebe,
když si myslíš, že schody vedou do nebe,
když coura s pannou usnou ve scénáři
a voda tiše plyne 
a všechny hvězdy na obloze září…

JAK UMŘÍT?
Tak jak se to blíží,
cítím to v celém těle.
Každičký můj úd křičí: zle je.
Jak se to vůbec dělá, to umírání,
To už si asi ani nedám
svou poslední kávu ranní.
Já si myslím, že prostě zavřu oči
A také přestanu dýchat,
a také kýchat a kašlat na všechno
Také přestanu prdět
a tím pádem smrdět.
Přestanu být nebezpečný,
nebudou už se mně bát děti
natož slečny.
Nikoho neurazím
Myšlenkou ani slovem…
Tak si tam budu volně ležet bez užitku
Pomalu budu se obracet
V popel a prach.
Mé myšlenky uprchly do vesmíru
A zůstaly jen ty, které jsem 
zapsal do papíru…
Přestaňte slzet, zavírám dveře za sebou…
Tak si povzdechněte a řekněte si:
Tak už to má hoch za sebou.

MY ČEŠI
My Češi jsme chytré hlavy,
nám drahá je pravda ryzí,
co netvrdí amíci
tak je nám cizí.

POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 
Dostával jsem dopisy i pohledy,
od bratrance, od tety i od dědy.
Z cest, prázdnin, zájezdů a lázní,
Že slunce svítí, voda je teplá
a lidi z ní blázní.
Jitka má spálená záda…
Děti, doma už bych byla ráda…
Před svátky schránka přetékala,
pozdravy, štěstí a zdraví.
Celý náš národ tak svátky slaví.
Teď nám píše pouze VODAFON,
že nám zdražil telefon…

PROČ?
Proč bych měl vědět
o všem, co ve světě se šustlo,
co nosí na sobě princ Harry,
který známý herec vymetá bary
a kdo chce koupit Karlovy Vary.
Která naše zlatokopka
okolo hokejistů hopká,
jak obléká se americká vamp
a co zakáže Rusům Tramp.
A jak probíhá běžná politická rutina,
pomluvit ruského prezidenta Putina,
zdalipak ta či ona naše star má šance
zvítězit v té vrcholné Star Dance.
Zdalipak prezident náš,
kterému je všechno rovno
neřekl snad v televizi HOVNO.
To všechno je mi šuma fuk,
nejsem přece malý kluk.
Mě zajímá, kde mám brýle 
a do ruky hůl.
Já přece nejsem žádný vůl.
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… A VRAŤ NÁM VÍRU SATANE
Zkroucený mrazem sedím v polském vlaku
trčí uprostřed polí
zaseklý motor táhnoucí bez ustání 
vpřed masu železa a lidí zginęł 
a chladne v padajícím sněhu
Večer předtím jsem poslouchal 
katolickou stanici 
s návaly citů a lásky z reproduktoru 
pravila nadšená věřící
Modlím se za to
aby nám nový papež rozséval 
gospel boží do celého světa!

Mám zase krev až na špičce jazyka
a řvu do rádia
Ty píčo pánbíčkářská
další hory mrtvol budou hnít 
v náboženských válkách
aby ses mohla radovat 
ze svého zapšklého pokrytectví!
Pak už jsem jen celou noc stál na stole 
a natahoval ruce k malému okénku 
zařícímu u stropu mé cely
abych ze zdi vyrvané rádio 
vyhodil na ulici Aleppa
kde malé děti stojí u prostřílené zdi 
a v žáru pálených mrtvol 
chvatně recitují zpaměti naučený Korán…

V. H.
Stali se z nás živé bytosti
V supermarketech si lízáme mozky
Hledáme zapadlé dobro
abychom ho mohli prodat bankám
Bitvy nás lákají 
protože nám sílí kolena
Odkládáme pohlazení na dobu 
splacených dluhů
Bez komunit jsme lepší 
než naivita touhy
Ocelové sloupy ekonomik 
mají právo na naše názory
a podpírají most 
nad blátem a louží
Umřel pod závalem komodit…

CIHLOVÁ ŠKOLA
Někteří žáci otočili své obličeje
jedním směrem
do místnosti vstoupili 
bojovníci proti komunismu
Krásné mrtvoly v údolí neroztálého sněhu 
vyfoukly růžový prach 
z vlastních tváří 
Vážnost věčné touhy po svobodě 
nadlehčovala moucha hledající chutné hovno
Jsem Čuňas a to není legrace
řekl jeden z nich…

FEUDALISMUS UMÍRÁ
Vláda přiložila ucho k spáleným prsům 

bezdomovce
aby naslouchala tepu doby 
Uškvařené lidské maso nemělo 
doklady totožnosti
Jen vonělo rychlým stravováním 

Kardinál jásal 
a s láskou lil do očních důlků svěcenou vodu
bublající
v záři ohňů 
děkovaly Havlovy slzy ostravskému podnikateli 

za stavbu popáleninového centra

Vlahý černobílý kouř stoupal ke křehké inverzní
slupce společných zájmů

Dobro opět zvítězilo

MILAN KOHOUT
Vztek 2

Fo
to

 P
et

ra
 D

aň
ko

vá

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 34



35

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

LIDSKÝ KSINDL
Strč hlavu do bedny
která je menší než tvá pravicová lebka
máš na to právo 
jsi přece antikomunista 
vláčíš pole zeměkoule tvrdou prací
jsi ztělesněná svoboda
od kolíku ke kolíku vymezeného prostoru
soukromý majetek je strom tvého podnikání
ptáci na tebe neserou
dědický nárok je louh slova 
tvůj děd byl také Ježíšovým synem 
a kdo zpochybní právní stát
chce zabíjet bohoslovce
zdráhání je odklad nevyhnutelného konce dějin
dokonáno jest
milý světe
amen je kámen

PŘÁTELSKÁ CENZURA
Nad kočárkem se svojí dcerou 
nahnutý k porozumění 
poslouchám přítele z dávných dob nerozlučnosti
vysvětluje mně cenzuru opravdovosti
cenzuru citů poddaných jinému myšlení
cenzuru nutnou k podpoře nového ducha doby
cenzuru vztahů
kterým už nediktuje přátelství 
ale přesvědčení zbavující se lásky ke starému
a měnící ji v zatvrzelou odevzdanost davu 
srocenému v pevném šiku 
Chlapče
oddanost je nutná
říká 
jinak nedosáhneme kýžené pomsty
nesmíme brát ohled na matky ani otce
bývalej režim nenávidíme
ohnul nám totiž život 
a chtěl
abychom drželi hubu a krok
přátelství se stalo minulostí zla 
náš vůdce je teď antikomunismus
protože nikdo nic lepšího nevymyslel
všechno předtím zkrachovalo
můj milý!
už není vyhnutí
nemáš na vybranou
musíš se přizpůsobit věčné svobodě!
jinak tě tady v Plzni nechceme
Děťátko usnulo a sní o nevyhnutelnosti hnití

NĚJAK BUDE
Svoboda je 
nával vědomí o bolesti bytí
A zatímco bytí buduje vědomí…
Tak si dej ještě jedno pivo
dnes už je po šichtě…

HLAVA
Pečou zkaženého pstruha na pánvi rozžhavené
země
smrad překrývají voňavkou zaručených svobod…

Cítím se jako krysa zahnaná do stejného kouta

Prolínání smradu pečených ryb
a vůní našich dnů
utržených ze řetězů psů
oblouzněných nabídnutým soustem
půjčky minulosti
a druhým pilířem bezpečného chcípání 
rozporuplnosti ducha a těla

Cítím se jako krysa zahnaná do kouta
jako před čtvrt stoletím… 

Puch zahnívajícího rybího masa
podlévaného čichem zlomených duchů a
chutí spravedlivých kroků 

Cítím se jako krysa zahnaná do kouta
jako před čtvrt stoletím 
třesu se vzteky 
pěnu u držky…

Ryba smrdí od hlavy 

Cítím se jako krysa zahnaná do kouta
jako před čtvrt stoletím 
třesu se vzteky 
pěnu u držky
ještě krok a vrhnu se vám do ksichtů
jemní lidé 
milující odstup od svých otroků

SPIRÁLA
Už mě zase chtějí vyhostit
Ti
co byli vyhoštěni

Ukázka je ze sbírky Vztek, kterou vydalo JT’s na-
kladatelství roku 2017 v Krucemburku.
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NÁZOR MUSLIMÁTKA
Maminko moje
pročpak svoji krásu
ukázat nesmíš
slunečnímu jasu

Maminko moje
jak pak se ti žije
když otec můj
tě bezdůvodně bije

Maminko moje
strašně mě uráží
že za dar života
si tě muž neváží

Maminko moje
do pláče je mi
že zastání nemáš
v celé naší zemi

Maminko moje
světu stěžuju si
že v zemi islámu
ženy tak trpět musí

Maminko moje
že trest ti stále hrozí
můžou jenom lidé
a nikoliv bozi
3. 8. 2017

PŘEDVOLEBNÍ
Vzdušné zámky před volbami
strany lidem slibují
občané ať budoucnosti
s nimi nic se nebojí.

Jen oni jsou ti jediní a praví
co zajistí tu vzdělání i zdraví.
I seniorům přidají
když na léky nemají.

Svému sokovi pro koryto
klacky pod nohy kdekdo háže
nejraděj by protivníka

na Mírov zavřel -
do žaláře.

Občanské svobody
tu pláčou
a v koutku se
smutně krčí
tlampače prorad-
ných neziskovek
na lidi vřískají
a občas vzteky
vrčí.

Sexuální úchylky se teď
u nás toletovat musí
ikdyž se nám tento exces
protiví a z hlouby duše hnusí.

V naší krásné zemi nesnadné je žití
slušný člověk
se vlastizrádných politiků štítí.
Pamatuj občane je čas k volbám jíti
jde o život tvůj a v generacích přštích
o národů našich bytí.

SLOVANÉ 
Jsme Slované 
Hrdí, smělí 
Mnozí na kolena 
Srazit nás už chtěli 

Však Slovanů 
Slavné plémě 
Nevzdává se 
Předků země 

Pro budoucnost 
Svých národů 
Životy ztráceli 
I svobodu 

Občas porobení 
Vždy však nezlomení 
Slovanské to národy 
Nikdy nevzdají se svobody 

LENKA KUNČAROVÁ DÍTKOVÁ
V osmnáctém roce
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V OSMNÁCTÉM ROCE
Je tomu už stovka let
kdy z útrap
nevzpamatoval
se ještě
světovou válkou
zbídačený svět
Lid náš však
euforií a opojením
z nabytého
míru žil
a o státě vlastním
jak po staletí dlouhá
opět potichounku
snil

Však během
osmnáctého roku
přistoupili
politici naši
k rozhodujícímu
kroku
Stát Československý
světem schválit
dali
když už dobu dlouhou
pro věc tuto
pilně pracovali

Radost velkou
lid náš měl
rodnou řečí
rozprávět už bez ostychu
zase směl
Ze srdcí prýštila mu
až neskutečná
obyčejná lidská
radost
obrovskou pociťoval
svou národní
i Slovanskou hrdost

Od Užhorodu
až do Aše
Přes města, dědiny
aj salaše
Zní jazyk český
i slovenský
Radostí
zaplakal by jistě

Jungmann, Kolár
určitě i Komenský
že všechny
naše národy
jha nadvlády zbavily se
a konečně
dočkaly se
ve vlastní zemi
svobody

Bohužel však nastal
čas
kdy hrdost svou
a řeč mateřskou
bránit
měli bychom zas
Vždyť jazyk český
pro zájmy cizí
z úst dětí našich
ztrácí se
a nenávratně mizí

Československo
už taky roky
tady není
Tak vymizel
i důvod
ke slavení
Snad poví mi někdo
v čem to vězí
že v krásné
zemi naší
už pravda nevítězí
6. 10. 2018

RODNÁ ŘEČ
Maminka když vyprávěla
před spaním 
nám pohádku
nejednou 
už znali jsme ji
co děti 
i pozpátku
Každé z nás však ten rituál 
večer co večer 
chtělo
Slov maminky 
nikdy se nám 
neomrzelo

To maminka naučila 
první slůvka 
dcerku svou 
i syna
V hlase jejím právem 
hrdost zněla 
když dítkám svým 
ukolébavky 
co nemluvňátkům 
potichounku pěla
Vždyť ta naše řeč 
mateřská 
tak libozvučná je 
a neskonale hezká

Všecička naše nářečí 
ač mnozí na ně zlořečí 
blíž mají 
k našemu 
českému jazyku 
jak žargony západní 
jež hlavně mladí 
dnes mají 
ve zvyku
Vždyť slovanská řeč 
je tato 
pro nás víc 
jak světa celého 
diamanty a zlato

Nepotřebujem 
my tady u nás
jazyk cizí 
vždyť mluva naše 
ač starobylá 
je moderní 
a ryzí
Neničte lidé 
cizáckými slovy 
naši krásnou řeč 
vždyť k obraně její 
už předci naši 
s písněmi na rtech
do ruky brali 
leckdy 
taky meč
(10. 10. 2018)
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ZASTAVIL SE ČAS
Všude je ticho a pusto
Slyšet jen šustící
Listí padající ze stromů
Zvláštní
Ještě ne ale už trochu
Je mlha i v nás
Tady se zastavil čas
Jsou asi tak 4 hodiny
Odpoledne
Faustovy skleněné hodiny
Zvláštní
Kolem staré oprýskané zdi
Je ticho a pusto
Miluji ten čas
4 hodiny odpoledne
Vyhledávám tyto chvíle
Které ve mně vyvolávají
Ten zvláštní pocit
Strachu a osamění
Bázně a nicoty

MY CO NĚCO DĚLÁME
To se takhle
Scházíme
My co píšeme
Malujeme a kreslíme

To se takhle
Schází
Sochaři řezbáři
I ti muzikanti
Ale na vodě
I vodáci
A taky herci
I zpěváci

My co něco děláme
Duše spřízněné
To my se takhle
Objevujeme a hledáme
My jsme
Děláme
Pro lidi

RECEPT
Komu se klíží
Oční víčka
Ten ať běží
Klidně spát

Kdo neposlouchá
V noci sýčka
Ten může stěží
Mít někoho rád

Nemám k mání
Bohatýho strýčka
Však nemám ani
Trochu hlad
Milostivá paní
Tak vzniká slovní hříčka
(možná nebo snad)

A tak beru do ruky tužku
Pro tuto náladu
Slovo jak notu melodie
Ke slovu na papír nakladu
Na svém stole u okna k východu
Rodí se poezie

Velkým písmenem řádky začínám
Bez teček a čárek
Jsou moje věty
Zároveň tak Vám se omlouvám
Já neplavec v moři bárek
Zatracený a Prokletý

Jak pošetilé
Je psát verše nově
Zachraňte provinilé
V arše Noemově!

ZDENĚK NEJEDLÝ
Poezie
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PROMĚNY
Kdesi v lesích kvůli pánům teče krev.
Dnes zítra hodiny roky měsíce.
Picasso předkládá nepochopitelný objev,
až plešatí páni smekají čepice.

Jazz teče do Mississippi,
když tlustý komik hubenému tiskne ruce.
Rimbaud probouzí se do Afriky
a van Gogh rozvíjí svoje slunečnice.

Venuše z ánfasu
tiše svléká se do postavy
a my nad stránkami atlasu
sníme svoje přístavy.

Zatímco nedaleko slepý pianista
hraje co vidí - tmavomodrý blues.
...a země se točí...

Svoje přístavy máme pod palcem,
ale nevidíme nad hlavou stěhování
hejna hus.
My totiž ani modře nevidíme,
jako ten pianista, když hraje blues.
...a přece se točí...

A Picasso navzdory všem,
kteří se ušklebují,
maluje modré jablko jako zjev.
Kdyby je namaloval, jak se malují,
ztratil by svůj objev.
...a přestala by se točit…

A snad právě proto
můj přítel brnká na struny
a zpívá Babettu v rozhlasu,
aby v lidech proměny
rodily se pro krásu.

SETKÁNÍ
Dlaň tvoje hebká měkká
je a čeká,
jak plochá miska
hodům otevřená.
Já ústa k ní přiložím,
jak ránu okoralou
a z tvých rukou semknutých,
z každého prstu
vzejde další přání.

POEZIE
Růže ti zavoní
Vzduch ti zavoní
Díval jsem se ti do očí
Zdálo se mi že jsme se ocitli
Mimo prostor a čas
Tak jako známka
Patří na dopisy
Na ústa patří polibek

ZIMOHRÁDEK
Půjdem spolu
já a ona
do Zimohrádku,
budu jí tam vyprávět
pohádku o zvířátkách,
která snědla sníh.

Nenechám ji samotnou,
budu blízko ní.
Ach, jak se těším
na pohádku o zvířátkách,
která snědla sníh.

Zamknu si ji
do svého Zimohrádku.
Začne věřit
pohádce o zvířátkách,
která snědla sníh.

Bude se mnou,
nebude se bát
se mnou.
Jako pohádka o zvířátkách,
která snědla sníh.

Ta pohádka bude pro ni,
začne se smát.
Krásně smát pohádce o zvířátkách,
která snědla sníh.

Obejmeme se a zapomeneme,
jak chutnal loňský sníh.
A vy také,
jen se podívejte,
už krajina mění šat.
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TRUMP A MERKELOVÁ
Bez paruky jako Churchil,
já sem v parku dogy venčil.
Kdo má kštici nastřelenou,
pozici má omezenou.

Záleží na situaci:
s pleší nebo lepit kštici?
Příčesek vnuk zandal někam,
a já Merkelovou doma čekám.

„Dědo, odpust můj poklesek,
zde vracím tvůj příčesek!
Ráda bude Merkelová Angela!
Jak Áda nalep patku do čela!“
9. 10. 2018

SVĚŘOVAL SE MI 
BRATR KŘIŽOVNÍK
Věnováno bratru Jirkovi Kopějskovi 
(*24. 8. 1939 - †18. 9. 2018), 
mučedníkovi řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou

Křižovníci chudý spolek,
schýbám se pro nedopalek.
Na cestičce počkám chvilku,
snad mi někdo půjčí sirku.

Věčně hladov, mám podváhu,
všechno rozdám personálu.
Právník, správce, hajný, hlídač,
zbydou mi jen oči pro pláč.

Máme zámky, lesy, polnosti,
paláce a nemovitosti.
„A všechno to vám není dosti?“
„Kam běžíte?“ „Blejt, velebnosti!“
21. 10. 2018

MAMÁNEK
Synu můj, zkus to usadit se,
k čemu je ti“, ptá se máti,
„toulání.
V třiceti čas je oženit se,
krásných holek plno kolem
k vdávání.“

„S holkama já jen pobavit se,
pak džínsy, tričko, kecky - a pryč
uháním.
Domů mě táhne moje srdce,
v troubě přece
matičko má, buchty s mákem
voní.“

Na mamánky jsou chytračky,
džínsy, tričko, daj do pračky.
Neuteče hoch k matičce,
Kecky taky víří v pračce.

AŽ POKVETE BLBOST – 
SEŠ SAMÝ POUPĚ
Slyším pořád „Studuj se ctí,
nebloumej hloupě,
neb až bude blbost kvésti
– seš samý poupě“.
„To zírate rodičové,
s pýchou na mě teď!
Né vzdělání, tetování
žádá si teď svět!“

„Já oslnil svou vizáží 
celou fakultu,
i děkan chce otetovat 
v salónu Tattoo!
A vědecká rada UK 
s panem rektorem,
jaký piercing na pupíka – 
řeší teď problém!

Každý chce tvář vylepšenou 
jak profesor Franc,
ten až bude prezidentem, 
ví svět co je glanc!

VLADIMÍR PINTA
V tržním českém vichru
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Mojžíš v bibli zakazuje 
lidem tvůrčí vzlet!
Tělo by chtěl pámbu asi 
bez čmáranic zpět!

AŽ MUFTÍ A NÁŠ SVATÝ OTEC 
PŮJDOU DO MEKKY
Co mě nutí k emigraci, 
táhnout do říše?
Mám sto chutí, žádnou k práci!
Já chci bakšíše!

Mámu doma, s dětma špacír!
Co na to Imám?
Bude halal, zdarma kvartýr!
Mámu Merkel mám.

Kudypak za blahobytem,
kteroupak stezkou?
Mořem, plotem, kukuřicí
a pak vojtěškou!

Sjednoceno lidstvo celé,
bude na věky
až Muftí a náš Svatý Otec
půjdou do Mekky.

INZERÁT
Odpovědět na inzerát, to není jen tak,
abych něco od začátku, třeba neproflák!
Nejsem slečno, jak žádáte, vysokoškolák.
Nejsem ani průmyslovák, pouhý jen Slovák.

Plný titul jednoduchý: Nezaměstnaný.
Když se ptáte na vzdělání: Nevyučený.
Co lze říct o charakteru: Nevyrovnaný.
Jedno jenom pozitivní, nejsem prolhaný!

Zkouší, říkám si, mě stáhnout,
ňáký pan Netáhlo a dělá rozruch!
V louži stojí: „Koukej – trpím!“
Křičí „Já se topím, 
hoď záchranný kruh!“

Zachraňovat trosečníky, 
k tomu sklony mám!
Sešli jsme se a hned ptám se: 
„Stačí stovka vám?“
„Pryč s mamonem, 
dobrotou jsem vaší uchvácen.
Ve Všenorech vlastním vilu – 
jedem Rolls-Roycem.

„Nač ty všechny komedie, 
proč zkušební test?“
„Jen pokus o vtipný scénář – 
má válečná lest“.
Šli do vily, hodovali, 
po francouzsku chřest,
pak na Brdy vyrazili – 
velikány zlézt.

Nakonec se zpívá:
Není špatné na Všenory 
Rolls-Roycem se svézt.

SVATÝ OTEC A BANK OF VATICAN
Měl jsem štěstí, že jsem 
přežil při mém pokusu:
Přeplout moře Středozemní 
na Lampedusu!
Policie číhá v přístavu, 
má Evropa z nás těžkou hlavu!

Vítaj nás jen herny, 
banky, duty frý šopy!
Afričan je švorc a dutý, 
kdo to pochopí?
Snad jen papež neomylný ví,
který stát nám domov připraví!

Pryč je pýcha neb mě chytil hlad.
Ze zoufalství začal jsem žebrat!
Do novin se na noc balím, 
abych zahnal chlad.
Inzerát čtu, že dá práci 
Pražský magistrát.

Odborníka sháněj na Odbor:
Pro běžence koordinátor!
Svatý otec slíbil v promluvě:
Bank of Vatican, že dá lóve!

Vítaj nás jen herny, 
banky, duty frý šopy!
Afričan je švorc a dutý, 
kdo to pochopí?
Bank of Vatican vše zacálal
a maj vztek, že Papež moc kecal.

Náš výbor pochází z autorovy nové tvorby 
a z letos konečně vydané knihy 
V tržním českém vichru
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POCHOD SRDCÍ
Co to tak pochoduje nesměle,
ženo má, copak to neslyšíš?
Já cítím divné chvění po těle,
jak pochodový rytmus chodce samotáře,
slyším jej, co odešli jsme spolu od oltáře.
Ale to vlastně nikdo z lidí neslyší,
já naslouchám mu jenom doma ve skrýši.

Kam jdou ty kroky, řekni mi,
odpovíš: já půjdu ráda za nimi,
to moje srdce za Tebou se vydalo,
jak je možné, že jsi je nepoznal?
Údery srdce provázím Tvůj krok,
vedena cituplným kompasem,
vše ostatní my rádi propasem,
jen naše srdce ať pochodují v objetí,
neptám se, lásko má, jak je Ti,
ale zesílí souzvuk, opřou se o sebe,
když jedno umdlévá, druhé je podepře,
ta srdce už nemají žádné rozepře
dávno si sladila rytmus i chod
a obě pochodují na východ,
kde slunce pro nás odjakživa vychází,
spolu se provází, ta srdce bez frází.

POD SPLAVEM
S balvany pod splavem řeka se mazlí,
vyhlíží divoce, ale dotyk nemá zlý,
miliony roků veřejně bez studu hladí je,
vlnami nesčetnými je laská, ta Dyje.
Tak dlouho hladit chci Tvé boky,
tam kde břeh té řeky nehluboký
naše hnízdo skrývá v houští
a jen nás dva tam do něj pouští.
Přeji si, ať nikdy neskončí ta idyla,
aby nás tu nikdy nevyslídila
nemoc, zloba, nelidské záští,
ať nám v klidu stáří kůže svraští.
Dejme si tu sraz za rok v tuto dobu
a pak pořád rok co rok až do hrobu
my dva s měsícem a řekou živou,
pod známým splavem, pod milou jívou,
kde se vodní sprška v drahokamy tříští.
Ať nás tu zastihne i století příští.

TVŮJ HLAS
O Tvém hlasu dnes bych zpívat chtěl,
je v něm něha, poezie mileneckých těl.
Vždyť v Tvém hlase
kamsi poděla se 
má bázeň z odloučení,
je to pro mne poučení, 
když z telefonu ke mně hovoříš,
toť tajemná a krásná říš,
z níž tak libě, mile hovoří
Tvůj hlásek třeba o moři. 
Ale radši o lásce mi deklamuj
znovu nalezený poklade můj,
v Tvém hlasu zpívá můj splav mládí,
co na Rusavě dodnes v máji ladí
tu flétnu lásky věčně živou,
co projeví se každoročně jarní jívou,
i když plášť té něžné, žluté jehnědy
krutý podzim zbarví hrubě na hnědý
a šedě natře celé pusté okolí,
ať si lidé myslí cokoli
však v Tvém hlase
zase poděla se
má věčná bázeň samoty
ta z temných pudů prahmoty.

SAMOTA
Jenom té samoty zlé bojím se,
že mne jak obluda zadáví,
balancuji jak holub na římse,
jsem už jak sopka bez lávy.
Zůstaň tu se mnou, moc Tě prosím o to,
Ty jsi pro mne báseň, k tomu motto,
ať samota nás dva už nikdy nepotká,
neudělej ze mne nikdy sirotka!

SVATEBNÍ VÝROČÍ
Zas jedem spolu vesmíru středem
a nové plány o životě svém si předem,
stejně jak tenkrát před léty dvaceti,
svatozář nad hlavou vykvetla z práce Ti.
Před léty dvaceti - darmo vzpomínat,
naštěstí my chytili si život do tenat,
za námi krásná, rovná brázda zorána,
to je kus práce, to nestihne se od rána.

BOHUMÍR POSPÍŠIL
Pozdní vyznání
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Svatební pochod Meyerbeera, velebné tóny
tehdy jen pro nás všechny zvonily zvony
a krásné sliby, co jsem tenkrát vyslovil,
neskutečné, jak nadýchaná těla víl, 
co při měsíci zdály se mi u splavu,
tam já si pro ně s Tebou doplavu.

STAROVĚK
Toulám se v ulicích Slatiny,
vzpomínám na slůvka z latiny,
antickou krásu semitské rasy,
co se ke mně celý život hlásí,
toť pro mne nad všechny knihovny,
tajné antice podíl můj skrovný.
Celý starověk s kostnatělou řečí
nad svou dobou už jen brečí,
líto mu je, že už nežije,
zpívá si naivní pašije.
Ale my tu žijem v našem domě,
co jsi vystavěla pro sebe a pro mě.
A tak to bude, věř mi, napořád.
Vlastně i starověk měl svůj řád.

HLEDÁNÍ PRAMENE
Nevím, jak bych Ti to přesně řek�
Ty jsi pro mne pramenem všech řek,
Ty prostě jsi, nemáš zrod ni konec
a já jak divoký a s lanem lovec
po Tobě si lovím zaběhnutou ovci.
V tom podobám se nešťastnému lovci,
když kutám v Tobě počátek svých citů
a Ty nic nehledáš, Ty stále jsi tu.
Ty jsi pro mne lodní stěžeň,
záchranný pás, tajuplný žen-šen,
Ty jsi pro mne brázda, celé pole
s kouzlem sopky blízko Neapole,
Ty jsi moje tajná láska z Tichomoří,
co už celé věky ve snech mých hoří,
Ty jsi studna, co léčivý má pramen,
který napájí mne stále. Navždy. Amen.

MANŽELKA A TELEVIZE
Celý program televizní
v pocit mého štěstí vyzní.
Chovám jí nožky v náručí,
jak mi to předtím poručí.
A tyto krásné chvilky
v náručí mé spící milky,
změní se nám každý večer,
proč bych kvůli tomu brečel,

v pohodu jak v jiných rodinách,
v příšeří mne polije i nach,
když často hladívám i dál,
ten svůj milovaný ideál.

POZDNÍ VYZNÁNÍ
Ztělesněná hvězdo mého nebe,
Tys přilétla mi kdesi z vesmíru,
Tebe stvořil Pán Bůh pro mne na míru,
já navždy chci žít vedle Tebe.
Je to přání - zdá se smělé,
když už život hasne potemněle,
dohasíná, vadne, tichne,
až ten tlukot navždy ztich�. Ne,
ještě ne, ještě znovu vysát chvíli,
jen můj znavený dech ví-li,
že Ty stojíš a držíš otěže
a já stále miluji Tě. Že?

ČERVENÁ NIŤ 
Souká se dnes ze mne nitka červená,
až k Tobě ať jsi jakkoliv vzdálená,
vyhledá Tě v davu třeba na Kolišti
pro nádherné chvilky lásky příští
a za růžový prstík přivedu Tě sem,
abych zjistil vyjeveně s úděsem,
že mi mládneš, jenom já jsem starší,
co mne pořád v duchu straší.
Já na Tobě jsem jako dítě závislý,
to mi ničí všechny moje zámysly,
rád se vracím za tebou, vždyť Ty to víš,
i Ty si ráda v náručí mém pohovíš.

Naše ukázka z autorovy tvorby je 
ze sbírky Souznění, samizdat, 
Brno, 1998
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MLČETI ZLATO                  
Ztišme své hlasy,         
šetřme síly,                      
stejně nás nikdo neslyší. 

Bůh na nás líčí
černé díry
jak krysař pasti na myši.
(2015)

SYSTEMATICKÝ CHAOS
Na konci tunelu
tušíme sice světlo,
na konci světla
čeká však další tma.

Snili jsme o ráji
a vymysleli peklo,
které nás něžně objímá.
(2003)

VÍRY VÍRY
Pokud musíš přejít
přes zamrzlou řeku
- když ti to pomůže,
máš právo věřit,
že led u protějšího břehu
je pevnější.
(2003)

VSTUP ZAKÁZÁN  
Andělé strážní
hlídají
-ne Ráj,             
jen náš sen o Ráji,
aby nás nenapadlo chtít 
se do něj probudit. 
(2015)

PSÍ POČASÍ
Adam už zase
myslí na blbiny
a v Ráji hustě prší;
ještě že malá Eva
jede na prázdniny
k babičce Lucy.
(2007)

SEN O SNU
Viděl jsem Ráj,
nádhernou krajinu,
kam všichni
přijdeme po smrti.
Silné duše
tam loví a požírají
ty slabší.
(2003)

POSLÁNÍ
Tělo se zanítí
a rozpadne se v nic
a duše
zmizí zcela jistě s tělem.
Jen proto je tak vzácná,
že se rozsvítí
i ztratí
jako jiskra pod popelem.
(2003)

OPTIMISTICKÁ
Bez nás je v Ráji čisto
a plno pohody.
Všechno má svoje místo
a dobré důvody.

I bez nás je Ráj rájem,
jako byl od věků.
Když my si na něj hrajem,
on dříme v daleku.

Ať silní jsme či slabí,
ať vládne Bůh či klam,
zůstanem navždy tady
a Ráj zůstane
tam.
(2001)

HRA S JABLKEM
Někdo zas někde něco zvoral,           
šeptá Bůh Satanu.
Rájem se prohání nahá Eva, 
za ní houf Adamů!                   
(2015)

JOSEF PRSKAVEC
Nebe, peklo, ráj
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JEDNOU V BÁJI
Chtěl bych být Hadem někde v Ráji
a svádět Evy pro Adama;
jablíčka Poznání už zrají
a křupou pod nohama.

Pak tajně do snů Ábelovi radit,
když noc den přikryje:
Musíš se učit bleskurychle zabít,
než tě tvůj Bratr zabije.
(2007)

PODZIMNÍ VARIACE
Holými větvemi
dere se mlhavé svítání,
krajina pod listím
ukryla ztracený klid;
opice sežraly ovoce
ze stromů poznání,
ovoce na stromech soucitu
nechaly shnít.         
(2011)

ÚSKALÍ TEORIE RELATIVITY
I v šťastné písni
občas zazní
křivý tón,
je ve psím ráji
spousta koček
a žádný strom.
(2007)

ČEŠI JDOU DO NEBE
Dneska jsme poprvé          
skutečně dospělí; 
hrajem si na Bohy,
i když jsme nechtěli.
Hrajem si,
přestože se nám to hnusí.     
Konečně…                       
Někdo to udělat musí.
(2015)

STVOŘENÍ SVĚTA
Za šest dnů dal mu lesk
-od pouště k závěji-         
sedmý den stvořil stesk,
osmý den naději.
(2011)

KRÉDO
Ptáš se
rok po roce
a přemýšlíš
den po dni,
kdo jsi,
kam jdeš
a odkud přicházíš.
Před ďáblem
jsme si přece 
všichni rovni:
Prachy jsi,
v prachy
se obrátíš.
(2002)

ROZPOČITADLO        
Nebe, peklo, ráj,
kam tě, duše, dám?
Ještě nevím sám
a nechci se ptát.
Před pikolou, za pikolou
nikdo nesmí stát!
(2011)

BŮH SE OHRAZUJE 
PROTI KŘIVÉMU NAŘČENÍ
Jazyky jsem vám nepomát,
nezasel mezi vás nepokoje.
Přestali jste se poslouchat,
každý si melete furt to svoje.
(2015)

EVANGELIUM 
PODLE TELEVIZNÍ REKLAMY 
Svět kolem nás jsou naše hračky.     
A Bůh?
Všechno nám odpustí.
Nepotrestá své jedináčky.

Až naplní se lidstva dnové
a všechny hračky rozbijem,      
jistě nám zase koupí nové.
Tak si to pěkně užijem.                 
(2015)

Naše ukázka z autorovy tvorby pochází většinou
ze sbírky NEBEPEKLORÁJ, samizdat, Mladá Bole-
slav, 2015.
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ČEHO JE MOC…
Na Slovensku mordy řeší
tak, že padne vláda
dokonce se svědek věší
právo to prý žádá
Jenom viník stále chybí
problém nepodstatný
Je to schválně? Jsou to chyby?
Či je to vtip? Špatný
Na Slovensku asi každý
má rád velké báje
Když se týkají však vraždy
nemám o ně zájem
22. 10. 2018

ČERNÝ PETR NEVYHRÁVÁ…
Jejich vidění je ploché
Koho si vedení nehýčká?
Chovanec, Onderka, Poche
z rukávu tahají Petříčka
Je to však černý Petr
karta, která vždy prohrává
Kde vládne dvojí metr
tam není možná oprava
22. 10. 2018

CO JE DOVOLENO AUTORITĚ… 
U soudu věci se to dějí
Srp čeká důkazy, Hutka škytá
Právo propadlo beznaději
Šaška prý provází autorita:
Že dělá z hrdiny estébáka?
Je prý morální, soudce tvrdí
Zde nikdo pobouřen nehuláká?
Běda však říci, kdo jsou zmrdi
22. 10. 2018

KAM S NIMI? 
Že patří Poche do Bruselu?
Já bych znal pro něj lepší místo
za jeho kšefty pěknou celu
a asi jak ty kšefty čistou
On se cpe tam, kde vládě škodí
tak jako odsouzenci smyčka
Na vládní pomyslné lodi
bylo by lépe bez Petříčka
22. 10. 2018

TI, KDO KŘIČÍ… 
Kdo podepsal Antichartu
a tak vůbec hrbil hřbet
měl by nechat svůj prst na rtu
na mlčení zkrátka lpět
A ne řvát jak pominutý
kdo že není žádný vzor
Být morální do minuty
jinak sketa jen a škvor
Být jako ten slušný, přímý
Krmit vlastní břišní fald
najít nuly, sčítat s nimi
jako Karel Steigerwald
29. 10. 2018

CO JE EVIDENTNÍ 
Zavraždění novináři
nedojmou je vždycky:
Pro jedny se krev jim vaří
jiní jsou jak nicky
Na Slovensku vláda padá
v Saudské Arábii
mohou klidně krmit hada
když pisálka zabijí

Co je bohům dovoleno
nesmí nikdy voli
Jejich hodnoty – prý klenot?
Šutr, co se drolí
Zabili ho, rozřezali
budou ale v klidu
Vždy se ukazují svaly
jen prostému lidu

Pláče se jen nad hrobečky
kde to neohrozí
tučná konta, plné bečky
to jsou noví bozi

MAREK ŘEZANKA
Co je evidentní
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Rozhořčení tehdy schválí
když ty „špatné“ smete:
Odstupují pro skandály
každý je hned zmetek

Pokrytectví hrdě nosí
ti, kdo „slušní“ zvou se
ohrnují svoje nosy
nad propastí – kousek
Války klidně odsouhlasí
květnatými slovy
Co je nejhorší? Tak asi
když se pravda poví

Když se svinstvo svinstvem nazve
přímo, bez obalu
a když kýče vezmou za své
jako trůny králů
Když je faleš obnažená
jak tuctová štětka
Když se bídný beze jména
s pochopením setká

To pak „urození“ šílí
co že se to děje
že když kradli, „naši milí“
tak jsou za zloděje
Nenávist v nich přímo kypí
pravdu za lež mají
A když spálí se jim slipy
jsou docela v háji
17. 10. 2018

SPECIÁLNÍ DRUH
Co je Česká televize?
Velký humbuk, žádná vize
(Alternativní: Křivější, 
nežli věž v Pise, 
Černá díra na peníze, 
Ta, co šlape za provize, 
Ta, co nechá pravdu zmizet, 
Co je lehká při vší tíze, 
Živná půda pro kolize, 
Plod, jenž nejde nikdy sklízet, 
Přečtěte si v analýze, 
Po lži jedna velká žízeň, 
Ta, která vám dodá trýzeň)
To je ta, která vás děsí
ze židlí vás zvedá
Děvka, kterou platíte si
která vám však nedá

PAK LZE SÁZET… 
Že prý muži svatba svědčí?
Nejeden se zklamal
Ten, který pak všechny předčí
jmenoval se Džamál
Úřady ho pěkně zničí
hlavně ambasáda
„Jako doma“ - v zahraničí
divný hlas ho žádal
Papírování je kruté
někoho i mučí
Za Skripala mají smutek
Džamál jim hnul žlučí
V jeho prstech prsty nemá
(vytrpěl si ale mnoho)
Putin – a tak toto téma
ze stolu smést mohou
Diplomaté zůstávají
zbraně v kursu budou
Hodnoty? Jsou dávno v háji
Morálka je chudou
Jménem peněz, drazí
spojenci, jen jezte
A že náhodou jste vrazi?
Přejdou to gestem
Ve válkách se lidskou krví
barví bílý křemen
Nepohnou se jejich brvy
když se zhroutí Jemen
Lidský život? Není ničím
když zní propaganda
O pravdě pak snad už křičí
jenom Jakub Janda
Bělehrad i Irák mají
na svědomí „dobří“
Žijeme prý šťastně, v Ráji
kde není jed kobří
V čem jsme tedy lepší, jiní
než za doby Husa?
Když odpustky Mistr zmínil
byl pro církev hnusák
Pokrytectví opět sytí
pysky našich elit
z nichž je mnohým nejspíš k blití
Jak jim ale čelit?
Nebaštit, co pěkně halí
ušlechtilé fráze
Mějme metr jeden. Stálý
Pak lze něco sázet…
24. 10. 2018
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Dvacáté osmé září
Dvacáté osmé září
Mnichovská zrada
Černě září
Cpou nás ve chřtán
Nacistické zrůdě:
„O nás bez nás!“
V rámci vrávoravé chůze
Žvaní že prý zachraňují mír
Ač Evropu uchvacuje
Jedovatý štír
Připravující dobití světa
O rok později Evropa
Již ve válce sténá
(1. 9. 1939)

Zaberou Poláci
Zaberou Poláci
Po Mnichovu Těšínsko
(10. 1938)
Vyčistí prý
České peříčko
Rozbijí zásobování
V regionu
Chovají se nadutě
– u sta hromů
Nemají tušení
Že přijde mučení
Že si je zabere Hitler
Nevděk Čechů
Na Těšínsku
Polák sklízel
(9. 1939)

Jih a východ Slovenska
Jih a východ
Slovenska zabrali
Po Mnichovu Maďaři
Slovenština se konečně
Pomaďarští
Zabrali i Podkarpatskou Rus
Budete na Maďary dřít! Kuš!
Židy časem odešleme
Nacistům do Oswietimi
Zbudou po nich
Jen kouřové stíny

Maďarsko bu-
deme bránit
Do posledního

muže
I kdyby admirál
Horthy
Abdikoval z vlastní
vůle

Po Mnichovu Slovensko
Po Mnichovu Slovensko
Ovládli luďáci
Jih a východ zabrali
Maďarští tvrďáci
(11. 1938)
Krutý národnostní útlak
Rodnou slovenštinu: ,Spal!, pak
Povinně se musíš modlit
Za možnost pomaďarštit se
Plivat po rodné slovenštině
Na rozkaz Hitlera
Se zbytek Slovenska
Odtrhne od Čech
(14. 3. 1939)
Čechy a Moravu vzápětí
Zabere nacistický běs
(15. 3. 1939)
Luďácký slovenský
Klerofašistický stát
S nímž si bude Hitler
Jak kočka s myší hrát

Křišťálová noc
Křišťálová noc
Nacistický lov
V nacistické třetí říši
Krev Židů prýští
Každá pátá synagoga
V plamenech
V zabraných českých Sudetech
Vypálená každá
Třetí synagoga
Sudeťáci zašlápnou prý
Líp Židy do hovna
Než-li říšští Němci:
„Svého Žida střel si!“

JAN ZEMAN
Československo 1938 – 1945. Díl 2.
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(9. / 10. 11. 1938)

Již za druhé republiky
Již za druhé republiky
(1. 10. 1938 – 14. 3. 1939)
Zakázali komunisty
Zrušili parlament
Marný lament
Klerikální polofašismus
Cílem prý vyhřeznout
Komunismu hnus
Připravuje se
Plná fašizace
Československa
Luďácká slovenská
Nacistická česká

Zabrali nacisté zbytek Čech
Zabrali nacisté zbytek Čech
Na škaredou středu
(15. 3. 1939)
Tlustý balík zatykačů
Z Berlína do Prahy vezu
Byť počasí nepřeje
Padá mokrý sníh
Možné jsou i závěje
Ze žalu pít
Nepoužili pumu
Devalvovali korunu
Degradovali život
Zřídili Protektorát
V něm divný skřípot
Konopný špagát
Zatýkání od prvního dne
V novinách se denně čte
Seznam popravených
V černém rámečku
Prý říšská ochrana
(pro nacistů smečku)

Obsadí nacisté Prahu

Obsadí nacisté Prahu
(15. 3. 1939)
Zřídí nechvalný protektorát
Pro tentokrát
Do brzkého konečného
Vyřešení české otázky
Nejen pro antifašisty
Pro Židy cikány

Přichystány oprátky
Zřizují koncentrační tábory
Později je doplní i
O plynové komory
Vhodnou třetinu
Čechů poněmčí
Zdravou třetinu
Čechů vysídlí
Nepřátelskou třetinu
Čechů vyhladí
Český prostor germánský
Už na věčné časy bude
Po nesouhlasících jen
Mastný flek zbude

„Zřizuje se Protektorát …“
„Zřizuje se Protektorát
Čechy a Morava!“
Pro tentokrát
Se ještě dnes
Nevykoná poprava
„Občanům protektorátu
Zajistíme ochranu
Kdo se proti nám postaví
Kdo nám padne do spárů
Popraven neprodleně bude
I za poslech cizího rozhlasu
Se ke zdi půjde
Vyčistíme zemi od Židů cikánů
Nehodí se do rasových plánů
Naší tisícileté Třetí říše
Poctivě pracovat musí se!“
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MŮJ KRAJ
Ten kraj, kde země rodí kamení
a kde jsou lidé sami k sobě přísní,
kde živá voda řeči pramení,
tajemná líheň pohádek a písní,
kde místo révy rostou brambory
a na dně řek se zlatá zrnka třpytí,
kraj, kde se žije všemu navzdory,
kde z lesů slyšíš vlkodlačí vytí, 
kde ze svatby se chodí zvesela
a ze hřbitova pokorně a zticha,
vystrkov, kde si o věž kostela
oblaka třou svá vodnatelná břicha,
kraj, který voní jako včelí plást, 
kde skřivan zpívá nad rozkvetlou mezí
a mamince je teprv sedmnáct,
jak zrezavělý hřeb mi v srdci vězí.

ČESKÉ MOŘE
České moře, dárek od Shakespeara,
pohádkový omyl, který potěší,
cosi jako láska, naděje a víra,
moře pro neplavce, moře pro pěší,
moře bez vody a bez příboje,
nekonečné moře všeho, co bys chtěl,
moře mrtvých mýtů, moře nepokoje,
moře utonulé v buňkách našich těl,
moře sebeklamů, moře nebezpečí,
moře, které mumlá vyhynulou řečí,
zamořené moře, moře našich dob,
moře, z něhož zbyly útesy a břehy,
zkamenělé moře milosti a něhy,
moře hoře, naše kolébka i hrob.

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.

BYLI JSME A BUDEM
Na motiv J. V. Sládka

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

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

Místo vřavy boje
zacinkají klíče;
milujeme svoje
historické kýče.

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

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

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

PRAVDA O PRAVDĚ
Pravdy je nám třeba, i když bolí.
Ale netřeba ji do nás
vtloukat holí.

JIŘÍ ŽÁČEK
Má vlast

Fo
to

 V
ác

la
v 

Od
eh

na
l

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 50



51

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

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

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

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

Je to dobrá metoda
pro řešení krizí:
kde se vede dialog,
všechny spory zmizí.
---------------------
Skeptik v tomhle řešení
vidí problém jeden:
až se doga nažere,
vořech bude sněden.

MÁ VLAST
Ta země, která rodí kacíře
a uhrančivě krásné zlatovlásky
kde všichni věří jen své nevíře
a gramofony chrčí Škoda lásky,
kde místo zlata třpytí se jen kyz,
kde příliš často radost hořkne v hoře,
odvěká kořist hrabošů a krys,
kde všechny cesty vedou k Bílé hoře,
kde sprostá lež se veze v kočáře
a pravda s láskou táhnou cestou pěší,
dědičná země kata Mydláře,
kde mřít je těžko a žít ještě těžší –
A přece jsi jí čím dál blíž,
i když ji zapřeš. Nemáš na vybranou
Neseš ji v sobě, věčný kříž –
svou zemi krásnou, zemi milovanou.

ODKAZ PŘEDKŮ
Pamatujte,
synkové a dcery:
tam, kde tuční pupky,
hubnou charaktery.

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.

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

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

ČESKÉMU HONZOVI
Jdeš-li světem s holou řití,
nevěř všemu,
co se třpytí!

ORNITOLOGICKÁ ZPRÁVA
Otevři oči, projdi okolí:
podivných ptáků spatříš celé tlupy.
Bývali Češi národ sokolí -
teď se nám doma přemnožili supi.
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Poučení z polistopadového vývoje
KAREL SÝS

Zdůrazňování a přikrášlování místa nějakého člo-
věka v dějinách strany byl způsob, jak ospravedlnit ná-
roky na vůdcovství v současnosti, a znevažování místa
protivníka bylo jednou z metod sloužících k odmítnutí
jeho nároků. 

Americký historik Robert C. Tucker ve svém životo-
pise Josifa V. Stalina napsal:

„Dějiny strany a revoluce se staly jistým druhem
posvátných dějin, v nichž osobní dějiny hlavního před-
stavitele – to znamená jeho stranická minulost – měly
jak pro něho, tak pro jeho přívržence velký politický
význam. Kdo vstoupil do strany, jaké počáteční revo-
luční hrdinské činy mu šlo připsat, jaké názory zastával
nebo podporoval ve vnitrostranických diskusích v růz-
ných dobách, jakou roli skutečně hrál v revolučních
událostech a jaké vztahy udržoval se zakladatelem
strany – takové záležitosti politického životopisu za-
čaly zasahovat do politických věcí. Zdůrazňování a při-
krášlování místa nějakého člověka v dějinách strany
byl způsob, jak ospravedlnit nároky na vůdcovství
v současnosti, a znevažování místa protivníka bylo jed-
nou z metod sloužících k odmítnutí jeho nároků. Každá
vůdčí postava získala nezadatelný zájem na svém re-
volučním životopisu, a sepisování dějin strany neboli
kolektivního životopisu hnutí se do značné míry stalo
tím, zač bolševický historik Michail Pokrovskij jednou
označil sepisování veškerých dějin – ‚politikou promí-
tanou do minulosti‘.“

Měl na mysli porevoluční dobu v Rusku, ale totéž
platí i pro pokontrarevoluční dobu v Česku.

Málokdo se může pochlubit, že si na Národní třídě
lehl vedle studenta Růžičky, figury nastrčené Bezpeč-
ností, přeživší jen úradkem bohů. A tak všem těm Ko-
cábům převratu nezbývá než vymýšlet si „zásluhy“ ex
post. Mylně se domnívají, že dějiny snesou vše.

Do každého nemohl ani bohatý Západ nacpat tolik
melounů jako do Havla. Navíc by to bylo kontrapro-
duktivní, Spasitel smí být jen jeden. 

A tak se nedávno včerejší o překot stávali dnešními,
aniž pochopili, že zůstanou věčně včerejšími. Obrátili
futra bez ohledu na to, jestli jim nové maskáče padnou. 

Inu, jsme v Čechách. Zatímco se Maresjev plazí, Če-
cháček se směje: Mrzák. A navíc Rusák!

Rusáci nás mohli a měli nechat vyhnít. 
Za Protektorátu se smáli jen do hrsti, poté co za-

vřeli na dva západy. Vyrojili se až 9. května. Je mi líto

těch, kdo za tyhle
lemry nasadili krk
a přišli o hlavu. Lituji
Fučíka i generála
Eliáše.

Střídavě jim staví
a bourají pomníky,
mění tabulky s názvy
ulic, a co nejhoršího
– lžou vlastním
dětem.

České bahno už
dávno není léčivé.

Lev Davidovič Trockij, po Adolfu Hitlerovi nejčastěji
se objevující figura na obrazovkách českých televizí,
a tedy ikona zaručeně salonfähig, při odsouzení so-
ciální demokracie a jejího souhlasu s reformní opo-
ziční činností v systému buržoazní společnosti
a jejího právního řádu bez obalu prohlásil: „Skutečná
bolševická tendence se střetávala s pravicovou ten-
dencí jisté části bolševiků, kteří při každém rozho-
dujícím přelomu přijímali fatalistický, váhavý,
sociálnědemokratický a menševický přístup k revo-
luci, jako by revoluce byla jakýmsi nekonečně dlou-
hým filmem.“A s chutí citoval Vladimíra Iljiče Lenina:
„Obracet se na tuto vládu (rozuměj prozatímní vládu
Kerenského) s návrhem na uzavření míru je totéž
jako kázat o morálce majiteli nevěstince.“ Za Keren-
ského si dosaďte libovolného polistopadového stát-
níka a budete se cítit jako doma.

Nedávno jsem slyšel příběh „disidenta“, který
údajně bojoval proti režimu nevšedním způsobem. Do
prodejen prý montoval zvláštní nafialovělé světlo, aby
maso vypadalo odporně a poškodil tak znárodněné
masokombináty a zároveň budil odpor masachtivých
občanů vůči režimu. Těžko si vymyslet větší blbost,
nebo snad většího blba? 

Čecháčkové, štěkáte jeden na druhého jako psi pro
kousek režimního sousta, a už zase nadáváte. Stěžují
si už i ti, co krváceli na listopadových barikádách. Za
co, panebože, za co? 

Jen abyste nepropásli okamžik, kdy už se to zase
nebude smět. Jenže tentokrát nepostačí zamknout se
v obýváku, ba ani na záchodě. 

Velký Bratr má konečně Oko a Ucho všude!
11. 9. 2018
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• Podporujete ocenění komunistického básníka
Karla Sýse státním vyznamenáním. Na Facebooku vy-
světlujete, že vás v tomto kontextu ideologie, kterou
reprezentuje pan Sýs, až tolik nezajímá. Mohu se ze-
ptat proč?

Byla oceněna celá řada umělců, a jak jsem uvedl,
ocenění se dává za nějakou tvorbu. Takže já už se
k tomu dál vyjadřovat nebudu. Co jsem potřeboval,
jsem uvedl.

• Vy píšete, že vyznamenání dostali i horší. Mám to
tedy chápat tak, že v tomto trendu máme pokračovat?

Pan Sýs se dopustil nějakého trestného činu, je evi-
dován v nějakých svazcích, nebo v čem je jeho pro-
blém podle vás?

• Státní vyznamenání je odměna za to, že člověk
udělal něco nad rámec své profese, že něčím vynikal.
Základním limitem není, zda byl trestně stíhaný nebo
se dopustil trestného činu.

Pan Sýs patřil k básníkům, kteří v 70. a 80. letech
tvořili kvalitní poezii, a já si myslím, že za to může být
oceněn státním vyznamenáním. Tvořil i v pozdější době.
Takže z tohoto pohledu respektuji návrh, který předložil
pan Černík a k němuž se připojili ještě někteří další po-
slanci. A to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct.

• Nemá to vyznamenání ocenit celoživotní práci,
a nejen 70. a 80. léta, jak uvádíte?

Je potřeba si přečíst statut příslušných vyzname-
nání. Pokud se na tom usnesla Poslanecká sněmovna,
pokud pro to v podstatě jednomyslně hlasoval podvý-
bor pro státní vyznamenání, tak tam k tomu nemám
co dodat.

• Já chci jenom pochopit váš postoj.
Jako co chcete pochopit? Byl navržen, prošlo to

podvýborem, prošlo to sněmovnou a bude na prezi-
dentovi republiky, jestli se rozhodne, že toto navržení
bude akceptovat.

• Má dostávat vyznamenání někdo, kdo zpochyb-
ňuje listopad 1989 a přirovnává ho k mnichovské do-
hodě? To zní, jako by zpochybňoval demokracii.

Jednou podstatnou věcí demokracie je svoboda ná-
zorů. Každý má právo vyjádřit svůj názor a buď je
v menšině, nebo ve většině. Já oceňuji zejména lite-
rární tvorbu pana Sýse. To vyznamenání bude za zá-
sluhy v oblasti kultury, nikoliv za zásluhy v oblasti
politiky.

• Podle vás by
tedy mohl dostat vy-
znamenání třeba
i Ivan Skála nebo
paní Švorcová. I oni
by si podle vás oce-
nění zasloužili?

A vy si myslíte, že
třeba občany, kteří
se dívají na seriál Žena za pultem, by nepotěšilo oce-
nění paní Švorcové? Já neříkám, že bych ji navrhoval.
Já se ptám, jestli by občanům této země vadilo, že paní
Švorcová za seriál Žena za pultem dostala ocenění.

• Rozhodně by to bylo kontroverzní vzhledem
k tomu, jak byla aktivnív antichartě a jak vystupovala
po roce 1989. Byla to reprezentantka komunistického
režimu, podobně jako pan Sýs.

Reprezentantů komunistického režimu je ve vrcho-
lových funkcích a orgánech poměrně hodně. Takže ne-
kádrujme lidi, jako se to dělalo v minulosti. Já znova
opakuji, že oceňuji tvorbu pana Sýse v určitém období.
Myslím si, že jeho počáteční tvorba si ocenění za-
slouží. I některé jeho pozdější práce z 90. let nejsou
úplně bezvýznamné a tím bych to skončil. Já jsem
řekl, že jde o ocenění v oblasti kultury.

• A neselhal pan Sýs?
To se zeptejte pana Sýse.
• Vy chcete, aby byl oceněn.
Vaše otázky se točí v kruhu. Nevím, o čem chcete

dál hovořit. Já jsem řekl, že oceňuji jeho literární
tvorbu, a tím to považuji za uzavřené. Ve sněmovně je
200 poslanců, kteří mohli mít zcela odlišný názor od
podvýboru pro státní vyznamenání, který akceptoval
pana Sýse jednomyslně. Nestalo se tak, takže je na-
vržen a je na panu prezidentovi, jak se k dané věci po-
staví. Všechno, co v tom hledáte, je podle mého názoru
nepodstatné.

• Nemá být součástí vyznamenání i to, že je ten člo-
věk nějakou morální autoritou?

Umění souvisí se svou dobou, reflektuje svou dobu
a odpovídá své době. Znovu říkám, máte pocit, že pan
Sýs je nějakým způsobem evidován, spolupracoval
s StB nebo udával? To, že vyjadřuje názor, který není
většinový, ještě nemusí znamenat, že za uměleckou
tvorbu nemůže být oceněn.

Sýs má jen jiný názor, nekádrujme ho. Švorcová si
asi medaili nezaslouží, říká možný ministr kultury
KATEŘINA FROUZOVÁ hovoří s ANTONÍNEM STAŇKEM
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• Ocenění tedy nemusí zohledňovat celoživotní
práci, ale třeba jenom nějaký výsek v životě toho člo-
věka. Chápu váš postoj správně?

To jsem neřekl. Pan Sýs tvoří umělecky do součas-
nosti. Já oceňuji jeho uměleckou činnost, nic nevytr-
hávám, nic nevysekávám, jeho jmenování tak, jak bylo
schváleno, je za zásluhy v oblasti kultury.

• Četl jste nějaké texty pana Sýse na Parlamentních
listech?

Já jsem četl poezii pana Sýse. Četl jsem jeho tvorbu
90. let, já se v případě pana Sýse zajímám o kulturu.
S jeho politickými názory nemusím souhlasit. V mno-
hém s ním nesouhlasím. Na hodnocení událostí v li-
stopadu 1989 mám jiný názor, proto neudělujeme
panu Sýsovi vyznamenání za zásluhy o stát, ale v ob-
lasti kultury.

• Čistě teoreticky, kdyby byla navržena paní Jiřina
Švorcová, hlasoval byste pro ni?

Obávám se, že bych pro paní Švorcovou asi nehla-
soval, protože se domnívám, že její umělecká tvorba
je jen v rámci jednoho seriálu, kam významněji zasá-
hla. Přiznám se, že co se týče její filmové tvorby, tak
v tuto chvíli přehled úplně nemám. Paní Švorcová
myslím ani navržena nebyla, takže jsem neměl důvod
se s její filmotékou seznamovat, předbíháte událost.
Ani pana Sýse jsem nenavrhoval. Pouze jsem si osvojil
návrh, a jistě vás pan Pikal informoval o tom, že jsem
nebyl sám. Takovýto návrh v tuto chvíli ve sněmovně
není, ani v žádném jejím orgánu, takže se bavíme
pouze hypoteticky, a tudíž nepodstatně.

• A třeba Ivan Skála?
V případě pana Ivana Skály, jestliže by byl navržen,

bych se musel probrat jeho tvorbou, musel bych se
podívat, co tvořil, musel bych si to nějakým způsobem
zopakovat, protože už mám dlouho od vysokoškol-
ského vzdělání, a tudíž ani teď nejsem schopen vám
k tomu něco říct. Ale s tvorbou pana Sýse jsem se se-
známil, četl jsem si nějaké věci, znám jeho tvorbu 70.
a 80. let. Podsouváte mi nějaké jeho politické názory,
s kterými nesouhlasím, ale já se bavím o jeho umě-
lecké tvorbě. 

• Budete možná ministr kultury, proto mě zajímá
váš názor v téhle věci.

Já už bych ten hovor ukončil, točíte se neustále
v kruhu.

• A myslíte si, že by mělo Česko po zkušenostech
s komunistickým režimem oceňovat někoho, kde je
zastáncem sovětského a proruského výkladu dějin?

Dívala jste se na výsledky voleb do Parlamentu ČR?
Kolik poslanců má KSČM?

• Ano, 15.
Dívala jste se na to, kolik lidí volí KSČM? Zaregist-

rovala jste, že KSČM nebyla postavena mimo zákon?
To znamená, že každý, kdo v této zemi vyjádří jiný
názor, než bude v danou chvíli většinový - a nemusí to
být zrovna komunista - bude ostrakizován a nebude
mít nárok na státní vyznamenání? Myslíte si, že pan
Sýs znárodňoval v roce 1948?

• To nepředpokládám.
Tak čeho se ten člověk dopustil? Má pouze jiný

názor na politické věci. A já se neztotožňuji s vyzna-
menáním kvůli politickým názorům, ale za literaturu.
Jediné, k čemu jsem se přihlásil, je předložený návrh,
návrh byl projednán příslušným podvýborem a schvá-
len Poslaneckou sněmovnou. Tam byly dva mecha-
nismy, které - pakliže by byl jiný názor - mohly být
korigující. Jenže nebyly a tím tato záležitost pro mě
končí, protože definitivní rozhodnutí je výhradně
v rukou prezidenta.

*Pan Sýs například napsal o multikulturalismu: "Bri-
tánie, Francie, Holandsko, Itálie, Německo i USA na ba-
revných podlidech založily své bohatství. Obsazování
filmových rolí černoušky to nespraví ani v Hollywoodu,
kde se zoufale snaží párovat bílého s černým a nao-
pak, dnes, pokud možno, přihřáté." S tím se ztotožňu-
jete?

To jsou názory, v nichž bych zcela jistě s panem
Sýsem polemizoval, multikulturalismus rozhodně není
postavený na tom, že jakákoliv menšina dostane víc
rolí. Multikulturní má být společnost, má být takto vy-
chovávána, možná má být transkulturní, to je otázka
debaty o pojmech. Znovu říkám, že mne v tuto chvíli
jeho politické názory nezajímají. Toto není o kultuře, to
je politický názor.

28. 5. 2018
Zdroj https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stanek-

rozhovo/r~5a500be8626a11e88807ac1f6b220ee8/
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Dostal jsem se na Českém rozhlasu Plus do de-
baty se spisovatelem Lubomírem Brožkem, který
bránil návrh na vyznamenání pro básníka Karla
Sýse. Činil tak pozoruhodným způsobem. Podle
pana Brožka bychom neměli v souvislosti s vyzna-
menáním ideologizovat umění a tvorbu, neměli by-
chom je nijak politicky lustrovat, protože umělecký
talent nemá s politikou nic společného.

Krom toho ideologie, pravil pan Brožek, je přece,
jak víme, falešné vědomí, zatímco „předmětem
umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása“
(citovaný tu Oscar Wilde se možná poněkud zavrtěl
v hrobě).

Je fascinující, že se do veřejného diskursu do-
stávají motivy hegelovské a později marxistické fi-
lozofie právě v souvislosti s problematickými
vyznamenáními pro intelektuály a umělce bezpro-
středně navázané na určitou politickou skupinu,
v tomto případě přímo na Komunistickou stranu,
která má marxismus (stále ten vyčpělý, formalis-
tický z dob VUML) dál ve své ideologické základně.

Vždyť právě lidé jako Karel Sýs vytvářeli v nor-
malizačních desetiletích ono „falešné vědomí“ ko-
munistické ideologie, za nímž se skrývala násilná
podstata socialistické nesvobody, a v tomto „faleš-
ném vědomí“, máme-li soudit podle Sýsovy pore-
voluční tvorby, dnes autor směle pokračuje dál.

Těžko tu tedy oddělovat ideologii od umění, když
je sám autor ideolog! U komunisty, kterého vyzna-
menal československý prezident Gustáv Husák
ještě v roce 1989 titulem zasloužilý umělec, a který
neúspěšně kandidoval v nové České republice do
Senátu, a celou dobu byl navázán na publikační síť
komunistické strany, to jednoduše nejde.

I Sýsova „nová“ porevoluční tvorba je skrz na
skrz ideologická a žádná wildeovská složitá krása
se v ní nezjevuje (erotickou rovinu Sýsova psaní,
často poněkud nutkavou a perverzní, nechme ra-
ději zcela stranou estetiky i politiky).

Špatná otázka
Otázka po oprávněnosti vyznamenání pro Karla

Sýse je panem Brožkem, ale i možným budoucím
ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD), od
počátku položena špatně. Nejde totiž o to ctít rozdíl
mezi politikou a uměním. Státní vyznamenání ne-
jsou kulturní ceny! Neshodují se na nich odborníci
na literaturu či literární kritici.

Státní vyznamenání jsou politická ocenění, která
uděluje české politické společenství, založené
Ústavou v roce 1993, v níž jsou hned v preambuli
jasně vymezeny hodnoty a směřování tohoto spo-
lečenství. Zákon o Státních vyznamenáních z roku
1994 navíc hned v prvním paragrafu jasně říká, že
„propůjčením nebo udělením státních vyzname-
nání České republiky jednotlivcům oceňuje stát je-
jich vynikající občanské zásluhy o budování
svobodné demokratické společnosti, výsledky
práce, úsilí o obranu vlasti, hrdinské a jiné výji-
mečné činy".

Po dosti intenzivní četbě textů pana Karla Sýse
si troufám tvrdit, že tomuto prvnímu paragrafu
jeho dílo nijak neodpovídá. Ze všeho pak nejméně
lze říci, že by se tento básník nějak výrazně zasa-
zoval o utváření svobodné demokratické společ-
nosti, tedy o prohlubování onoho politického
společenství, jež vytváří český stát – Českou re-
publiku.

O možné či nemožné „složité kráse“ básniček
Karla Sýse se můžou třeba bavit kritici v kavárnách
nebo na stránkách literárních časopisů, z pohledu
zákonem definovaného smyslu státních vyzname-
nání však platí jednoduchá pravda – ne, na vyzna-
menání to opravdu není.

Poslanci, kteří pro navržení Karla Sýse na státní
vyznamenání hlasovali, na tuto základní souvislost
smyslu vyznamenávání zjevně nebrali žádný ohled.
Pokud ji nevezme v potaz ani prezident republiky,
který tak několikrát v minulosti učinil, bude to jen
další potvrzení toho, že se české politické spole-
čenství vnitřně velmi podstatně mění, neboť často
vůbec nectí zásady vlastní společenské smlouvy,
na níž se před 25 lety ustavilo.

Karel Sýs s dnešní medailí za zásluhy na hrudi
by mohla být jen nevinná drobná hloupost politické
reprezentace, nebyla by ale zdaleka první. I proto
lze za ní vidět hlubší krizi legitimity, která dříve
nebo později může vést k tlaku na sepsání nové
společenské smlouvy, v níž „falešné vědomí“ zase
začne psát své kýčovité sociální básně.

31. 5. 2018
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

domov/spor-o-syse-talentovany-basnik-nebo-ko-
munisticky-ideolog-vyznamenany-minulym_1805
311701_dp

Jednoduchá pravda o medaili pro Karla Sýse
PETR FISCHER
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ČECHAMI OBCHÁZÍ STRAŠIDLO
KAREL SÝS
(Rozhovor s básníkem a spisovatelem Karlem Sýsem pro Parlamentní listy, ptal se jav)

• Proč se podle vašeho názoru rozpoutala taková
kampaň kolem návrhu Sněmovny na udělení stát-
ního vyznamenání právě vám?

Zřejmě jsem příliš narušil jejich pohodlné kruhy.
Většinou nemají ani ponětí, kdo jsem. Nic ode mne
nečetli. Nevědí, čím jsem nebezpečný, ale říkali to
v televizi.

I Heydrich moc dobře věděl, co je Vančura zač
a proč je nebezpečný. Takhle nezacházeli ani Ko-
houti a spol. s Nezvalem, Bieblem… Zřejmě mám
taky skočit z okna.

V roce 1941 píše žumpa české žurnalistiky Arij-
ský boj:

„Podívejme se na naši Akademii a její literární
třídu. Tam kolem básníka Machara kupí se pěkná
levičácká společnost, Hora, Kopta, Majerová a jiní.
To jsou naši nesmrtelní, levičácky orientovaní, kteří
bohorovně sedí na Olympu a dívají se s pohrdáním
na takové Zavřely.“

A v dalším čísle:
„Vtírá se nám do pera poznámka, proč jsme

u nás již dříve sami neprovedli označení Židů. Proč
musíme vždy přijít později? Proč? Proč???“

Stačí jen zaměnit slovo Židé za slovo komunisté.
A v čísle 50-51:
„Emanuel z Lešehradu otravoval lid levicovou li-

teraturou.“
Arijský boj udával zákeřně – zveřejňoval totiž

i domovské adresy napadaných, aby je případný
„národní mstitel“ mohl vyřídit fyzicky.

Jaký je rozdíl mezi Arijským bojem a mezi de-
nunciacemi jakéhosi Kadlece, který udává mé
údajné příznivce?

Jeden prý „často publikuje v literárním časopise
LUK (dříve Obrys-Kmen), příloze Haló novin, kterou
vydává filiálka KSČM, Unie českých spisovatelů, je-
jímž je Karel Sýs předsedou“.

Zločin nad zločiny!
„Výbor národní kultury je ovšem také prodlou-

ženou rukou KSČM – ostatně sídlí na stejné adrese
(ano, v ulici Politických vězňů).“

Číslo popisné jemnocitně vynechal.

Jedna z příznivkyň „je výkonnou ředitelkou
Klubu českých a slovenských spisovatelů a píše
básně. Byla přispěvatelkou… prokremelských Li-
terárních novin.“

Jestlipak si Literárky předplatil Putin?
Jeden z pomýlených je „komunistickým spiso-

vatelem a členem Unie českých spisovatelů“.
I tak to stačí na žalobu!
Jiný můj příznivec „je básníkem a literárním kri-

tikem. Za komunismu publikoval v literárním ča-
sopise Kmen, jehož posledním předrevolučním
šéfredaktorem byl právě Sýs“.

Za komoušů dokonce také dýchal, jedl a pil.
Obžalovací spis zpravidla začíná slovy: „Jako

příznivec všeho prokremelského, tedy i KSČM, také
hojně přispívá do časopisu LUK.“

Holt jsou to všecko kmenoví lukostřelci!
U jiného vadí muzika, druhdy život Čechů: „Je

hudební historik, rusista a zpěvák, po léta je také
moderátorem českých vystoupení Alexandrovců.“

Americký ministr obrany James Forrestal v roce
1949 vyskočil z 16. patra s výkřikem: „Rusové přichá-
zejí! Rusové jsou tady!“ Šílenství je zřejmě nakažlivé.

• Proč se podobné otázky, zejména ohledně
uměleckých aktivit za minulého režimu, nekladly
jiným adeptům resp. poté laureátům? V čem tkví
vaše výjimečnost v tomto smyslu?

Když jsem dva roky šéfoval samostatnému
Kmeni, ale i dřív, tiskli jsme spisovatele, kteří takz-
vaně nebo opravdu nemohli. A to se kupodivu ne-
odpouští. Věřil jsem, že se podaří spojit všechny
proudy literatury. Ale to jsem byl vedle. Smyslem
převratu bylo naopak zničit „protivníky“. A ti, kdo
se snažili o nějaké spojování, byli nebezpeční.
Mnozí spisovatelé už v Kmeni odmítali tisknout, už
věděli, že by si pokazili kádrový profil.

Skála a Pilař nikomu nevadili. U nich se předpo-
kládalo, že vymřou. Vadil jsem já, vadil Jaromír
Pelc, vadil Michal Černík, vadil Jaroslav Čejka…

Dnešní šéfredaktoři, profesoři item denuncianti
se třásli na ještě nevychladlé židle a ještě se tím
chlubí! Jak si všiml Jiří Jírovec:
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„Sýs byl v roce 1989 šéfredaktorem časopisu
Kmen. Dostal padáka, tedy výpověď, či ještě jinak,
vyhodili ho. Bohatost českého jazyka umožňuje akt
vykopnutí popsat k nepoznání. Michael Třeštík,
který Kmen převzal, v dokumentu ČT o Sýsovi říká:
‚Jeho politická a lidská pověst byla dost příšerná
a tak jsem ho potřeboval v redakci nemít.‘ Naproti
tomu Sýsův internetový životopis se omezuje na
konstatování: ‚Jako zastánce politiky komunistické
strany z redakce Kmene v listopadu 1989 odešel.‘“

Vypadnout, nechtít, odejít. Vypadnout nechtěl,
byl odejit.

• Není to spíše tak, že sloužíte jako zástupný
terč, skrze nějž jest trefováno do prezidenta?

Je to samozřejmě útok obchvatem na prezi-
denta. Na mně si rejžkové, peňásové a putnové za
třicet let přece dostatečně zgustli. Vypadalo to, že
už všechnu žluč vylili a ejhle! Přece jen se jim vy-
tvořila nová.

Dnes, kdy většina mobiloidního národa nemá
o poezii ani páru, udržuje se český básník již 14
dní na obrazovkách a v novinách? Když jsem v TV
poslouchal, jak o mně hovoří tak vysocí pánové
jako Drahoš nebo Kalousek, s nimiž jsem nikdy
neměl a nikdy nechci mít nic společného, bože, při
každém vyslovení jména Sýs nebo Sís anebo Süss
jsem se zachvěl strachy, že jsem něco provedl.

• Vyčítají vám, že jste se měl podílet na kádro-
vání a zakazování jiných spisovatelů před rokem
1989. Ruku na srdce - opravdu jste nikdy nevyužil
možnosti oficiálního autora, který může ovlivňovat
dění v celé literatuře?

Co to je oficiální autor? Je to třeba Páral, Hrabal,
Adolf Born, anebo třeba Česká filharmonie, česká
fotbalová jedenáctka – ti všichni vesele hráli, zpí-
vali, malovali, psali a veršovali.

Myslíte tedy, že měli přestat hrát, kopat, psát
a tisknout básně?

Jediné, co mohli udělat, bylo snažit se o ná-
pravu. Nejzuřivěji mi spílají ti, co se o žádnou ná-
pravu kromě svého bankovního konta nestarali
tenkrát ani dnes.

Když jsem navrhl Jaroslava Foglara za člena
Svazu českých spisovatelů, po čemž toužil, proti
byl jen Ivan Skála a prohrál to.

V roce 1987 jsem s Foglarem udělal první roz-
hovor v době tzv. temna. Přátelé i „přátelé“ mne
varovali, že jsem si dovolil moc. Kde byli oni zavilí
bojovníci proti „oficiální“ literatuře? Schovaní v pe-
řinách.

Takže ano, využil jsem možnost „oficiálního“ au-
tora ovlivnit dění v literatuře, samozřejmě ne v celé,
to byste vliv jednotlivce i poezie přecenil.

• Obecně vzato: kde se podle vás vzal ten ur-
putný třídní boj, který teď právě semílá vás, ale trvá
už delší dobu a vybíjí se vždy na nějaké vybrané
osobnosti… jednou Nohavica, podruhé Kundera,
dnes vy… Nelze se zbavit dojmu, že jde o něco do-
cela jiného než literaturu či dokonce jedno vyzna-
menání. Jak čtete souvislosti?

Je to vskutku nefalšovaný třídní boj, který se –
jak trefně pravil jistý Josef – zostřuje. Třídní boj ne-
znamená, že dělníci - dnes bychom řekli méně ma-
jetní - byli a jsou nalevo. Jak známo, Adolfa vynesli
do říšského kancléřství ti nejchudší. Samozřejmě
z druhé strany ho tahali loutkovodiči, o nichž může
prostý smrtelník získat jen mlhavé představy. Ko-
neckonců wehrmacht jezdil na americkou naftu.
Otázka už může znít jedině takto: Vymkl se Hitler
ze své role, anebo vše, co dělal, bylo předepsáno
scénářem?

Je to nástup fašismu. I Hitler se pokusil o pře-
vrat na ulici, pak ale vsadil na volby. U nás však
už volby neplatí. Bude se volit tak dlouho, až se
dosáhne žádoucího výsledku. A když se nedo-
sáhne, vezme se to do ruky jinak. Je to ještě de-
mokracie?

Jak z toho ven, když demokracie je na straně
Stohoven?

Ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci
zakázala besedu o knize Petra Hampla Prolomení
hradeb s odůvodněním: „Obsah knihy se neslučuje
s názory zastávanými knihovnou.“

Když přejdu fakt, že knihovna jako taková ne-
může žádný názor zastávat, jsme už zase hloub
v hnědém blátě.

Protože se Darwinova teorie neslučuje s knihou
Genesis, nebudeme o ní besedovat.

Už nejsme daleko od hranic s hořícími knihami.
Chybí už jen pochodňové průvody pod balkonem

říšského kancléřství, pardon Melantrichu.
Je to konec demokracie?
• Nemáte chuť s tím vším prostě praštit a přestat

dělat pohyblivý cíl poblázněným novinářům, z nichž
část má totalitní máslo na hlavě a část se jich na-
rodila až po listopadu 89?

Já píšu a šetřím peníze, abych mohl své knihy
vydat. Netoužím stát se cílem, ale v mých letech je
mi už skoro jedno, co o mně řekne Putna a spol.
Bohužel ještě říkám „skoro“.

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 57



Ale všeho do času. Všiml jste si v televizi, jak se
všichni ti denuncianti dívají úkosem? Právě totiž
podepsali přihlášku na nesmrtelnou ostudu.

• Ještě jedna obecná otázka: Nepřijde vám, že
strašně vzrostla agresivita a útočnost, a nejen
v politice, ale i v běžném životě? Čemu to připisu-
jete?

Každý podle svých potřeb a jedem das seine.
Každému jen to, co si urve. Urbi et urvi.

Děti se to dneska učí už odmalička. Nedávno
v rádiu docela vážně diskutovali, jestli se smí dítě
přebalovat. Nesmí, pokud s tím nesouhlasí.

Jak to dopadne, to věděli už Franz Kafka s Ge-
orgem Orwellem, zatímco nám „uměnovědci“ lhali,
že měli na mysli socialismus.

• Klasikové praví, a dějiny to mnohokrát potvr-
dily, že stát, který používá na své přežití represe,
tak jen skrývá svou slabost a oddaluje svůj zánik.
Pokud to připustíme, tak co bude? Vyzkoušeli jsme
socialismus a přestal fungovat jako režim dobrý
pro svobodu. Vyzkoušeli jsme si demokracii, ale ta
se nám před očima mění v území nesvobody. Ne-
bojíte se, že si přímo říkáme o nějakou vládu silné
ruky? Ale to pak sklapne všem…

Proč by socialismus nebyl dobrý pro svobodu?
Kapitalismus je různý. Různý, ale nikoli věčný. Byl
v nacistickém i dnešním Německu, je v Británii
i v Portoriku. I v Rusku. I v Indii. Svoboda v Británii
neplatila pro barevné Indy, směli jen dodávat dia-
manty do královniny koruny.

21. srpen byl zajisté zločin, ale masakr v Libyi
nebyl zločin? Vrazit Kaddáfímu do zadku šroubo-

vák, to byl přiměřený, takříkajíc gentlemanský
akt? Kapitalismus byl v 19. století pokrokový, ale
perspektivu nemá. Jak nazveme to, co přijde? Co
po jméně!

Co je to svoboda? Poznaná nutnost nebo bez-
uzdná honba za vlastním blahem?

• Kdybyste měl něco vzkázat panu prezidentovi
v souvislosti s vaším případným vyznamenáním,
co by to bylo?

Nezávidím mu, já bych prezidentem být nechtěl
ani nemohl. Už toho zažil tolik, že nějaká kausa Sýs
ho nemůže vykolejit. Ostatně na obzoru se jistě vy-
nořují další kausy a tak pořád dokola.

Když si však musí prezident Miloš Zeman nechat
líbit nadávky, že je alkoholická troska, a Andrej
Babiš, že je komouš a estébák, pak opravdu nevím.
Nejslušnější způsob, jak se jich zbavit, zní podle
červenotrenýrkářů „vymáčknout“ je.

Tahle si nepustil hubu na špacír ani Goebbels.
Nic netrvá věčně. V českém rybníčku se však

vždycky všecko stane až nakonec. Zatímco světové
oceány už drahnou dobu bouří, Čechové, kdysi
statní jonáci, se baví o karanténních kabinách pro
kuřáky a o zlevnění či zdražení větrníků pro po-
slance. A taky o jakémsi Sýsovi, který prý kdysi na-
psal cosi o neúrodě jablek za dob Isaaca Newtona.

• A kdybyste měl vzkázat něco těm, kdo vás
dnes hanobí v médiích, jak by to znělo?

Karel Hynek Mácha řekl kritikovi, který napsal
o Máji, že je to „škvára“ a autor „rymotepec“: „To-
míčku, je mi vás líto.“

19. 6. 2018 PL
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O měnících se poměrech svědčí situace kolem
nominace básníka a předního komunistického
ideologa Karla Sýse na státní vyznamenání. Po-
zornost se sice strhla na neobratné počínání pi-
ráta Vojtěcha Pikala, ale je daleko podstatnější,
že tento návrh hájí kandidát na ministra kultury
za ČSSD Antonín Staněk.

Dosud málo známý poslanec a současně olo-
moucký primátor, jenž se v nové roli octl záslu-
hou předsedy Jana Hamáčka, usilujícího
o vyvažování různých křídel uvnitř ČSSD, poskytl
pozoruhodný rozhovor serveru Aktuálně (28. 5.
2018). Obhajoval Sýsovu nominaci předkladatele
a poslance KSČM Lea Luzara, a zcela pominul
jeho „kulturně ideové“ působení v dobách nor-
malizace.

V čem je Sýsův problém?
„Pan Sýs patřil k básníkům, kteří v 70. a 80.

letech tvořili kvalitní poezii, a já si myslím, že
za to může být oceněn státním vyznamená-
ním,“ zdůvodňoval Staněk, proč si osvojil návrh
na Sýsovo vyznamenání. „Dopustil se nějakého
trestného činu, je evidován v nějakých svaz-
cích, nebo v čem je jeho problém podle vás?“
reagoval podrážděně.

Sýsovo politické působení v dobách totality
Staňka nezajímá, tím méně v současné době. Že
zpochybňuje listopad 1989 a přirovnává ho
k mnichovské dohodě? „To vyznamenání bude za
zásluhy v oblasti kultury, nikoliv za zásluhy v ob-
lasti politiky.“

Na dotaz, zda by si podle tohoto pojetí zaslou-
žili státní vyznamenání i další dvorní umělci ko-
munistického režimu, třeba Ivan Skála nebo
Jiřina Švorcová, odvětil: „A vy si myslíte, že třeba
občany, kteří se dívají na seriál Žena za pultem,
by nepotěšilo ocenění paní Švorcové?“ Netvrdí
sice, že by ji sám navrhl, ale „nekádrujme lidi“,
zdůraznil.

Nevyloučil ani případné ocenění Ivana Skály.
„Jestliže by byl navržen, musel bych se probrat
jeho tvorbou. Musel bych si to nějakým způso-
bem zopakovat, protože už mám dlouho od vy-
sokoškolského vzdělání, a tudíž ani teď nejsem

schopen vám k tomu něco říct.“ Znamená to
snad, že kandidát na ministra kultury neví, kdo
byl Ivan Skála?

Psovi psí smrt
Ivan Skála patřil k nejmilitantnějším dogmati-

kům komunistické ideologie, který už v padesá-
tých letech během procesu s Rudolfem Slánským
publikoval v Rudém právupropagandistický slo-
gan „Psovi psí smrt“. V době nastupujícího Praž-
ského jara agitoval proti „antisocialistickým
živlům“, zatímco většina spisovatelů tehdy stála
na opačném břehu. Po sovětské invazi se stal
hlavním organizátorem normalizačního procesu

v české literatuře. Až do listopadu 89 byl před-
sedou Svazu československých spisovatelů.

Staněk by se však musel probrat jeho tvorbou.
Potom není divu, že mu nevadí Sýs, který sice
není takový kalibr jako Skála, ale je ze stejného
těsta. Co o Sýsovi napsal pro předkladatele Lu-
zara v odůvodnění návrhu na státní vyznamenání
„Medaile za zásluhy“ místopředseda Unie čes-
kých spisovatelů Michal Černík?

Akt rehabilitace pro zakazovaného autora
„Karel Sýs patří k nejpřednějším a nejoriginál-

nějším současným českým básníkům. Většinu ži-
vota pracoval a pracuje jako časopisecký
redaktor v různých funkcích v kulturních a lite-
rárních týdenících jako Tvorba a Kmen, v sou-
časné době řídí literární přílohu Haló novin.
V roce 1999 inicioval s několika dalšími spisova-
teli založení Unie českých spisovatelů a dodnes
je jejím předsedou. Unie českých spisovatelů
spolu se Spolkem slovenských spisovatelů ho
několikrát navrhly na udělení Nobelovy ceny za
básnické dílo.“

Nová doba: Kandidát na ministra kultury
Staněk hájí „disidenta“ Karla Sýse
JIŘÍ SEZEMSKÝ

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 59



„Jako jeden z mála českých literátů si zacho-
val kritické myšlení k současnému politickému
dění u nás i ve světě. Za své nekompromisní po-
stoje je osočován a literárně umlčován přede-
vším kulturními snoby tzv. pražské kavárny
a pravicovými redaktory českých veřejnopráv-
ních a soukromých sdělovacích prostředků. Sýs
je pro ně personou non grata. Státní ocenění Sý-
sovy básnické tvorby by se dalo chápat i jako akt
rehabilitace už více než čtvrt století zakazova-
ného a dehonestovaného básníka a bylo by rov-
něž i posílením sebedůvěry dnes v Čechách stále
embargovaných nezávisle myslících a levicově
orientovaných spisovatelů a intelektuálů.“

Dodejme jen, že Unie českých spisovatelů, jíž
předsedá právě Karel Sýs a čítající několik desí-
tek podobně laděných autorů, sídlí na stejné ad-
rese v ulici Politických vězňů, jako KSČM.

Normalizační ideolog
K nehoráznostem v odůvodnění Michala Čer-

níka lze uvést následující. Sýs, tehdy člen KSČ
a Lidových milicí, skutečně od roku 1974 působil
v týdeníku Tvorba, nechvalně proslulého propa-
gandistického tlampače normalizační literatury.
Podílel se tak na šíření „oficiálního umění“ na
úkor tvůrců, kteří kvůli podobně zapáleným ide-
ologům nesměli publikovat.

„Kmen však, aspoň podle mne, se nezpronevě-
řil socialistické demokracii, naopak,“ uvedl Sýs
ke svému krátkodobému působení v roli zástupce
šéfredaktora tohoto literárního časopisu koncem
osmdesátých let. Tehdy byl nejprovařenějším nor-
malizačním básníkem střední generace.

Po listopadu 1989, který prorežimní autory
nepříjemně zaskočil, si Sýs kritické myšlení
skutečně zachoval. Vůči západní civilizaci
a utvářejícím se demokratickým poměrům. Na-
příklad v říjnu 2016 podepsal petici za vypsání
referenda o vystoupení z NATO, organizovanou
krajně levicovým spektrem. „NATO považujeme
za válečnický pakt, který roznáší chaos a desta-
bilizuje  regiony v celém světě,“ komentovala
tuto aktivitu tehdejší poslankyně KSČM Marta
Semelová.

Za vrchol nestoudnosti však lze považovat
slova o rehabilitaci údajně zakazovaného a de-
honestovaného básníka. Byl to právě Sýs a lidé
jeho krevní skupiny, kdo zakazovali a dehonesto-
vali autory nepohodlné komunistickému režimu.
Zatímco „ostrakizovaný“ nominant na státní vy-

znamenání vydal po listopadu 1989 kolem třiceti
básnických sbírek, satir, překladů, dětských
a historických knih.

Magor Sýs
Proto zní jako neuvěřitelný výsměch přirovnání

Karla Sýse k Ivanu „Magorovi“ Jirousovi v jeho
mateřských Haló novinách (31. 5. 2018, „Magor
Sýs“). „Víte, co mají ti dva básníci společného?
Jejich tvorba byla svého času protirežimní, rebe-
lantská a zažili si díky ní své,“ píše autor a myslí
to zcela vážně. „Sýs je stejně tak, jako byl Ivan
Jirous, prostě magor, protože je v té dnešní době
silně protirežimní a jeho básně, glosy a poznámky
jdou současnému režimu přímo na solár.“

Jenže Karel Sýs, na rozdíl od Ivana Jirouse, ne-
seděl ve vězení, není perzekvován ani zakazován.
Sýsovi a jeho stoupencům vadí nejvíc, že ztratili
privilegované postavení. Proto onen návrh na
státní vyznamenání, protože chce zpět na výsluní.
Odůvodnění nominace je napsáno tak „přesvěd-
čivě“, že mu prezident Miloš Zeman jistě vyhoví.
Pro úplnost, pro ocenění Karla Sýse v Poslanecké
sněmovně hlasovalo 108 poslanců, přičemž ani
jeden z ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN.

V této situaci vyniká role politiků nové doby
s krátkou pamětí a pochopením pro tato přání,
kam lze zařadit kandidáta na ministra kultury An-
tonína Staňka. Jeho uvažování se od partnerů
v řadách KSČM nijak neliší.

2. 6. 2018
http://forum24.cz/nova-doba-kandidat-na-mi-

nistra-kultury-stanek-haji-disidenta-karla-syse/

60

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 60



61

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Bohužel nebo bohudík se mi článek Jana Wi-
endla Zapomínání a Sýs dostal do ruky až teď. Po-
chlubil se, že se na něj jako na ředitele Ústavu
české literatury a komparatistiky FF UK obracejí
různí lidé s otázkou či výzvou, „abychom jako uni-
verzitní ústav reagovali na návrh vyznamenat 28.
října 2018 na Hradě českého literáta Karla Sýse“.

Pan ředitel výzvu odmítá: „Jaké by takové ‚ko-
lektivní‘ stanovisko mělo být? Měli bychom se jako
odborníci ‚usnést‘ na tom, že je Sýs špatný básník,
který po desetiletí profitoval na režimu, jenž desít-
kám skutečných básníků zavřel dveře a odsoudil
je k mlčení nebo do podzemí, a proto žádný
metál?“

Radši tedy promluví sám za sebe a stojí to za to:
„Nemá myslím smysl vést debatu o charakteru Sý-
sovy poezie, za kterou má prý vyznamenání obdr-
žet.“

Tahle věta z úst prezidenta literární zeměkoule
udiví, vždyť cena se dává právě za poezii, nikoli za
ideologii nebo její zparchantělou dceru politiku!

Přece však pokračuje: „Mluvme však o charak-
teru autorových profesních a občanských postojů.
Kulturní kádr, prověřený partajník, těžící z norma-
lizačního prostředí před listopadem 1989; po listo-
padu 1989 neúspěšný kandidát do obou komor
Parlamentu ČR, obhroublý moralista a velkohubý
kritik poměrů, bavící a podkuřující svými verši
a publicistikou církvičce údajně zapovězených li-
terátů kolem Haló novin a jejich mutací, kterým
tento autor (počítám-li dobře) 32 standardně vyda-
ných původních polistopadových knih – básnic-
kých sbírek, souborů publicistických textů,
básnických skladeb či výborů z díla –, dodává
slovní munici.“

Básník coby skladník a dodavatel munice, tož
i tak lze vyhodnotit literaturu! A zpitomělá veřejnost
nechápe, že sedí na sudu s prachem, od něhož
doutnák drží právě Karel Sýs.

Inu, Ladislav Štoll literatuře aspoň rozuměl.
Poté pan ředitel zamíří výše: „Není proto divu,

kde se vzala tak masivní volební podpora, která
dovedla do premiérského křesla člověka, který byl
členem téže partaje jako Karel Sýs, který těžil
z téže předlistopadové společenské situace jako
náš literát, který nedokáže vyvrátit svoji spolupráci

s komunistickou
tajnou policií, jíž
Karel Sýs coby ak-
tivní a prověřený
straník (stejně jako
půldruhého milionu
dalších soudruhů)
vytvářel podloží.“

Tohle je v demo-
kratickém státě na žalobu, ale coby člověk druhé
kategorie si obžalobu pana ředitele za pomluvu ne-
můžu dovolit.

Závěrem zamíří ještě výš: „A konec konců jde
o návrh vyznamenání, které může udělit takovouto
společností byť těsně, ale přesto podruhé zvolený
prezident, jenž dělá vše pro to, aby se naše země
opět přichýlila do ruského (chtělo by se říci ‚des-
potického‘) mocenského vlivu, což je možné jen za
cenu tohoto obecného zapomínání.“

V téže době vstoupil do neonormalizačního
mlýna se svou troškou smradlavé mouky i Jiří
Peňás, literární policista, onen Peňás, který vyna-
dal Danielu Strožovi:

„Jeho jekot nemá v českém veršotepectví od
doby Skálova provolání ‚Psovi psí smrt‘ obdoby.
Strožovo nejnovější sebrání Maskaron ve sklepě je
čistým projevem fanatické zavilosti poblouzněnce,
který je do svých fantazmat schopen semlít kdeco:
adidasky poblité od ‚donaldových hamburgrů‘,
Havla na sto způsobů, zásluhy kapitána Minaříka,
nevděk, kterého se dočkali ateisté, Clintona
u Tygra, tank na Smíchově, silnici E 55 a jak by ne,
i nového patrona všech ‚uražených a ponížených‘,
Karla Kryla. O poezii tady nemůže být řeč. Za jeho
lyricko-fekální arzenál by se nemusel stydět ba-
rokní extatik, lehající si vedle dobře uleželé mr-
šiny.“

Peňás se mýlí: Skálovo provolání nejenže má ob-
dobu, ale on sám ho daleko překonal!

Obžalovací spis pokračuje. Když pokálel Strože
a Pelce, píše: „Jenže to jsou břídilové proti desig-
novanému vévodovi poezie zástupů hladovějících
milicionářů Karlu Sýsovi. Jeho vpravdě psychopa-
tický ryk, vtělený do krátkých veršíků (Pět let v mrt-
vém domě), to je další, ještě hlubší propad
ovavřínovaného poety ‚smyslů a potu‘, po němž ná-

Dva literární policajti
KAREL SÝS
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sleduje jen klasické zvolání Sýsova druha Skály:
‚Psovi psí smrt!‘ A tak, ať si Strož myslí, co chce,
použijme zde s mladými konvertity slov Jana Flo-
riana: ‚DO OHNĚ!‘“

Skála by pilného nohsleda nemohl než pochválit!
A zastydět se – takhle řízně, přímo na komoru, by
zamířit nedokázal.

Nyní však Peňás přiložil své polínko k nejnovější
hranici:

„Člověk si dobu nevybírá a Karel Sýs nemůže za
to, že svých nejproduktivnějších dvacet let prožil
za normalizace. Nemůže ani za ni, jenže uměl-li se
v normalizačním prostředí někdo dokonale zahníz-
dit, by to Karel Sýs. Na začátku měl tento nesporně
talentovaný mladík štěstí, ke kterému přispělo to,
že jiní měli zase smůlu. Debutoval v roce 1969
svěží sbírkou Newton za neúrody jablek, ovšem
právě v té době začala největší čistka v dějinách
moderní české literatury, které padla za oběť skoro
celá básnická generace předchozí: čistka to nebyla
fyzická, nýbrž ideová, básníci jako Gruša, Šrut,
Wernisch, Brousek a další si už ani neškrtli. Za to
Sýs samozřejmě také nemůže, jemu tehdy bylo
něco přes dvacet a chtěl vydávat.

A normalizovaná nakladatelství chtěla také vydá-
vat, měla to v popisu práce, jenže staří – třeba jen
o pár let starší než Sýs – autoři byli zakázaní. A tak
přišla šance pro mladé a snaživé. A Karel Sýs ji chytil
za pačesy a celých dvacet let nepustil. Vydával jednu
básnickou sbírku za druhou, chrlil verše jak automat
na metafory, psal o sto šest, jezdil do zahraničí, což
nebylo jinak zvykem, když se mu chtělo, bydlel na

Dobříši, což byl takový zámecký penzion pro discip-
linované literáty, bral tvůrčí stipendia, užíval si života
v Klubu spisovatelů. A zažíval krásný pocit, že je
básník, a protože co chvíli vložil do verše nějakou
vilnou představu, jež se mu rodily v hlavě, věřil, že
je básník nonkonformní. Přitom ale vůbec nezane-
dbával stranické povinnosti, byl samozřejmě funk-
cionářem KSČ a kromě toho také milicionářem,
připravený kulometem a svým tělem hájit redakci
Československého spisovatele, kde vycházely nejen
vlastní sbírky, ale výbory z básníků, kteří se v Če-
chách dobře prodávali, takže když si chtěl člověk
koupit Holana nebo Nezvala, kupoval si nedobro-
volně také Sýse, který za to měl honorář.“

Je to zase na žalobu, ale to bych v polofašoun-
ských Čechách z advokátní kanceláře nevyšel.

A tak jen Peňáse doplním: nejenže jsem chrlil
verše, což samo o sobě je zločinné, ale také jsem
– skoro se stydím přiznat – jedl a pil. A připomenu
kouzlo nechtěného: první „normalizační“ výbor
z Holana pod jménem Strom kůru shazuje (1979,
„Skálův“ Československý spisovatel!) jsem sesta-
vil právě já, takže si čtenáři s Holanem skutečně
kupovali i mne. Maně cituji Peňásovu urážlivou for-
mulaci, ovšem Holan ani já se koupit nedáme. Inu
nomen omen: Peňás – Peníz.

Peňáse osobně neznám, je mi ho však líto. Prav-
děpodobně trpí nějakou nemocí, že si nemůže uží-
vat, chrlí leda nadávky. Vilné představy, natož
skutky jsou mu zřejmě nedosažitelné… A tak se
užírá a užírá.

Nešťastný to muž!
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Tak jsem se před chvílí vzbudil a zapnul si můj
milovaný, nezávislý a objektivní program, neboli
(pro neznalé) naši českou CNN, tedy ČT24, a s do-
slova vyvalenýma očima sleduji celou tu šarádu
k oslavě údajného stého výročí vzniku republiky.

Ano, zítra tomu bude 100 let, co Masaryk s Be-
nešem, Kramářem, Rašínem a ostatními, zakládali
Československou republiku. Z dnešního pohledu
by to bylo bráno jako kontrarevoluce, a všichni ak-
téři by byli zatčeni a velmi nehezky potrestáni. To
už je ovšem jiná kapitola, a protože v pozadí za
touto doslova "československou nacionální revo-
lucí" stály silné zahraniční sféry vlivu, nestalo se
tomu tak a mladá republika byla postupně uznána
ostatními státy světa za regulérní a právně a poli-
ticky validní. 

A teď k tomu, co je realitou dneška. Již ke konci
roku 1991 a na začátku roku 1992, tehdy ještě Fe-
derální shromáždění začalo odhlasovávat první ná-
vrhy na roztržení ČSFR. K dovršení došlo 26. srpna
1992, kdy se v brněnské vile Tugendhat sešli Vác-
lav Klaus a Vladimír Mečiar a ČESKOSLOVENSKO,
jehož údajné sté výročí nyní tolik oslavuje naše
CNN, naprosto bezprecedentně, bez referenda, jak
o něm hovoří i ústava, rozdělili. Korunovační tečkou
a dokončujícím stvrzujícím aktem k tomu byl pod-
pis prezidenta republiky Václava Havla. Na obou
stranách hranic ukázala mainstreamová média pár
stovek užitečných idiotů, až fanaticky se z tohoto
činu radujících a k 1. 1. 1993 přestalo Českoslo-
vensko jako takové existovat.

Čili já mám nyní, v souvislosti s tím, co sleduji,
dvě palčivé otázky:

1) Kam zmizel mlíkař?
2) Jaké sté výročí vzniku Československa se to

oslavuje, když republika skončila před 25 lety, což tedy
máme 75 let existence, v níž je ještě 6 let existence
protektorátu Čechy a Morava, což mi tedy vychází na
69 let existence SKUTEČNÉHO ČESKOSLOVENSKA. Ti
pánové v krásných a na míru šitých drahých oblecích
a s plamennými projevy, jsou jen špatní herci v ještě
horší frašce, než jakou kdy napsal náš největší světový
dramatik, kterýžto se na rozbití Československa sám
podílel, vtipnou souhrou osudu v tomto, jako ve většině
jiných případů na celém aktu, už jen jako levoboček
jiných hlavních hráčů. 27. 10. 2018

K odkazu vzniku republiky
PAVEL JOSEFOVIČ HEJÁTKO
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Štát a štátnosť 
PAVOL JANÍK

Ak v slovenčine zbavíme definíciu štátu zbytoč-
ných slov, tak ide o organizáciu zvrchovanej poli-
tickej moci na určitom území. Štátnosť je
vymedzená ako vedomie štátu, čo by som nahradil
azda vhodnejšou formuláciou – uvedomovanie si
vzťahu či príslušnosti k štátu.

Oxfordský slovník angličtiny štát charakterizuje
ako organizovanú politickú komunitu pod jednou
vládou, prípadne ako organizovanú politickú komu-
nitu či oblasť tvoriacu časť federácie (napríklad Ba-
vorsko). Podľa Cambridgeského slovníka je
štátnosť krajina alebo časť veľkej krajiny, ktorá má
svoju vlastnú vládu. Teda v najsvetovejšom jazyku
ide v podstate o synonymá.

K skúmaniu načrtnutej témy ma podnietil reno-
movaný ruský znalec globálnej politiky, ktorý ak-
tuálne tvrdí, že štát musí mať minimálne 10
miliónov obyvateľov a centrálne rozhodnutia musia
byť vykonateľné na celom území krajiny. Inak podľa
neho možno hovoriť iba o štátnosti (napríklad v sú-
vislosti s Ukrajinou, ktorá síce má odhadovaný
počet obyvateľov vyše 40 miliónov, ale ústredná
moc nemá kontrolu nad celým územím).

V slovenskej definícii sa hovorí o zvrchovanej
politickej moci, čiže o moci, ktorá nie je ničím ob-
medzená, je nezávislá, suverénna. Z uvedeného
hľadiska sú zrejme jediným štátom na svete USA,
hoci pozostávajú z 50 členských štátov, ale ich fe-
derálnu moc neobmedzujú nijaké záväzky k iným
krajinám, vrátane spojencov, teda konajú vždy len
v rámci vlastných záujmov – v oblasti vnútornej
i zahraničnej politiky.

V čase 100. výročia vzniku Československa sa
otázka štátu a štátnosti stáva podstatnou aj pre
dnes samostatné krajiny, ktoré naďalej tvoria jeden
komunikačný priestor – vzhľadom na podobnosť
našich jazykov, každodenné spojenie modernými
elektronickými technológiami, nepretržité medi-
álne pôsobenie, spoločné historické skúsenosti,
príbuznú mentalitu a blízke kultúrne tradície. Na
dokumentoch môjho starého otca z čias Habsbur-
skej monarchie sa v peknom dobovom slovoslede
uvádza ako politická entita Království české, čo
svedčí o pretrvávajúcej existencii českej štátnosti
aj pred založením Československa. Slovensko

v rovnakom období
nedisponovalo atri-
bútmi svojej štát-
nosti.

Už som písal
o nerealizovanom
návrhu na federa-
tívne preformáto-
vanie monarchie
v rámci projektu Spojené štáty Veľkého Rakúska,
v ktorých malo mať svoje miesto aj Slovensko –
mimochodom nie pod názvom Slowakei, ale Slo-
wakenland. Územie by v podstate zodpovedalo sú-
časnému, ale s presahmi na severe i východe,
lenže Bratislava by bola v spolkovej krajine Ne-
mecké Rakúsko, kým Košice by sa nachádzali na
etnicky slovenskom území. Ak by sa plán uskutoč-
nil, Slovensko by nadobudlo štátnosť s uvedenými
odlišnosťami.

Dejinný vývoj slovenskej štátnosti však prešiel
vlastnými peripetiami, podmienenými striedaním
sfér vplyvu veľmocenských centier a svoje vyvr-
cholenie našiel v konštituovaní československej fe-
derácie s účinnosťou od 1. 1. 1969, ktoré po
spoločenských zmenách na prelome 80. a 90.
rokov 20. storočia vyústilo do sukcesie Českoslo-
venska od 1. 1. 1993 na základe výsledkov roko-
vaní politických reprezentácií zvolených
v demokratických voľbách.

Na dejinách sa nedá nič zmeniť, iba sa z nich
poučiť. Všestranné rozvíjanie vzťahov medzi Čes-
kou republikou a Slovenskou republikou v kontexte
globalizácie, postupnej federalizácie Európskej
únie i v rámci regionálneho zoskupenia krajín Vy-
šehradskej štvorky vždy bude mať kľúčový význam,
napriek tomu, alebo práve preto, že sme nikdy ne-
mohli a nikdy nebudeme môcť konať suverénne,
teda bez obmedzení, ktoré vyplývajú z geopolitic-
kých záujmov veľmocí.

8. 8. 2018
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Česká republika žila přípravami na oslavy 100.
výročí založení Československa. Jak známo, při za-
ložení byla součástí ČSR také Podkarpatská Rus.
České státní orgány se však chovají, jako by to tak
nebylo a na výroční akce nezvou nikoho, kdo by
Rusíny – potomky našich bývalých spoluobčanů,
oficiálně reprezentoval. Položili jsme několik otá-
zek našim Rusínům a zeptali se jich, co si o tom
myslí:

- Téměř nikdo z Rusínů, kteří žijí v Zakarpatí,
v bývalé československé Podkarpatské Rusi, není
pozván do Prahy k oslavě 100. výročí ČSR. Proč si
myslíte, že tomu tak je?

- Jaké jsou důvody pro takový postoj k Rusínům
ze strany oficiálních českých představitelů?
- Kdy, kde a jak se oslavuje 100. výročí založení
Československé republiky v Zakarpatské oblasti
Ukrajiny?
• Michail Tyasko, Rusín, podnikatel, místopředseda
Světové rady Podkarpatskych Rusínů, Pardubice

Domníváme se, že české úřady by neměly zapo-
menout na historii a měly by podporovat rusínský
národ, který dnes žije pod protektorátem ukrajin-
ské moci. Ale odpovídat za činy orgánů České re-
publiky samozřejmě nemůžeme! Vedoucí
představitelé České republiky a Slovenska se obá-
vají kritiky ze strany EU a konfliktů s NATO! A zaví-
rají oči nad situací svých rusínských bratrů! Jsme
stále bez možností hájit naše práva v právním poli
dnešní Ukrajiny, neboť bychom tím ohrozili svo-
bodu a životy našich rusínských spoluobčanů.
• Vasyl B., Rusín, reportér vládních medií, Užhorod.

Myslím, že byly vzaty v úvahu okolnosti roz-
chodu s Podkarpatskou Rusí - Zakarpatskou re-
publikou. Koneckonců vstup tohoto regionu do
Československé republiky byl spojován s mnoha
nesplněnými sliby. Zejména nedošlo k rovnocen-
nému postavení Podkarpatí a ostatních správních
území (Čechy a Slovensko). Dokonce i Podkarpat-
ské Rusi byla autonomie udělena teprve koncem
30. let. 

Ale hlavní věc je, že čeští politici se pravděpo-
dobně obávají obvinění z podpory separatistických
názorů od Ukrajiny. Ale bojí se zbytečně, protože
nebezpečí odpojení od Ukrajiny neexistuje. V této

věci obyvatelé Zakarpatí velmi respektují stávající
pořádek a nikdy takové úmysly neprojevili.
Všechno, z čeho jsou obviňováni obyvatelé provin-
cie v médiích, je pouze falešné nálepkování.
Pozvánka na oslavy by nebyla zbytečná nejen ve
světle našich společných dějin, ale také v souvis-
losti s blízkými kontakty na Zakarpatí, které jsou
nyní založeny v oblasti cestovního ruchu (každo-
ročně přijíždí až deset tisíc turistů z ČR a stovky
tisíc Zakarpatců jezdí za prací a na zájezdy do ČR),
stejně jako na meziregionální úrovni (v praxi se
velmi aktivně realizují dohody o spolupráci s Vyso-
činou, Pardubickým, Moravskoslezským a Ústec-
kým krajem).

O plánech jak oslavit sté výročí zapojení Podkar-
patské Rusi - Zakarpatí do Československa nevím.
Avšak o této skutečnosti bylo slyšet na tzv. Čes-
kých dnech, které se konaly v Užhorodě letos od
28. do 30. září. Čestnými hosty byli čeští poslanci
a diplomaté, představitelé státních orgánů a místní
samosprávy Ústeckého a Plzeňského kraje a Vyso-
činy. České dny se slaví již několik let v řadě.
Kromě oficiálních akcí se tam čepuje pravé české
pivo a připomínáme historické události, ke kterým
došlo v naší zemi během naší společné historie
s ČSR.
• Mykola T., Rusín, český podnikatel s patnáctiletou
praxí, Praha.

Odpovědi na všechny otázky? Na rovinu, nemám
ponětí! 
• Vladimir Mercin, žurnalista, bývalý poslanec, ex-
pert Institute of Nanoglobal Strategy, vedoucí pro-
jektu „Zakarpatí. Who is who“, Mukačevo.

Domnívám se, že na státní úrovni se rozhodli ne-
zhoršovat vztahy s Ukrajinou, protože situace není
jednoduchá. Pro takové slavnosti je nutné pozvat
oficiální delegaci. Podkarpatská Rus (Zakarpatí),
jako součást území Československa, se dobrovolně
a po dohodě s vládou Československé republiky
stala součástí SSSR a musí být zastoupena ofici-
ální autoritou. V zásadě, když vycházíme z platných
právních norem a ze souhlasu obou států s proce-
sem postoupení Podkarpatí Sovětskému svazu -
samozřejmě při zohlednění událostí roku 1945 -
jsem si jistý, že neexistuje nic protiprávního na

Proč nebyli Rusíni pozváni na oslavy
100. výročí založení Československa?
JAN KORÁL
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účasti takové delegace na slavnostech. Ale v sou-
časné době v případě samostatného rozhodnutí
správních orgánů by jejich funkcionáři byli oka-
mžitě na Ukrajině prohlášeni za separatisty a ne-
přátele lidu. Účast na oslavách na státní úrovni je
také nepravděpodobná, protože existuje touha za-
pomenout, kdy a jak se západní regiony staly sou-
částí našeho současného státu. Ve skutečnosti to
jsou problémy jak pro Čechy, tak pro nás, ale to je
realita moderní Ukrajiny. Bylo by ještě více pro-
blémů s Rusíny. Řešily by se otázky, jaké organi-
zace pozvat, koho budou reprezentovat na
oficiálních akcích? Dokonce ani rusínské organi-
zace, kontrolované speciálními službami, tam ne-
budou posílány,
protože by z toho
vznikla diskuze ve
společnosti. A přítom-
nost nekontrolova-
ných rusínských
organizací ze Zakar-
patí, ale i ze zahraničí,
by byla prezentována
u nás na Ukrajině jako nepřátelský krok Čechů
a Slováků. Možnosti by se samozřejmě daly nalézt,
ale Češi a Slováci se rozhodli, že to za všechny ty
komplikace nestojí.

• Ivan Č, Rusin, poslanec, Mukačevo.
Nejsem obeznámen s tímto tématem a s otáz-

kami, na které se mě ptáte.
• Ivan Danacko, rusínský aktivista,”Lidový gu-

bernátor Podkarpatské Rusi”, Užhorod.   
Pokud vím, tak v České republice podnikají pod-

karpatští Rusíni Vasily Džugan a Michail Tyasko. Ve
svých publikacích psali, že byli přítomni na nějaké
oslavě, avšak jestli se jednalo o 100. výročí vzniku
Československa nebo o něco jiného, to nevím. Ale
zastoupení Rusínů ze Zakarpatí v Česku dnes dle
současné interpretace ukrajinských úřadů v sobě
nese velké nebezpečí. Je možné automaticky obdr-
žet obvinění ze separatismu, které i já často slyším
na svou adresu. Jak vím, tak naše vláda již proná-
sledovala Džugana a Tyaska, takže pro ně bylo snad-
nější přijít na tuto událost, protože už netrpěli
z nového dodatečného pronásledování. Jedná se
o naše rusínské aktivisty, kteří vědí, co se děje na
Ukrajině a zejména na Zakarpatí. A některé rusínské
skupiny věří, že tito pánové zastupují jejich zájmy.

• Ivan Bínjačovskýj (Buzaš) - rusínský básník,
spisovatel, veřejný činitel, iniciátor obnovy pamět-

ního kamene na počest T. G. Masaryka v Buštíně,
Buština.

Koho Češi pozvali? Z našich rusínských kruhů
absolutně nikoho! Já bych to určitě věděl. Domní-
vám se, že právě vedení naší oblasti se o to posta-
ralo. Oni jsou takoví, že když přijdou cizinci,
například z OBSE, tak jim představí nějakou důvě-
ryhodnou osobu, která bude tvrdit, že Rusíni na
Ukrajině jsou v pořádku, že neexistuje žádná etno-
cida! Ale upřímně, skutečnost je taková, že mě na-
příklad důrazně doporučili, abych se neúčastnil
takových událostí. Ukrajinská SBU si ode mě vyžá-
dala podepsané prohlášení (!), že se nebudu zabý-
vat neschválenou politickou činností.

Důvod jednání čes-
kých představitelů vůči
Podkarpatským Rusí-
nům je pro mě ne-
známý a nepo-
chopitelný.

Vložili jsme hodně
úsilí například do obno-
vení památného ka-

mene a desky T. G. Masaryka v Buštíně.
Mimochodem, velmi jsme chtěli pozvat zástupce
českých a slovenských konzulátů. Pro Rusíny to byl
svátek - vzpomínka na Československo. Ale naši
úředníci z administrativy neorganizovali oficiální
pozvání, prostě to neudělali. Čekali jsme hosty do
poslední chvíle. 

• Alexandr Gegalčij, Rus z Podkarpatí, podnika-
tel, Předseda MF “Ruska cena“ pro Podkarpatskou
Rus, Praha.

Jako český občan narozený na Podkarpatské
Rusi se stydím za takovouto situaci. To, že na ně-
kterých slavnostech se objevuje pár Rusínů trvale
žijících v České republice, je politické koketování.
Fotí se s nimi i premiér Andrej Babiš a vzpomíná
s nostalgií na své rusínské kořeny. Fotí se s nimi
i jiní politici, je to ceremoniál o splnění závazků
vůči Rusínům. Na tom spolupráce končí. Minister-
stvo zahraničí ČR nám sdělilo, že „Na oficiálních
oslavách... Vaše účast není z protokolárních dů-
vodů možná“. Je to tak z pověření komsomolce
Jana Hamáčka. Nikdo z bruselsko-amerických par-
teigenossen nemůže vybočit z politického main-
streamu, a tím je plná podpora nacistického režimu
v Kyjevě.

Žádný český úředník nemůže pozvat Rusíny na
výroční slavnosti, protože by byl prohlášen za pod-
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porovatele separatismu. Ale před 100 lety 23.
května Centrální Ruská Národní Rada vyslala do
Prahy 112 delegátů jednat o připojení k separatis-
tickému Československu. Delegaci přijali ministr
vnitra A. Švehla a prezident T. G. Masaryk. Prezi-
dent diplomaticky zdůraznil, že se setkal s delegací
nikoliv oficiálně, ale jenom jako se svými hosty. Ve
stejný den v Paříži rada ministrů zahraničí schválila
návrh E. Beneše ve věci autonomie Podkarpatí.
Před tím se zástupce amerických Rusínů Grigorij
Žatkovič spolu s Tomášem G. Masarykem účastnil
jednání s prezidentem W. Wilsonem a tím přispěl
i k řešení československé otázky. Ale už v březnu
roku 1921 G. Žatkovič jako guvernér Podkarpatské
Rusi podal demisi, kvůli nesplnění závazků
v otázce autonomie ze strany pražské vlády. Pod-
karpatská Rus tak říkajíc spadla Čechoslovákům
do klína. Nevybojovali ji jako klíčovou pevnost, ne-
osvobodili jako vězněného sourozence, na hřbitově
v Užhorodě nejsou spolu se sovětskými vojíny
hroby českých legionářů. Proto nikdo ten náhodný
dáreček neocenil. 

Někdy se představitelé z Vysočiny nebo Ústecka
přijedou do Užhorodu podívat, jak tam tančí spo-
kojení Rusíni - zakarpatští Ukrajinci. Je to podobné,
jako by do Protektorátu Čechy a Morava přijela me-
zinárodní delegace a poslouchala zástupce Praž-
ského magistrátu, jak dobře se žije za vůdce Adolfa
Hitlera. Nicméně rusínské organizace podstoupily
riziko a uspořádaly vědeckou konferenci Století
vzniku Československa a jeho součásti - Podkar-
patské Rusi. Jedná se o skutečné riziko – ještě to
může být ukrajinskými orgány uzavřeno a účastníci
mohou být označeni za nepřátele lidu. 29. září se
slavily České dny v Užhorodě. Mělo to tajuplný titul:
100 let. Bylo by možné si pomyslet, že šlo o 100
let České státnosti. Ale na propagačních letáčcích
nebyla žádná připomínka o Podkarpatské Rusi.
Zmizela ve víru dějin. 

• Nikolaj Burak, Rusín, Předseda Zakarpatského
Lidového Spolku SUBKARPATIJA. 

Ze strany českých orgánů to není první nepříliš
vstřícný krok vůči Rusínům. To se projevilo už v září
1919, kdy Podkarpatí ještě nebylo součástí ČSR.
V té době se v Praze konala schůze Slovensko -
Rusínské komise ohledně hranice Podkarpatské
Rusi a Slovenska. Dlouhé debaty skončily bezvý-
sledně. Prezident T. G. Masaryk v zákulisí radil Slo-
vákům, aby Rusínům neudělali písemné záruky
stanovení těchto hranic. V telegramu Eduardu Be-

nešovi v předvečer Pařížské mírové konference,
kde měl být rozhodnut osud rusínských zemí, T. G.
Masaryk připomněl rusínský region pouze z geo-
politického hlediska, říkal, že ČSR bude mít hranice
s rumunským přátelským státem. Jak se bude za-
cházet s Rusíny – o tom se nemluvilo.

Na druhého prezidenta ČSR Eduarda Beneše,
který si po skončení 2. světové války podržel svou
prezidentskou židli také předáním části českoslo-
venského území (tedy Podkarpatské Rusi) Sovět-
skému svazu, Rusíni tak nevzpomínají úplně
v dobrém.  

Generál Ludvík Svoboda také nedokázal pře-
svědčit za 2. světové války sovětské vojenské ve-
litele, aby jeho sbor, kde bylo spousta Rusínů, se
mohl podílet na osvobozování rusínského území.
Místo toho tak Rusíni bojovali proti Němcům bok
po boku společně s tisíci československých a so-
větských vojáků pod Duklou, kde v krvavých bojích
s hitlerovci přemnozí padli. Současný prezident
České republiky Miloš Zeman v předvečer svého
prvního vítězství ve volbách na setkání s rusín-
skými představiteli uvedl, že pokud by byl zvolen
presidentem, jeho první zahraniční cesta bude do
Kyjeva, kde on bude hájit zájmy potomků občanů
Československé republiky - Rusínů. To se nestalo. 

Podivně se orgány ČR chovaly vzhledem k Ru-
sínům i v poslední době. Před několika lety se po-
radce konzula ČR na Ukrajině Peter Wagner
v Užhorodě zúčastnil setkání rusínských aktivistů.
Předpokládal žádost Rusínů o poskytnutí pomoci
potomkům občanů ČSR v rozhodování o uznání ru-
sínské národnosti Kyjevem a řekl proto k tomu
přímo: „Nežádejte nic od Prahy. Ani prezident, ani
česká vláda vám nepomůžou. Neboť vaše žádost
může špatně ovlivnit vztahy mezi Prahou a Kyje-
vem."

Právě toto výše uvedené ukazuje, proč nebyli
Rusíni pozváni k oslavám 100. výročí založení ČSR.
Úřady České republiky raději zapomněly na to, že
ČSR byla nazývána stavem tří národů - českého,
slovenského a rusínského. Tohle vše je minulostí. 

Pokud to bude možné, zúčastníme se akce Už-
horodského českého klubu T. G. Masaryka. Na
13. 10. 2018 je naplánována vědecká konfe-
rence, věnovaná 100. výročí založení ČSR. Dá se
říci, že pro propagaci české kultury a společných
dějin děláme mnohem více, než oficiální státní
orgány.

10. 10. 2018
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Luhačovické memorandum 
My, účastníci konference pořádané k 100. výročí vzniku Československa a československé vzájemnosti

pořádané organizacemi: 
Masarykovská vlastenecká jednota, z.s. 
Česko-slovenský výbor 
Masarykovsko-Baťovská akademie, s.r.o. 
prohlašujeme: 
1. Přes rozdělení bývalého společného státu se

stále cítíme být přátelskými národy a máme vůli spo-
lečně řešit problémy České a Slovenské republiky
i současných mezinárodních vztahů. 

2. Se znepokojením sledujeme, že: 
a) svoboda slova je ohrožena snahou o cenzuru a vyřazováním některých internetových portálů nebo

snahou o jejich diskreditaci a osočováním, zároveň je ohrožena sdělovacími prostředky, které jsou závislé
na zahraničním financování a vlivu; 

b) demokracie je ohrožena ovlivněním občanské společnosti organizacemi s velkým zahraničním fi-
nancováním, a s mnohdy našemu státu nepřátelským postojem; 

c) demokracie je ohrožena snižováním pravomocí našich zvolených orgánů ve prospěch orgánů Ev-
ropské unie, které mají značný demokratický deficit; 

d) soubor ideálů šířených jako ideologie Evropské unie obsahuje myšlenky, které rozkládají tradiční
život lidu, rodinnou soudržnost a vztahy mezi lidmi, a tím ohrožují budoucnost našich národů. 

3. Hlásíme se k odkazu TGM a jeho myšlenky jsou naším vzorem a budeme je prosazovat v naší čin-
nosti. 

4. Budeme prosazovat československou vzájemnost a přátelství především s ostatními slovanskými
národy. 

5. Sankce proti Rusku považujeme v této době za nelegitimní a budeme prosazovat jejich zrušení. 
6. Žádáme zákonnou ochranu českého a slovenského jazyka. 
Na závěr konference byl drtivou většinou jejích účastníků přijat text Luhačovického memoranda. 
Vydáno dne 21. 10. 2018 v Luhačovicích
***************************************************************
Dobrý den, zasílám vzniklé memorandum a prosím o jeho šíření. Moc děkuji
S úctou
MASARYKOVSKÁ VLASTENECKÁ JEDNOTA, z.s.
MASARYKOVSKO-BAŤOVSKÁ AKADEMIE, s.r.o.
Jana Tomanová, poradce, +420 604 475 479, www.mbasb.cz, www.stanislavbalik.cz
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Festival Divadelní svět Brno 2018 (23. – 30. 5.)
budil už dlouho před svým zahájením nebývalé
vášně, a to kvůli představení Naše násilí a vaše ná-
silí Olivera Frljiće, ve kterém Ježíš znásilňuje mus-
limku. Brněnský magistrát uvažoval o jeho zákazu
a chystaly se dokonce protestní demonstrace.

Proti uvedení oné inscenace byli především
věřící, ale nejen oni. A proti nim stáli většinou li-
berálové, kteří se zaklínají svobodou projevu. Na
internetu jsem zaznamenal i odkaz na slavný film
Lid versus Larry Flynt nedávno zesnulého reži-
séra Miloše Formana. Autor příspěvku tvrdil, že
zhlédnutí onoho Formanova snímku otevře lidem
oči. Zmíněný film se totiž běžně interpretuje jako
oslava americké svobody projevu a boje proti je-
jímu omezování. Miloš Forman však nebyl autor
nějakých prvoplánových agitek, a jeho Larry
Flynt ve svém druhém plánu ukazuje i to, kam ta-
kové bezbřehá svoboda může vést – a to přímo
na osudu hlavní postavy. Záleží jen na divákovi,
do jaké míry je ochoten a schopen se nad filmem
zamyslet. Což ovšem platí i o jiných Formano-
vých dílech – od Černého Petra přes Přelet nad
kukaččím hnízdem či Amadea až po Goyovy pří-
zraky.

Ale vraťme se k oceňované inscenaci Olivera Frl-
jiće! Docela by mě zajímalo, jak by se lidé – včetně
umělců a profesionálních kritiků – stavěli k tomu,
kdyby někdo napsal a inscenoval hru (případně na-
točil film), kde by Obama znásilňoval bělošku,
Trump Mexičanku, Angela Merkelová Turka anebo
Golda Meierová německého křesťana.

Umělecká svoboda je dvousečný meč. Pokud má
své meze, nutí tvůrce k tomu, aby se snažili vyjádřit
své myšlenky a pocity při respektování oněch
mezí, anebo k vynalézavosti při jejich obcházení,
či dokonce k nemalé odvaze při jejich posouvání
či překračování. Ale bezmezná svoboda vede ně-
které umělce k tomu, aby se ve snaze zaujmout
publikum předháněli v prvoplánovém zobrazování
násilí, sexu a brutality všeho druhu. Což osobně
nepovažuji za nejšťastnější tendenci současného
západního – a tedy i našeho – umění.

Na to mám snad právo. Ale mám také právo –
a snad i povinnost – říci, že tady žádná cenzura ne-
pomůže. Ani ta stávající a před zraky veřejnosti

skrytá, která se vy-
dává za svobodu
médií, nakladatel-
ství, filmových stu-
dií a nejrůznějších
rad či uměleckých
kritiků na svou
vlastní svobodu vý-
běru čemu poskyt-
nout publikační
prostor, kritickou
pozornost, granty
a ceny. Záplava pokleslé komerce i vysloveného
kýče je přitom většinou nechává v klidu, protože ta-
ková produkce je pro změnu hájená svobodou pod-
nikání a tudíž v praxi téměř nedotknutelná.

Tady může pomoci jedině obecenstvo, které je
ovšem z větší části formované právě onou opomí-
jenou záplavou braku. A čím že by mohlo pomoci,
kdyby na to mělo? No přece tím, že odvrátí svůj
zájem od bulvárních médií a podbízivému umění
odepře svou přízeň a pozornost věnuje něčemu ji-
nému.

Jenže čemu, když opravdu seriozních médií je
jako šafránu, soudobá filmová tvorba nesnese
srovnání s českou filmovou produkcí šedesátých
let (onou „novou vlnou“, která zrodila i Miloše
Formana) a naše současná divadelní avantgarda
až příliš často pokulhává za autorskými divadly
z dob normalizace? A to včetně mého oblíbe-
ného brněnského divadla Husa na provázku,
které v normalizačních dobách muselo ze svého
názvu vypustit slovo "husa", aby v lidech náho-
dou neevokovalo jméno a roli Gustáva Husáka.
O čemž ovšem sám prezident Husák neměl ani
tušení.

Jenže lidská opatrnost či spíše zbabělost a ne-
žádoucí přizpůsobivost jsou – v čase i v politic-
kém prostoru – zatím neomezené. Bohužel.
Ten, kdo se topí v moři kýče,
chytá se stébel provokace.
Kdo fauluje při ztrátě míče,
koleduje si o pár facek.

26. 5. 2018
http://www.noveslovo.sk/c/Nejvetsi_umeni_pro

dat_neumeni

Největší umění – prodat neumění?
JAROSLAV ČEJKA
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Byť dav přeřval Babišův projev před Českým
rozhlasem, 92letý režisér Oplustil vnesl jasno
VLADIMÍR FRANTA

21. 8. 2018 proběhla akce před Českým rozhla-
sem v Praze. V rámci pietní akce u příležitosti vý-
ročí srpnových událostí roku 1968 měl vystoupit
s projevem i český premiér Andrej Babiš.

Pietního aktu položení věnců se zúčastnili i Ba-
bišovi předřečníci: předseda Senátu Milan Štěch,
předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček
a ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Jednou platí, že Ruská federace se omluvila za
rok 1968. Bývalý prezident Václav Klaus v projevu
na Hradě vysvětlil, že vinu nenese ruský národ
(2008). Němci se Čechům neomlouvají také pořád
dokola. Naopak, vlezli jsme jim do „přízně" díky
Havlově Česko-německé deklaraci. Proč chtít po
Rusech, aby se stále a stále ospravedlňovali? Rus
je horší než Němec? Poturčenec je lepší než Turek?
Jsme papežštější než Svatý otec? Po bitvě je každý
generál…

Dav a novináři opanovali inkriminované místo
před ČRo už před 11.00 hodinou. Jedna z kamer
zabírala akci, která se změnila v protibabišov-
skou demonstraci, pěkně z dálky, z nároží přes
křižovatku… Zatímco René Zavoral stačil vy-
zdvihnout hodnoty, které se nedají vyjádřit pe-
nězi, a připomněl, že český národ se roku 1968
„bránil" (viz oněch 17 padlých z Vinohradské
třídy), a Milan Štěch úplně po „petrovsko-pithar-
tovsku" zafilozofoval, že bychom dnes neměli
bojovat proti nedokonalé demokracii, ale za tuto
demokracii, pak Radek Vondráček a Andrej Babiš
už vůbec neměli šanci. Dav lidí, spíše ryčících
spustil takovou bandurskou, že si uši zacpávaly
i zahraniční zpravodajské štáby. A co se týče lid-
ského sluchu, lze všeobecně doufat, že si pří-
tomní ještě někdy vychutnají společenský hovor
či hudbu, protože tak strašný randál Vinohradská
třída už dlouho nezažila. Jinými slovy — opravdu
povedený pietní akt. Ten se ve skutečnosti zvrhl
v regulérní (kýmsi svolaný a organizovaný) poli-
tický mítink, plný křiku a sprostých provolání viz
"Babiše za mříže!"

Ruská federace se omluvila za rok 1968, Václav
Klaus st. ve svém prezidentském projevu na Hradě
v roce 2008 vysvětlil, že za okupaci ČSSR nemohl

ruský národ, ale jeho tehdejší politické vedení.
Současné Rusko akceptuje český pohled na věc
i oněch 17 mrtvých z Vinohradské třídy. Pietní akt
si zasloužil zůstat pietním aktem, nikoliv živelným
happeningem, nota bene, když zněla i česká ná-
rodní hymna. Srocené síly však udělaly z akce sou-
dobý politický mítink. Obrázky i videa a nahrávky
z této akce jsou, jak se říká, bez komentáře...

„Andreji, jdi domů! Babiše do koše! Estébáku
Bureši! Agente Bureši!“, vyřvával dav.

Je velice smutné, že administrativa Andreje Ba-
biše odpálkovala dotazy mé, rerspektive Sputniku.
Budiž pochválena tisková mluvčí vlády Petra Dole-
žalová, která upozornila, kde si lze na internetu
přečíst projev Andreje Babiše, (www.vlada.cz),
který nebylo možné si před ČRo poslechnout.

Andrej Babiš si kazí celkový dojem, měl by být
vstřícnější vůči těm, kteří projevili zájem nejen
o obsah jeho řeči. A jeho manažeři by měli mít větší
úctu k voličům a občanům ČR, ke koresponden-
tům, jelikož to jinak taky může vypadat, že onen
hulákající a řehtačky roztáčející dav může mít
v něčem pravdu.

Proč v době demokracie je nutné na pietním
aktu řvát a nevyslechnout řeč jednou existujícího
regulérního premiéra ČR? To je věc, která Česku
ani Praze vůbec neslouží ke cti. Tohle není ani de-
mokracie, ani diskuze, ani pluralita názorů praž-
ského jara. Je to moderní paskvil. Vítězí ten, kdo
nejvíce řve. Nádhera!

70

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Fo
to

 V
la

di
m

ír 
Fr

an
ta

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 70



71

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Současná mladá generace vnímá Rusko nega-
tivně. Krom svých argumentů nic neslyší.

Naštěstí jsem úplnou náhodou potkal ve čtvrti
kolem rozhlasu legendárního československého
dramaturga a scénáristu z oblasti zábavy —
velmi váženého dvaadevadesátiletého Gustava
Oplustila. Pan režisér celá desetiletí žije v blíz-
kosti této lokality, byl proto svědkem srpnových
událostí 68, málem mu tehdy zastřelili dceru! Ze-
ptali jsme se ho proto, jak to celé bylo. To, co Gu-
stav Oplustil vyprávěl, kontrastuje s dnešním
davem křiklounů.

• Pane Oplustile, dá se historie vyjádřit zkratkou,
heslem? Abychom se pořád v národě nepřeli v ne-
konečných diskuzích? Jaká je fyziologie syndromu
roku 1968?

Za prvé, přece jenom se dnes manipuluje ději-
nami. Dokonce o roku 1945 se tvrdívá, že nás
osvobodili Američané a Rusové „šli jen tak okolo!"
Podobně se částečně neinterpretuje správně rok
68. Mně málem zbloudilá kulka zabila nejmladší
dceru. To není důvod, abych dnes na Rusy nevražil.
Pod okny chodili i Poláci v baretech. Rychle dochá-
zely zásoby potravin, než se situace uklidnila, tr-
valo to 3 týdny. Bydleli jsme u příbuzných, na
Vinohradech se nedalo. Kulky svištěly, byli mrtví,
ale nebyl to primární záměr. Rusové sem nevtrhli
v rámci vojenské agrese. Šlo jim o udržení ideolo-
gie. A zde je třeba vysvětlit, jak se lidé v 60. letech
cítili, byl jsem u toho, něco o tom vím.

• Jak se cítili? Dnes se to chápe tak, že kdyby
nebylo sovětské intervence, byli bychom dnes
mnohem dále, byli bychom rozvinutějším státem…

Máme 29 let od Sametu a podívejte se, co se
děje s naším průmyslem a kulturou. Pohybuji se
celý život v oblasti zábavy a kultury. Jak je možné,
že se dnes tleská tomu, kdo je nejvíce sprostý? Jak
je možné, že veřejnoprávní média nevysílají českou
produkci? Víte, o čem byla šedesátá léta? Lidé vě-
řili socialismu, věřili, že se zachovají výdobytky
spravedlivěji pojímané společnosti a že se na to
naroubují některé prvky kapitalismu, které lze po-
važovat za dobré. Lidé těch časů neměli pocit, že
nás spasí kapitalismus jako takový. Nezapomeňte,
že tady byla válečná generace, která byla vůbec
ráda, že je na světě, že přežila hrůzy nacistů. To
byla ona éra Dubčeka. Lidé si přáli a vítali myš-
lenku socialismu „s lidskou tváří". Dnešní politici
se už jenom „tváří". Otázka je, zda se tváří „lid-
sky".

• Dnešní Češi vyčítají Rusům, že jim ukradli bu-
doucnost.

Jako pamětník vám říkám: lidé v tomto státě, bo-
hužel, málokdy rozhodovali sami za sebe. Byly to
mocnosti, které psaly dějiny. Ale ani Rusové neroz-
hodovali jednostranně, ale v důsledku mezinárod-
ních dohod minimálně s jinou mocností. Chtěl bych
apelovat, a snad mě nikdo neoznačí za komunistu,
že SSSR vyhrál nad nacisty a Západ Sověty pod-

poroval. Dodával jim materiál. Všem šlo o tutéž věc.
Nacisté se snažili vyhladit nežádoucí lidské bytosti
z povrchu světa. Kdoví, jak by se stavěl SSSR vůči
Hitlerovi, kdyby neměl (SSSR — pozn.) vůbec žád-
nou ideologii. To jsou historické paradoxy. Nesou-
hlasím s tím, že po válce tu byl takový tlak SSSR,
že by tehdejší Rusko dokázalo zinscenovat převrat
roku 1948. Tehdy v ČSSR žila jiná generace, která
to tenkrát viděla jinak. Ta dnešní se s tím musí smí-
řit. Že tehdy žili jiní lidé s poněkud jiným názorem.
Ve svém životě jsem se v minulosti nesetkal s tím,
že by se tu masově SSSR přímo nenáviděl. Naopak
se stále v různých dobách přetřásala otázka slo-
vanství.

Měli bychom chápat, že sovětská ideologie se
snažila udržet svůj blok. Současný blok, jehož jsme
členy, dělá to samé. Snaží se udržet. V tomto
smyslu se opravdu nedivme.

• V čem udělali komunisté chybu?
Jestli došlo k selhání, tak k lidskému selhání.

Chybou byla metoda zákazů. Sám jsem byl svěd-
kem, jak mnoho lidí z mé oblasti najednou za nor-
malizace nesmělo fungovat. Chci ale zdůraznit, že
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Pane kníže Schwarzenbergu, 
je mi 83 let. Lidé tohoto věku si hodně pamatují. Proto chci reagovat a uvést na pravou míru vý-

roky, které jste uvedl o dějinách před sedmdesáti lety. Zejména vaše demagogické tvrzení o roce
1945. Ptám se vás: kde jste byl v roce 1939, když z balkónu Špalíčku nad tisícihlavým davem na
chebském náměstí hlásal Adolf Hitler své bludy o tisícileté německé říši? To nebyli Vaši příznivci
s Vaší plackou na klopě, ale henleinovci s hákovými kříži na klopách, vztyčenými pravicemi, stejně
tak jako jejich soukmenovci v Aši, Frýdlantu, Rýmařově, Jirkově a dalších městech. Vás v té době
vodila chůva kolem Bodamského jezera. Ti lidé na tom náměstí v uvedených a dalších městech za-
pomněli, že zakrátko budou navlečení do uniforem Wehrmachtu a SS, a posláni vraždit polské, ruské
a spojenecké vojáky, a jejich Gertrudy budou oblečeny do uniforem dozorkyň v ženských koncent-
račních táborech. Kde jste byl v roce 1940, když jsem dostal první německou facku jen za to, že
jsem měl skautský opasek na kalhotách? Vy v té době, jako malé pachole, jste mlsal švýcarskou
čokoládu, konzumoval bílý chléb, namazaný máslem od švýcarských kraviček a popíjel holandské
kakao. A já a statisíce mých vrstevníků? Jedli jsme černý mazlavý chléb, namazaný Kunerolem a pili
namodralou tekutinu, zvanou Odstřeďák. A teď k roku 1945, o kterém jste přímo demagogicky,
a zkresleně, hovořil, a zapomněl na příčinu. Ti lidé, kteří přežili a vraceli se z jejich prohrané války
do našeho příhraničí, byli titíž čeští Němci z výše uvedených a ostatních měst. Zapomněl jste, že
i oni měli ruce od krve tisíců spojeneckých vojáků, českých odbojářů, tisíců nevinných obětí z oku-
povaných zemí, a rovněž krve lidických mužů, žen a dětí. Podle Vás jsme je u nás měli hřát na prsou?
Jak moudrý a prozíravý státník byl prezident Eduard Beneš, když jim poskytl to, po čem léta předtím
volali: „Heim Ins Reich". Znáte to o tom lese a třískách? To je důsledek příčiny. Kde jste sebral tu
odvahu, vypustit z úst jako údajně také Čech, tak jedovatou slinu, že byste prezidenta Beneše jako
válečného zločince poslal před soudní tribunál do Haagu? Kam byste poslal současného demokra-
ticky zvoleného prezidenta, na kterém nenecháváte nic suchou? Do lágru? Nebo do plynu? Co tedy
vlastně jste? Rakušan, Švýcar nebo Čech? Zanechte už těch článků v rakouských novinách. I u nás
najdete novináře, kteří za patřičný obolus tyto nesmysly otisknou. A platit můžete penězi, které jste
si vydřímal v poslanecké noclehárně a nebo vyplundroval z našich jihočeských lesů... A propos, jak-
pak že jste k nim vlastně přišel?! Pan Havel, co? Bez úcty a pozdravu 

Bohumil ŘÍHA, důchodce, Plzeň
(Dostali jsme mailem 2. 10. 2018)

v 70. letech a i 80. letech se mnozí do svých pozic
postupně vraceli. Mnohým jsem s návratem mohl
pomoci a také jsem pomáhal. Všimněte si, že v 70.
letech pořád jela satira. Hrála se ruská klasika.
Dávno minula doba padesátých let a protěžování ča-
stušek. Tohle je opravdu velké zkreslení, jestli si to
někdo myslí. V kultuře u nás vznikala velká díla. Ota-
kar Vávra odchoval celou významnou generaci
umělců.

• Je současná rusofobie moderní politickou za-
kázkou, viz dnešní ječící dav, který nepustil regu-
lérního premiéra ČR ke slovu?

Domnívám se, že by mohlo jít o účelovou za-
kázku.

• Za následující otázku budu asi kaceřován:
Když nás Němci začali obsazovat na sklonku 30.
let, věšeli Pražané plakáty typu „Němci — táhněte
domů?"

Kdepak, to by si nikdo nedovolil. V tom je ten
historický rozdíl. Sovětský svaz se nás nesnažil
zničit. Pro příklad. Žil jsem v Hranicích na Moravě.
Jednou jsem šel po ulici a dostal facku od němec-
kého vojáka.

• Za co, prosím vás?
Za to, že jsem jej nepozdravil…
• Jak byste zhodnotil rok 89? Právo zvítězilo?
Mrzí mě, že po padesátileté spolupráci s TV

a rozhlasem o mě nyní dnes jeví tyto instituce mi-
nimální zájem. S kolika zajímavými lidmi jsem
mohl spolupracovat, víte! A že jich bylo! Dnešní po-
vrchní přístup musím odmítnout. Doufám, že mi to
někteří pánové a dámy prominou. 89. rok byl
„vzpourou neschopných!"

Názor autora se nemusí shodovat s názorem re-
dakce

Sputnik 21. 8. 2018
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Volil som Kisku. Veril som, že bude
múdrou alternatívou vlády. A som
zhrozený! Zvolil som zombie! Volil
som bábku, ktorá koná podľa dávno
známeho scenára.

Aký program dostane od inštruk-
torov, taký plní. Kto nemyslí, nemá
zábrany.

A je hrozné sa pozerať ako sa na-
pĺňa už toľkokrát osvedčený „dú-
hový“ scenár.

Prečo sme na rade? Táto vláda a tento premiér nie
sú na špagáte globálnej kliky.

Sú preto otravní svojou logickou argumentáciou.
Postavili sa zákerne zorganizovanej migrantskej in-
vázii. Naučili sa pravidlá EÚ a demokraticky argu-
mentujú. Nie sú slabí (čo sa týka voličov), nie sú lacní
alkoholici (ako obľúbenec Západu Jeľcin), nie sú
kompromitovateľní (ako Merkelová), neprovokujú ne-
zmyselne Rusov (ako miláčik Západu Saakašvili, vy-
hnaný preto z vlastnej krajiny), nemajú maslo na
hlave (viď o podnikaní Kisku nižšie) a neboja sa preto
vecne argumentovať. Vďaka Róbertovi Ficovi Európa
o Slovensku vie a berie ho vážne, počúva nás a naše
námietky. S týmto premiérom sme dosiahli prospe-
ritu bez kompromisov. Ochránil nás pred inváziou,
ktorá by sa niekomu hodila na oslabenie či likvidáciu
Európy. Postavil sa za pracujúcich proti globálnym
monopolom.

Neodpustiteľné!
Tak teda konajú:
Kradnú nám demokraciu pod zámienkou importu

demokracie.
Kradnú nám slobodu rozhodovaní ilúziou (nimi

kontrolovanej) voľby.
Kradnú nám slobodu slova hlušinou lží hlavných

médií.
Už toľkokrát zvrhli legálne zvolené vlády (Čile, Hon-

duras a iné) kvôli ich globálnym kšeftom.
A stále sa im nedarí povaliť našu vládu v prospech

nastrčených pajácov. Sú zúriví a pôjdu ďalej. V Kir-
gizsku mi hovorili miestni, ako ich „revolúciu“ od-
štartovalo to, že „ktosi“ (profi-snajper) počas
demonštrácií zastrelil pani, čo išla z obchodu. Ešte
mala plné ruky nákupu, keď to dostala bezpečne do
hrude.

Od roku 1989 vedia, že uspejú len, keď bude krv.
Naši eštebáci to vedeli tiež, a boli tak chytrí, že ju
v Novembri 1989 len predstierali. Aj to zabralo.

Lenže táto klika na ľudské životy nehľadí a ide
tvrdo za svojimi plánmi (podľa knihy „Války USA –
kronika agresívního národa“ statočných autoriek Ni-
cole Schleyovej a Sabine Busseovej, vyd. Brána,
2003) – od Vietnamu, cez Irán, Čile, Honduras, Gua-
temalu, Tchaj-wan, Libanon, Kongo, Dominikánsku
republiku, Irak, Afganistan, Grenadu, Nikaraguu, Pa-
namu, Somálsko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo,
Haiti, Sýriu, Líbyu… Do roku 2003 to autorky odhadli
na 7 a pol milióna zväčša civilných obetí. Oproti tomu
jeden Slovák hore-dolu, to je nič.

Krátko po revolúcii mi na jednej recepcii na oslavu
slobody povedal Janko Budaj, že sa mu prihovoril
akýsi nemecký podnikateľ a povedal: „Musíte si
predstaviť tieto oslobodené krajiny ako Stenu hoj-
nosti, kde my potrebujeme zavŕtať pípu, aby to bo-
hatstvo tieklo k nám. Na Slovensku stále nevieme
nájsť ten správny vrt, pomôžete?“ Janko povedal, že
nie. A čoskoro ho pod absurdnou zámienkou odstavili
za pomoci jemu najbližších!

Už zasa nevedia nájsť ten správny vrt. Minuli sa Dzu-
rinda, Mikloš, Haščák… Prišli po nich noví a sebave-
domí politici na čele s Róbertom Ficom. Tak ich treba
nahradiť bábkami a karikatúrami politikov z opozície.

Inštruktori zo Západu (prišli na VPN takmer hneď,
a aj z CIA) nás mali naučiť demokracii. A keď sme sa
ju naučili, teraz nám skúšajú pripomenúť staré rím-
ske porekadlo: „Čo je dovolené Bohovi, nie je dovo-
lené volovi“. A my sme tie voly. Oni tí Bohovia.

Krátko po Novembrovej revolúcii som na ulici stre-
tol Leopolda Podstupku. Bývalého šéfredaktora týž-
denníka Nové slovo, kde som ako dopisovateľ

Chystajú nám Ukrajinu
GUSTÁV MURÍN
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Od: Marek Řezanka 
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Datum: 15. 10. 2018 
Pěkné dopoledne, konstatuji, že jsem právě proběhlými volbami dokonale zhnusen. Hlavně Praha, které

se ohání deklarovanou "slušností", předvedla, jak si onu slušnost v praxi představuje - a krom jiného do
Senátu zvolila beznázorového vypočítavého Drahoše či obnaženého Hilšera, který otevřeně podporuje fa-
šismus na Ukrajině. Na radnici na Praze 5 stane Hřebejk, který nás, voliče Miloše Zemana, nazývá prasaty
a nechce se s námi vůbec bavit. Starostou Řeporyjí pak není nikdo jiný než vulgární a oplzlý Novotný a
na pražském magistrátu bude zasedat (či spíše zalehávat?) Krausová, kterou podobně jako J. Jandu pro-
slavilo více porno než její názory. Možná je to jakási nepsaná klasifikace pro vstup do think tanku (správně
by mělo být: sink tanku, protože se tam víc potápí, než myslí).

A ti, kdo volí tuhle - nevím, jak to nazvat jinak - morální spodinu - budou nadávat na hlavu státu, která
své názory nejenže umí formulovat ve větách rozvitých a často s humorem jí vlastním - ale má i nějaké
pevné zásady a hodnoty? Jen proto, že jednou jen přeložila do češtiny slovo "pussy"? 

Míra pokrytectví boří v Praze veškeré myslitelné škály. Ano, volilo jen málo lidí - zvláště účast ve dru-
hém kole voleb senátních je tristní. Ale tihle lidé o nás rozhodují. 

A pak bude někdo v médiích řešit, kdo rozděluje naši společnost...
Mějte se krásně, Marek ŘEZANKA

začínal. Bol to komunista a správny chlap aj medzi
nimi. Myslel som si, že mi ako bývalý komunista už
nebude mať, čo zaujímavé povedať. Ale pozrel mi do
očí a povedal: „Toto nie je nič nové. Už sme to zažili
a preto sme sa stali komunistami, aby sme tomu za-
bránili. Zoberú nám teraz demokraticky základné
zdroje života – elektriku, plyn, vodu… Naučia nás
jesť ich odpad a ešte predražený…“

Neveril som mu. Dzurinda s Miklošom ma vrátili
do reality.

Róbert Fico a strana Smer sa tomu postavili. Vrátili
nám (napriek bubu-bu-bu svetovládcov) Gabčíkovo,
zabránili, aby nám ukradli vodu, nechcú predať
vzduch, čo dýchame a jesť ich predražené odpadky.
To sa neodpúšťa. Lebo biznis je biznis a ekonomika
voľného rozkrádania nepozná kompromisy.

Takže tu máme už importovaného emisára Ma-
jdanu. Keď v Kyjeve začal, vtedajší vládcovia Ukrajiny
boli takí hlupáci, že sa nechali osočovať vicepreziden-
tom USA Bidenom z „brutality“ a nakázali policajtom,
aby bránili prieniku násilníkov k vládnym budovám ho-
lými rukami. Dodnes tie zábery existujú. Policajti sa
chúlia jeden k druhému a „demokratickí demonšt-
ranti“ do nich beztrestne kopú a mlátia ich čím len im
pod ruku príde. V tej istej dobe v USA protesty „rieši“
Národná garda streľbou zo samopalov a guľometov
z obrnených vozov. O tom sa ale nehovorí. Aj tak tí ná-
silníci neprerazili. Tak po mesiacoch váhania (a piatich
miliardách dolárov „investovaných“ na demokraciu na
Ukrajine), zaplatili odstreľovačov zo zahraničia (podo-
zrenie estónskeho ministra potvrdené viacerými zú-

častnenými), a vymazali presne mierenou streľbou na-
ivné pokusy Nemecka, Francúzska a Ruska pliesť sa
im do kšeftov. Biden, ale aj známy ultra-jastrab John
McCain (napodobenina zúrivca McCarthyho z 50.
rokov aj rétorikou podobnou bľabotu) tomu osobne
asistovali a neštítili sa ani faktu, že Majdan ovládli fa-
šisti a banderovci. Už aj západné médiá priznávajú, že
tam títo americkí republikánski „jastrabi“ zaviedli
vládu kleptokracie, čo urobila z Ukrajiny najskorum-
povanejšiu krajinu Európy. Dnes majú Ukrajinci (pred-
vídateľnú) občiansku vojnu a keď sa zhrození teraz
pokúšajú v Kyjeve znovu protestovať, už ich riešia „po
americky“. Tvrdo, nekompromisne, krvavo. Ale u nás
o tom v hlavných médiách ani slychu. Veď ani v „nor-
malizovanom“ svete. A, mimochodom, Mc Cain si
prišiel obzrieť Slovensko len nedávno…

Obávam sa, že tento scenár sa už spustil. Veď sa
chystajú masové protesty nevedomých.

A už toľkokrát osvedčení žoldnieri „protestu“ (do-
vezení aj zo zahraničia) budú útočiť, ničiť, provoko-
vať.

Ak Polícia SR zasiahne, naši opozičníci budú jačať,
že zasiahla.

Ak Polícia SR nezasiahne, naši opozičníci budú
jačať, že nezasiahla.

Pozor na to, tieto provokácie sú súčasťou rutin-
ného, globálneho scenára. Prosím vás všetkých, čo
vyjdete do ulíc, najmä mladých - dobre sa obzerajte.

Ste na muške… 7. 3. 2018 
http://literarky.cz/politika/svet/25856-chystaju-

nam-ukrajinu
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• Pätnásty marec 2018 – deň, keď ste podali de-
misiu, sa zapíše tmavými písmenami do histórie
strany Smer-SD. Mnohí vaši voliči ostali zaskočení,
že ste podľahli tlaku ulice. Ako dnes s odstupom
štyroch mesiacov vnímate svoje rozhodnutie?

Ak by som to neurobil, 7. júla 2018 by boli par-
lamentné voľby. A to v divokej atmosfére vytváranej
Sorosovými deťmi a poblúznenými médiami. Bol
vysoký predpoklad, že sa k moci dostane Igor Ma-
tovič, Richard Sulík, Boris Kollár a Alojz Hlina, alebo
úradnícka vláda pod plnou kontrolou prezidenta
Andreja Kisku. Čiže chaos nad chaos. Smer-SD vy-
hral legitímne voľby a ja som nemohol uprednostniť
moje osobné ego pred postavením strany a stabi-
litou štátu. Mám pocit, že ľudia čím ďalej tým viac
chápu racionalitu môjho rozhodnutia.

• Približne 50–tisíc ľudí na námestiach je len
zlomok z takmer 740-tisíc voličských hlasov zís-
kaných pre stranu Smer-SD v parlamentných vo-
ľbách 2016, ktoré vám dávali mandát nevzdať sa.
Nemysleli ste pri podávaní demisie na nich?

Myslel som práve na nich, aby ich podpora nevy-
šla nazmar. A nehovorme len o ulici, hovorme o tom,
kde Sorosove deti vzali peniaze na organizovanie
protivládnych demonštrácií, kto za nich robil, pre-
tože predstava, že 17-ročné dievča organizuje zo
svojej detskej izby vojnu s vládou, je absurdná. To,
čo sa stalo ihneď po vražde, bol typický príklad útoku
na parlamentnú demokraciu založenú na väčšine
a zodpovednosti. Už dlhšie v celej Európe sledujeme
trend, keď sa snažia presadiť v politike filantropi, mi-
movládne organizácie, médiá, jednoducho tí, ktorí
sa na voľbách nikdy nezúčastnili a nikdy za nič ne-
niesli zodpovednosť. Proti tomuto trendu je potrebné
sa vzoprieť, inak sami prispievame k tomu, že pri-
chádza k ohrozovaniu demokracie.

• Strana Smer-SD takmer nepretržite od svojho
vzniku bojuje s nepriazňou mainstreamových
médií. V podstate tretí sektor spolu s médiami
hlavného prúdu vás dostali z trojnásobného pre-
miérskeho kresla. Vládli ste takmer desať rokov,
prečo ste sa nepokúsili o dosiahnutie nápravy?

Dá sa ísť rovnakou cestou ako v Maďarsku alebo
Poľsku. Napriek tomu, aj keď sme počas druhej

vlády vládli sami,
povedali sme si, že
radšej sa budeme
s nimi biť, ako byť
opľúvaní, že cez
z m a n i p u l o va n é
médiá vládneme.
Toto nám nemôže
dnes nikto vyčítať
a za svoju politiku
k médiám platíme
vysokú daň. Na jednej strane sme krajinou s jed-
nou z najvyšších slobôd tlače, na strane druhej si
novinári bez zodpovednosti a často akejkoľvek
kvalifikácie napíšu, čo chcú. Aj mojim kolegom ho-
vorím, kamarátenie sa s novinármi je najväčšia
chyba. Tí novinári, o ktorých si myslíte, že máte na
nich vplyv, vás prvých potopia. Nemenil by som
teda mediálne
prostredie ani zá-
kony, ale na médiá
treba byť tvrdý
a nekompromisný.

• Aký je váš po-
stoj k alternatívnym
médiám, ktoré sú
naozaj nezávislé
a nemajú za sebou
rôznych oligarchov
a zaoceánskych
donorov?

Nech ich je čo
najviac a nech píšu pravdu. Som šokovaný z toho,
ako tzv. mienkotvorné a tzv. objektívne médiá do-
kážu zo zrnka pravdy upiecť peceň klamstva.

• Nezažívame v súčasnosti niečo podobné ako
pred rokom 1989, keď ľudia neverili ústredným mé-
diám a hľadali alternatívu?

Nedôvera v tzv. klasické médiá je obrovská.
Ľudia si to prečítajú alebo pozrú a potom jedným
uchom dnu a druhým von.

• Nemyslíte si, že je načase prestať rozdeľovať
médiá na dobré a zlé? Mainstream sa dnes tvári
ako majiteľ pravdy a perzekvuje nezávislé médiá.

BOL TO POKUS O PREVRAT
Robert Fico: Som šokovaný z toho, ako tzv. mienkotvorné a objektívne médiá dokážu

zo zrnka pravdy upiecť peceň klamstva
LENKA MAYEROVÁ a ROBERT FICO
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Veď Slováci nie sú padnutí na hlavu, vedia si urobiť
svoj názor...

Opakujem, ľudia začínajú mať túto mediálnu
pravdu mainstreamu na háku a stokrát radšej si
prečítajú niečo, z čoho aspoň cítiť snahu hľadať
pravdu. Šimečka to raz dobre povedal o denníku
SME, že ten pravdu nehľadá, ten ju už má. Držím
vám palce, aby ste svojím štýlom písania využili
súčasnú dobu a naklonili si veľa čitateľov na svoju
stranu.

• Médiá hlavného prúdu nehanebným spôsobom
podporovali protesty proti vláde a treťosektorové
iniciatívy typu Za slušné Slovensko dnes začínajú
ovplyvňovať reálnu politiku. Nazvali ste ich Soro-
sovými deťmi. Ako mienite riešiť problém financo-
vania takýchto aktivít zo zahraničia?

Sorosovým deťom a médiám, ktoré robia poli-
tiku, treba jasne odkázať – založte si politické
strany a poďte do reálneho súboja. Je ľahké z re-
dakcie a bez zodpovednosti opľúvať a štvať doo-
kola. A je načase – bude to v septembri – zakotviť
do príslušnej legislatívy ustanovenie, ktoré absol-
útne sprehľadní financovanie tretieho sektora. Jed-
noducho si klikneme v počítači a budeme vidieť,
aké peniaze dostali, ako ich minuli a či vôbec
okrem platov, nákupu áut, prenájmu priestorov
a bezhraničného nadávania na vládu niečo aj robia.
A hlavne budeme vidieť donorov. Pozrime sa na
jedného z tzv. organizátorov protestov Juraja Še-
ligu. Absolútne prepojenie na Georgea Sorosa. Po-
zrime sa na syna prezidenta Kisku, tajuplné
stretnutie hlavy štátu Kisku v New Yorku so Soro-
som... Ľudia na Slovensku nie sú padnutí na hlavu
a vidia, ako bola vražda novinára a jeho priateľky,
o ktorej stále nemáme žiadne oficiálne správy, oka-
mžite o niekoľko hodín dokonale zneužitá na pro-
tivládne protesty. A nech mi niekto povie, že to
Juraj Šeliga a ešte jedna slečna Karolína Farská
dokázali sami bez peňazí a logistiky zo zahraničia.
Sám sebe po toľkoročných skúsenostiach z najvyš-
šej politiky by som sa musel vysmiať, keby som
takej hlúposti uveril.

• Iniciatíva Za slušné Slovensko tvrdí, že nieko-
ľko mesiacov počúva o tom, ako sa tu niekto snaží
o štátny prevrat, organizáciu chaosu v krajine, či
ako sú organizátori zhromaždení prepojení na za-
hraničie alebo amerického finančníka Georgea So-
rosa, čo vraj nie je pravda. Podali na GP SR na vás
trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy
a ohováranie. Považujete to za správny krok?

Každý má právo podať trestné oznámenie. Ja
jeho podanie využijem na to, aby som ešte otvore-
nejšie a častejšie hovoril o tom, čo sa stalo oka-
mžite niekoľko hodín po vražde.

• Hoci dodnes nie je známy motív vraždy novi-
nára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušní-
rovej, niektoré médiá, opoziční politici a tretí sektor
bez zábran z tohto ohavného činu obvinili práve
vás a vašu vládu. Nepovažujete to za trúfalosť?

Na vražde pracujú najlepší policajti a medziná-
rodný tím. My ich prácu rešpektujeme. Tí, čo ne-
návidia túto vládu, ale nechcú objektívne
prešetrenie. Oni už vedia motív, poznajú vrahov
a už ich aj odsúdili. Je absurdné robiť takéto ob-
vinenia bez akýchkoľvek dôkazov. Naopak, ich
správanie je dôkazom hrozného zneužitia vraždy
na politické ciele. Kladiem si otázku, čoho sú títo
ľudia schopní, aby sa dostali k moci, ak nemajú
problém s takouto ohavnosťou. Namiesto toho,
aby robili normálnu politiku a vyhrali voľby, idú do
politického súboja manipuláciou ulice. My sme
v roku 2006 zadefinovali politiku sociálneho štátu
a napriek nepriazni médií sme suverénne vyhrali
voľby.

• Na hrobe týchto mladých ľudí tancovali mnohí
politici, herci aj tretí sektor, ktorých jediným cieľom
bol pád vlády. Vnímate to ako zásah zo zahraničia
s cieľom rozvratu štátu?

Politici z opozície a prezident Andrej Kiska tan-
covali, ale nemali na udalosti po vražde žiadny
vplyv. Bol to tretí sektor a médiá financované zo
zahraničia, ktoré v mene tzv. liberálnej demokracie
chceli využiť obrovskú tragédiu na pád vlády. Ne-
viem, ako nazvať situáciu, keď sa niekto mimo
rámca parlamentných volieb pokúša zvaliť demo-
kraticky zvolenú vládu. Pokus o prevrat je pre nie-
koho príliš silné slovo, ale obsahovo na danú
situáciu sedí.

• Koaličné strany vládu udržali a aj parlamentnú
väčšinu. Predpokladáte, že vláda zotrvá až do vo-
lieb v roku 2020?

Bolo našou psou povinnosťou udržať väčšinu
a funkčnú vládu. Ja som pre to urobil maximum.
Vražda bola neskutočnou tragédiou, treba ju vyšet-
riť a vinníkov potrestať, ale prečo sa hneď politicky
zneužila? To naozaj má parlamentná demokracia
fungovať tak, že zo zahraničia financovaný a pro-
tivládnymi médiami plne podporovaný tím zorga-
nizuje pár hercov a protivládne demonštrácie, na
ktorých budú rozhodovať o riadení a fungovaní Slo-
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venska? Takáto predstava nie je absurdná, je ne-
bezpečná pre demokraciu.

• Váš koaličný partner viackrát pripustil pred-
časné voľby...

Nevidím žiaden dôvod na predčasné voľby. De-
mokratické inštitúcie fungujú, ekonomike sa mi-
moriadne darí, máme historické čísla – najnižšiu
nezamestnanosť a najvyššiu zamestnanosť od roku
1989, najvyšší rast miezd od krízy z roku 2008, vý-
borné verejné financie, prijímame silné sociálne
programy, čelíme paradoxnému problému nedo-
statku pracovnej sily. Za týchto okolností sú pred-
stavy o predčasných voľbách mimo elementárnej
politickej logiky. Načo sme urobili toľko vážnych
rozhodnutí od marca 2018? Aby sme sa teraz mlá-
tili s polobláznami v predvolebnej kampani? Na
strane druhej, som v politike príliš dlho na to, aby
som nepoznal základnú politickú poučku – nikdy
nehovor nikdy.

• Slovensko čakajú komunálne voľby, voľby do
Európskeho parlamentu, ale najviac rezonuje voľba
prezidenta SR. Pred pár dňami Smer-SD prišiel
s iniciatívou, aby sa prezidentskí kandidáti vzdali
daňového tajomstva. Viedli vás k tomuto konaniu
daňové prešľapy súčasného prezidenta?

Je zarážajúce a súčasne vypovedajúce, že pre-
zident Kiska odmieta predložiť daňové doklady ob-
chodnej spoločnosti, ktorá mu financovala
kampaň. Čo dnes vieme? Že prekročil zákonom
povolený limit na financovanie prezidentskej kam-
pane v roku 2014, že opakovane verejne klamal,
keď tvrdil, že si kampaň platil zo súkromného účtu,
že si dal výdavky na kampaň vo svojej firme ako
oprávnené náklady, že neoprávnene žiadal o vratku
DPH, že robil jedno opravné daňové priznanie za
druhým, ale až potom, čo mu médiá na to prišli.
Jednoducho šialené. Prezidentom SR je preuká-
zane daňový a volebný podvodník. Aby sa to neo-
pakovalo, je potrebné vyzliecť kandidátov na
prezidenta ešte pred voľbami daňovo donaha.

• Prezident Andrej Kiska má na svojom konte
také množstvo morálnych zlyhaní, že keby to bol
človek s iným menom, už dávno nie je na svojom
poste. Neprekáža vám dvojaký mediálny meter?
Nemal Andrej Kiska dávno opustiť svoj post?

Protivládne média nakladajú s prezidentom ako
s chráneným druhom. A v tom nie je dvojaký meter,
ale kilometer. Prezident si ešte týždeň po vražde
veselo lyžoval v Rakúsku a teraz na festivale poli-
tickej piesne Pohoda bez štipky hanby objíma ro-

dičov zavraždených. Na to treba špeciálnu men-
tálnu výbavu, ktorú ja nemám. Otvorene sme ho-
vorili o úžerníckych praktikách jeho firiem, vieme,
že zubárovi zobral pozemok spod nosa, za ktorý
zaplatil 1 800 eur a dnes má hodnotu cez milión,
vieme, ako vyhnal ľudí zo 48 bytov v Kysuckom
Novom Meste, aby ich potom predal so ziskom...
Prezident nie je žiadna autorita, je to človek pod-
nikateľ karpatského typu a keby existovala ele-
mentárna spravodlivosť, už dávno by ho médiá
vyhnali z úradu. Ale keďže je proti Smeru a proti
vláde, tak im je dobrý.

• Postaví strana Smer-SD vlastného kandidáta
na prezidenta, prípadne sa koalícia dohodne na
podpore spoločného kandidáta, a to buď Bélu Bu-
gára alebo Andreja Danka, o ktorom sa v zákulisí
hovorí ako o ďalšom možnom kandidátovi?

Tu ešte nie sme. Ak oznámil svoju kandidatúru
Béla Bugár a kandidáta avizoval aj Andrej Danko,
bude správne, aby aj najsilnejšia politická strana
postavila svojho kandidáta. Pracujeme s dvomi,
tromi menami a výsledok oznámime na jeseň. Ak
náš kandidát neprejde do druhého kola, sme pri-
pravení určite v druhom kole spájať sily, aby nebol
za prezidenta zvolený nejaký čudák s pochybnou
minulosťou.

• Do prezidentských volieb je takmer trištvrte
roka, ale kampaň sa rozbehla v plnom prúde,
najmä na strane opozície, ktorej favoritom je Ro-
bert Mistrík. Považujete jeho kampaň za legálnu?

Existujú presné pravidlá financovania prezident-
skej kampane, takže bude ľahké zistiť, či ten alebo
onen kandidát postupuje v súlade so zákonom.

• Strana Smer-SD od vypuknutia migračnej krízy
mala jasný postoj k migrantom, k prijímaniu ute-
čencov v krajinách EÚ. Dnes nám a krajinám V4 dá-
vajú nepriamo za pravdu. Viete si predstaviť, ako
sa celá táto situácia dá riešiť? Čo bude ďalej s Eu-
rópou?

Téma migrácie bude naďalej rozdeľovať Európu.
My sme však migrantov nepozývali a od začiatku
krízy sme mali jasné postoje, ktoré sa dnes uka-
zujú ako správne. Ide o ekonomickú migráciu s ob-
rovskými bezpečnostnými, kultúrnymi
a náboženskými rizikami. Smer má v migrácii
jasno – nijaké povinné kvóty, dôsledná ochrana
hraníc Schengenu, vytlačenie migrantov z EÚ, ak
tu nemajú čo robiť, aktivity na území tých krajín,
z ktorých migranti najčastejšie prichádzajú. Mám
na mysli najmä Líbyu. Mimochodom, práve na ta-
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kéto aktivity je Slovensko jedným z najväčších
prispievateľov pri pohľade na ekonomickú silu.

• Myslíte si, že svojou politikou opätovne získate
späť svojich voličov?

Ak máte na mysli migráciu, Smer-SD je vo svo-
jich postojoch úplne konzistentný a nerobíme ži-
adne vývrtky. A toto majú ľudia radi. No a ak
hovoríme o politike ako takej, ak sa sociálna de-
mokracia bude dôsledne držať svojho remesla
a nenadobudne absolútne chybný pocit, že môže
oslovovať všetkých sto percent voličov, o výsledok
Smeru-SD sa nebojím. Zdravý potenciál sociálnej
demokracie je medzi 25 až 30 percentami voličov,
ktorí sa živia vlastnými rukami
alebo rozumom. O tých mu-
síme bojovať. Musíme bojovať
o voliča tak, že mu zvýšime
príplatok za prácu v noci,
alebo pomôžeme jeho rodine
cestovaním zadarmo alebo
inými sociálnymi programami.
Veľkopodnikateľ, bankár,
večne nespokojný kaviaren-
ský povaľač, to nikdy nebude
náš volič.

• Často predstavitelia
Smeru, ale aj vy sám spomí-
nate jadro EÚ. Čo to vlastne
znamená a prečo by nám na
tom malo záležať?

EÚ má už teraz dve rýchlosti. Jednu majú krajiny
bez eura a druhú, vyššiu, majú štáty s eurom. Ak
máte spoločnú menu, nemôžete mať úplne rozdi-
elne finančné, hospodárske či sociálne politiky. Je
preto zrejmé, že krajiny s eurom sa budú ešte viac
približovať a tvoriť jadro EÚ. Kto bude chcieť, bude
v jadre. Bude záležať iba na danom štáte. Sloven-
sko je ekonomicky jedna z najotvorenejších krajín
na svete, preto je pre nás hlbšia integrácia v EÚ
vhodná. Otvorene to poviem inak. Chceme byť
v jadre s Nemeckom a Francúzskom alebo mimo
jadra s Gréckom? Na rozdiel od Richarda Sulíka
nepovažujem Nemecko a Francúzsko za okresnú
ligu.

• Deviateho mája 2018 ste povedali, že Smer-
SD sa nebude zúčastňovať na protiruskom bes-
není, ktoré sa šíri ako rakovina po celom svete bez
nejakých vážnejších dôkazov. No napriek tomu sa
SR pridáva k protiruským sankciám. Prečo nezau-
jmeme jasný postoj?

Som presvedčený, že náš životný priestor je
v EÚ. Rovnako považujem za hrubú chybu, ak sa
niekto snaží z Ruska urobiť svetového nepriateľa.
EÚ potrebuje Rusko a naopak. Na každej Európskej
rade som zastával tento postoj a rovnako som pou-
kazoval na neúčinnosť a nezmyselnosť sankcií.
Podľa mňa to dopadne ako pri migrácii. Príde na
naše slová a sankcie budú zrušené. Postupne sa
k slovenskému racionálnemu postoju pridávajú aj
ďalšie krajiny.

• Minulý rok a tento opätovne Smer-SD odsú-
hlasil vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia.
Dokonca pred pár týždňami NR SR odsúhlasila prí-

tomnosť amerických vojakov na území SR. Nero-
bíme zo Slovenska terč pre ruské rakety?

Nerinčal by som zbraňami. Slovensko sa v roku
2004 stalo členom NATO a vyplývajú nám z toho
určité záväzky. Patrím medzi politikov, ktorí nikdy
nebudú podporovať zvyšovanie napätia. Spo-
meňte si, ako som ostro vystúpil proti bombardo-
vaniu Belehradu NATO-m, pri ktorom bez
akéhokoľvek dôvodu zahynulo obrovské množ-
stvo civilistov. Poznáte môj názor na Irak, bola to
moja prvá vláda, ktorá rozhodla o stiahnutí voja-
kov z Iraku, a známy je aj môj názor na bombar-
dovanie a likvidáciu režimu v Líbyi, ktorý dnes ako
štát v podstate neexistuje a je nástupišťom mi-
grantov do Európy. 

• Vladimir Putin sa vyjadril, že Severoatlantická
aliancia stupňuje svoju agresívnu rétoriku a čoraz
viac sa približuje k ruským hraniciam. Prítomnosť
vojsk NATO v Pobaltí jednoznačne chápe ako ohro-
zenie bezpečnosti Ruskej federácie a táto situácia
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si vyžaduje posilniť jej obranyschopnosť. Nemyslíte
si, že Slovensko bude takto prvé na rane?

Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Pokým
budeme robiť z Ruskej federácie svetového nepri-
ateľa číslo 1, tak sa nečudujme, že prichádzajú ta-
kéto protireakcie. Som za civilizovaný dialóg. Aj
z toho dôvodu vítam ostatný samit amerického
a ruského prezidenta. Aj keď neboli žiadne kon-
krétne výsledky, svetoví politici sa musia rozprávať.
Takéto stretnutia vždy viedli k uvoľňovaniu napätia.

• Prezident RF stále vyhlasuje, že sú pripravení
viesť dialóg o celosvetovej, kolektívnej bezpeč-
nosti. Západ však na ich snahy neodpovedá a rea-
guje čoraz väčšou agresiou. Nemáte pocit, že ide
o slepú vieru vo vlastnú výnimočnosť a neomylnosť
v snahe o vládu nad celým svetom? Neprivedie
tento postoj nakoniec Európu k vojenskému kon-
fliktu?

Stretnutí Trump – Putin musí byť na viacerých
úrovniach čo najviac. Hlavne EÚ by mala mať
snahu o intenzívnejší dialóg. Slovensko musí patriť
medzi krajiny so zdravým rozumom. Na jednej
strane sme členmi EÚ a NATO a plne si to uvedo-
mujeme. Na strane druhej považujem osobne
Ruskú federáciu za strategického partnera, pri kto-
rom máme povinnosť mať priateľské, vzájomne vý-
hodné vzťahy. A nezabúdajme ani na históriu.
Sloboda na konci druhej svetovej vojny prišla z vý-
chodu, a to za obrovskú cenu na životoch vojakov
vtedajšej Červenej armády.

• Dnes ste poslancom NR SR a predsedom naj-
silnejšej politickej strany. Ovplyvnilo to nejako fun-
govanie koalície a aké sú v nej dnes vzťahy?

V rozhlase ráno niekedy hlásili a možno ešte aj
hlásia pri hodnotení Dunaja, že „niveau stable“
alebo „bez peremen“. Takto nejako to vidím. Koa-
ličná rada sa stretáva na úrovni predsedov strán,
tam nie je zmena. Aby vláda bola informovaná,
chodí na koaličné rady aj nový premiér Peter Pel-
legrini. Uvedomme si, že sa stretávajú tri úplne od-
lišné strany, napriek tomu garantujeme stabilitu
v krajine, ale aj dôsledné plnenie vládneho pro-
gramu. Slovensko šliape na plný plyn a k tejto ko-
alícii neexistuje nijaká alternatíva. Predstavte si
Igora Matoviča ako ministra financií, aby vedel lep-
šie zakrývať svoje daňové podvody, Luciu Ďuriš-Ni-
cholsonovú ako ministerku zahraničných vecí
alebo Ľubomíra Galka ako ministra vnútra, aby
mohol ešte lepšie odpočúvať novinárov a svoje
okolie.

• Pominuli koaličné krízy vyvolávané predsedom
SNS?

Všetci traja predsedovia vyvíjame maximálne
úsilie, aby sme mali korektné, až priateľské vzťahy.
Veľa sme už toho spolu prešli, bola by škoda, keby
by sme tieto skúsenosti nevyužili na úplné naplne-
nie tohto volebného obdobia.

• Hovoríte, že vaším cieľom je v roku 2020
opätovne vyhrať voľby. Aké predpokladáte ďalšie
smerovanie Smeru?

Vyhrať voľby je legitímna ambícia. Smer-SD vy-
hral za sebou štvoro parlamentných volieb a lo-
gicky má realistickú predstavu vyhrať aj piate. Ale
to bude možné len vtedy, ak sa bude strana správať
ako skutočná sociálna demokracia a nebudeme
robiť hókusy-pókusy s inou orientáciou. Myslím, že
v tomto rozhovore som už definoval cieľovú sku-
pinu sociálnej demokracie.

• Médiá tvrdia, že Peter Pellegrini je len vami
ovládaná figúrka. Aké sú vaše vzťahy? Je naozaj
autonómny?

Peter Pellegrini je autonómny premiér a dobre
mu to ide. Je aj podpredsedom strany, logicky
preto je pri tvorbe najzákladnejších politických roz-
hodnutí, ktoré potom ako šéf exekutívy realizuje.
Tandem Fico – Pellegrini funguje a má veľký po-
tenciál.

• Tento rok oslavuje SR oslavuje 25. výročie
vzniku. Ako vnímate jej príbeh a čo čaká republiku
v ďalšom období?

Slovensko je úspešný príbeh, v súčasnosti sa
mu výnimočne darí a má všetky predpoklady na
rýchlejšie približovanie sa k priemeru životnej
úrovne EÚ. Mrzí ma, že mnohí politici, iní verejní
predstavitelia, žiaľ, aj z radov cirkví, vnímajú našu
krajinu ako čiernu dieru a nevidia na nej nič
dobré. Takíto ľudia si nezaslúžia vlastný štát. Slo-
vensko si vnútorne zaslúži podstatne objektívnej-
šie hodnotenie a najmä treba ľudí povzbudzovať,
nie v nich vyvolávať nenávisť a zatrpknutie. Dá sa
to dosiahnuť tým, že čo je zlé, a každá krajina má
svoje starosti, to odmietneme, skritizujeme a čo
je dobré, a toho je veľa, pochválime a vyzdvih-
neme. Naozaj by som bol rád, keby sa časy „se-
babičovania“ skončili. Slovensko si takýto prístup
nezaslúži.

Rozhovor vyšiel v mesačníku Extra plus
 august/2018, www.extraplus.sk

Foto TASR/Michal Svítok, Henrich Mišovič. 29. 7.
2018
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Prípad Kuciak: Mocenská hra pokračuje
PAVOL JANÍK

Zahraničnopolitický účel vraždy neznámeho mla-
dého slovenského novinára a jeho priateľky (v jeho
dome na pomerne odľahlom mieste) bol zrejmý na
základe okamžitého vyvolania medzinárodného me-
diálneho a pouličného tlaku s cieľom zmeniť vý-
sledky demokratických volieb na Slovensku.

Potvrdzuje to aj obnovenie hystérie, ktorú – pa-
radoxne – podnietili aktuálne informácie o po-
kroku vo vyšetrovaní, čo by za normálnych
okolností malo naopak viesť k upokojeniu spolo-
čenskej atmosféry. Ale definitívnu diskreditáciu
vládnej koalície a jej kľúčovej strany organizátori
akcie očividne ešte nedosiahli, a preto s nových
dychom pokračujú vo svojich aktivitách.

Celá planéta je monitorovaná
Pozoruhodným manévrom je tvrdenie, že pri od-

halení možných páchateľov pomohli snímky
z amerického satelitu, ktorý náhodou práve v čase
ohavného zločinu letel nad naším územím. Bolo by
to úsmevné, keby nešlo o tragédiu dvoch mladých
obetí mocenských hier.

Pravdepodobne ide o úsilie zahmliť fakt, že celá
planéta je sústavne monitorovaná, čo asi nie je
vhodné verejne pripomínať. Rovnako môže ísť
o snahu znejasniť skutočný zdroj dôležitých údajov
– napríklad osobu alebo osoby zo záujmového
prostredia, prípadne štandardné sledovanie tech-
nickej komunikácie – najmä siete mobilných tele-
fónov ich prevádzkovateľmi.

Spravodajské služby sú významným faktorom
mocenského súperenia a vypĺňajú medzeru medzi
diplomaciou a vojenským útokom. Voľným okom
sotva spozorovateľné zápolenie mocností sa odo-
hráva v piatich hlavných oblastiach. Jednou z nich
je SIGINT (Signal Intelligence), ktorá zahŕňa komu-
nikačnú, elektronickú a telemetrickú špionáž (CO-
MINT, ELINT a TELINT). Ďalšou sférou je agentúrne
spravodajstvo – Human Intelligence (HUMINT).

Neodmysliteľnou súčasťou konkurenčného
pôsobenia je psychologická manipulácia ľudí
prostredníctvom propagandy, vrátane produkcie
a šírenia tendenčných, skreslených i celkom fa-
lošných informácií. Osobitnú kapitolu predstavujú
operácie, spojené s atentátmi a vraždami. Na do-
siahnutie stanovených cieľov sa využívajú i špeci-

álne akcie ozbrojených útvarov osobitného urče-
nia.

V každom prípade spravodajské služby sú taj-
nými inštitúciami, ich činnosť je konšpiratívna
a principiálne nerešpektuje zákony, veď samotná
špionáž je proti právnym normám akejkoľvek kra-
jiny. Inštrumentárium prostriedkov na dosiahnutie
stanovených cieľov je prakticky neohraničené
a zahŕňa všetko z ľudských vlastností, ale aj z vedy
a techniky.

PODĽA BÝVALÉHO VÝKONNÉHO RIADITEĽA CIA
WALTA EDLERA AGENTÚRA NEUZNÁVA ZÁSADU, ŽE
ATENTÁT JE OSPRAVEDLNITEĽNÝ LEN POČAS
VOJNY, SPRAVODAJSKÉ SLUŽBY SÚ VŽDY VO
VOJNE.

Podľa iného skúseného veterána, ak riaditeľ CIA
príde do Bieleho domu a odchádza s presvedče-
ním, že vláda by bola najradšej, aby sa kohosi zba-
vila, tak jeho úlohou je vymyslieť spôsob, ako to
zariadiť. To je všetko, o čom musí rozmýšľať.

V roku 1985 šéf CIA Stansfield Turner vyhlásil,
že nie je ďaleko čas, keď americká rozviedka bude
schopná kontrolovať prakticky každý bod zeme-
gule aspoň z jedného zdroja a najvážnejšie oblasti
a objekty pomocou niekoľkých technických pro-
striedkov.

Sústavné ustupovanie
nikam nevedie

Tento čas je už určite tu. Rusko sa dozaista prib-
lížilo k podobnej pozícii a kozmickú rozviedku sú
nesporne schopné vykonávať aj štáty ako Čína,
Francúzsko, Británia, Japonsko, Nemecko a Izrael.
Vo výškach medzi 120 až 1000 km sa pohybujú de-
siatky špionážnych družíc, ktoré urobia niekoľko
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obletov za deň. Ďalšie sú stacionárne. Uskutočňujú
optický, rádiolokačný, radiačný a laserový prieskum.

Vari najznámejší je špionážny gigant ECHELON,
globálny systém organizovaný NSA (National Secu-
rity Agency), určený na odpočúvanie medzinárodnej
elektronickej komunikácie kdekoľvek na zemeguli.
Využíva kozmické technológie spojovacích družíc,
ale aj sieť pozemných staníc a leteckých či námor-
ných prostriedkov. Počítače systému pracujú s vyu-
žitím metód umelej inteligencie. Rozlišujú podozrivé
súbory dát obsahujúce rozsiahle slovníky kľúčových
slov, nákresov či fotografií. Systém tak môže vyhľa-
dávať záujmovú korešpondenciu.

Centrála NSA sídli vo Fort Meade. Harry Truman
ju zriadil dekrétom v októbri 1952. Medzičasom má
desiatky tisíc zamestnancov a desiatky miliárd do-
lárov ročného rozpočtu. Rodným listom NSA sa
stala tajná dohoda UKUSA. Medzi UK (Britániou)
a USA. Uzavreli ju ešte počas druhej svetovej vojny.
V roku 1947 ju reaktivovali vlády USA, Veľkej Bri-
tánie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Vlády
týchto krajín sa zaviazali poskytnúť v mene ame-
rických záujmov svoje územie pre účely elektro-
nickej špionáže proti krajinám, ktoré majú iné
záujmy ako USA.

Kľúčoví hráči zo slovenskej vládnej koalície a jej
rozhodujúcej strany akoby stále nepochopili, že sú-
stavné ustupovanie vôbec nikam nevedie. Tlak
opozície, prezidenta, médií a protestujúcich vedia
vplyvné kruhy v pozadí kedykoľvek zvýšiť podľa
svojich potrieb a reálneho vývoja situácie.

OBÁVAM SA, ABY SMIECH NAPOKON NEPREŠIEL
AJ NÁŠHO NOVÉHO USMIEVAVÉHO PREMIÉRA.

A najmä, aby neprešiel smiech všetkých normál-
nych občanov Slovenska. Sme síce malou a bez-
významnou krajinou, ale aj hodnotným pozemkom
neďaleko Viedne a dôležitou zložkou v mozaike
upevňovania pozícií nielen proti Rusku, ale aj proti
vedúcim krajinám Európskej únie, najmä proti Ne-
mecku.

Zástupcovia Berlína sa zatiaľ smejú na valnom
zhromaždení OSN, keď prezident USA kritizuje Ne-
mecko za snahu ďalej rozvíjať energetickú spoluprácu
s Moskvou. Rozveseľuje ich aj pochvala šéfa Bieleho
domu, ktorý oceňuje Poľsko za odmietanie ruského
plynovodu a za ochotu umiestniť vojenskú základňu
USA na poľskom území. Ak súčasná slovenská vláda
nechápe, že sa od nej očakáva to isté, tak ju skôr
alebo neskôr vymenia tí, ktorým je to už dávno jasné.

10. 10. 2018

Anti-Tigrid Jiřího Jírovce
MILAN BLAHYNKA

Úvodem ke své knize MÉ PŘÍTELKYNI (Naklada-
telství Petr Štengl, Praha 2017, Předmluvu napsal
Milan Kohout, obálka je dílem Kei Průžkové, 76 s.)
uvádí JIŘÍ JÍROVEC – „aby bylo jasno“ –, že „kdysi
koupil od pana Škvoreckého v jeho torontském 68
Publishers (…) fiktivní rozhovor Pavla Tigrida s ja-
kousi smyšlenou Lucií nazvaný Průvodce inteli-
gentní ženy po vlastním osudu.“ A k této inspiraci
pro svou knížku skromně dodává: „Nemohu a ne-
chci se srovnávat s Pavlem Tigridem. Nemám
s ním společného víc než věk, v němž chci mluvit
se svou reálnou přítelkyní. Nejsem tak vzdělaný
jako on a pohyboval jsem se v jiné společnosti.“

Vzápětí po této manifestaci skromnosti opráv-
něné sebevědomí:

„Mám ale proti němu dvojí výhodu: žil jsem v le-
tech 1941“ (to je rok Jírovcova narození) „v Čes-
koslovensku a netrpím třídní nenávistí ke
komunistům ani jejich odpůrcům. Stejně jako Pavel

Tigrid jsem emigroval, ale na rozdíl od mnohých ji-
ných, jsem nikdy nepracoval pro cizí zájmy. Jako
neutrál se tedy nemusím držet jakékoli módní po-
litické linie.“

Kdo by chtěl autora chytat za slovo, mohl by
ovšem připomenout, že se v Kanadě třináct let činil
pro zájmy společnosti Atomic Energy of Canada
Ltd., kdo však umí porozumět, dá mu za pravdu: ta
společnost nebyla institucí, podílející se na studené
válce, zaměstnáním v ní ani nemohl být vydržován
jako pomocník k ovlivňování dění u nás. Celoživotní
nestraník měl to štěstí, že v Chemické laboratoři
Ústavu geologických věd UK se „pohyboval v pro-
středí, kde vládla kritičnost, sranda a ironie“. Vůbec
negeneralizuje, upozorňuje, že „mnohé z toho“, co
píše, „není přenositelné jinam.“.

Smysl pro srandu, ironický nadhled a kritičnost
si Jiří Jírovec vzal s sebou do Kanady a podržel si
ji podnes, a právě tím smyslem a kritičností vyniká
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jeho sedm dopisů přítelkyni bydlící „za mnoha ho-
rami, řekami a mořem, kam dohlédne tak nanejvýš
kamera Skypu“, ženě, jež je „obdařena vzácnou
kombinaci mládí, půvabu a inteligence“, ale po-
strádá „informace, které by jí pomohly aspoň tro-
chu pochopit dobu, kterou nezažila“. Pro ni a pro
její dceru, ještě mimino, koriguje mýty, demaskuje
polopravdy, vyvrací nepravdy a usvědčuje jejich
oficiální původce a šiřitele, často pilně hujerovské,
z ideologické a zájmové předpojatosti a taky ze
strachu, ze zbabělosti vidět pravý stav skutečnosti.

A je přitom o to přesvědčivější a plně uvěřitelný,
protože nemůže být podezřelý ze zapšklosti, jakou
se lehce odbývá kritika z úst
a počítačů těch, kdo ztratili své
pozice a nemají přístup do vel-
kých médií.

Jírovec důsledně vychází ze
své osobní zkušenosti jak s Čes-
koslovenskem do r. 1986
a dnešní Českou republikou, tak
s Kanadou, tedy se světem „ne-
svobody“ i „svobody“. Přitom
stále srovnává a odvažuje se
třeba připomenout, jak „případ
Rosenbergů a Milady Horákové
spojuje jedna věc: byli exem-
plárně potrestáni za spolupráci ‚s
druhou stranou‘“ a že v svobod-
ném světě dosud může státní
prokurátorka říci: „Jde o zastrašení a rozsudek
dává jasnou výstrahu.“ A jestli podle ČT tragický
osud Milady Horákové vyvolal velkou mezinárodní
reakci a „Horákovou nezachránil před smrtí ani Al-
bert Einstein“, Jiří Jírovec připomíná, že „stejný
Einstein se o tři roky později postavil i na obranu
Rosenbergových, a s ním, rovněž neúspěšně“
i Sartre, Cocteau, nositel Nobelovy ceny Urey,
Brecht, Picasso i Pius XII.

Jírovcovi neuniká, že i v pořadech např. ČT,
z nichž „čouhá protikomunistická propaganda jako
sláma z bot“, uklouzne někdy „zajímavá věc“, na-
příklad cituje, co řekl v takovém pořadu Milan
Uhde:

„Když chodil do školy, někteří jeho spolužáci ne-
měli boty a on se vlastně styděl za to, že je má. Ta
chudoba byla prý důvodem, proč lidé tak snadno
podlehli komunistické agitaci. Tím se samozřejmě
nabízí otázka, proč to předchůdci a následníci ko-
munistů nedělali líp.“

A hned k tomuto argumentu proti paušálnímu
odsuzování poúnorových poměrů dodává: „Před
nějakou dobou se jistý hlupák u moci posmíval
v Bratislavě panelovým domům, které nazýval
králíkárnami. O nějakých dvacet let později je si-
tuace taková, že vlastnit byt v paneláku je vlastně
terno, protože ušetřit několik milionů na nekráličí
bydlení je zejména pro mladé lidi (…) velmi
 obtížné.“

Když Jírovec probírá šokující, ale nikoli nepřed-
vídatelnou invazi v roce 1968 do Československa,
srovnává ji s vojenskou invazí USA do Panamy
deset dní před tím, než jí měl být průplav předán.

„Záminkou bylo, jak jinak, ohro-
žení demokracie prezidentem
Manuelem Noriegou, jinak dlou-
holetým spolupracovníkem CIA.
K této obehrané písničce bylo při-
dáno obvinění z pašování drog.
Noriega, pokud je to vůbec
pravda, ovšem nedělal nic jiného,
než reagoval na trvalou poptávku
po drogách v USA. To je ta na-
bídka a poptávka, jimiž žongluje
neviditelná ruka trhu. (…) Ame-
ričtí vojáci to v Panamě vzali od
podlahy a za cenu asi 4000 mrt-
vých a několika dalších tisíc
uprchlíků byla rychle nastolena
nová, proamerická vláda, která

usoudila, že průplav je v dobrých rukách a netřeba
to měnit. Nový president odpřísáhl věrnost lidu na
americké vojenské základně.“

Kdežto u nás se „s ruskými vojáky diskutovalo
na ulicích“, „měli rozkaz nestřílet, a tak byly oběti
na životech velice malé“, „otáčely se informační
tabule na silnicích…“ Zkrátka: „V porovnání s Pa-
namou byla invaze pěti spřátelených států švejkov-
sko-operetní záležitostí.“ A dokonce má za to, že
i „normalizace byla do značné míry švejkovská“.

A svůj smysl pro smysluplný černý humor
osvědčuje, když píše o státníkovi dobré vůle, sym-
bolu Pražského jara: „Přítelkyně moje, o Dubčekovi
toho vím příliš málo na to, abych o něm mohl vy-
nášet nějaké soudy. Snad kromě jediného: Nedošlo
mu, jak se dělá mezinárodní politika, a tak zbabral
jednání s těmi, kteří pak přispěchali na pomoc. No,
byl Slovák a asi neznal Švejka.“

No, nečtěte to!
LUK 17. 10. 2018
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Ivan Fontana (vlastním jménem Mojmír Soukup,
*1946) je našim čtenářům známý především jako
autor skvělých aforismů (i těch metaforických, tzv.
metaforismů), intelektuálních paradoxů, bonmotů
a jiných „vteřinových románů“, zatímco jeho tvorba
básnická, popř. prozaická, zůstává v jakémsi stínu,
stranou, stojí v závětří „větru aforismu“. A to je
možná škoda, jak alespoň ukazuje jeho nová bás-
nická sbírka, kterou vydalo Nakladatelství Kmen
v Křenovicích v loňském roce pod názvem KOLOTOČ
SVĚTLA (s podtitulem Obrazy a básně, s ilustracemi
Idy Huttové a v pečlivé redakci Ivany Blahutové; 199
str. ISBN 978-80-906880-1-8). Především prozrazuje
autorův talent lyrický, umění lyrické zkratky, poetické
hudby, slovesného popisu, jenž však
není samoúčelný, schopnost vidění
skutečnosti jako barevné palety
plné neobyčejných chvil, zázraků,
paradoxů i vlnivých efektů. Jako by
svět kolem sebe autor „osrdečňo-
val“, pokud bychom si vypůjčili
výraz z dílny Jiřího Wolkera: „Srdce,
tvůj atomový reaktor, / se chystá ke
vzpouře.“ (Takto oslovuje zřejmě
Petrarcovu Lauru, s. 9). Je jistě také
umění vidět básně „ve skle vzdu-
chu, v křídlech knih“, seznat „do
jaké výše srdce sahá, / do jaké šíře
lze jej rozevřít.“ (s. 13)

Fontana svoji sbírku kompozičně
rozdělil do pěti oddílů, a to na Ob-
razy a sny (s. 7-83), Gondoliér dne a převozník času
(s. 85-107), Nepokojné sonety (s. 109-136), Miniatury
(s. 139-155) a konečně Běh kolem slunce (nebo
„kolem Slunce“?, s. 157-187), přičemž jen oddíl třetí
a čtvrtý sdružuje básně podle jednoznačně formál-
ních znaků.

Na některých básních je znát, že je psal autor,
jemuž je velmi blízké umění aforismu a významové,
symbolické zkratky, autor, jenž si libuje ve zhuště-
ných a rozmanité protiklady slučujících „výrocích“
a pseudovýrocích. Např. báseň Řečí květin je „květi-
nomluva“ převedená v jazykovou hříčku, kdy prvo-
senky se jeví jako „Sny v hlavičkách nemluvňat“,
třeba slunečnice pak představují „Slunce očima
včel“. (s. 160) Vlastně už úvodní báseň úvodního od-

dílu Obrazy a sny, pokud bychom ji dekomponovali
a rozdělili na smysluplné elementy, dostali bychom
– metaforické aforismy (metaforismy), srov. „Tužka
je radar básníka s rozlišovací schopností /…/ Tužka
je káčou světa, poháněná bidlem převozníka /…/
Tužka vede básníkovu ruku, bezpečno navádí ho na
cíl /…/ Co si básník vezme do hlavy, to pastelka do-
kreslí svými rýmy /…/“ (s. 8); celek veršový v nich
kryje s celkem větným a místy je anaforován. Ale vět-
šinu publikovaných básní za deriváty metaforického
aforismu pokládat nemůžeme, ačkoli některé jeho
vlastnosti jsou v nich přítomny, resp. přehodnoceny
hravou obrazností a obrazotvorností.

Společným rysem aforistického paradoxu a pre-
zentovaných veršů je hravost,
přání žít „šťastně v zajetí kouzel“
(to adresuje své milence, s. 12);
zdálo by se, že motorem těchto
veršů je spíše rým a rýmové echo
než přísná logika („Bylo by to nej-
horší ze všech zel / ach, vzpo-
meňte, / ach, vzpomeňte jen na
Giselle“, s. 12). Ovšem i tato hra
má svůj předmětný základ, a tedy
i logiku, třeba historickou, srov.
verše nazvané „5. květen 1821“:
„Dnes dostal jsem parte / od He-
leny. / Zemřel Bonaparte, / fran-
couzský pudl její milený.“ (s. 149)
Význam doslovný, zpráva o smrti
pejska kohosi důvěrně známého,

se dobře snáší i s tím druhým, přeneseným, napo-
leonovským (ten zemřel na ostrově Svatá Helena
právě pátého května roku 1821).

Místy je poetikou Fontana blízký básníkům „deví-
tihlavé generace“, někdy označované jako „sýsov-
sko-žáčkovská“, jejich konkrétní, smyslově názorné
a „explozivní“ metafoře, srov. báseň Spojení, v níž
„slovo od slova vzplane / a skrze litinový zámek /
dvou kosmických lodí / šlehne mateřský jazyk“ (s.
13) a vůbec návazností na pozdní avantgardu, jakkoli
za avantgardního básníka bychom jej označili stěží.
Jistě je však přitahován exotikou a „všemi krásami
světa“, citlivě a někdy až rozkošnicky vnímá všechny
„sladké chvíle“. (s. 175) Je-li onen „explozivní
zážeh“ pelcovský, potom báseň Strom (z oddílu Mi-

Kolotoče v nás i mimo nás
ALEXEJ MIKULÁŠEK
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niatury) je naopak téměř černíkovská, minimalistická
a inspirovaná dětskou obrazností, v níž namalovaný
strom „se zazelenal a rozkvetl“, aby otec se synem
příště mohli „spolu česat / červená jablíčka dlaní“.
(s. 155)

Ozvuky poetismu jsou tu a tam patrné, probleskují
těmi verši, v nichž svět se jeví jako „jedna bláznivá
revue, / a k tomu ještě na kolečkách“. Nejde mu však
o „vetešníkův krám“, ten už tematicky využil kdysi
kdosi jiný, spíše těží z „chrámu paměti“ a nezapo-
míná ani na duchovní chrám, jenž jej fascinuje „bož-
ským mírem“, slovem „se sloní pamětí“, stává se
„duhou živé vody“. (s. 27) Ale i v této duchovně za-
ložené básni čteme metaforu, která čerpá jazykový
výraz ze světa vědy a techniky, chrám se mu jeví jako
„hangár supernovy“.

S básnickou avantgardou a postavantgardou Fon-
tanu spojuje rovněž cosi jako exotismus, vábení
dálek, přičemž ve sbírce nejvíce zastoupené jsou re-
flexe Izraele, srov. báseň Mrtvé moře, inspirovanou
faktem, že vysychání v důsledku odpařování nemůže
zastavit ani voda z biblické řeky Jordán, nebo báseň
Zeď nářků („Bůh zná všechny jazyky. / S kameny ve
zdi lehce posouvá. / Mohutné kvádry si pamatují svá
místa / v chrámu krále Šalamouna“, s. 76), jakkoli sa-
mozřejmě nechybí ani jiná místa, např. evropské me-
tropole („V Bruselu jsme za pár hodin poté, / co
chytíme Pegase za pačesy. / Kytaru v Lisabonu roz-
bijeme o pražce / a doletíme na konec verneovky.“
(b.Prázdninový kolotoč podle Julese Verna, s. 173).

Emblematickým městem však zůstává Praha, „matka
měst“, její domy, věže, mosty; jedna báseň přímo nese
název Krásy Prahy. (s. 63) Ačkoli není autorovým rod-
ným městem, zůstává její nejvěrnějším synem. A není
rovněž bez zajímavosti, že ačkoli Fontana nepreferuje
politickou či občanskou lyriku, je si vědom střídání
„světla a stínu, střídání vin“, jež „naleptává stopy po-
chybností“ (nebylo by vhodnější „našeptává pochyb-
nosti“ nebo „naleptává jistotu“?), ale i toho, jak
mnohé sochy „byly až příliš prostě / otočeny o sto
osmdesát stupňů / k západu“ /…/. Praha „tak přišla
o tucty soch“. (s. 71) A to se samozřejmě netýká jen
fanatických obrazo- a socho-borců českých…

Jakkoli je hravost jakýmsi erbovním znamením
a svorníkem sbírky, zdaleka ne všechny básně jsou
zahaleny do roucha „sladkého nicnedělání“. V srdci
lyrického Já „spí sladká /…/ houpe se / ta houpačka
vratká“ (s. 77), naznačující i cosi ambivalentního. Tě-
mito verši prostupují i poryvy čehosi tragického,
skeptického, nemilosrdně krutého života, do jehož
bažin nás namočí poté, co s ním vzlétneme do záři-
vých výšek. Právě ona „vratkost“ je přirozeným do-
provodem pocitu štěstí, plynoucího jinak
z rozkošnické hry fantazie a rýmů. Ano, „všecko, vše-
cičko se točí“, vše podléhá zvratům, je nestálé
a v paradoxním víru, v němž „vesmír všecko semele“
(s. 16). Inu, „kolotoč světa“…

Básnická sbírka je to ovšem povedená a zaslouží
si, aby se s ní v knihovničkách počítalo.

LUK 5. 9. 2018
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ZAPAMATUJME SI TO
Šokující, otřesné a nechutné praktiky v přímém přenosu na veřejnoprávním rozhlase!
Poslouchal jsem Den podle Barbory Tachecí na ČRo Plus v sobotu 27. ledna (konkrétně od času 44:56

oficiálního záznamu), ve kterém vystoupil šéfkomentátor Lidových novin Petr Kamberský, který s ledovým
klidem prohlásil toto, a teď dobře čtěte: "Vemte si, my máme prezidenta, bývalého předsedu sněmovny
a vlády, prezidenta, který obhájil mandát, a my dodneška v podstatě vůbec nevíme, jak vypadalo jeho
první manželství, nevíme, co dělá jeho syn, nevíme, co dělá jeho první žena, my nemáme vůbec žádné
páky na lidi, kteří sedí na Hradě, ve velikánských kancelářích. To je svým způsobem stát ve státě, a dnes
není žádná páka, která by ho dokázala zmáčknout. Já si myslím, že Miloš Zeman bude naprosto utržen
ze řetězu". Rozumíte tomu, co v přímém přenosu prohlásil šéfkomentátor Lidových novin Petr Kamber-
ský? Nemáme žádné páky, jak Zemana zmáčknout, nemůžeme ho zmáčknout přes rodinu, přes jeho
první ženu, přes syna. Já zůstal s otevřenými ústy, co to ten parchant mele, to jsou očividně mafiánské
praktiky, zmáčknout někoho přes rodinu, mít na někoho páky přes rodinu, přes první manželku, přes
syna! 

Zapamatujme si to jméno: Petr Kamberský, šéfkomentátor Lidových novin.
Takže, co se nedařilo a nedaří na Miloše Zemana, tak nyní použili a používají na Andreje Babiše st…!!
(Dostali jsme mailem od Miloslava Samka, autor bohužel nebyl uveden).
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Kniha literárního vědce Milana Blahynky Byla
jednou jedna generace pětatřicátníků ((s výstiž-
ným podtitulem dissertatio apologetica) vyšla
i nevyšla. Sice je na světě, dokonce v pevné
vazbě a na možná až příliš opulentním křídovém
papíře, ale ve volném prodeji ji neseženete.
Nemá nakladatele, má
donora – a tím je klub le-
vicových poslanců EP. Je
svým způsobem dokona-
lým obrazem dnešní
doby a jejího vztahu ke
kulturnímu dědictví, jenž
se odehrává pod heslem
„sladce zapomenout".

Blahynka ale ve své
knize tomuto heslu dne
vzdoruje. Probouzí z are-
álu obecné ignorance
a vnuceného zapomnění
několik (konkrétně
devět) českých básníků,
kteří vstupovali na tenký
led literárního světa při
přelomu věků – na
sklonku 60. a počátku
70. let. Jmenovitě jde
o Jiřího Žáčka (nar.
1945), Karla Sýse (nar.
1946), Michala Černíka
(nar. 1943), Josefa Šimona (nar. 1948), Jaroslava
Čejku (nar. 1943), Josefa Peterku (nar. 1944),
Petra Skarlanta (nar. 1939), Petra Cincibucha
(nar. 1943) a Jaromíra Pelce (nar. 1952). Tito au-
toři se objevovali v edičních Blahynka přebalplá-
nech v době, kdy z nich mizeli autoři generace
předchozí – od Karla Šiktance (nar. 1928) či Ji-
řího Šotoly (1924 – 89) přes Josefa Hanzlíka
(1938-2012) – po Ivana Wernische (nar. 1942), Ji-
řího Grušu (1938-2011) či Pavla Šruta (nar.
1940). Byla to, jak se dá vytušit, doba napjatá,
a o to víc, že najednou rozdělila českou literaturu
na dva a později (vezmeme-li v potaz literární
emigraci) tři tábory, které spolu v podstatě neko-

munikovaly. Až koncem 70. let se některé z kla-
teb otevřely a do edičních plánů se mohli vrátit
třeba Josef Hanzlík, Jana Štroblová, Oldřich Mi-
kulášek, Jan Skácel či poetický „guru" Jaroslav
Seifert. Nicméně generaci takzvaných pětatřicát-
níků (Žáček, Sýs a spol.) mnozí automaticky vinili

z toho, že vytlačila své
předchůdce a znemož-
nila jim publikovat, což je
nesmysl. O tom rozhodo-
vala jiná sorta – Pilař,
Skála, a především vše-
mocný šéf příslušného
abteilungu na ÚV KSČ
(nejprve Hendrych, pak
Müller).

Milan Blahynka ale
hned v úvodní části upo-
zorňuje na jednu neoby-
čejnost, která tuto
(ne)generaci charakteri-
zuje: „Pětatřicátníci ne-
propadli omylu mnoha
generací, jak je třeba se
polemicky vyhranit proti
předchůdcům, ale nao-
pak akcentovali kontinu-
itu, souvislost své
básnické práce s básnic-
kým odkazem generací,

směrů, škol, osobností, a to nejrůznějších, z růz-
ných důvodů a pod rozličnými záminkami i stří-
davě zavrhovaných a odsuzovaných
k zapomnění" (s. 19). To je docela přesné. Tato
(ne)generace si nehrála na přemožitele Skupiny
42 či „Květňáků" – brala si z nich, co jí sedělo
k utváření vlastní autorské tváře.

Oněch devět autorů totiž kromě generační
a osudové spojitosti, literárně vzato, sjednoco-
valo dost málo. Každý se vyhranil jinak. Jiří
Žáček, ať už v básních pro dospělé nebo i pro
děti, navázal na hrubínovsko – seifertovsko - ne-
zvalovskou tradici zpěvného vázaného verše, Ja-
roslav Čejka byl svými lakonickými a někdy až

Básníci bezčasí
PETR ŽANTOVSKÝ 

Motto: „Naučili jsme se křičet dovnitř a navenek se slabě lesknout" (Karel Sýs)
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k aforismu tíhnoucími „větami a definicemi"
blízko třeba pojetí Miroslava Holuba, Michal Čer-
ník byl vždy básníkem nenápadně tichým a hlou-
bavým, objevujícím skryté významy spíše mezi
slovy, než v nich, naproti tomu stáli básníci vel-
kého gesta a rozevláté generačnosti – Pelc či
Šimon. A samozřejmě prostořeký a (čím déle, tím
více) otevřený a nevybíravý satyr Sýs. Za normál-
nějších okolností, než jaké dala ona doba „bez-
časí", by se tito autoři vlastně ani nemuseli
potkat, natož aby tvořili souostroví spřízněných.
Mohli se stát podobnými solitéry, jako později Mi-
roslav Huptych (nar. 1952), Jaroslav Holoubek
(1946-2016), Vladimír Křivánek (nar. 1951) či Lu-
bomír Brožek (nar. 1949), a další autoři debutující
až v 80. letech.

Milan Blahynka nás provází velmi podrobně
a s mnoha desítkami věcných odkazů na důležité
souvislosti právě onou dobou zrodu „generace
pětatřicátníků", tedy počínající érou nazývanou
normalizací. Přesvědčivě ukazuje, že tvorba
mnoha členů této (ne)skupiny vykazovala i přes
nepřízeň doby značnou vnitřní svobodu ducha,
tak, jak ji popsal Karel Sýs ve verši, jímž jsem co
mottem uvodil tuto recenzi.

Blahynkova kniha jde však ještě dál – přes 80.
léta nás provází až k současnosti. Tou součas-
ností pro většinu z těchto autorů je vyhoštění
z toho, co si dnes říká „oficiální literatura" – snad
s výjimkou Jiřího Žáčka, který – i díky své poesii
pro děti - překročil asi nejsnadněji propast no-
vého dělení české literatury v roce 1989. Noví či
staronoví kádrováci v rouše spisovatelském – či
spíše literárně-funkcionářském – už zase kastují
přípustné a nepřípustné, adorované a zavrho-
vané. Kdo kdysi směl, už nesmí. A přitom jedním
z hesel převratu 1989 bylo „nejsme jako oni" Inu,
řeči se vedou a voda teče... Toto nové kastování
navíc provádějí mnohdy titíž, kteří z literatury vy-
háněli nežádoucí živly už v 50. letech a mají to
od té doby v krvi. A mají v tom mnoho následo-
vníků. Ono totiž kádrovat je snadnější, než tvo-
řit.

Blahynka tak podává i obraz toho, kde a jak žijí
ti, kteří neprošli současným kádrovacím sítem.
Nejsou to namnoze obrázky příliš přívětivé. Při-
tom mnozí z těch autorů „na stará kolena" píšou
svá možná vůbec nejlepší a nejzásadnější díla
(Čejkova Odcizená krajina, Sýsova Apokalypsa
podle Joba), která jsou jako novodobé samizdaty

ukrývány před zraky veřejnosti, recenzenti je ig-
norují, a knihkupci se jich bojí jako lepry. Taková
je moc mediální ostrakizace, která je pointou exi-
stence a tvorby této generace pětatřicátníků.

Dovolte malou osobní vzpomínku. V roce 1995
jsem vedl nakladatelství Melantrich a obnovil
jsem tam (mým předchůdcem, po r. 1989 „reha-
bilitovaným obrodníkem" zrušenou) slavnou pr-
vorepublikovou edici poesie. A protože jsem vždy
stál za názorem, že literatura je jen jedna, ta
dobrá, ostatní je jen potištěný papír, vydával jsem
tam básníky všech „denominací". Od katolíka
Zdeňka Rotrekla (sbírka Cestovní klínopis) přes
chartistu Karla Šiktance (poprvé vydané Mari-
ášky, sešrotované v původním vydání roku 1969)
až po listopadu znovu zavrženého Josefa Hanz-
líka. Tomu jsem uspořádal výbor z celoživotní
tvorby s názvem Prométheus a Sodoma. A právě
tyto tři knihy jsme křtili v týž den v poetické vi-
nárně Viola, tehdy ještě hájemství poesie. Tři li-
teratury se sešly na jednom místě. Po únoru
1948 řadu let zavřený mukl Rotrekl si okamžitě
padl do oka s jedním z velkých a nejméně doce-
něných autorů Josefem Hanzlíkem, seděli u jed-
noho stolku, pili víno z jedné karafy a spojovali
nitě zpřetrhané literární celistvosti. Jediný, kdo
si štítivě odsedl, byl Karel Šiktanc. Buď mu (ze
staré komunistické výchovy) neseděl katolík Rot-
rekl, nebo po roce 1989 ostrakizovaný Hanzlík.
Nebo oba, nevím. Každopádně bylo v tu chvíli
symbolicky zřejmé, kdo nechce, aby česká lite-
ratura byla jedna. A na tomto stavu se nezměnilo
nic až do dnešních dnů. Ke škodě české litera-
tury i jejích čtenářů, dnešních i budoucích.

Dodám už jen, že Blahynkova kniha přináší též
kompletní a velmi podrobné bibliografie jednot-
livých členů té generace pětatřicátníků, čili má
i velký smysl archivní a dokumentační. Bojím se,
že tuto práci už si nikdo nikdy nedá. Jenomže:
jakmile se začne zapomínat na básníky, bude se
zapomínat i na básně, na poesii, dokonce na li-
teraturu, kulturu. A co nám pak na tom bláznivém
světě zbyde pro potěchu?

Milan Blahynka: Byla jednou jedna generace
takzvaných pětatřicátníků

Vydáno s podporou klubu GUE/NGL v Evrop-
ském parlamentu 2017

ISBN 978-80-901494-7-2
Literární noviny 30. 1. 2018
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Oldřich Hostaša je součástí básnického mládí
naší generace. Objevoval se na tehdy hojných set-
káních mladých i nejmladších kandidátů básnické
existence. Vždy dokonale oblečený, usměvavý
a sebevědomý. Poezii miloval až nadbytečně, lze-
li to tak říci. Nejenže napsal sonet, ale hned věnec
sonetů, formu, o které jsme ani tenkrát moc nevě-
děli a dnes myslím patří mezi
zapomenutá tajemství básnic-
kého řemesla. Nyní mi tedy
Oldřich přinesl svou sbírku
CHVĚNÍ ČASU s tím, že poža-
duje „přísnou recenzi“. Knížka
je vázaná, s barevnou obálkou
a černobílými fotografiemi
Františka Tylšara. Vydalo ji na-
kladatelství Nová Forma v Týně
nad Vltavou, ve městě, jež pod
jménem Vltavín proslavil jiný
básník – Karel Dewetter. To
bylo ovšem dávno, za časů Ma-
lého čtenáře, na jehož stranách
jsem hltal Dewetterův román
na pokračování Drahokam
z hvězd. Psáno ovšem s hvězd.

Pokud mne paměť neklame, toto vltavotýnské
nakladatelství pečuje o další básnické debutanty,
což je už samo o sobě na medaili!

Oldřich po mně chce, abych byl přísný, a to já
opravdu nemůžu. Neříkám, že knížka je špatná,
naprosto ne. Není ani vynikající. Prostě je, je na

Na poezii přísnost neplatí
KAREL SÝS

světě a povzbuzuje ostatní – méně i více nadané
– k chuti psát verše. Ostatně posuďte sami:

Hřívu koně Svatého Václava
zlobí vítr,
slunečná paní
zlatí kopule Národního muzea,

Svatý Václav se usmál,
sestoupil z koně,
pomalu jde k Můstku,

jen se diví,
tohle není rodný jazyk.

Zasmušile nasedl do sedla
a jeho mysl bloudí staletími.

Kde jsi má země,
můj národe?

Praha mlčí,
jen krev cizích měst proudí jí žilami.

A na jeho tváři je slza,
slza smutku.

Dobrý den Praho,
dobrý den, Svatý Václave!!

Co myslíte, máme tolik básníků, kteří se ještě
berou za češtinu? Za Prahu? Za poezii?

2. 9. 2018

Milý Honzo,
musela jsem odjet na konferenci k založení Československa do Banské Bystrice, už jsem Ti to nestačila

poslat. Vrátila jsem se v pátek v noci k smrti unavená, ale docela nadšená. Přes čtyřicet referátů hodnotilo
založení Československa jako velmi pozitivní. (Jen jeden Maďar ne).

Tedy můj referát z Banské Bystrice Ti brzy pošlu, musím tam jen ještě něco opravit. Je to ústní projev,
asi tři normostrany. Písemný pro svorník je mnohem delší a ten z ruky nemohu dát. Zítra jedu přednášet
zase do Brna.

Já jsem také v Masarykově společnosti a byli jsme upozorněni, že budou rozsáhlé kontroly hospodaření
všech společností, ať máme všechno v pořádku, účetnictví, korespondenci, atd.

Zase další krok k likvidaci občanských sdružení / zapsaných spolků / neziskovek, byť jistě jen takových,
jako jsme my. 

Přeji Ti krásný zbytek neděle.
Srdečně Marie Neudorflová 25. 3. 2018
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Kniha, kterou nikdy neprodám do antikvariátu
PETR BURDA

Rtuťovitý stařík Milan Syruček, jak žertem pře-
zdívají doyena české literatury faktu mladší kole-
gové, vydává ročně průměrně dvě knihy. Letos
nechal pokřtít v reprezentačních prostorách Praž-
ského hradu tu s názvem Prezidenti Jejich role
a odpovědnost. Autor se snaží měřit všem stejně
a s encyklopedickou přesností upozorňuje na limity
doby. Defilují před námi osudy Tomáše Gariquea
Masaryka, Edvarda Beneše, Emila Háchy, Klementa
Gottwalda, Antonína Zápotockého, Antonína Novot-
ného, Ludvíka Svobody, Gustáva Husáka, Václava
Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Českoslo-
venské 20. století, včetně století republiky, je za-
chyceno až s obdivuhodnými detaily. Milan
Syruček musel strávit sběrem materiálu a konzul-
tacemi s pamětníky obrovské množství času.
Mnozí mu možná budou vyčítat zařazení některých
prověřených faktů, hraničících až s bulvárem. Ale
proč by čtenář nemohl vědět, že Tomáš Garique
Masaryk měl milenky, stejně jako Václav Havel. Že
vnuci Antonína Zápotockého poničili jednu z hrad-
ních zahrad tak, že jí dal na vlastní náklady upravit
Antonín Novotný. Stejně nás překvapí, že Antonín
Zápotocký měl nemanželskou dceru, a Klement
Gottwald se dostal do heraldického stromu klanu
Kennedyů. Tři z jedenácti prezidentů neměli státní
pohřeb. Emil Hácha, Antonín Novotný a Gustáv
Husák. Stejně zajímavé jsou i pasáže o tom, jak bu-
doucí prezidenti poznali budoucí první dámy. Ma-

saryk Charlottu v Lipsku, Beneš donutil budoucí
ženu ke změně křestního jména a svatbu měl
v kostele svaté Ludmily na Královských Vinohra-
dech, Klement Gottwald se zase musel ženit, An-
tonín Zápotocký po civilním sňatku nabízel
svatebním hostům salám s okurkou a večer odjeli
do Prahy, do Národního divadla. Božena Novotná
se vdávala už také těhotná, Ludvík Svoboda měl
během 2. světové války v Rusku milenku, Gustáv
Husák neměl ze svatby v roce 1973 ani fotografie,
a veřejnost se až za dlouho dozvěděla, že se jeho
druhá žena jmenovala za svobodna Čáslavská,
znali se deset let a poprvé se viděli už za Sloven-
ského národního povstání. Olga Havlová neměla na
žižkovské radnici svatební kytici a ani si s Václa-
vem nevyměnili prstýnky. A tak bych mohl pokra-
čovat. 

Milan Syruček svou knihou důstojně navázal na
tematicky podobné dílo Čestmíra Císaře, které zpo-
pularizovala nejen Jazzová sekce a posléze i Český
rozhlas. Jistě se o Syručkových Prezidentech bude
diskutovat, a být ředitelem školy, tak koupím za své
peníze jeden výtisk do sborovny a druhý do žákov-
ské či studentské knihovny. A samozřejmě členové,
sympatizanti a aktivisté Jazzové sekce zajásají nad
tím, kolik fotografií autor zařadil do barevné přílohy
právě z akcí, kterých se v Jazzové sekci zúčastnil.
Sečteno a podtrženo. Je to knížka, kterou do anti-
kvariátu nikdy neprodám.
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Máchal Petr
Stalo se to před osmou hodinou večerní, když neznámý polonahý muž s kusem oděvu v hrsti proběhl

ulicí U Zastávky a vzbudil u tam procházejících lidí pohoršení. V okamžiku, když muž nahý od pasu dolů
doběhl na břeh řeky Jizery, kde rychle podřepl a začal to cosi zběsile máchat ve vodě, a následně se
omýval od pasu dolů, nudící se, leč bdělý noční hlídač z nedalekého vývojového centra Škody Auto na
něho jako na možného úchyla telefonicky poštval hlídku tamní městské policie. 

Měšťáci k místu pod mostem promptně vyrazili se spreji, aby to exhibicionistovi patřičně opepřili, leč
zastihli dotyčného již oblečeného, po nohách mu z mokrých trenek jen stékaly čůrky vody. Pokazil jim
tím ovšem veškerou radost z možného úspěšného zásahu, na který se tak těšili. Navíc jim sdělil, že roz-
hodně neměl v úmyslu se procházet polonahý na veřejnosti.

„Kolegům řekl, že ho prostě jen zničehonic přepadla náhlá potřeba, ale než stačil najít vhodné místo
k tomu, aby ji mohl vykonat, bylo již pozdě,“ popsal horké chvíle nešťastníka velitel strážníků Tomáš Kypta. 

Mladá Boleslav může být na takové ochránce zákona pyšná, neboť muže při jeho odchodu domů také
ještě stačili důrazně upozornit, aby se podobné situaci napříště snažil vyvarovat. J

19. 5. 2018 JAN POLÁČEK

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:18  Stránka 88



89

ČTVRTLETNÍK VÝBORU NÁRODNÍ KULTURY

Více jak tři desetiletí se mění tradiční přístupy
k historii, opouštějí se osvícenské základy racionality
spojené s přesvědčením, že znalost historie souvisí
s možností demokratizace společností, že součástí
její interpretace je hledání příčin a důsledků jevů a je-
jich důležité souvislosti. V toto postmoderním kon-
textu dochází v zájmu nedemokratické ekonomické
globalizace k zatlačování důležitosti existence ná-
rodů, jejich historie, kultury a moderní integrity. Pojem
nacionalismus je používán především v negativním
smyslu, ač pozitivní nacionalismus sehrál velmi tvůrčí
roli pro menší národy a jejich úroveň. Již delší dobu
dochází ke znevažování a desinterpretaci pozitivních
aspektů české historie ve prospěch konzervativně-
katolických, šlechtických, monarchistických, cizích
a obecně nedemokratických zájmů. Tento trend zin-
tensivněl od 80. let 20. století (s nadějí na pád komu-
nismus), a v sepětí s pravicovou poválečnou emigrací
z Německa, Slovenska a Ukrajiny, několika historiky
v Německu a později i v sepětí s několika exulanty
a osob z Československa (Jiří Gruša, Ján Mlynárik,
Petr Pitthart, Podiven, Andrea Orzoffová, Mary Hei-
mannová, Dušan Spáčil, Miloš Havel, atd.). 

V podtextu jejich názorů je idealizace poměrů ve
střední Evropě před rokem 1914, odmítnutí Masary-
kova názoru, že 1. světová válka byla především stře-
tem mezi polofeudálními, expansivními státy a státy
orientovanými na větší svobodu a demokratizaci
a hrubé desinterpretace demokratického Českoslo-
venska a jeho nejvýznamnějších osobnosti Tomáš G.
Masaryk a Edvarda Beneše. Součástí je V pozadí této
literatury je často skryté sepětí s německými tradič-
ními přístupy a nároky sudetských Němců. 

Manipulace s českými dějinami ve prospěch kon-
servativních a monarchistických uspořádání existo-
vala po desetiletí i před rokem 1914, kdy bylo pro
české historiky velmi obtížné se věnovat reformaci,
jejím osobnostem, obrození, kriticky protireformaci,
atd. Důraz byl, podobně jako v současnosti) na jed-
notlivé, nepodstatné, málo na souvislosti, příčiny a dů-
sledky (pozitivismus). Obtížně se prosazovaly
osvícensko-vědecké přístupy, zdůrazňující důkladné
znalosti jako nezastupitelné pro pozitivní rozvoj jed-
notlivců i národů, pro obecný pokrok. Pozitivistické

přístupy vracejí v podobě postmodernismu a jeho ob-
zvlášť odpudivé formy dekonstruktivismu (původ je
u Nietzscheho, Faucaulta, Heideggera, Deridase) s ná-
slednou atomizaci historie, inklinací zabývat se ne-
podstatným. Nehledá se syntéza, smysl dějin,
poučení. Řada západních historiků nazývá tuto me-
todu návratem ke scholastice. V tomto ohledu měl
Masaryk spor s pozitivistou Josefem Pekařem již na
začátku 20. století.

Historikové, kteří se upínají k těmto metodickým
trendům, přehlížejí, že jsou protlačovány mocenskými
skupinami (pomocí grantů, stáží, preferencí tematiky,
atd.) a že snižují všeobecnou vzdělanost, sebeznalost,
schopnost lidí myslet kriticky, v souvislostech, v dlou-
hodobé perspektivě. Na Západě nositelé zredukova-
ných přístupů k realitě jsou nazýváni „intelektuálně
nečestní“, podbízející se mocenské vrstvě. Historie je
politicky nebezpečná dimenze, je možné se z ní pou-
čit, proto je pod neustálým tlakem mocných, kteří to
s úrovní lidí nemyslí dobře. Poučení lidé se nedají
snadno manipulovat pro zájmy mocných, v nichž pri-
vilegia, zisk, nemorálnost a nedemokratičnost domi-
nují. S osvícenstvím a Velkou francouzskou revolucí
se tento věčný konflikt stal viditelnějším.

Od rukopisných bojů Masaryk pečlivě sledoval his-
torickou produkci domácí i zahraniční. Ta často sou-
visela s politickými poměry i s politickými teoriemi.
Byl vlastně sociolog, s vědomím, že rozumět světu,
ve kterém lidé žili, bylo nezastupitelné pro úroveň
společnosti, pro demokracii, pokrok, politiku a mož-
nost změn k lepšímu. Svou víru v sílu znalostí měl
spjatou s principy původního křesťanství, morálkou,
svobodou, právem člověka na důstojnou existenci.
Své názory sdílel s významnými českými osobnostmi
_ Janem Husem, Janem Amosem Komenským, Fran-
tiškem Palackým, Karlem Havlíčkem Borovským atd.

Nové vydání Masarykovy Nové Evropy
a její aktuálnost
MARIE NEUDORFLOVÁ
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Svou činností vědomě připravoval český národ na
příležitost dobýt si větší svobodu a samostatnost.
V úvodu k Nové Evropě (1920) poznamenal, že válku
sice očekával (poprvé o této možnosti mluvil již v 90.
letech), ale ne tak brzy. Když přišla, viděl ji jako mož-
nost nejen pro Čechy a Slováky, ale i pro další menší
slovanské národy. V souladu se svou vírou v demo-
kracii věřil, že Dohoda zvítězí.

V dnešní politicky nestabilní situaci v Evropě, kdy
většina se cítí zklamána vývojem po roce 1989, je po-
učné vzít do ruky Masarykovu novou Evropu (nové vy-
dání 2016) a porovnat ji se současnou realitou. Jeho
myšlenky se jeví v podstatě jako urgentní. Původně
psal Masaryk Novou Evropu v Rusku r. 1917 pro tvo-
řící se československé legie, ne jako plán, ale jako ur-
čitou vizi směřování Evropy po válce. Německá invaze
do Ruska a ruská revoluce zhatily její vydání. Nevěděl,
že se jeden výtisk rukopisu v Kyjevě zachoval a že ho
legionáři uveřejňovaly na pokračování v Českosloven-
ském deníku. Masaryk pokračoval v psaní na cestě
do USA se záměrem ji předložit Západu a americké
veřejnosti. Proto vyšla roku 1918 nejprve anglicky:
New Europe. The Slavic Standpoint, znovu 1974,
česky 1920, Nová Evropa. Stanovisko slovanské.
Praha 1920 a poté ještě čtyřikrát, naposledy 2016,
dvakrát francouzsky, čtyřikrát německy. Další vydání
vyšla slovinsky, maďarsky, chorvatsky a italsky. Z hu-
manitního a demokratického hlediska jsou myšlenky
v Nové Evropě stále aktuální.

Jádrem knihy je požadavek samostatného Česko-
slovenska, Polska a Jugoslávie v zájmu demokracie
a samostatnosti dosud nesvobodných slovanských
národů. Tlaky z Německa i z Východu na tuto oblast
považoval za stálou hrozbu míru. Memorandum (které
se nedochovalo), zaslané Presidentu Wilsonovi v zimě
1917-1918 bylo psáno v duchu Nové Evropy. Wilson
myšlenku sebeurčení národů přijal. Rovnoprávnost
národů a dobrovolnost považoval za základní princip
vzdálenější organizace Evropy.

V předmluvě z ledna 1920 Masaryk říká, že Nová
Evropa, „je soustavnějším zpracováním těch politic-
kých zásad, jež tvořily program naší zahraniční pro-
pagace“ ve válce. Demokratičtější střední Evropu viděl
také v zájmu prevence tradičního pangermánského
expansionismu s principem, že „silnější má právo
ovládat slabší“, že malé národy jsou překážkou po-
kroku. Součástí byla i nenávist vůči Slovanům, zvláště
Čechům (Hartmann, Mommsen, Legard, Schönerer,
a další). V tomto ohledu Masaryk přesvědčil Wilsona
i řadu dalších prominentních západních politiků. Své

argumenty zasadil do historického kontextu, včetně
českého, slovenského, polského a německého.

A nyní přicházíme ke shrnutí několika základních
předpokladů, na kterých Masaryk stavěl své úvahy
a koncepce v Nové Evropě. Vzhledem ke složitosti si-
tuace, je nutné se soustředit jen na nejpodstatnější: 

1) Za daného stupně vývoje evropské civilizace
Masaryk považoval menší národy střední Evropy za
tak historicky a kulturně zakotvené a vyvinuté, že úsilí
silnějších a větších národů je ovládat a vykořisťovat,
pokládal za nelegitimní, destruktivní, za zdroj ničení
jejich mravního, kulturního a politického potenciálu.
Dlouhodobá snaha demokratizovat Rakousko-Uher-
skou říši se ukázala jako naprosto nereálná. Před od-
chodem do exilu se dověděl od ex-ministra Koerbra,
že poněmčení Čechů po vítězství Německa a Ra-
kousko-Uherska je nezpochybnitelné. (TGM, Světová
revoluce; 2005, s. 30.). V Nové Evropě popsal říši jako
„útlak organizovaný německou menšinou nad ostat-
ními“ (New Europe, 1972, s. 76). Masaryk považoval
národy s jejich unikátní úrovní a integritou (jazyk,
území, historie, tradice, vzdělání, atd.) za velmi cenný
výdobytek historie, svázaný s humanismem, se zá-
kladními křesťanskými a osvícenskými principy, za
relevantní k rozvoji demokracie v širokém smyslu.
Ideu národnosti, demokracie a socialismu vyvozoval
z humanitního principu. V současnosti i řada západ-
ních historiků sdílí názor, že bez existence entity ná-
roda a znalosti historie není demokracie možná (J.
Dann, R. Dahl, Ch. Tilly a další). Podobně relevantní
byly zásady Velké francouzské revoluce. Masaryk byl
pravděpodobně první, kdo upozorňoval, že kultura,
historie a úroveň evropských národů je velmi rozdílná.
Prevence vážných konfliktů, demokratizace, vyžado-
valy jak specifický program každého národa, tak re-
spekt větších národů a států k menším. Většina z nich
přispívala svou kulturou a prací k úrovni své i civili-
zace. Odmítal, že Němci rozdělovali národy na více
a méně schopné, dokazoval, že úroveň národů byla
otázkou vývoje. Entita národa byla přirozenější než
stát, Masaryk však uznával, že státy se pod tlaky po-
malu demokratizovaly a to i více národnostní (The
New Europe, s. 65). Tím vznikal nový obsah pojmu
„politický národ“. Tento proces však stagnoval.

2) Masaryk přijal osvícenský přístup spojující de-
mokratizaci s pokrokem v širokém smyslu, včetně
mravního a sociálního, na rozdíl od konceptu libera-
lismu, jehož základy byly hlavně materialistické, indi-
vidualistické a expansivní. Demokracie se svými
institucemi a principem rovnosti, spravedlnosti, svo-
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body a vzdělávání vytvářela jako jediná podmínky pro
rozvoj úrovně většiny jednotlivců i celku a ne na úkor
slabších. Naopak, nedemokracie nechávaly, možná
i záměrně, většinu lidí živořit sociálně, morálně i kul-
turně. Neměly respekt k pozitivnímu potenciálu vět-
šiny. Demokracie chápala člověka a společnost jako
multidimensionální entity, v nichž mravní, kulturní,
historický a sociální aspekt byly nejméně tak důležité
jako aspekt ekonomický. Znalosti, efektivní komuni-
kace, mravní principy a rozumné kompromisy měly
potenciál přispívat k nenásilnému řešení konfliktů,
k obecnému dobru, k větší stabilitě. Demokratické
státy se měly co nejvíce spoléhat především na sebe,
na svou iniciativu, vzdělání, úroveň svých členů. Ještě
před první světovou válkou se zro-
dila křehká idea, že demokratické
státy proti sobě neválčí. Masaryk
nevěřil v dokonalou demokracii,
jen v možnost efektivního směřo-
vání k demokracii. „Pravá demo-
kracie nebude jen politická, nýbrž
také hospodářská a sociální.“
(Světová revoluce, 2005, s. 362).
Pokud mělo dojít k jakémusi sjed-
nocování států v Evropě, k fede-
raci, tak jen z vlastní vůle národů.
„Federace bez svobody není
možná“, napsal Masaryk v Nové
Evropě (s. 75). Zároveň zdůrazňo-
val, že kontakty kulturní, obchodní,
vědecké, mezi národy vzrůstaly,
k užitku všech (s. 80—81).

3) Třetím předpokladem úspě-
chu exilové práce byla nutnost
ovlivnit západní veřejné mínění, zvláště politiky, ve
prospěch nezávislosti potlačených slovanských ná-
rodů, o kterých svět věděl hlavně z německé nepřá-
telské literatury. Tohoto úkolu se Masaryk zhostil
neobyčejným a úspěšným způsobem (J. Kovtun, Ma-
sarykův triumf. Konec velké války. 1. vyd. Toronto
1987; také Masarykova Světová revoluce).

4) Čtvrtým důležitým Masarykovým předpokladem
byla víra, že po první světové válce, v důsledku straš-
livých zkušeností a zneškodnění agresivního panger-
manismu, bude vývoj v Evropě směřovat k rozvíjení
demokracie, čímž bude dána šance i potlačeným ná-
rodům, aby se v demokratickém systému vzdělává-
ním a účastí v politice mohly v příštích desetiletích
soustředit na svůj pozitivní rozvoj. Nebyl naivní, ne-
vylučoval možnost zvratů od demokracie mocen-

skými vrstvami, ale věřil, že budou jen dočasné, že
vzdělaná veřejnost bude schopna demokracii ubránit.
Nepočítal však ani s tak rychlou válečnou agresivitou
Německa a rychlou obnovou nedemokratických mo-
cenských hrátek velmocí ve 30. letech. Tudíž střední
Evropa svobodných národů a samostatných států ne-
dostala čas k tomu, aby se stala efektivní hradbou
vůči německé expanzi. Nepočítal s tak rychlým oži-
vením pocitu nadřazenosti a agresivity Němců a jejich
dispozice k „Drang nach Osten“, zvláště proti Rusku.
Mommsenův vzor pro expansivní orientaci Německa
v římském císaři Césarovy, byl vědomě přijat Hitlerem.
Masaryk vyvracel pangermánskou teorii, že evoluce
směřuje k nenárodní organizaci velkých států jako

vyššímu typu. Sdíleli ji i marxis-
tičtí sociální demokraté jako
předpoklad k ekonomickým a so-
cialistickým reformám. Byl pře-
svědčen, že evoluce, demokracie
a prosperita preferují menší ná-
rody a národní státy (The New
Europe, s. 71—73.)

5) Masaryk se mýlil v předpo-
kladu, že až bude východní Ev-
ropa organizovaná politicky podle
přirozených linií a až Rakousko-
Uhersko, Balkán a Turecko nebu-
dou pod vlivem Německa“, že
„nebude existovat nebezpečí ně-
mecké agrese na Západ (The
New Europe, s. 159). Nepočítal,
že nebude přijat princip, že válka
potrvá až do úplně porážky Ně-
mecka, a že Německo bude jasně

označeno za původce války, agresora, s patřičnými
důsledky. Znovu odmítl pruský názor, že by se do
války neměly zatahovat morální principy. Zahrnul i své
přesvědčení z České otázky, že humanitní etika musí
připouštět válku obrannou, ale ne agresivní, expan-
sivní..

Poslední část věnuje Masaryk stručně principům,
na kterých by Evropa měla být organizována: obecné
přijetí humanitních, demokratických hodnot, demo-
kratismus, vzdělání, etické principy v politice, v hos-
podářství, v sociální oblasti, v mezinárodních vztazích,
respekt pro národní entity. Jinými slovy „demokracie
se musí stát obecným vyznáním, podmíněným mrav-
ním vzděláním“. Symbolicky zakončil: Ježíš ne César
(The New Europe, s. 176—190.). Ne každý dovede
hloubku tohoto symbolu pochopit.
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Jiný pohled na Rusko a Krym
EVA BARTŮŇKOVÁ

STARIKOV Nikolaj + BELJAJEV Dmitrij 
- Rusko. Krym. História 
Preklad Silvia Šalatová. Vydavateľstvo slovanskej

literatúry, Kežmarok, 2017. 
Obsahem knihy je velmi podrobný rozbor otázky

Krymu a jeho připojení k Rusku z hlediska historic-
kého vývoje i současné politiky. 

Autoři pochopitelně nejsou nestranní a podávají
tuto problematiku s velkým zaujetím ze
strany Ruska. Považuji za přínos, že si
touto knihou můžeme doplnit snadno
dosažitelné podání protiruské strany. Je
to materiál k přemýšlení a vytvoření si
vlastního názoru. Asi ne všechno se dá
bezvýhradně pochopit. My Češi nemáme
v genech nacionální (imperiální?) veli-
kost, jakou mají Rusové, ale také Němci,
Francouzi, Angličani a koneckonců
iAmeričané sTrumpovým „Amerika pře-
devším“. Spíš býváme objekty geopoli-
tických zájmů velkých národů, než
abychom se starali o to, jak velkou roli
hrajeme v mezinárodní politice.

Kolem tzv. anexe Krymu bývá povrchně argumen-
továno historickými paralelami. Ty však bývají ošidné.
Referendum, kterým obyvatelé Krymu vyjádřili přání
se připojit k Rusku, je i v popisované knize silným
proruským argumentem. Jenže snadno naskočí pa-
ralela s přáním českých Němců, obyvatel tzv. Sudet,
připojit se k Velkoněmecké říši. Nic není jednoduché.

Cenný je podrobný historický rozbor psaný spíš
jako tematická zastavení než plynulá dějeprava. Au-
toři zmiňují mj. připojení Krymu k Ruskému impériu
za Kateřiny Veliké a také veškeré války, které na
území Krymu probíhaly. Zvláštní (negativní) pozornost
autoři věnují působení N. S. Chruščova, který mj. pře-
dal Krym Ukrajině, a události rozpadu SSSR, kdy to
vlastně zopakoval Jelcin. Rozebírají i osud Krym-
ských Tatarů.

Neměla by ujít pozornosti ani zmínka o Pobaltí,
které bylo v minulosti připojeno k Rusku, ale nejedná
se o hlavní téma knihy.

Značný prostor je věnován dějinám Ukrajiny. Tento
název nahradil původní Malorusko až „za bolševiků“
a Malorusové byli spolu s Bělorusy a Rusy větvemi
jednotného národa. Tuto koncepci musí posuzovat tři

slovanské národy, kterých se týká. Autoři poukazují
na to, že Ukrajina je oficiálně nástupnickým státem
Ukrajinské lidové republiky založené Simonem Petl-
jurou (1917-1921), zatímco jakákoli kontinuita se
SSSR je vymazávána. Z jejich líčení vychází, že ná-
stup fašistických sil, nikoliv národnostní odpor
k Ukrajině, vedl obyvatele Krymu k odtržení.

Mimořádně zajímavé jsou obsáhlé pasáže vysvět-
lující metodiku barevných (je užíván
výraz oranžových) revolucí, které autoři
definují jako vnější agresi vykonanou
s pomocí informačních technologií
a pouličních nepokojů. Musíme mít stále
na mysli, že Ruská federace není socia-
listický stát. I v této knize je to zřejmé:
zásadně se používá obratů jako „říjnový
převrat bolševiků“ a je barvitě popiso-
váno krvavé řádění bolševiků na Krymu
za občanské války.

Pro autory byl Sovětský svaz Velkým
Ruskem. Jeho rozpad byl podle nich ne-
zákonný a měl být tvrdě potlačen. I při-

pojení Krymu má kromě historických a citových
vazeb své geopolitické důvody: mít nebo nemít Krym
s černomořskou flotilou je otázka toho, zda Rusko je
nebo není supervelmocí.

Velkým kladem je, že všechna tvrzení, ať je přijí-
máme jakkoli, jsou vzorně ozdrojována.

Kniha je obtížně dostupná, ale lze ji získat ve slo-
venském překladu (bližší informace podá Google).
Autoři jsou poměrně mladí lidé. Nikolaj Viktorovič Sta-
rikov (nar. 1970) je publicista a politický aktivista.
Vydal několik knih, které jsou mixem geopolitiky, eko-
nomie a historie. Je spoluzakladatelem strany na-
zvané Velká vlastenecká strana (2013). Blogger
a spisovatel Dmitrij Pavlovič Beljajev (nar. 1986) je
potomkem carského generála (příbuzenství s auto-
rem sci-fi z ničeho nevyplývá). V knize jsou uvedeny
jejich e-mailové adresy, takže s nimi lze diskutovat,
případně můžete navštívit jejich weby.

https://dbelyaev.ru/ a https://nstarikov.ru/
Pro zajímavost uvádím ještě jeden zajímavý výsle-

dek své snahy si ověřit autory na českém webu:
https://hlidacipes.org/propagacni-turne-lidra-ruske-
propagandy-v-praze-a-bratislave-kdo-je-nikolaj-sta-
rikov/
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Opakuje se to každoročně. Už několik let. Jen se
překlopí polovina února, objeví se plakát s mužem
upoutaným k srpu a kladivu. Od druhé dekády
února do prvních březnových dnů, nejen v metro-
poli, se s větším, či menším úspěchem  pokouší
mnozí, hlavně mladým lidem, vysvětlovat v čem
byly únorové události roku 1948 a další léta pro
náš, tehdy ještě československý národ tragická.

V předchozích letech, nejen mě, překvapovala
plochost a stereotypnost stále se opakujících ar-
gumentů. Letos to však bylo přece jen jiné. Ne
proto, že diskuze přeskočila také do Polska, ale ku-
laté výročí na osmičku pobídlo média veřejné
služby, ale i ta soukromá, k větší pestrosti pohledu
a kladených otázek. Bylo zajímavé sledovat minutu
po minutě, jak kráčely dějiny po hlavních praž-
ských třídách. Dnešní generace sedmdesátiletých
se teprve rodila, v dobách, které byly skutečně tra-
gické, se dokázala pohybovat po pískovišti, dělat
bábovičky a když se doopravdy věšelo, neuměla
ještě ani číst ani psát. Dávat jí tedy za vinu tehdejší
vývoj je nesmysl.

Už před mnoha lety Klub společenských věd
uspořádal výzkum s cílem dozvědět se, které ob-

dobí po 2. světové
válce bylo pro lidi
tím nejtěžším. Jed-
noznačně z toho
vyšla padesátá
léta. Doba nevyhlá-
šené občanské
války, která nebyla
v ničem tolerantní.
Ta doba, kdy se většinová společnost začala ohlížet
na ty, kteří šli proti ní, nastala až po té, co Stalinův
pomník definitivně zmizel z pražské Letné. Pak se
už nikdo neohlížel, doba už byla jinde, u sputniku,
u Lajky, u prvního obletu planety Země Jurijem Ale-
xejevičem Gagarinem. I tohle by dnešní mladí měli
vědět, aby si díky neznalosti historie nemuseli ně-
které události prožít dvakrát. Měli by také vědět,
že po půstu válečných let se začalo dařit. Bylo více
co jíst, začala bytová výstavba, Komunistická
strana Československa se stávala masovou stra-
nou, do které vstupovali dokonce i duchovní a po
slučovacím sjezdu také někteří sociální demokraté.
Kdo nevyplnil členskou přihlášku, kterou našel na
pracovním stole, se také mohl s prací rozloučit.
Mnozí nemohli studovat to, k čemu měli předpo-
klady. Ale obojí známe i z jiných historických etap.
Letošní ročník festivalu Mene Tekel byl v něčem
jiný, třeba to některé podnítí k zamyšlení, zda ne-
udělat podobný projekt, jen s jiným znaménkem na
číselné ose.
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Od: Stanislava Kučerová
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 22. 9. 2018 22:07:07
Předmět: Re: Dovětek
Vážený a milý pane kolego, 
vzpomínáme na 100 let od získání svobody.

A kde jsme se zas octli? Doba je neuvěřitelně
zlá. Přeji Vám stálé zdraví a pevné nervy.
A vděčnost za Vaši obtížnou práci. Snad ani
za časů našich buditelů nebylo tolik pokrytec-
tví, lží a podplácení, jako je dnes. A tak - vy-
držet!

Srdečně Stanislava Kučerová

MENE TEKEL 2018
PETR BURDA

Fo
to
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v

�Jan Poláček� na FB pro Jaroslava Čejku:
Jaroslav je Čejkoslovák, 
jak mu narost zobák, 
mluví, píše, ba i kreslí a fejsbůkuje, 
a najednou 75. narozeniny oslavuje. 
Tož přeju vše nejlepší! 
Honza, Tvůj kamarád vezdejší :-)
Jaroslav Čejka na FB pro Jana Poláčka:
Děkuji Ti, Honzo! 
Hlavně žádné "štronzo"! 
27. 10. 2018

Pozn. red. Lípy:
štronzo je slovo z divadelního  slangu, vyjad-
řující zastavení či ustrnutí.
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VÝBOR NÁRODNÍ KULTURY STÁLE ŽIVÝ
Náš Výbor národní kultury, z.s., existuje již celé

čtvrtstoletí. Jsme spolkem lidí, kteří mají zájem se
aktivně podílet na důsledném posilování vědomí
celospolečenského významu kultury v nejširším
smyslu, zdůrazňování tradice české kultury, ozřej-
mováni problému současného kulturního života
a jejich příčin, a varování před škodlivým působe-
ním západního kultu násilí a nevkusu. Jsme vedeni
snahou o zachování kontinuity české národní kul-
tury, o ochranu jejích opravdových hodnot a o zmír-
ňování záporného vlivu tržních a současných
politických podmínek na rozvoj kulturního života
v České republice, snahou čelit
úpadku tradiční a uznávané české
kulturní vyspělosti.

VNK byl založen z podnětu desí-
tek významných umělců, spisova-
telů, teoretiků a kulturních
pracovníků, kteří se v rámci široké
ankety přimlouvali za vznik podobné
organizace. K uplatnění svých zá-
měrů v praxi publikuje VNK stanoviska k základním
otázkám i k aktuálním problémům a událostem
kulturního života. K popularizaci hodnotné klasické
i soudobé tvorby jsme se vždy snažili v mezích
možností pořádat přednášky, literární večery, kon-
certy, výstavy výtvarného umění. Spolupracujeme
při tom také s jinými organizacemi, sledujícími po-
dobné cíle.

Důležitým nástrojem působení VNK je jeho tištěný
čtvrtletník Lípa, uznávaný a svým způsobem ojedi-
nělý literární a kulturně-kritický časopis, který při-
náší původní i převzaté články, studie, komentáře,
fejetony a recenze o událostech kulturního života.
Publikovány jsou rovněž hojně ukázky z nové, pře-
devším české poezie. Šéfredaktorem Lípy je už
šestým rokem publicista Jan Poláček, a za jeho ve-
dení je Lípa kritiky srovnávána se slavným prvore-
publikovým levicovým čtvrtletníkem U. Nejen oni, ale
také naši čtenáři na ní oceňují - kromě toho, že Lípa
předkládá to, co režimní média vytěsňují - také sku-
tečnost, že každé číslo vyniká promyšlenou a půso-
bivou skladbou, vyvážeností, a také to, že Jan
Poláček místo publikování vlastních článků, dává
přednost pracím jiných autorů. Ti všichni si přejí
upřimně, jak vyplývá ze zveřejňované korespon-
dence, aby se Lípě podařilo „vyjít z karantény“
a najít ne další stovky, ale tisíce čtenářů nejen na le-

vici, ale i na pravici, kde je přece pořád dost lidí, pro
něž není český národ pouhý zanedbatelný přežitek.

Z naší další činnosti můžeme zmínit vyslání člena
našeho předsednictva, hospodáře Jana Korála, na
Všeslovanský sjezd do Ruské federace v loňském
roce, a jeho působivé a posluchači hojně navštívené
přednášky s audiovizuální složkou, o této akci jak
v Praze, tak ve spolupráci s naším pobočným spol-
kem VNK také v Brně, či jeho cestu na Shromáždění
odporu do Budapešti, kam jsme ho rovněž delego-
vali. Nebo hrané pásmo o Charlottě Masarykové,
s národními a vlasteneckými písněmi, napsané naší

členkou a přispěvatelkou Marií Ne-
udorflovou, se kterým vystupovala
v úplně zaplněném Divadle u Valšů.
Na pořadu se podílela řada osob-
ností hudebního a hereckého světa,
mezi jinými to byla například vý-
borná herečka Jaroslava Krets-
chmerová.

Situace VNK je po přechodném
nejistém období v roce 2016, kdy se uvažovalo
o jeho zrušení, včetně ukončení vydávání čtvrtlet-
níku Lípa, plně stabilizována. Poslední nedávná
valná hromada našeho VNK proběhla za hojné
účasti členů i sympatizantů, a jejich odezva byla
velmi pozitivní. Nyní pracujeme tedy již za normální
situace, s fungujícím předsednictvem, byla znovuz-
řízena kontrolní komise VNK a stabilizována re-
dakční rada Lípy. Podařilo se díky rychlému zásahu
získat po několika letech zpět naši původní webo-
vou doménu www.vybornarodnikultury.cz, a nyní
začínáme postupně tyto naše webové stránky oži-
vovat články, fotografiemi, kresbami, a v plánu jsou
i audio nahrávky s pořady VNK z let minulých.
V současné době jsme ve své činnosti omezováni
spíše jen nedostatkem peněz, ale také - což je
smutnější a vážnější - podobně jako všechny vla-
stenecké a levicové organizace, postupným vymí-
ráním členské základny našeho zapsaného spolku.

Proto uvítáme všechny, kteří nás podpoří, ať už
tím, že se stanou našimi členy, nebo tím, že si
předplatí náš čtvrtletník Lípa, a ještě víc každého,
kdo se zapojí a pomůže nám v organizování před-
nášek, koncertů, výstav a jiných kulturních akcí.

JAN KRISTEK, předseda předsednictva VNK, z.s.
zdroj: Haló noviny

10. září 2018
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Od: Pavel Rejf
Komu: vnk.jp@seznam.cz, etc…
Datum: 2. 8. 2018 14:56:20
Předmět: Protest proti propagandě
Vážení přátelé,

30. 7. 2018 byl na ČT2 ve 20.oo hodin
vysílán film 1945: krvavý mír. Popisoval
utrpení Němců po skončení 2. světové
války, a následně při jejich odsunu.

Nezastíráme, že někdy docházelo
k případům nelidského zacházení s ně-
kterými Němci, ale docházelo i k po-
trestání viníků takovýchto excesů. Tento
film jako slepenec ať již skutečných, či
přifouknutých nelidskostí vůči Němcům,
je ale 100% revanšistickou sudeťáckou propagandou. Za povšimnutí stojí i mazanost revanšistů. Natočení
filmu bylo provedeno jakýmisi Angličany (?) v režii Petera Holloye v roce 2015.

V roce 2016 byl získán a předabován pro ČT. Podle informace mého známého byl již alespoň jedenkrát
v ČT uváděn. Pokud se zaregistrujete na webu 

https://sledujufilmy.cz/film/1945-krvavy-mir/17459/ 
budete se moci na něj podívat.
Já jsem si jej z dokumentačních důvodů - neboť z webových stránek by mohl případně i zmizet - pře-

snímal z kabelové televize a mohu jej na DVD případným zájemcům poslat.  
Takto probíhá informační boj, před kterým nás varoval prezident Eduard Beneš. Dochází k předělávání

veřejného mínění, zejména mladších generací, přesně tak, jak to plánuje mluvčí Sudetoněmeckého lands-
manšaftu Bernd Posselt: 

Prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků
nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Uplatnění požadavků bude
dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů
uvědomí, může se změnit hodně.

Myslím, že by bylo zapotřebí, aby vlastenecké organizace proti takovéto zločinecké propagandě pro-
testovaly. A to opakovaně, vždy při každém takovémto významném výpadu proti naší zemi.

S pozdravem PAVEL REJF

Ko
lá

ž 
FB

Od: Věra Kulišová
Komu: Jan Poláček <jan.v.po-

lacek@seznam.cz>
Datum: 28. 9. 2018 14:45:36
Předmět: Poděkování
Milý pane Poláčku,
srdečně Vás z Mostu zdravím.

Vrátila jsem se z dovolené u dcery
v zahraničí, byla jsem tam
5 týdnů, takže jsem teprve nyní
Lípy obdržela. Moc se mi Lipka
líbí, jako vždycky. Mějte hezké
dny.

S pozdravem Věra Kulišová

Od: Karel Picek 
Komu: vnk.jp@seznam.cz
Datum: 26. 11. 2018 9:22:07
Předmět: Re: Lípa
Dobrý den, vážený pane šéfredaktore,
děkuji Vám za promptní odpověď. Vaše informace mne uklidnila.

Už v září tohoto roku jsem Mirkovi Tomšů mimo jiné napsal - když
jsem se ho ptal, jak je to s Lípou - že mi ta pohlazení na duši, spo-
čívající ve zjištění, že v tom svém uvažování nejedu sám, scházejí.
No a v listopadu už jsem se od něj odpovědi nedočkal, tak jsem
se obrátil přímo na kováře. (Doufám, že Mirek nemá nějaké velké
problémy, když se neozývá). Velice si vážím Vaší práce, jste ost-
růvkem přirozenosti v tomto penězi vyšinutém světě. Moc Vám
děkuji za to, co děláte. 

Čest Vaší práci. Karel PICEK
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TŘI NUTNÉ KROKY PROTI
ČESKÝM SPOJENCŮM PUTINA
JAKUB JANDA

Nastává čas pokusit se vytlačit vliv Kremlu
z české politiky. Měli bychom zřídit sněmovní vy-
šetřovací komisi o ruském vlivu na Hradě, rozjet
novinářské investigace na české konspirační
scéně a vyhodit spoluhráče Moskvy z citlivých par-
lamentních komisí.

Před necelými dvěma lety se ČR rozhodla čelit
vlivu autoritářských států uvnitř Česka, zejména
aktivitám putinovského Ruska a jeho českých spo-
luhráčů. Na podzim 2015 z rozhodnutí vlády od-
startoval Audit národní bezpečnosti, který mezi
deset nejvýznamnějších hrozeb pro vnitřní bezpeč-
nost Česka označil „působení cizí moci“, jinými
slovy špionáž, vlivové operace nebo dezinformační
kampaně, které jsou v české kotlině prováděné pri-
márně Ruskem, následně Čínou nebo Íránem.

Stát se rozhodl zhodnotit vážnost každé z deseti
hlavních hrozeb (jako je dále například extremis-
mus, kybernetické aktivity nebo terorismus),
vnitřně si ověřit, na co je a není připraven. V pro-
sinci 2016 vládní kabinet schválil analytickou část
Auditu, která má v odtajněné verzi 142 stran.
Během roku 2017 probíhá neveřejná druhá etapa,
kdy se schválené kroky uvádějí v praxi. Podle do-
stupných informací jde převážně o technická a ad-
ministrativní opatření, kterými stát jemně
přenastavuje svůj bezpečnostní aparát, aby byl co
nejlépe připraven na Auditem popsané hrozby.

Před nepřátelskými aktivitami zejména Ruska
pravidelně a důrazně varují čeští zpravodajci ve
svých výročních zprávách. Kreml je minimálně od
roku 2014 velmi aktivní v masivní výrobě dezinfor-
mací a snaze zmást a vnitřně rozkládat západní
státy, aby mu nekladly takový odpor v invazích
a okupacích území sousedících s Ruskem – Ukra-
jiny a Gruzie. Obvyklá otázka zní – jaký je rozdíl
mezi americkými a ruskými aktivitami v Česku?
Každý stát má své zájmy – ty české bezpečnostní
jsou jasně vyjádřeny v Bezpečnostní strategii ČR,
kterou vláda přijala v reakci na ruskou agresi
a zhoršující se situaci v Evropě v roce 2015.

Při hodnocení aktivit cizích států vůči České re-
publice stačí jednoduché cvičení – ohrožují ame-

rické kulturní aktivity některý z českých národních
bezpečnostních zájmů? Ne, tudíž nejsou hodno-
ceny jako nepřátelské. Ohrožují ruské snahy zpra-
vodajsky infiltrovat české politické a bezpečnostní
instituce nějaký český zájem? Ano, například jeden
z životně důležitých – „politickou nezávislost“. Na-
padají kremelské a pro-kremelské dezinformační
aktivity vytvářející masu lží o českém členství v EU
nebo o Ukrajině některý z národních zájmů našeho
státu?

Ano, českými strategickými zájmy jsou například
„posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a EU“
nebo „bezpečnost a stabilita, především v euroat-
lantickém prostoru“. Toto zdánlivě filosofické cvi-
čení umožňuje určit, co český stát považuje za
nepřátelské chování – tedy nepřátelský zahraniční
vliv. Pokud někdo (jako právě Rusko) například
podporuje české extremistické skupiny chovající
se nepřátelsky k českému demokratickému zří-
zení, tak se z povahy věci nejedná o vlídný akt. 

Česko se díky téměř dvouletému procesu bez-
pečnostního auditu v mnohém posunulo vpřed, byť
to z různých důvodů, ať už se jedná o utajení, citli-
vosti, či prosté mediální nezajímavosti řady kroků,
nebylo tolik vidět. Počet specialistů věnujících se
tématu primárně ruského nepřátelského vlivu
vzrostl v zainteresovaných institucích o několik de-
sítek, nastavila se řada procesů, na které nikdo
před dvěma lety ani nepomýšlel. Kromě těchto
techničtějších kroků došlo k zásadnímu posunu –
Česká republika rozhodnutím své vlády uznala
tento problém za hrozbu pro národní bezpečnost
státu, přičemž za tímto politickým krokem násle-
dovala mravenčí práce desítek stránek doku-
mentů, které rozhodnutí kabinetu zavádějí
v bezpečnostních institucích. Kromě školení poli-
tických stran o kybernetické bezpečnosti se napří-
klad rozjel tréninkový program pro úředníky
o rozpoznávání a čelení ovlivňování cizími zpravo-
dajci.

Ruský vliv už není jen prací kontrarozvědky, stalo
se z něj významné téma minimálně pro tři silová
ministerstva – obrany, zahraničí a vnitra. Když se
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podíváme na evropskou mapu, tak jsme se připojili
do skupiny bdělých států čelících této hrozbě, kde
jsou baltští spojenci, Finsko či Švédsko. Naopak
jsme o výrazný krok napřed oproti státním institu-
cím Německa, Francie, Slovenska či Nizozemska,
které teprve nyní podobné procesy připravují. Není
tak divu, že do Prahy v posledním roce směřovaly
desítky delegací vládních specialistů, které zajímal
tento český „policy shift“ – změna či nastavení
úplně nového typu přístupu k relativně nové hrozbě
a série techničtějších kroků, které veřejnost sice
nezajímají, ale státní bezpečnostní instituce bez
nich nemůžou mnoho reálného dělat.

Český přístup není dokonalý, pořád veřejně chybí
například detailní rozkrytí financování některých
dezinformačních webů a i kybernetické zabezpe-
čení většiny českých politických stran (podobně
jako téměř všude po Evropě) je žalostné. Nicméně
můžeme konstatovat, že bezpeč-
nostní instituce udělaly na strate-
gické i taktické úrovni
bezprecedentní posun za poslední
čtvrtstoletí. Nyní je jen otázkou, jak
si na základě baltské a finské zku-
šenosti operativně „sedne“ v sou-
časnosti dotvářený systém
koordinace strategické komunikace
(tedy například i reakcí na vý-
znamné dezinformační incidenty)
mezi jednotlivými rezorty. 

TŘI NUTNÉ KROKY 
Na úrovni bezpečnostních institucí k hlavním

a nutně potřebným změnám právě dochází, nic-
méně když se podíváme právě na zkušenost na-
šich spojenců z baltského regionu, tak vidíme, že
reakce „pouze“ bezpečnostních institucí státu ne-
stačí. Pro skutečný protitlak vůči zástupcům zájmů
Ruské federace u nás tu jsou minimálně tři kroky,
které by se měly rovněž začít uskutečňovat. 

Zaprvé, jde o problém trojských koní, kteří sedí
uvnitř systému. Prezident Zeman, systematicky ve-
řejně hájící zájmy Kremlu, ve své kanceláři udržuje
například „poradce“ Martina Nejedlého, který byl
loňský podzim vykoupen z dluhu moskevskou
centrálou na Kreml úzce napojené společnosti Lu-
koil. S těmito zástupci ruských zájmů mnoho bez-
pečnostní instituce nesvedou, pokud se členové
vlády nerozhodnou s infiltrací Moskvy do českých
ústavních institucí něco udělat. Vzhledem k Zema-
novu neformálnímu vlivu na sociální demokracii

a jeho silné pomstychtivosti se však kabinet k pří-
mému střetu s hlavou státu ohledně kolaborace
s ruskými zájmy nepustil, pokud si odmyslíme
menší vládní tlak na Zemana před cestou do
Moskvy v květnu 2015, aby se nezúčastnil vojen-
ské přehlídky ruské techniky, která vraždila na
Ukrajině. 

Pokud nejedná vláda, svou roli může sehrát par-
lament. Pokud se například podíváme na probíha-
jící vyšetřování jednotlivých výborů amerického
Kongresu, které formálně nemají o moc víc pravo-
mocí než česká Sněmovna, tak jejich vyšetřování
vede k jasnému veřejnému tlaku a dalším odhale-
ním. Proč nic takového zatím neprobíhá na půdě
české Sněmovny, například ustanovením vyšetřo-
vací komise pro vliv Ruské federace na české
ústavní instituce? Toto selhání a alibismus lze při-
číst obavám ze Zemanovy politické odvety, pří-

padně jinému typu výmluv, proč se zákonodárci
nesnaží čelit evidentní penetraci nejvyšší ústavní
instituce ČR vlivem nepřátelské mocnosti.

Pokud by k tomu poslanci našli odvahu, zde je
prvních pět otázek, na které by veřejnost měla znát
odpověď ještě před lednovými prezidentskými vol-
bami: 

1) Odkud přesně pochází příjem Martina Nejed-
lého, když ne z rozpočtu Kanceláře prezidenta re-
publiky?

2) Byl a je Martin Nejedlý v kontaktu s ruskými
zpravodajskými službami, například pomocí ilegálů
(tedy třeba osob tvářících se jako podnikatelé)?

3) Kolik času týdně tráví Martin Nejedlý s prezi-
dentem ČR a na které všechny akce kromě těch
s V. Putinem ho demonstrativně vodí?

4) Co přesně musí Martin Nejedlý dodat Moskvě
za protislužbu, když ho moskevská centrála vykou-
pila z dluhu ve výši 1,1 milionu euro minulý pod-
zim?
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5) S kterými osobami z Ruské federace se od
roku 2013 ve své funkci zastupující český stát
Martin Nejedlý setkal a o čem jednali? Jinými slovy
- kdy a jak využíval úřad prezidenta ČR ke svým
soukromým účelům?

Druhým krokem by měla být větší emancipace
novinářské obce proti těm, kteří se snaží slušnou
žurnalistiku likvidovat. Mainstreamová česká média
jsou docela odolná proti otiskování ruských lží,
vznikla slušná specializovaná média jako je Hlída-
cíPes.org, a v řadě redakcí konečně najdeme novi-
náře specializující se na téma ruského vlivu
a dezinformací, nicméně pořád tu máme výrazné
slepé místo, které žurnalistická obec více-
méně ignoruje. Když ředitel významné veřej-
noprávní instituce plnou vahou své funkce
a společenské role šéfa Českého rozhlasu le-
gitimizuje skupinu nejhrubších konspirátorů,
čeští novináři reagují krátkými informativními
zprávami a několika statusy na Facebooku. 

Když se to stalo na jaře 2016 poprvé, jako
výmluva stačilo, že asi nevěděl, do čeho jde.
Když v červnu 2017 zopakoval svou přímou pod-
poru dokonce tím, že na vyhlašování pseudonovi-
nářských cen organizací konspirátorů poslal šéfa
kanceláře generálního ředitele Českého rozhlasu,
čeští novináři o tom opět mlčeli. Pokud by šéf pro-
fesní asociace právníků opakovaně veřejně pod-
poroval vraha, nebo šéf lékařské komory veřejně
doporučoval služby konspirátora zpochybňujícího
vědecké poznání o rakovině, příslušníci dané pro-
fese by si to asi těžko nechali líbit.

U novinářské obce však skoro nic takového ne-
nastává. Nevidíme žádné bouření slušných novi-
nářů, žádný protitlak proti zneužívání významné
a normotvorné veřejnoprávní instituce. Podporova-
telé konspirátorů a jiných prokremelských extre-
mistů si to mohou vyložit tak, že tyto kroky jsou
společensky přijatelné a práce konspiračních
webů jako je NWOO.org a Českého rozhlasu se od
sebe zas tolik neliší. Řešení je jen na novinářích
samotných, nicméně lepší dar, než jejich pasivitu
si konspirátoři nemohou přát. Logickým krokem by
byly rozsáhlé investigace do fungování české kon-
spirační scény, která poskytuje rozsáhlé podhoubí
extremistům a trojským koním Ruska. Prozatím se
jim věnuje jen několik málo novinářů z pár redakcí. 

Zatřetí, v Poslanecké sněmovně zasedají výbory
a komise, které projednávají citlivé bezpečnostní
a obranné materiály našeho státu. Během posled-

ních let se jasně ukázalo, kteří poslanci otevřeně
pracují pro zájmy Ruské federace. Jezdí na Rus-
kem okupovaná území, ať už poskytovat legitimitu
místním pseudovolbám a takzvaným referendům
vedeným pod okupační silou ruských pušek, nebo
jen podporovat místní extremisty vyzbrojené a ří-
zené Moskvou.

Poslanci jako je komunista Zdeněk Ondráček
pak následně přímo podporují extremistické sku-
piny v Česku (například takzvanou Národní domo-
branu, paramilitární hnutí poskytující podporu
zájmům Moskvy) – například otevřením takzva-
ného konzulátu samozvané Doněcké lidové repub-

liky (což je loutkový okupační útvar Ruska na
území Ukrajiny). Ten samý poslanec Ondráček na-
příklad zasedá ve sněmovní komisi pro kontrolu
české kontrarozvědky, přičemž osobně provádí ak-
tivity, před kterými BIS veřejně varuje. K čemu ta-
ková kontrola českých zpravodajských služeb asi
může být? Skutečně je dobré, aby tento typ troj-
ských koní získával citlivé informace o bezpečnosti
a obraně České republiky? 

Logickým tahem by bylo, kdyby se demokratické
strany dohodly a tyto kolaboranty s ruskými zájmy
do citlivých pozic v parlamentu od nového volebního
období nevolily. Dnešní protiargument zní, že by vy-
hození poslance Ondráčka a jemu podobných naru-
šilo mezistranickou dohodu o poměrech ve výborech
a komisích. Ta se bude v nové Poslanecké sněmovně
tvořit znova, což umožňuje zástupcům putinovských
zájmů místa citlivá pro bezpečnost Česka neposkyt-
nout. Nikdo nezpochybňuje jejich právo být demo-
kraticky zvoleni, nicméně dobrovolné nominování
těchto ruských trojských koní na bezpečnostně cit-
livé pozice by bylo obrovskou nezodpovědností de-
mokratických stran, které by toto rozhodnutí učinily.

27. 7. 2017 09:51
Autor je zástupcem ředitele think-tanku Evrop-

ské hodnoty a vedoucím projektu Kremlin Watch,
který rozkrývá a monitoruje ruskou dezinformaci
a vlivové kampaně v Česku.
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From: NE ZAKLADNAM.CZ nezakladnam.cr@gmail.com
To: radact@ceskatelevize.cz, divackarada@ceskatelevize.cz,

petr.mrzena@ceskatelevize.cz, petr.dvorak@ceskatelevize.cz,
z d e n e k . s a m a l @ c e s k a t e l e v i z e . c z ,
jakub.zelezny@ceskatelevize.cz, jolka.krasna@ceskatelevize.cz,
marek.wollner@ceskatelevize.cz

foldynaj@psp.cz, vnk.jp@seznam.cz, etc…
Date: 30. 9. 2018
Subject: Stížnost na cenzuru ve zpravodajství ČT24, porušení

zákona o ČT §2

Česká televize
Kavčí hory, 
140 70 Praha 4 

Věc: Stížnost na cenzuru ve zpravodajství ČT24, porušení zákona o ČT §2

Vážená Rado České televize, redakce zpravodajství ČT24,
jen drobnost, která vám z vašeho „vyváženého“, „necenzurovaného“ zpravodajství vypadla. Vypovídá

to o složení obyvatelstva roku 1935, do jaké míry bylo rozložení sil a zájmu některých „mírumilovných"
politických stran, o kterých tak urputně mlčíte.

Výsledek je, že na půdě OSN představitel našich zákonodárců pan Hamáček, po vašem vzoru, při svém
vystoupení utrpěl mozkovou příhodu a připomenul 100 let od vzniku Československa a potom v jeho vy-
stoupení následovalo připomenutí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968. 

Skandál, který by každé demokratické medium komentovalo. 
Vynechání pro náš národ tak tragických událostí roku 1938, následné okupace v roce 1939, ignorování

všech obětí německého nacismu z jimi vyvolané 2. světové války, to vše by mělo vyvolat požadavek, aby
takový představitel zákonodárců, navíc ministr vnitra naší České republiky, okamžitě na své funkce re-
zignoval. To by bylo normální v demokratické společnosti. 

V čase 9:02 hodin dne 30. 9. 2018 zpravodajství ČT24 z celého projevu pana Hamáčka odvysílalo pa-
sáže o vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a o anexi Krymu. To vše v době, kdy uplynulo zrovna
80 let od zrady Západu na naší ČSR v roce 1938, od podepsání potupné Mnichovské dohody.

V právním, demokratickém státě by
byla taková propaganda ihned odmítnuta. 

Mimochodem: V dokumentech Meziná-
rodního trestního tribunálu v Norimberku,
který se konal po válce, je Henlein otev-
řeně označován za válečného zločince. Je
dosud čestným občanem města Liberce.

S pozdravem 
za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí

Iniciativa NE základnám ČR, z. s.
IČ:28558324
Vondroušova 1197/53, 
163 00 Praha 6 - Řepy
Doručovací adresa:
Eva Novotná, Tupolevova 480, 
199 00 Praha 9 - Letňany

Fo
to

 F
B

Ko
lá

ž 
FB

 H
ub

ba
 B

ub
ba

Lipa_03_2018_LIPA  05.12.18  18:19  Stránka 99



Český národ dá přednost pravdě
LAUDATIO STANISLAVA KUČEROVÁ

V polovině 20. let byla v českých zemích nad-
produkce vysokoškoláků, a tak vítr zavál jednu
mladou rodinu do slovenského Hlohovce. Až tady
bylo volné místo středoškolského učitele. Dcera
Stanislava se jim tu narodila 31. října 1927. Po
třech letech ale povážskou nížinu opustili, prý kvůli
angínám dcery. Skutečným důvodem bylo spíše
zklamání z protičeských nálad na Slovensku, když
se z kazatelny dozvěděli, že nemají vycházet po 18.
hodině, že se neručí za jejich bezpečnost. Rodina
se usadila v Machově, městečku v českém pohra-
ničí. Od roku 1933 se začalo mezi Čechy a českými
Němci vzmáhat nepřátelství, vydatně živené
zvenčí. Prý chtějí zpátky do Říše, a s naším
územím. Došlo k prvním incidentům, až jim fi-
nanční stráž doporučila se odstěhovat. Ocitli se
v Náchodě. Platy učitelů byly nízké, a tak Sta-
nislava vzala za své heslo rodičů - musíme šet-
řit. Hlady netrpěla, ale když o školní přestávce
skromně svačila, zjistila, že některé děti nemají
ani na ten její rohlík s občasným kouskem sa-
lámu, zatímco jiné děti naopak měly k jídlu, co
hrdlo ráčí. Jedna spolužačka při hodině tělo-
cviku omdlela z hladu, otec byl nezaměstnaný,
a ona několik dní nejedla… 

Děti byly v mladé Československé republice vy-
chovávány k přirozenému vlastenectví, k ideálům
humanity a demokracie, k úctě a lásce k národu,
jeho historii a kultuře. Hodně se četlo, knihy se do-
stávaly za odměnu ve škole i doma. Ctěni byli au-
toři jako Erben, Vrchlický, Čech, Neruda, Sládek,
Bezruč, Wolker, Šrámek či Němcová. I Stanislava
se vždy těšila z těchto dárků, navíc pan učitel nosil
svým žákům z knihovny spousty knížek. Při jejich
čtení prožívala rozechvěle chvíle poznání a krásy. 

Když v roce 1937 zemřel prezident T. G. Masaryk,
stála i ona mezi lidmi z Hradce a okolí, shromáždě-
nými na náměstí u jeho sochy, a poslouchala projev
Eduarda Beneše. Končil slovy: „Prezidente Masa-
ryku, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni
zůstaneme!“, za všeobecného dojetí shromáždě-
ných občanů. Stanislava položila tři růžičky s triko-
lórou a s černým flórem k pomníku mezi hory jiných
květin a tiše, spíš jen pro sebe, zašeptala: „Já taky
zůstanu věrná!“ Koncem září 1938 ale přišel do

třídy starý pan učitel a rozplakal se s tím, že nacis-
tické Německo obsazuje naše pohraničí. To byl
ovšem jen počátek temného období našich dějin.
Přišel 15. březen 1939. Pamatuje si, jaký to byl ne-
vlídný a studený den, záblo a zalézalo za nehty. Uli-
cemi Hradce se od rána valily jednotky
Wehrmachtu, zdálo se, že konce nemají. Šla z nich
hrůza. Německými okupanty byl zřízen Protektorat
Böhmen und Mähren, a s ním přišly popravy vla-
stenců, Sokolů, legionářů, komunistů, Židů, spiso-
vatelů. Další mizeli v koncentračních táborech
a věznicích. Sama okusila germanizaci školství, kdy
výuka dějepisu byla zrušena a zeměpis omezen jen

na území Velkoněmecké říše. Bylo zavedeno po-
vinné zatemnění všech domů, zákaz tanečních
zábav. Nákup potravin, oděvů a obuvi byl na
skromné příděly. Povzbuzení přišlo třeba z pietně
zfilmované Babičky od Boženy Němcové. Lidé stáli
fronty, aby film shlédli. V něm babička v závěru při-
pomíná, že českou zem mají děti milovat jako svou
matku, nade všecko. Barunka jí odpovídá: „Já na to
nikdy nezapomenu, babičko.“ Při odchodu z kina
Stanislavě hořely tváře dojetím a odhodláním milo-
vaný odkaz věrnosti nést v srdci dál. Konečně přišel
toužebně očekávaný den osvobození, 9. květen
roku 1945, kdy stála mezi lidmi v Hradci, radostně
vítajícími unavené a zaprášené vojáky Rudé ar-
mády, kteří nám na svých tancích přinesli svobodu.
Po maturitě v roce 1947 se nechává zapsat ke stu-
diu filosofie a dějin světových literatur na filosofické
fakultě v Praze. Únorem 1948 byl vývoj republiky
nasměrován k budování socialismu dle sovětského
vzoru. S vysokoškolským souborem o prázdninách
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jezdí po libereckém kraji s Aristofanovým „Mírem“.
A zahraje si tu s nimi i budoucí novinář a spisovatel
Jiří Stano. Ve společnosti se uplatňuje třídní přístup,
před kádrovací komisí neobstojí ani předváleční
marxisté. Z katedry jsou vyhošťováni studenti i pro-
fesoři, obvinění z buržoasního objektivismu. Roz-
běhnou se soudní procesy s vysoce postavenými
členy KSČ. Stanislava z rádia slyší jejich přiznání,
jak sami sebe obviňují. Přemnohé se tak podílí na
formování její duše, na zrání jejích názorů. V repub-
lice došlo jak k růstu životní úrovně, tak ale i ke ško-
dám morálním. Idejemi a jejich prosazováním se
často maskoval nelítostný boj o moc. Poúnorový
režim ale zbavil mnoho lidi chudoby. Stanislava ne-
zapomíná na hrozné podmínky dřívěj-
šího života zemědělských dělníků
a deputátníků, jejich obydlí, komůrky ho-
lých stěn, s pár kousky prkenného ná-
bytku, s vchodem přes maštal či chlév,
všude plno much a zápachu… V roce
1948 byla katedra literatury zavřena,
a tak pokračovala ve filozofii a sociologii,
a z těchto oborů získala v roce 1952
doktorát. Po šestém semestru na FF UK
se po obvinění z buržoasního individua-
lismu asistentkou na fakultě se raději se
v roku 1950 na celostátní výzvu přihlá-
sila jako učitelka do pohraničí, kde pů-
sobila 7 let. Při zaměstnání pokračovala
ve studiu na Vysoké škole pedagogické
v Praze, kterou zakončila v roce 1958
státní zkouškou z psychologie, pedagogiky a logiky.
Od roku 1960 vyučovala pedagogiku na Univerzitě
Palackého v Olomouci a potom od roku 1969 na
Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V Olo-
mouci se aktivně podílela na obrodném procesu
v pedagogice, založila časopis „Pedagogická orien-
tace“, nezávisle na oficiální ideologii napsala habi-
litační spis a řadu skript. Za normalizace byla
perzekuována a o zaměstnání na počátku 70. let
přišla. Půl roku nemohla práci najít. Poté dojížděla
za živobytím sedm let z Brna do Bratislavy, pak od
roku 1975 působila v národním podniku Psychodi-
agnostické a didaktické testy. Než odešla v roce
1982 do důchodu, 2 roky pracovala ve Výzkumném
ústavu kultury. Po převratu v roce 1989 se krátce
se vrátila na Pedagogickou fakultu Masarykovy uni-
verzity, v roce 1990 se stala její první polistopado-
vou děkankou. A roku 1993 byla jmenována
profesorkou pedagogiky. Když v tom samém roce

zvítězí iredentistické tendence a dojde k rozpadu
Československa na dva samostatné malé státy,
těžce to nese. V roce 1994 odchází do důchodu již
natrvalo. Ale ani potom nepřestává být svému oboru
v duchu národních tradic prospěšná. I nadále chová
ve svém srdci přesvědčení, že Masarykovy ideály
československého národa, demokracie a humanity
neztratily svůj význam. Její vlastenecká publicis-
tika, kterou rádi otiskujeme v Lípě a v LUKu, a je
také obsažena v několika sbornících, věnovaných
vzniku a historii Československa, odráží památná
slova Eduarda Beneše: Věrni zůstaneme. A doplňuje
to jeho idejemi socializující demokracie. Vidí, že
dnešku chybí projekt opravdového humanismu,

rovnosti a solidarity. Vítězí egoismus a sobectví. Je
ale jako pedagožka a historička přesvědčena, že
čestný člověk, stejně jako čestný národ, dá před-
nost pravdě a nezávislosti před sluhovskou zapro-
daností, byť i dobře placenou.  

Naše národní tradice a hodnoty Masarykova
Československa mluví pro to, abychom nepřestali
věřit s Komenským, že „po přejití vichřic Božího
hněvu, vláda věcí Tvých zase se k Tobě navrátí, ó
lide český.“

Připomíná slova Svatoplukova, kterými se roku
894 loučil navždy se svými syny:

„Zůstanete-li v lásce a svornosti, nepřátelé vás
nikdy nepřemohou. Budete-li se však svářit a říši
rozdělíte, budete od nepřátel potřeni a moc vaše
bude zlomena.“

Stanislava Kučerová věří, že jednou nastane si-
tuace, kdy to, co nás spojuje, bude silnější než to,
co nás dosud rozděluje. JAN POLÁČEK
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PODĚKOVÁNÍ ZA CENU UČS ZA ROK 2018
Vážení a milí, za cenu UČS bych ráda poděko-

vala. A protože adresátů mých díků je více, vzpo-
menu si na Komenského zásadu „od blízkého
k vzdálenému“ a můj první dík bude patřit mým
nejbližším. Synovi, dceři a vnukovi. Pomáhají mi
nést tíhu životních ztrát. Bez nich bych už asi ne-
byla vůbec, a tak bych nebyla ani na tomto setkání.
Oni mě sem dopravili.  

Ve vzpomínce poděkuji i svým rodičům, kteří mě
učili žít v lásce a úctě k domovu, k rodině, k rodné
řeči a k rodné zemi. K její přírodě i kultuře. K její
historii. A vzpomenu vděčně i na některé učitele,
kteří žákům otvírali okna do světa poznání, a kteří
nás učili myslet. Nikdy jsem nezapomněla na jejich
výzvu: „Řekni to svými slovy.“ To byla hráz před
bezmyšlenkovitým pamětním učením a před pa-
pouškováním bez pochopení, bez porozumění
a bez přesvědčení. 

A teď, do třetice, se mohu obrátit k dnešnímu
setkání s členy a sympatizanty Unie českých spi-
sovatelů. Velice Unii děkuji a jsem vděčna za to, že
mě přijala do svých řad. Děkuji a jsem jí vděčna za
příležitost říkat či psát to, co si myslím. Co nepa-
pouškuji, ale co zjišťuji na základě poznání, poro-
zumění a přesvědčení.

A přitom vím, že nejsem v Unii sama, kdo chce
– například -  podpořit druhé národní obrození, oži-
vit paměť národa, úctu a lásku k naší historii
a k našim kulturním hodnotám, kdo chce oživit ide-
ály humanitní demokracie a spravedlivé společ-
nosti. A uplatnit zásadu „tolik svobody, kolik je
možno a tolik řádu, kolik je nutno“.  

A když dovolíte, vzpomenu opět na Jana Amose
Komenského. Bylo to dávno, co napsal „Labyrint
světa a Ráj srdce“. Bylo to nedlouho po Bílé Hoře.
Roku 1623. Ale čtete-li tu knížečku, máte dojem,
že žijeme s ním a on s námi. Je to týž život zlořádů
bez rozumu a bez citu. Jen kulisy a řeč se změnily.
Komenského poutník objevuje krutosti a absurdity
života ve společnosti. Tu se k němu přidruží zosob-
něné „Mámení“. Má pro poutníka brýle. Nasadí mu
je. A ty brýle mu tehdejší skutečnost převracejí,
přepisují a falšují. Stejně tak jako dnešní média fal-
šují, přepisují a převracejí skutečnost dnešní. Ko-
menského „brýle mámení“, jsou dnešní
propaganda. 

A proto jsem Unii velice vděčná, že nemusím
mlčky a bez kritiky trpět nešvary takzvané trans-
formace, europeizace a globalizace, a že mohu
podporovat vize politiky rozumné a poctivé.  

Svět, v němž se nelže, svět spravedlivý, svět
práce, rozumu i citu, úcty a lásky. 

Svět, v kterém se děti učí, že pravé hodnoty ne-
jsou za peníze.   STANISLAVA KUČEROVÁ
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Ceny Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury mají za sebou 12 úspěš-
ných ročníků. Vyhlašování cen za rok
2017 proběhlo 12. dubna 2018 v diva-
delním sále prostějovského Národního
domu na slavnostním večeru, který mo-
deroval Marek Eben. „Jsem ve své pod-
statě konzervativní a jsem rád, když
každým rokem najdu věci na svém
místě, tedy například hotel Thermal
v Karlových Varech, nebo Ceny Olomouc-
kého kraje v Olomouci či v tomto nád-
herném divadle v Prostějově,“ prohlásil
moderátor, který dosud nechyběl ani na
jednom z dosavadních 12 ročníků. „Dotáhl jsem to
tak daleko, že se dobře znám nejen se zajímavými
osobnostmi z kultury, ale i se zdejšími politiky. Na
každého z nich už mám složku! Všiml jsem si totiž,
že se zas tak často nemění, pouze čas od času
změní post, na kterém je najdu. Zaujalo mě napří-
klad, že krajský náměstek není pouze přechodná
funkce na cestě k vyšším metám, ale někdy i hy-
bernující hejtman,“ rozesmál Eben divadlo. 

Cenu hejtmana za výjimečný počin v oblasti kul-
tury převzala Dana Hlobilová. Přerovská malířka
vedle několika zdařilých týmových realizací v Praze
a Karlových Varech zaujala zejména světovým ús-
pěchem na výstavě EXPO 58 v Bruselu se skleně-
nou „Zpívající fontánou.“ Fontána je po
rekonstrukci a od roku 2009 je součástí expozice
Národního technického muzea v Praze. 

Jako vtipný muž s obrovským charizmatem se
na pódiu ukázal mistr rukodělné výroby z Loučan.
„Abech to hned nerozflákal,“ strachoval se Josef
Sýkora při přebírání těžké ceny, za kterou poděko-
val zejména své ženě. „Nemět manželku, jakó
mám, tak se válím někde po příkopách,“ konsta-
toval Sýkora, jehož jadrné hanáčtině se obdivoval
Marek Eben natolik, že na chvíli zcela ztratil řeč
a jen se kochal. Bodrý Hanák si v Loučanech zřídil
vlastní dílnu, a s manželkou provozuje i malý ob-
chůdek, kde nabízí především svoje výrobky.

Cenu za výjimečný počin roku v oblasti hudby
obdržela Lenka Dohnalová, olomoucká pedagožka
a sbormistryně tří pěveckých těles, se kterými kon-
certuje po republice. 

Cenu za výjimečný počin roku v oblasti výtvar-
ného umění převzal Vít John. „Mé obrazy jsou za-
loženy na dvou principech: osobní svobodě
a bláznovství. Myslím, že je to dobrý návod, jak
přežít v dnešní době,“ prohlásil výtvarník.

Cenu za výjimečný počin v oblasti divadla pře-
vzal z rukou herce Jiřího Lábuse 96letý Vladimír
Čapka. Oceněný je ochotnickým divadelníkem
a zakladatelem Divadelního souboru Josefa Kaje-
tána Tyla v Brodku u Přerova. V divadle měl mnoho
funkcí, byl maskérem, dramaturgem, režisérem,
ale hlavně hercem. Do srdcí diváků se vepsal jako
Mates v Dalskabátech, Tobiáš Říhal ve Večeru třík-
rálovém či Moliérův Harpagon. 

Cenou za výjimečný počin v oblasti filmu, roz-
hlasu a televize se může pochlubit Miroslav Krobot.
Narodil se v roce 1951 v Šumperku, ale sám se
označuje za Zábřežáka. V tomto ročníku cen byl
nominován za film Kvarteto, který se natáčel v Olo-
mouci.  

Cenu za výjimečný počin v oblasti literatury pře-
vzal Lubomír Novotný za knihu „Krčmaňská aféra:
tajemný pokus o atentát na československé minis-
try.“ Kniha připomíná událost zvanou krčmaňská
aféra, která po několik měsíců roku 1947 hýbala po-
litickým děním republiky. Publikace přináší dosud
nejobšírnější analýzu dodnes neobjasněné kauzy. 

Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a po-
pularizace kulturních hodnot přišla převzít ředi-
telka Vlastivědného muzea v Šumperku. Muzeum
získalo cenu za novou interaktivní expozici v Lo-
vecko – lesnickém muzeu na zámku Úsov.  

Olomoucký kraj ocenil osobnosti v kultuře 
JOSEF AUGUSTÝN
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Prezident ČR vyznamenal básnika KARLA SÝSA
PAVOL JANÍK

Prezident Českej republiky Miloš Zeman pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa 28. 10.
2018 udelil štátne vyznamenanie prezidentovi Únie českých spisovateľov básnikovi KARLOVI SÝSOVI za
zásluhy o štát v oblasti kultúry. 

V tejto súvislosti si pokladám za česť, že mám možnosť dlhodobo spolupracovať s oceneným autorom
ako čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčných rád časopisov ÚČS Obrys-Kmen
(2004 – 2014) a Literatura – Umění – Kultura (od 2014), ktorých je KAREL SÝS šéfredaktorom. Jeho bás-
nickú tvorbu som sprístupnil slovenským čitateľom aj prekladom knižného výberu z autorovej pôsobivej
ľúbostnej lyriky VEĽKÁ VRECKOVÁ LÁSKA (2006). 

Popredný český básnik európskeho významu KAREL SÝS (1946) asociatívnou obraznosťou nadväzuje
na literárnu modernu, na prekliatych básnikov, avantgardu, surrealizmus a filozofiu marxizmu. V židovstve,
ktoré prestupuje jeho tvorbu, vidí neobmedzené ručenie za beh sveta, službu a zápas za to, aby sa kaž-
dého človeka na planéte blahodarne dotkli udalosti, ktoré sa stali v hlbine vekov na Sinaji.

Je autorom desiatok básnických zbierok, viacerých kníh próz, esejí, satír, štúdií, rozhovorov, invenčne
literárne spracovaných kuchárskych príručiek i diel pre deti. Preložil knižné výbery z básnickej tvorby
autorských osobností, akými sú napríklad Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, Alfred Jarry, Jacques Prévert,
Arthur Rimbaud, Paul Verlaine a ďalší.

29. 10. 2018

Od: Václav Kašpar 
Komu: vnk.jp@seznam.cz, redakce@levaper-

spektiva.cz, etc…
Datum: 19. 10. 2018 
Předmět: Tak tedy dejme míru šanci
Milé kamarádky, milí kamarádi! 
Věru nemám radost, že Vám musím - ano, mys-

lím, že musím - poslat některé z těchto materiálů.
Zatímco ranní kávička je spíš na vzorek toho, co
Tereza Spencerová píše každodenně (i když se
nedá psát nikdy úplně zvesela), pokud budeme dů-
věřovat dalším autorům, zvolila teď Praha moc ne-
příjemnou vazbu na zahraniční dobro, v tématu
Afghánistán naše špičky šlapou jak slon v porce-
lánu, a čeká nás boj o (naprosto nezávazné!!!) tzv.
globální kompakty. 

Trochu navazující je "diskuse" mezi představi-
teli katolické církve Tomášem Halíkem a Petrem

Piťhou. Článek o věcech kolem televizních seriálů
jsem mohl za přispění náhody doplnit - rovněž ja-
koby diskusním pohledem bývalé televizní redak-
torky a pedagožky, spisovatelky Evy Štolbové.
A stejnou hledačskou náhodou jsem přišel na
hezké povídání kamaráda Radima Valenčíka o Mí-
lovi Ransdorfovi. 

No a tady to - s přídavkem  obrázků - máte. Na
100. výročí republiky nezapomínám! Je to malý
úryvek z projevu Karla Kramáře (ano, tu vilu dal
postavit on) na úplně prvním jednání čs. parla-
mentu. 

Tak se nemračte, že Vám pořád něco vnucuju.
Nevnucuju, stačí jen prstíčkem, znáte to... Přeji
Vám i nadále všechno dobré a pěkně si užijte volné
dny.  

Váš duchamorný 
Václav KAŠPAR

V hlasování Cenu veřejnosti Olomouckého kraje
za výjimečný počin v oblasti kultury nakonec s 573
hlasy získal pěvecký sbor Cantabile z Hranic. 

Cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury pře-
vzal Libor Vojkůvka, český naivní malíř, který se
narodil v Rychlově u Bystřice pod Hostýnem. Na
pódium malíř doslova vyběhl, a to bos. „Já bosky
chodím všude, třeba i v Nikaragui, kde je spousta
jedovatých hadů,“ vysvětlil známý živel, který po-

děkoval všem, zejména pak „špicovým lidem
z Prostějova.“ Jeho díla jsou zastoupena v mnoha
světových galeriích. Je také autorem večerníčku
pro děti. Žije a tvoří ve Šternberku. 

„Pobavil jsem se, jako už dlouho ne. Doufejme,
že se uměleckým talentům bude v Olomouckém
kraji dařit i nadále,“ prohlásil na závěr Marek
Eben.

23. 4. 2018 JOSEF AUGUSTIN
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Prezident Miloš Zeman udělil vyznamenání
41 významným českým osobnostem. A jak je u nás
už tradicí, nositelé státních vyznamenání musí čelit
tlaku liberálního tisku. Úspěch se neodpouští. Nej-
vyšší státní vyznamenání Řád bílého lva obdržely
prvorepublikové osobnosti, významný odbojář
a pracovník Československého rozhlasu. S nimi
nikdo nemá problém. Ani nositelé medaile Za hr-
dinství nemusí čelit nenávistné kampani. Ta se roz-
hořela proti osobnostem, které obdržely medaili Za
zásluhy. Jen, co byla zveřejněna jejich jména, na-
stala mela. Do některých novinářů jako kdyby se
vtělil duch kádrováků z 50. let. Toho politické ana-
lýzy se nelíbí, ten zase nehrál nic lepšího, než Suria
Maria, ta si dovolila bránit naše hodnoty, ten není
ani Čech... Kromě vyznamenaných sportovců to
schytal každý. Zaptala jsem se básníka a spisova-
tele Karla Sýse, předsedy Unie českých spisova-
telů, který medaili Za zásluhy včera rovněž obdržel,
jak vnímá tu nenávistnou kampaň.

• Řekněte nám, jaký to je pocit, obdržet vysoké
státní vyznamenání z rukou pana prezidenta v den
stého výročí republiky?

Je to pocit opravdu slavnostní. Myslel jsem si,
že ve svém věku už se jen tak nedojmu, ale pak
jsem pomyslel na maminku, že by měla radost,
a byl jsem na měkko.

• Měl jste trému? A na co jste myslel, když jste
se díval do Vladislavského sálu plného českých
osobností?

Trému ani ne, ale po zkušenostech z dní, které
předcházely oné slavnosti a byly plné neslýcha-

ných nadávek a urážek na mou adresu i na adresu
pana prezidenta, jsem čekal nějakou výtržnost.
O mě ani tak nešlo, ale v sále seděla moje man-
želka a můj vnuk, který ještě není zvyklý na kydání
hnoje na české básníky. Na ty básníky, kteří se ne-
převlékli do naruby obrácených kabátů.

• Vnímáte své vyznamenání jako kontroverzní?
Tak totiž český tisk označuje udělení medailí lidem,
kteří se mu nelíbí. Kontroverzní je údajně Michal
David, Jiří Krampol, Erik Best a údajně i vy.

Nevím přesně, co termínem kontroverzní míní.
Zřejmě je to eufemismus, když nechtějí na plnou
hubu říci, že ten člověk je na odstřel.

• Očekáváte, že na vás bude vyvíjen tlak? Třeba
abyste své vyznamenání vrátil?

Ve státě, který si říká demokratický, a demokra-
tický není, je všechno možné. Jistě — mnozí řek-
nou, že v jiném režimu by mě rovnou zavřeli, ne-li
zastřelili. A já odpovídám: kdo se dopouští starých
chyb, zapadá do nich ještě hlouběji.

• Ze všech stran mi volají čtenáři, že se opět roz-
běhla ostudná kampaň. Nic nového však ostouzeči
nevymyslí. Staré kecy zůstanou starými žvásty.

A abych vyznamenání vracel? Ani nápad, jsem
na něj hrdý!

• Je něco, co byste chtěl vzkázat svým kritikům?
Aby šli k čertu už dnes, a nečekali, až se k němu

dostanou po smrti.
Názor autora se nemusí shodovat s názorem re-

dakce
29. 10. 2018
Zdroj https://cz.sputniknews.com

Sýs: Abych vyznamenání vracel? Ani nápad! 
ALENA NOVOTNÁ
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• Prezident republiky Miloš Zeman ocenil vaši
tvorbu státním vyznamenáním. V roce 100. výročí
vzniku Československé republiky má toto ocenění
jistě mimořádný lesk. Jak to prožíváte vy?

Říkáte lesk. Jenže ten lesk, totiž lesk celého
toho výročí, byl dosti pokažen hromadami špíny,
které se vyhrnuly na prezidenta, ale dokonce i na
předchozí prezidenty – Zakladatele i Budovatele.
Část české společnosti zešílela a nikterak si ne-
zadá s manýrami fašismu. Přijetí nebo odmítnutí
ceny se stalo jakýmsi politikem, neboť v údajně de-
mokratickém státě se provozovatelé pražské ka-
várny nedokázali smířit s výsledkem prezidentské
volby. Takže veškeré ty útoky na mne a později i na
další laureáty byly ve skutečnosti útokem na Mi-
loše Zemana. Mnozí si představují demokracii jako
volbu opakovanou tak dlouho, dokud nedopadne
podle jejich gusta, jak zní slogan jednoho z ob-
chodních řetězců.

• Když se před časem zmiňovalo vaše jméno
v médiích v souvislosti s návrhy na státní vyzna-
menání, které posuzoval parlament, reagovaly vůči
vám některé kruhy velmi neomaleně. Vnímáte tedy
získání státního vyznamenání jako zadostiučinění?

Vyznamenání především vnímám jako ocenění
celé naší básnické generace. V menší či větší míře
se po převratu stala terčem nenávisti těch, jimž se
poezie neurodila. Jako v nejranějších padesátých
letech vyházeli předchůdce a zasedli na ještě teplá
místa. Ovšem na mnohem vyšší a polstrovanější,
univerzitní a akademické sesle, než na jakých jsme
seděli my. Ano, je to jakési zadostiučinění, světýlko
v tunelu.

Ale hlavně vzpomínám na maminku, že by měla
radost.

• Po listopadovém převratu byly vaše rukopisy
– a takových tvůrců bylo bezpočet – nakladatel-
stvími odmítány, ačkoli byly dokonce již připraveny
do tisku. Tehdy to bylo, vzhledem k vašemu světo-
názoru, z politických důvodů. Když jste stál ve Vla-
dislavském sále, vzpomněl jste si i na tuto
polistopadovou nespravedlnost a pocítil satisfakci?

Žádné vyznamenání vám nemůže vrátit pro-
marněnou minulost. Myslím promarněnou v tom,
že knihy, které jsme napsali, byly vyhozeny
z edičních plánů, a ač některé z nich vyšly po-

zději, nedostaly se
již k tehdejším čte-
nářům. Knihy na-
štěstí nejenže mají
své osudy, ale jsou
věčné a všechny
exempláře nelze
spálit. Přesvědčil
se o tom i Goeb-
bels.

• Je zřejmé, že
jako levicový bás-
ník a spisovatel, který jde současnému kapitalismu
pod kůži (ráda bych připomněla například vaše
sbírky Píšu báseň, zatímco za oknem padá muž,
Apokalypsa podle Joba, nebo satiry o »bordelu
v Čechách«), nemůžete nalézt u obhájců tohoto
systému pochopení. Z jakých pozic je proti vám ve-
dena kritika?

Jsem spokojen, že knihy, které uvádíte, nenašly
u »obhájců tohoto systému« pochopení. Kdyby ho
našly, bylo by něco hodně v nepořádku. Jsou to
totiž obžaloby, které k projednání přijdou, a možná
to nebude ani dlouho trvat. Kritika, lze-li tak nazvat
nenávistné spílání, je vedena z pozic momentál-
ních vítězů. Každému vítězi se zamotá hlava a ne-
všimne si, že za zády už číhá porážka. Ať tak či
onak, dnešní režimní kritici – neplést prosím s kri-
tiky režimu – jsou nadosmrti mrtví muži a mnozí
to možná už tuší. Jména jako Rejžek, Peňás, Putna
and company budou záhy zapomenuta, jako jsou
zapomenuta jména cenzorů, kteří vypovídali z lite-
ratury Ovidia, Baudelaira, Seiferta… Teď řeknete,
že jsem domýšlivý. Nejsem domýšlivý, ale nejsem
skromný.

• Česká kultura patří k evropskému a světovému
kulturnímu dědictví. Pečujeme o ni dostatečně, my
současníci? Pokud ne, kde stát selhává v její pod-
poře?

Česká a nejen česká kultura je široký pojem.
Zdraví doby se pozná podle druhu kultury, o nějž
pečuje. Jestliže vadí kniha, je to se společností zlé.
Tady nepomůže podporování herců, kteří hrají za
státní peníze falešné role disidentů, ani podpora li-
dové keramiky a folklorních tanečníků. Kroje ještě
žádnou kulturu nezachránily.

BÁSNÍCI MAJÍ VŽDYCKY PRAVDU
Rozhovor Moniky HOŘENÍ s Karlem SÝSEM
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• Básníci jsou snad mezi literáty na tom nejhůře.
Verše totiž nejsou žánrem pro každého, ačkoli na-
příklad v národním obrození nebo v období národ-
ního ohrožení sehrály významnou roli. Žijí si
současní čeští básníci dobře?

Literatura dodělává. Ještě než ji dorazí Hruškové
a spol., pokouší se několik bláznů zvonit na po-
plach. Neúprosní loutkovodiči uměle vyvolávají
sešup dospělých do věku dětí. Pojišťovna láká:
»Peníze ihned po setkání s Bumbácem!« Pojiště-
nec by si nejradši něco udělal, aby dostal zapla-
ceno. Vítězslav Hálek požadoval od národa:
»Nekamenujte proroky…« Žijeme v Čechách. Jan
Neruda od pořadatelů národní slavnosti, jejichž
jména už nikdo nezná, nedostal ani lístek do otví-
raného Národního divadla!

• A jak si žijí levicoví básníci, kteří nepřevlékli
kabát?

Nikoli žijí si, ale žijí. Slovo levicový dnes není na-
dávka, je to obžaloba. Ladislav Štoll svého času ani
na okamžik nezapochyboval o velikosti talentu
Františka Halase. V době všeobecného nadšení nad
rozoráváním mezí mezi statky i mezi lidmi, aspoň
tak si to vysnívali, mu však vyčetl, že nesdílí všeo-
becné kolektivní okouzlení, že místo aby nasedl do
vlaku »mládí vpřed«, vyjadřuje soucit s rozpadáva-
jícími se těly starých žen. Dnešní kulturtrégři mu
nesahají ani po kotníky. Ty už nezajímá nic než za-
chování křesel, která se záhy ukážou coby křesla
elektrická.

• V ČR kvete spolková aktivita, která se v branži
spisovatelů a básníků projevuje existencí mnoha
spolků. Takže tu máme nejen Unii českých spiso-
vatelů, v jejímž čele stojíte, ale také několik dalších
spisovatelských organizací. Existuje vzájemná pro-
fesionální komunikace?

Ano, založili jsme tuto organizaci, ve dvou se to
lépe táhne a ve stovkách ještě líp. Na růžích ovšem
ustláno nemáme, ale ukažte mi někoho, kdo by
chtěl spát na růžích.

Díky Nakladatelství Futura a Haló novinám vy-
dáváme knihy a týdeník LUK, zprvu zvaný Obrys-
Kmen. To je velice důležité, neboť netištěná báseň,
esej, recenze může leda plakat v koutku. Vzájemná
komunikace existuje výhradně na základě osob-
ních přátelství. To by tak hrálo, aby se socani ofici-
álně spolčovali!

• Váš tvůrčí rozptyl je velký – jako spisovatel jste
se věnoval řadě historických témat, například aten-
tátu na Heydricha, nejasné smrti Jana Masaryka,

zednářům, Praze za
protektorátu… Při-
pravil jste knihu
politických rozho-
vorů s aktéry 17. li-
stopadu 1989. Kde
berete soustředění
a časový prostor na
sběr podkladů pro
tak rozdílná té-
mata?

Básník Josef
Rybák vyprávěl pří-
běh ze života. U soudu v Písku stál muž, který pra-
videlně navštěvoval v záležitostech sexu – tenkrát
se tomu však říkalo šťavnatěji – asi šest žen. Ty
ženy žily po celém okrese, v místech od sebe dosti
vzdálených, a navzájem se neznaly. U soudu byly
přítomny a s pocity nejspíš smíšenými hleděly na
svého miláčka. Soudce se podivoval milencově po-
hyblivosti. »Jak jste to vůbec stihnul?« – »Já mám
totiž, pane soudce, kolo.« Takže já mám taky kolo.

• Součástí celé vaší tvorby je smysl pro humor,
často se věnujete aforismům a satiře. Co všechno
je v současném světě k smíchu?

Smích musí být, i kdyby na pláč nebylo. To se
řekne lehko, ale smích bývá často trestán. Když
řeknu »nejhorší je srážka s blbcem«, obecenstvu
se uleví. Nikoho jsem přece nejmenoval. Jenže já
rád jmenuji, miluji smích adresný a ten je obzvlášť
trestný. Ale ještě účinnější než smích je ironie. A ta
vám umožní žít a tvořit i ve světě, ve kterém není
k smíchu pranic.

• V doslovu knihy Milana Blahynky Byla jednou
jedna… básnická generace takzvaných pětatřicát-
níků – do této generace patříte – napsal europo-
slanec Jiří Maštálka, s jehož podporou publikace
zhlédla světlo světa, že máme číst básníky a na-
slouchat jim, protože mívají zvláštní schopnost od-
halit, co se ve společnosti děje. Jak vy vnímáte
současnou společnost, co se v ní tedy děje?

Odpovím vlastním veršem: »Básníci mají
vždycky pravdu, i když se mýlí.« Sherlock Holmes
řekl doktoru Watsonovi: »Byť třeba sám nesvítíte,
jste vodičem světla.« Svítících talentů bylo a je
vždycky málo. Naštěstí, jinak by bylo přesvíceno.
Ale začíná rapidně ubývat i vodičů. Kdo by se chtěl
stát světlonošem, když ho osvítí televizní Moravec!
Ale abych odpověděl. Žijeme ještě vůbec ve spo-
lečnosti? Anebo ve stádu, které šikovní kovbojové
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Od: Karel Sýs <karel.sys@futura.cz>
Komu: Jan Poláček <vnk.jp@seznam.cz>, etc…
Datum: 5. 11. 2018 12:23:53
Předmět: Nohavica
Štvanici na Nohavicu rozpoutali magoři už před udělením ceny, a to jakmile se zpráva o tom, že ji

má dostat, objevila. Na to téma psala na blogu (i v tíštěné MfD) Veronika Valíková. Já napsal na Blo-
gIDNES i do Nového slova na téma cen glosu, kterou najdete v příloze, která má dvě stránky, ale na té
druhé je už jen čtyřverší.

Jaroslav Č.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ano, taky se mi zdá, že se všechno obrací naruby a lidé se zdravým rozumem se budou uchylovat

za zdi psychiatrických léčeben, zatímco magoři se budou pohybovat venku a na postech, kde by to
člověk ani nečekal. Honza C.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážení, z těch aktualit ČT se brzy pominu. Nohavica dostal Puškinovu cenu a hned mu několik TV

horlivců umylo prdel za to, že mu ji předal Putin. Ta cena přece není od Putina, uděluje ji porota aka-
demiků a neuděluje ji za politickou orientaci, nýbrž za uměleckou činnost. Nebo někomu vadí "sbližo-
vání národů", o kterém mluví oficiální zdůvodnění? To může vadit jen magorům. Obsazují klíčové posty
v médiích i v institucích, a všude kladou nástrahy zdravému rozumu. Nejvyšší čas přesídlit na Novou
Kaledonii, nebo jinou Tramtárii, ale magoři jsou určitě všude. Bůh nám buď milostiv! Jiří Ž.

a pasáci, což je totéž, rozehnali – část do stájí, část
do jetele a zbytek na strniště?

• Máte vysvětlení i pro ústup voličů od levice?
Platí ještě dělení na levici a pravici? Mladý Klaus

někdy hovoří jako levičák a někdy jako pravičák.
Levice jakož i pravice mohou být aktivní i apatické,
podle toho, která bije. Dnes se zdá, že zvon bije do
pravé stěny zvonu, ale levici v žádném případě ne-
odzvoní.

• A nebojíte se o vývoj světa? Jako citlivý básník
a nesmlouvavý glosátor událostí jistě vnímáte tur-
bulence na světovém kolbišti – vypovídání mezi-
národních smluv, roztahování vojenských paktů,

pohyby mas migrantů, rozřezávání nepohodlných
lidí na diplomatických misích, přivážení ostatků na-
šich mrtvých vojáků, zpravodajské hry, hackerství,
mediální vymývárny…

Jak jste to vypočítala, zní to hrozně. A ono to
taky hrozné je. Každý ten fakt by vyžadoval vyjá-
dření, ale možná vědomě, možná bezděčně jste na-
konec uvedla vymývání mozků. A to je nejděsivější.
Neboť vymydlený mozek umožňuje vládnout první
signální soustavě. Kdyby k tomu došlo, svět by se
dal vyjádřit titulem sci-fi Clifforda D. Simaka: Když
ještě žili lidé…

Haló noviny 30. 10. 2018
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MĚLO BY VISET I NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH!
Apel, jaký na své dveře umístila jedna z portugalských škol, pobouřil spoustu rodičů. Sami se pře-

svědčte, jestli oprávněně: „Vážení rodiče!
1. Všem rodičům připomínáme, že jejich povinností je naučit děti tato slova: prosím, děkuji, omlouvám se. 
2. Také žádáme, aby své děti naučili, co znamená svědomitost, dochvilnost, pracovitost, solidarita a vzá-
jemná úcta – nezáleží na tom, jestli se jedná o učitele, vrstevníky nebo starší lidi. 
3. Výchova znamená, že dítě musí být vždy čistě oblečené, nikdy by nemělo mluvit s plnou pusou, nebo
házet odpadky na zem. 
4. Děti se také musí naučit zorganizovat svůj čas, samostatně řešit problémy a nezasahovat do záležitostí
druhých. 
5. Ve škole vyučujeme matematiku, dějepis, fyziku, cizí jazyky… jsme tady proto, abychom jen posílili
myšlení a uvažování Vašich dětí o světě.

Milí rodiče!
Pamatujte, že škola má učit, a ne vychovávat vaše děti. Nepřenášejte svou odpovědnost na jiné."
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POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ
Vokálně-instrumentální skupiny
NESTEJSKÁME SI
ve spolupráci s Výborem národní kultury a Slovenským domem v Praze uvádí
3. 12. 2018 ve Slovenském domě v Praze, Soukenická 3, od 17:00 hodin
literárně hudební pořad k 100. výročí vzniku československého státu
KRÁLOVSKÁ LÍPA VYPRÁVÍ
Po vystoupení bude následovat beseda se členy předsednictva Výboru národní kultury na téma stole-

tého výročí vzniku Československa a současného stavu české kultury. Na místě bude možné zakoupit
aktuální i starší čísla časopisu LÍPA a vyplnit přihlášku do Výboru národní kultury.

Zazní lidové písně, renesanční hudba, písně národního obrození, ukázky z díla Františka Škroupa, An-
tonína Dvořáka i současné písně autora pořadu Jana Stejskala

Obsahem pásma je vyprávění tisícileté klokočovské lípy, ležící v jižní části Železných hor. Na pozadí
jejího příběhu probíhají důležité historické události – zavraždění sv. Václava, přítomnost Karla IV., ohlas
husitských válek, Bílé hory, odchod J. A. Komenského z vlasti, národní obrození, vznik ČSR, obou světo-
vých válek, až do současnosti.

Soubor NESTEJSKÁME SI vznikl v roce 2014 sdružením lidí, kteří rádi zpívají pro potěšení sobě i svým
posluchačům. Členy jsou: Hana Antošová – soprán, Dita Veselá – alt, zobcové flétny, lesní roh, Milan Antoš
– baryton, Martin Pecháček – zobcová flétna, klavír, baryton, Jan Stejskal – tenor, klavír, umělecký vedoucí
souboru.

Vystupují bez umělého ozvučení a upřednostňují prostory s dobrými akustickými podmínkami – v kos-
telech, v zámcích, na vernisážích, v klubech a v domovech pro seniory.
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Jindřich Vichra – výročí narození 100
(1. 10. 1918 Dráchov, okr. Tábor - 12. 5. 1944

Praha). Básník. Pocházel z rodiny železničáře a sa-
mostatného hospodáře, evangelíka a sociálního
demokrata. Po ukončení reálného gymnázia byl
Vichra delší dobu nezaměstnaný a čas využil k sa-
mostudiu. Práci získal v pražských Letňanech
v Avii, kde se zapojil do práce v ilegální komunis-
tické buňce. Od svých 16 let psal, překládal do
francouzštiny Wolkerovy básně. V obojím pokračo-
val i za okupace a svou poezii dával do služeb od-
boje. Za svou činnost byl zatčen a popraven na
Pankráci.

Antonín Klášterský - výročí úmrtí 80
(25. 9. 1866 Mirovice, okr. Písek - 3. 10. 1938

Praha). Pseudonymy Petr Jasmín, A. K. Lešan, Bla-
žej Orlík. Básník, překladatel a libretista. Pracoval
jako právník a státní úředník, ve volném časem se
věnoval literární tvorbě. Ve své době měl úspěch,
byl členem korespondentem (od r. 1923 řádným
členem) České akademie věd a umění. Také půso-
bil ve spolcích – byl členem výboru Spolku českých
spisovatelů beletristů Máj, výboru podpůrného
spolku spisovatelů Svatobor, předsedou Společ-
nosti J. Vrchlického a Společnosti přátel antické
kultury. Jeho poezie byla výrazně ovlivněna Vrch-
lickým. Převažovala přírodní lyrika, v pozdějším ob-
dobí se věnoval také tématice vlastenecké
a politické. Sociální témata podával poklidně a ly-
ricky, bez myšlenek na odpor. Je jedním z několika
významných překladatelů Shakespeara do češtiny.

Václav Voska – výročí narození 100
(21. 10. 1918 Praha - 20. 8. 1982 Valašské Me-

ziříčí). Herec. Patřil ke generaci českých herců,
která ještě odrážela velikost „zlaté gardy“ Národ-
ního divadla. Ovládal dokonale řemeslo, při civilně
působícím projevu měl styl a charisma, skvěle pra-
coval s hlasem a řečí. Byl v angažmá v Divadle na
Vinohradech, v Národním divadle a nejdéle v Měst-
ských divadlech pražských. Ve filmu ho můžeme
vidět např. v Touze Sherlocka Holmese, v Noci kla-
víristy.

Nataša Gollová - výročí úmrtí 30
(27. 2. 1912 Brno - 29. 10. 1988 Praha). Vlastním

jménem Nataša Hodáčová. Herečka. Hrála na di-
vadle i ve filmu a proslavily ji především filmové
role. Mezi jinými filmovými kráskami vynikala

vzděláním a komediálním talentem. Po boku Old-
řicha Nového hrála ve filmech Kristián, Eva tropí
hlouposti a Hotel Modrá hvězda. Za okupace ji stihl
osud jiných hvězd, které se politicky a lidsky zcela
neorientovaly. Hrála jako Ada Goll v německém
filmu a zamilovala se do sudetského Němcem Willi
Sohnela, pověřence pro barrandovské ateliéry. Na
druhou stranu se Sohnelovi přičítá k dobru, že po-
mohl k natáčení českých filmů. Koncem války Gol-
lová pracovala s nasazením života jako dobrovolná
ošetřovatelka v terezínském lágru. Po válce s ní
soubor Divadla na Vinohradech odmítl spolupraco-
vat a dále hrála v Jihočeském divadle v Českých
Budějovicích. Později hrála na Fidlovačce, ve We-
richově Divadle satiry. V herecké dráze jí překážely
i značné zdravotní problémy. Zemřela osaměle
v domově důchodců. V poválečném období zažila
úspěch v Císařově pekaři a Pekařově císaři nebo
v komedii Drahé tety a já.

Zdeněk Podskalský – výročí úmrtí 25
(18. 2. 1923 Ma-

lenice nad Volyň-
kou, okr. Strakonice
- 29. 10. 1993
Praha). Televizní
a filmový režisér.
Absolvoval sociolo-
gii, psychologii
a divadelní vědu na
Univerzitě Karlově
a Vysokou filmovou
školu v Moskvě.
Jeho prvním režij-
ním úspěchem byla
komedie Kam čert nemůže. Následovaly úspěšné
i méně úspěšné filmy, např. satirická komedie Bílá
paní, bláznivá komedie Drahé tety a já, Světáci, hu-
dební film Ta naše písnička česká a populární mu-
zikál Noc na Karlštejně. Pro televizi režíroval revue
a hudebně zábavné pořady, např. Babiččina kra-
bička, Kabaret u dobré pohody. 

Miroslav Horníček – výročí narození 100
(10. 11. 1918 Plzeň - 15. 2. 2003 Liberec). Herec,

humorista, konferenciér, autor divadelních a tele-
vizních her, beletrista, překladatel ze slovenštiny,
kolážista a fotograf. Na plzeňské reálce hrál ama-
térsky divadlo a založil Studentský avantgardní ko-

Kalendárium 4. Q
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lektiv. Po krátké úřednické dráze získal angažmá
v Městském divadle v Plzni. Z řady dalších angažmá
byla významná spolupráce s Janem Werichem v di-
vadle ABC (1955). Horníček nahradil Jiřího Vos-
kovce. Po Werichově odchodu se krátce snažil
vytvářet podobnou dvojici s Milošem Kopeckým.
Působil v Městských divadlech pražských a v diva-
dle Semafor, kde hrál ve slavném Člověku z půdy.
Nebyl typem klasického herce kamenného divadla,
ale zařadil se mezi klasiky divadla malých forem
a jeho velkým úspěchem byly besedy – divadelní
Hovory přes lampu, televizní Hovory H. Vytvořil role
ve filmech Kam čert nemůže a Táto, sežeň štěně.
Velkým úspěchem bylo jeho moderování Kinoauto-
matu na světové výstavě v Montrealu, kterého se
zhostil bez znalosti angličtiny. Jako spisovatel psal
humoristické hříčky s filosofickou hloubkou, např.
Dobře utajené housle, Listy z Provence aj.

Bohuslav Balbín - výročí úmrtí 330
(1. 12. 1621, Hradec Králové - 29. 11. 1688,

Praha). Katolický kněz, spisovatel a historik. Po-
cházel z rodu erbovních měšťanů a vladyků a podle
některých zvěstí měl být jeho kmotrem Albrecht
z Valdštejna. V dětství ho formovalo prostředí po-
bělohorských Čech. Zažil drancování českých zemí
švédskými vojsky a aktivně se účastnil obrany
Prahy v r. 1648 ve studentském praporu. Jako hlu-
boce věřící katolík a člen jezuitského řádu se po-
dílel na rekatolizaci Čech, jak ji známe z Jiráskova
Temna, jako humanitně vzdělaný vlastenec na roz-
voji české kultury a jazyka a záchraně některých
literárních památek. Jeho práce narážela na neli-
bost nadřízených a zákazy. Krátce působil jako mi-
sionář na Rychnovsku a Žambersku, pak jako
pedagog. Dnes je nejznámější jako historik a spi-
sovatel. Ke své škodě byl jako historik příliš ovliv-
něn Hájkovou kronikou. Jeho hlavním cílem bylo
vypracovat pojednání o českých dějinách. K němu
patří kniha Výtah z českých dějin. Jeho latinská
Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště
pak českého byla zakázána a vyšla až v 19. století.
Jeho hlavní dílo Rozmanitosti království českého
už nebylo v plánovaném rozsahu dokončeno. Nově
se dočkalo vydání loni v nakladatelství Academia.

Jarmila Kurandová - výročí úmrtí 40
(30. 01. 1890, Veselá, okr. Pelhřimov - 6. 12.

1978, Brno). Herečka. Už za školních let se přidala
k ochotníkům. V 15 letech přišla do Prahy dělat vy-
chovatelku. V r. 1908 se stala členkou Housovy di-
vadelní společnosti a za 1. sv. války prošla řadou

podobných kočovných společností. Po válce hrála
v kamenných divadlech. Její doménou byly sta-
rostlivé, obětavé a milé hospodyně. Dnes ji známe
jako filmovou herečku, ale k filmu se dostala po-
měrně pozdě a tak dostávala hlavně role laskavých
matek, babiček a chův. Hrála je např. ve filmech:
Týden v tichém domě, Trampoty oficiála Tříšky,
Princezna se zlatou hvězdou. Erbovní rolí se stala
ta poslední, titulní postava v Moskalykově Babičce.

Bernard Bolzano - výročí úmrtí 170
(5. 10. 1781, Praha - 18. 12. 1848, Praha). Filosof

a matematik. Působil v Čechách, jeho mateřštinou
byla němčina, z otcovy strany měl italské a z mat-
činy rakouské kořeny. Studoval matematiku, logiku,
filosofii a teologii. Je považován za jednoho z nej-
významnějších matematiků. Byl vysvěcen na kněze
a na pražské univerzitě se stal profesorem filosofie
náboženství. Zároveň působil jako univerzitní kaza-
tel u sv. Salvátora na Starém Městě v Praze. Za své
reformátorské názory, kterými ovlivňoval mladé lidi
v době národního obrození, byl suspendován. Od
r. 1820 se za podpory přátel v ústraní věnoval vě-
decké činnosti. Církevní vyšetřovací komise proti
němu celých 5 let vedla proces. V letech 1841 –
1848 se podílel jako sekretář na práci pro Králov-
skou českou společnost nauk. K jeho stěžejním
pracím patří Paradoxy nekonečna, Vědosloví. Dvě
jeho práce zařadila katolická církev na index zaká-
zaných knih a díky cenzuře zůstala řada jeho prací
v rukopise a jako matematik byl téměř zapomenut.
Jeho jméno nese Společnost Bernarda Bolzana,
která je zaměřena především na spolupráci čes-
kých intelektuálů a sudetských Němců a je otázka,
zda nejde o zneužití Bolzanova odkazu.

Josef Bek – výročí narození 100
(21. 12. 1918 Hradec Králové – 5. 5. 1995

Praha). Divadelní a především filmový herec. Ztě-
lesňoval typ optimisticky naladěných, bodrých
chlapíků z lidu. Získal si mimořádnou popularitu
a lidé ho vnímali jako svého blízkého člověka. Jeho
charismatu pomáhal i sytý, výrazný hlas. Původně
pomýšlel na dráhu operetního zpěváka a jeho pří-
jemný herecký zpěv byl jednou z jeho silných strá-
nek. K jeho slavným rolím patří např. Martin Kabát
v Hrátkách s čertem, řidič ve filmu Florenc 13.30,
Toník v Anně proletářce. Vystupoval v estrádách,
také jako zpěvák. Jednu jeho operetní roli, Franjo
Svečaka v Nedbalově Vinobraní, si můžeme po-
slechnout na nedávno vydaném rekonstruovaném
CD (Radioservis, 2017). Eva BARTŮŇKOVÁ
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PODĚKOVÁNÍ
Redakční rada čtvrtletníku Výboru národní kultury děkuje všem našim členům a čtenářům, kteří přispěli

finančním darem nebo jinou pomocí na vydávání Lípy. 

Poděkování si zaslouží: Miroslava Hornychová, Jana Kačabová, Helenka Pospíšilová, Lenka Kunča-

rová–Dítková, Stanislav Kozák, Milan Hikeš – R.I.P., Miroslav Pořízek, Helena

Vybulková – R.I.P., Josef Ballada – R.I.P., Libuše Popelková, Eva Rybnikářová,

Libuše Koukalová – R.I.P., Martin Škopík, Ludvík Opletal, Bartoloměj Štěrba

Děkujeme rovněž za všechny pozitivní reakce našich čtenářů, jsme za ně nesmírně vděčni, jsou pro nás

motivací pokračovat v naší práci. Každý nový člen, každý nový čtenář, každá forma podpory nám umožňují

uhájit další existenci časopisu LÍPA.

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

OBJEDNÁVKA

Přihlašuji se k odběru čtvrtletníku Lípa

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

Bydliště…………………………………………………………………………………………….

PSČ…………………………………

Tento formulář nevystřihujte ani nevytrhávejte, stačí do mailu či do dopisu napsat potřebné údaje. 

(Předplatné čtvrtletníku Lípa – 320,- Kč/rok včetně poštovného).

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800
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