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úvod

čas oponou trhnul
a změněn svět, jak
pravil básník. Doba
se skutečně změnila

a musíme se proto změ-
nit i my s naší Lípou.

Jakákoliv stagnace by byla
chybou, která by se nám vzá-

pětí vrátila jako bumerang. Výsledným tva-
rem stávající koncepce zpravodaje Výboru
národní kultury je dnešní multižánrový časo-
pis. Na jeho stránkách se věnujeme, a nadále
budeme věnovat literatuře, filmu, divadlu,
hudbě atd. Žádné radikální změny tedy ne-
jsou nutné, přibude však více hodnotících
statí a komentářů.

Hodláme usilovat také o zajímavější poje-
tí, postihovat plastičtěji vývoj konkrétních
osobností. Budeme volit i kontroverznější či
aktuálnější témata, která lidi dnes skutečně
zajímají a kterými žijí. Ze čtvrtletní periodici-
ty našeho časopisu chceme udělat přednost
díky možnosti hodnocení kulturního dění
z určitého časového odstupu. Rádi do našich
řad také přijmeme další spolupracovníky,
kteří jistě obohatí obsahovou i názorovou
škálu našeho časopisu. Chceme stavět mezi
lidmi mosty a nikoliv zdi. Finanční podpora
ze strany státu nám podle všeho nadále ne-
hrozí. Naše finanční situace se tak nemění,
příspěvky autorů do Lípy proto nadále nebu-
dou honorovány, což nám získávání nových
autorů nijak neusnadní.

Stránky věnované básnické tvorbě zave-
dených i začínajících autorů budou v Lípě
v budoucnu více monotematické. Musíme se
rovněž vyhnout konzumní bezkoncepčnosti,
roztříštěnosti, přestat koketovat s tím, co se
všeobecně líbí – to by pak byl zase jen
časopis pro všechny, ale zároveň pro nikoho,
vlastně jen kulturní kalendář s viditelnou
snahou, aby se na nic a nikoho nezapomně-
lo. Samotné kulturní kalendárium bude mít
ve zpravodaji v budoucnu své místo. Jeho ná-
plní budou také různé ankety, zajímavosti
v kultuře a eseje. Naší snahou bude udělat
zpravodaj osobitější, pestřejší a nasměrovat
ho více k současnosti. Přestaneme se také

rozněžňovat nad každou pěnicí a zpěvákem
pop music, to nechme vysoko nákladovým
médiím, Blesku a spol. Musíme se lišit při vě-
domí, že bulvár svou všudypřítomností a ne-
nasytností požírá vše. I nadále se také nebu-
deme vázat na žádnou politickou stranu, ale
jejich pomoc či spolupráci odmítat určitě ne-
budeme. 

Zde je rovněž na místě poděkovat šéfre-
daktorovi Lípy Pavlu Novákovi, který nás
opouští ze zdravotních důvodů. Podařilo
se mu díky jeho nemalému úsilí spolu s re-
dakční radou znatelně zvýšit v minulých
letech úroveň našeho čtvrtletníku. Novým
šéfredaktorem byl zvolen Jan Poláček.

Rádi navážeme na vše dobré a hodnotné,
co se v minulosti osvědčilo a mělo kladnou
odezvu. Všichni ale jistě cítíme, že je třeba
provést změny, které by zároveň udržely
stávající spokojené čtenáře, ale přivedly
k nám i ty nové. Po vzoru Obrysu-Kmene
budeme mít také na našich webových
stránkách archiv článků z tištěné verze Lípy,
a zároveň i aktuální informace z kultury,
včetně našich chystaných akcí. Domníváme
se, že tímto způsobem oslovíme i mladší
čtenáře, kteří tištěná média hlavního proudu
příliš nesledují. Nebudeme se vyhýbat ani
současným společenským tématům. Podoba
našich stávajících webových stránek je pro
tyto účely bohužel nevyhovující, projdou
proto určitou přeměnou. Čeká nás ještě
nemálo práce, a také překážek, ale ty se nám
– jak všichni doufáme – společným úsilím
podaří překonat. 

Redakční rada zpravodaje Lípa 

Milí čtenáři, JAN
POLÁČEK

šéfredaktor
LÍPY

Foto: Jana Kačabová



Věříme, že takto by Mistr Jan Hus promlu-
vil i dnes. Věříme, že nejlepším způsobem
uctění jeho památky není minuta ticha,
ale jasné slovo a čin. Stejně jako on říkáme
NE korupci – vždyť co jiného byly odpustky,
než úplatek Bohu, aby „přehlédl“ a nesoudil
zločiny. Stejně jako on říkáme NE bezbřehé
honbě za ziskem tzv. „elit“, která chudé
vrhá do ještě větší chudoby a obyvatele po-
loviny zeměkoule do vysloveně nelidských
podmínek.

Slova však nestačí – doba žádá čin! Pře-
staňme „protestovat“ jen u piva v hospodě.
Dívejme se kolem sebe, sledujme události,

nenechme se oblbovat líbivými žvásty a pod-
pořme osobní účastí každou akci, která říká
NE jakékoliv nemravnosti současné doby.
Hnutí za Přímou Demokracii vyzývá k občan-
ské statečnosti a aktivitě!

Nebojme se - Mistr Jan Hus se nebál veřej-
ně vystoupit proti odpustkům, i když mu
hrozila kacířská hranice. My se bát nemusíme
– nám hranice nehrozí. Spojme své síly
a pojďme do toho. Společně to dokážeme!

Zahajovací projev na demonstraci
Jan Hus a současnost 6. 7. 2012
na Václavském náměstí v Praze.

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby z ní vyklovali každé zrnko zla-
ta a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším
kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať
a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?
A za peníze takto vydřené z chudého lidu drahá auta kupují, čeleď nepotřebnou
drží, v kasinech hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil
bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť
Bůh i lid vás vidí!
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Jan Hus a současnost
Jaroslav Plucar & Jindřich Kopta 



Říká se, že církev svatá je věčná. Dvacet let
pro ni není žádná doba, zatímco pro nás,
smrtelníky, je to zhruba čtvrtina života.
Čtvrtinu našeho života katolická církev čeka-
la na vhodnou vládu, která bude připravená
uzavřít s církví kšeft.

Plácli si na to za zavřenými dveřmi a na-
zvali to zákonem. Potom ten právní zmetek
vláda předložila parlamentu ke schválení.
Jmenuje se to „vyrovnání státu s církvemi“.
Když to přeložíme do srozumitelné češtiny,
jedná se o dar, kterým se Římskokatolická
církev stane největším soukromým vlastní-

kem pozemků v České republice. Krom toho
se stát zavazuje, že další čtvrtinu našeho ži-
vota budeme přispívat na platy duchovních
a že po dobu třiceti let budeme splácet
částku 59 miliard korun navýšenou o inflaci.
Celkem jde o majetek v hodnotě zhruba
160 miliard korun. 

Aby se zachovalo dekórum, přizvala Řím-
skokatolická církev do komplotu dalších 16
malých církví a náboženských společností,
protože v houfu se loupež organizuje snad-
něji. Římskokatolická církev se tedy takticky
rozhodla, že z majetků a především peněz,
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Loupež za bílého dne
Lenka Procházková

Foto: Dušan Dostál



které chce od nás všech získat, naláme pár
drobků církvím malým. 

Dělení kořisti je domluvené a ani vláda
a její obročníci nevyjdou zkrátka. Proto
vláda tento nemravný, nespravedlivý a ne-
bezpečný zákon prosazuje jako svou prioritu.
Proto udržuje svůj vratký koaliční člun, do
kterého už teče, na hladině zaříkáváním.
Proto stále omílá, že zákon připravila ve
jménu spravedlnosti a že nejde o dar, ale
o návrat majetků, které byly církvím ukrade-
ny po únoru 48. To je lež! Pravda je zcela
jiná. 

Původ majetků katolické církve vznikl po
Bílé hoře, kdy zabrala nemovitosti po zabi-
tých a uprchlých protestantech a dostala
obrovské finanční dary od císaře Ferdinan-
da II., aby zakládala semináře a vychovala
kněze, kteří měli české kacíře obracet na víru
pravou. Z hlediska katolické církve to byla
požehnaná zlatá doba, z hlediska národa
doba nejstrašnější. Dnes se ale dovídáme, že
to nebylo tak zlé a že přece vznikaly krásné
barokní kostely a paláce. Tvrdí se také, že
jezuité pozvedli vzdělanost a že páter Koniáš
byl vlastně sběratel vzácných zakázaných
knih. Mluvit o inkvizičních procesech, o mu-
čení, popravách a zabírání majetků po obě-
tech je dnes pokládáno za demagogii.
Jakoby těch sto šedesát let až k reformám
Josefa II. nestálo v učebnicích dnešního děje-
pisu za víc než okrajovou zmínku. Sto šede-
sát let, to je osm generací lidí, našich předků,
o jejichž utrpení je prý neslušné mluvit. Ale
čtyřicet let komunismu, kdy poprvé i katolic-
ká církev byla v nemilosti, ji vyvyšuje jako
obětního beránka a zvýhodňuje nad mnohý-
mi dalšími občany, kteří také s režimem ne-
souhlasili a byli stíhaní nebo věznění.

Těch čtyřicet let útlaku chce katolická
církev dnes zúročit způsobem, který je ne-
morální a pohoršuje historiky, ekonomy
i právníky. Majetky, o které dnes tato církev
usiluje, aby byla odškodněna za křivdy
komunismu, však ztratila už v roce 1781 re-
formou Josefa II. Některé majetky tehdy
ztratila úplně a na zbylých směla pak už jen
hospodařit, čili byly to majetky veřejné a ni-

koliv soukromé, církev s nimi nesměla dispo-
novat bez souhlasu státu. Tak to zůstalo až
do roku 1918. Pak se i ty majetky, které
katolická církev spravovala, značně ztenčily,
když vznikla Československá republika a do-
šlo k pozemkovým reformám.

Zakladatel státu – T. G. Masaryk byl člověk
hluboce věřící, ale přesně rozlišoval mezi
vírou a církví. Věděl, že víra je dar, s kterým
se nesmí kupčit. Jako zralý muž přestou-
pil na protestantismus a psal mnoho kritic-
kých úvah o Římskokatolické církvi a o jejích
hodnostářích. V roce 1906 byl třemi sty
osmi kněžími obžalován, že hanobí působení
církve na školách, ale proces vyhrál. Protože
měl pravdu. Po založení Československa
usiloval o to, aby se stát vymanil z vlivu
církve. Jako filozof zmapoval smysl českých
dějin. Vyzdvihl odkaz Jana Husa a z husitů
nedělal partu lupičů a teroristů, tak jak se
o to dnešní učebnice snaží. Obdivoval dílo
Jana Amose Komenského, biskupa Jednoty
bratrské, protože věděl, že i malý národ
může být velký svou mravností, tolerancí
a vzdělaností dostupnou každému. 

Nevím, zda dnešní vláda je tak vzdělaná,
aby vůbec pochopila dosah zákona, který
spáchala a kterým boří principy První repub-
liky a omezuje suverenitu našeho dnešního
státu, když chce z Římskokatolické církve
udělat největšího vlastníka pozemků v re-
publice a tím jí dát do rukou moc, kterou od
Josefa II. už nikdy neměla. Zákon, o kterém
mluvím, jde proti duchu naší ústavy, protože
v demokratickém sekulárním státě, který se
nesmí vázat na žádné náboženství, vytváří
způsob nátlaku. Bohatá církev sice nebude
mít mravní kredit, tak jako ho neměla po Bílé
hoře, ale získá zlaté kreditní karty a opět
může ohýbat duše a charaktery lidí. Nikoliv
už násilím, nikoliv už útrpným právem, ale
právem bohatého. Nikdo jí nezabrání ovliv-
ňovat školství a vychovávat si své lidi a for-
movat je pro své úmysly. V nouzi, v které
dnes mnoho našich občanů žije, je přirozené
podlehnout nabídce bohatých sponzorů
a dát si navléknout obojek. Naší vládě tyto
úmysly katolické církve vyhovují, má totiž
společný zájem – vychovat občany k posluš-
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nosti a ohebnosti. A proto naše vláda církev
svatou tak protežuje, je to pokrytectví oděné
do katechismu!

V té souvislosti jsem napsala otevřený
dopis papeži Benediktovi XVI. Ten totiž je
podle církevního práva vlastníkem všech řím-
skokatolických majetků na celém světě.
A protože je navíc i neomylný, může výnosy
z majetků, i ty miliardy, které budeme třicet
let církvi splácet, použít na cokoliv. Napsala
jsem mu, že ale naše národní dějiny a naše
hrdost se nedá ukrást tak, jako ty pole a lesy.
Dopis se mou podepsal historik Mojmír
Grygar a režisér Václav Dvořák. Vím ale, že
kdyby to bylo technicky možné, četl by papež
milióny podpisů Čechů i Moravanů. Ateistů
i věřících. Naše tři podpisy jsou jenom zá-
stupné, ten dopis jsme napsali za všechny,
kteří se zákonem nesouhlasí. Chtěli jsme, aby
Vatikán věděl, že tu loupež odsuzujeme.
A že se nepodrobíme vlivu bohaté církve, že
kostely zůstanou dál poloprázdné, protože
obřadnictví je jen přetvářka. Pravá víra ne-
sídlí v chrámech ale v srdcích! Podali jsme
také trestní oznámení na českého premiéra
a celou vládu, která zákon pokoutně při-
pravila podle nápovědy církve. Obvinili
jsme vládu ze zneužití pravomoci a z trestné-
ho činu porušení povinnosti při správě
cizího majetku. Našeho majetku! Další trest-
ní oznámení jsou podána na kardinála
Dominika Duku, který přípravu zákona dozo-
roval. V jeho případě jde o pokus krádeže.
Státní zastupitelství pro Prahu 1 naše podání
zamítlo, a když jsme napsali na Městské stát-
ní zastupitelství v Praze, aby to přešetřilo,
dopadli jsme stejně. Osoby činné v trestním
řízení sice vazebně stíhají Davida Ratha pro
několik miliónů v krabici a žádají vydání
Vlasty Parkanové kvůli 650 miliónům, o které
stát zaplatil za letadla víc, než měl, ale pří-
pravu na spáchání škody v řádu desítek
miliard nechávají státní zástupci stranou
a dovolují vládě, aby trestný čin dokonala.
Nyní jsme tedy napsali na Vrchní státní za-
stupitelství v Praze.

Možná vám to připadá jako boj proti
větrným mlýnům. Jenže právě s tím oni počí-
tají. Že se unavíme a že to vzdáme. Ale to se

pletou. My na rozdíl od nich jsme se poučili
z historie a stále máme na paměti 8. listopad
1620, bitvu na pláni Bílé hory, kdy vojáci byli
unavení nočním pochodem a hladoví a ne-
dostatečně zásobení municí, a kdy český král
v poklidu seděl u oběda na Pražském hradě.
Máme na paměti, že ta jedna prohraná
bitva, trvající jen dvě hodiny, rozhodla o bu-
doucnosti národa na tři sta let. Proto víme,
že dnes opravdu na únavu čas není. A ještě
chvíli nebude. Protože pokud zákon bude
schválen parlamentem a pokud ho prezident
podepíše, musíme my občané vyzvat senát,
aby konal svou ústavní povinnost a obvinil
prezidenta z velezrady. To nejsou silná slova,
to je konstatování stavu věcí. Prezident ČR
nesmí svým podpisem stvrdit narušení územ-
ní celistvosti země ve prospěch státu jiného,
tedy Vatikánu. O tom by mohli rozhodnout
pouze občané v referendu. 

Další žaloby, pokud zákon bude schválen,
jistě přijdou od fyzických restituentů, kteří
zákonem získají nerovnoprávné postavení
vůči velkoryse obdarovaným církvím. Také
náš Ústavní soud čekají těžké časy, protože
zákon o tzv. vyrovnání státu s církvemi prola-
muje Benešovy dekrety. Církevní specialisté
nám zatím tají seznam majetků, které chtějí
získat. Tvrdí, že objem pozemků jen odhadli
a že to konkrétně dohledají, až zákon bude
schválen. Rozhodnou prý zápisy v pozemko-
vých knihách. Církevní odborníci se dušují, že
zápisy v pozemkových knihách jsou seriózní
a že se jich lze držet jak Písma svatého.
Opravdu? Nemovitosti, o které kolaborující
Řád německých rytířů přišel v roce 1945 pod-
le Benešova dekretu jsou v pozemkových
knihách Vyššího Brodu stále psané na Adolfa
Hitlera. Komu je tedy nyní naše spravedlivá
vláda chce vydat? Kdo je tím ukřivděným
levobočkem, který má právo na odškodně-
ní?? Církev svatá.

Jak asi víte, schvalování tohoto nemravné-
ho zákona už je ve třetím čtení. 10. července
znovu začíná schůze sněmovny. Občané pí-
šou poslancům dopisy, aby pro zákon nehla-
sovali, podepisují petice, a dnes jsme se sešli
tady. Podle průzkumů je 80 procent obyvatel
Čech a Moravy proti tomuto zákonu, který
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pošlapává vývoj dějin. Jestli přesto bude
schválen, znamená to, že vláda a nadpolo-
viční většina poslanců pohrdají vůlí a rozu-
mem občanů. Znamená to, že nás nezastu-
pují, že nekopou za Českou republiku. Slovo
kolaborace je příliš mírné. Tohle, co chystají,
je zrada! 

V době, kdy vláda nedokáže zajistit
mnoha Čechům a Moravanům důstojný ži-
vot, v době, kdy toto arogantní asociální
panstvo už ožralo naši zem na kost, jí chtějí
ještě zlomit páteř. Už zase přepisují dějiny.
Pražský primátor pokrytecky klade věnce na
Staroměstském náměstí na památku popra-
vených stavovských vůdců, kteří umřeli kvůli
svobodě víry a tentýž primátor hodlá pár
metrů od někdejšího popraviště znovu vzty-
čit sloup se sochou Panny Marie, sloup, který
tam vítězní Habsburkové postavili jako pe-
čeť, že kacíři v Čechách byli rozdrceni. Socha
má stát na svém někdejším místě, a kamenný
mistr Jan Hus na ni bude strnule hledět.
Dnes, když si připomínáme výročí jeho sta-
tečné smrti, bychom si měli uvědomit, že
stojíme na důležité křižovatce. Boj o demo-
kracii nebyl vyhrán, skutečný boj o ni nastá-
vá až teď. Demonstrovat je naše právo
a vlastně i povinnost. I naše ústava to výslov-
ně občanům přikazuje. Kardinál Duka ji asi
nečetl, když nazývá demonstrující občany
lůzou. Možná, že pořádně nepochopil ani
Bibli. V evangeliích se přece nikde nepíše
o tom, že církev má být bohatá. Kam se
církev dostala od Ježíšova: Miluj bližního své-
ho, rozdej svůj majetek a následuj mě? 

Poslanec Marek Benda mi v nedávné
televizní debatě řekl, že chce katolické církvi
vrátit pozici, kterou měla před Josefem II.
Francouzská revoluce je pro něj trapný omyl
dějin, stejně tak revoluce v roce 1848
a o Masarykovi nechce slyšet. V téměř celé
Evropě došlo k omezení majetků a vlivu
církve už dávno a církve tam dnes žijí z daní
věřících, státy pouze udržují historické
církevní stavby. Ale Česká republika, která je
pokládána za jednu z neateističtějších zemí,
hodlá církvi darovat statisíce hektarů půdy
a zadlužit dvě generace finančními splátka-
mi. Dokonce i Evropská komise naši vládu

varovala před tímto nesmyslným a neodů-
vodněným krokem. Ale českou vládu to ne-
zajímá, její členové jezdí do Vatikánu častěji,
než dřív komunističtí papaláši do Moskvy.
Radit se a poslouchat příkazy. 

Česká média dlouho držela pusu a krok,
teprve nedávno se trochu probudila. Ale
pořád se drží opatrně zpátky. Nejsou nezá-
vislá. My ale máme internet! Využívejme ho,
posílejme si informace.

Ty podstatné najdete na webových strán-
kách: www.stop-cirkevnim-restitucim.cz.

Hlavně nebuďme skleslí. Pravda nakonec
zvítězí, ale dá to fušku. Tak buďme vytrvalí
a stateční, přátelé! Nic není ztraceno, pokud
to nevzdáme my sami.

(autorka je spisovatelka a publicistka)

Projev na demonstraci Jan Hus a současnost
6. 7. 2012 na Václavském náměstí v Praze. 
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Spisovatelka Lena Procházková podala
na konci minulého roku trestní oznámení
na premiéra Nečase a všechny členy jeho
vlády. Svým činem upozornila značnou
část české veřejnosti, že se připravuje dal-
ší díra do našeho společného majetku.
V zápětí jsem udělal totéž. Jsem totiž
stejně jako paní spisovatelka přesvědčen,
že Nečas a všichni členové jeho vlády
připravili protistátní spiknutí, a část naše-
ho území, daní a veřejného
majetku chtějí darovat za-
hraniční totalitární organi-
zaci, která téměř vždy
v historii stála proti zá-
jmům českého národa.
Odpor proti tzv. „restituci
církevního majetku“ za
dalších pár dní podpořilo
několik desítek lidí ze
všech krajů České republi-
ky a to ze stejného důvo-
du. Stejně jako paní
Procházková i oni podali
trestní oznámení na kato-
lickou mafii, která dnes se-
dí ve vládě a nachystala
vedle jiných lumpáren (viz. důchodová
reforma) tu snad největší – odcizení stát-
ního majetku a jeho darování pochybné
totalitární společnosti – katolické církvi. 

Pobouření lidí vyvolává i okolnost, že
vláda tak činí v době hluboké a vleklé
hospodářské krize, kdy nás na jedné
straně dál prudce zadlužuje a na straně
druhé většině bezbranných občanů sahá
razantně do kapes. Ideologickou zaslepe-
nost a neumětelství vlády odnášejí dů-
chodci, nízko příjmové skupiny obyvatel,
invalidé a opatrovníci postižených osob
a další. V této situaci drzá česká klepto-
kracie společně s katolickými „odborní-
ky“ zformulovala návrh zákona, který
přistál ve sněmovně. Na jeho obhajobu

povolali po zdiskreditovaném ministru
Besserovi vychovatelku z mateřské školy.
Ta si při svém prvním televizním vystou-
pení svou nevědomostí a nekompetent-
ností uřízla pořádnou ostudu. Ukázala se
jako další nastrčená loutka, bílý kůň, na
kterého se později, když záměr nevyjde
a tresty budou viset ve vzduchu, svede
úplně všechno. Bývalá ministryně Vlasta
Parkanová může už dnes vyprávět a ještě

asi zazpívá. 
Pražský advokát Aleš

Pejchal v souvislosti s odlu-
kou církve od státu už
v prvé polovině 90. let
upozornil na zmatečnost
pojmu „restituce církevní-
ho majetku“, když reago-
val na lidovecké  heslo „co
bylo ukradeno, musí být
vráceno“.  Zdůraznil, že vý-
znam slova „restituce“
znamená „navrátit do pů-
vodního stavu“. Jak to teh-
dy formuloval: „římskoka-
tolická církev se nechce
vrátit ani před rok 1948,

ani před rok 1918, protože zákonné nor-
my a ustanovení zákona č. 50 z roku 1874
nedefinovaly církev jako právní subjekt,
ale jako „veřejnoprávní instituci“, která
byla podřízena rozhodovací pravomoci
státu“. Tak tomu bylo posledních víc než
230 let. Advokát Pejchal tehdy uvedl pří-
klad: když například v minulosti zaniklo
nějaké církevní společenstvo, přecházel
majetek do jmění Náboženské matice,
později Náboženského fondu, tedy do
institucí, které už od dob císaře Josefa II.
patřily do kategorie „veřejných fondů“
spravovaných zemskými úřady. Jinými
slovy, nad takzvaným majetkem římsko-
katolické církve byl stále nepřetržitý
státní dohled. Ten neumožňoval církev-
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ním subjektům volné nakládání s majet-
kem tak, jak si mohli dovolit opravdoví
vlastníci. Za Rakousko-Uherska státnímu
souhlasu podléhal např. jakýkoli převod
či zatížení „církevního majetku“ nad 100
zlatých, za první Republiky Českoslo-
venské tvořila hranici částka 200 korun.
Pro srovnání – tehdejší průměrný týdenní
plat šičky bot u Bati činil plus minus 140
korun. Z toho je vidět, že církev mohla
volně disponovat jen opravdu malými
částkami. Bez svolení státu nemohla cír-
kev majetek ani zastavit. Vypadá takhle
hospodaření suverénního vlastníka? Kdo
tedy mluví o tom, že majetek vždy patřil
církvi, protože byl zapsán v pozemkových
katastrech, říká jenom část pravdy a do
částí pravdy se balí velké lži. Ať mi kardi-
nál Vlk promine, to je logika a ne „ko-
munistické myšlení“. Ale pan kardinál ve
svém svatém zápalu by nejraději udělal
komunisty i z Mistra Jana z Husy, prezi-
denta Masaryka či z císaře Josefa II. 

Do společenství lidí, kteří aktivně vzdo-
rují katolickému útoku a rozebírání zbyt-
ků našeho státu, patří lidé různých
politických názorů a proudů. Od skalních
komunistů, přes anarchisty až po lidi věří-
cí, kteří odsuzují církevní pompy a odmí-
tají bohatství církve z principu. Jedním
z nejplamennějších odpůrců „církevních
restitucí“ byl kdysi zakládající členem
KAN - Klubu angažovaných nestraníků.
Kdo si pamatuje rok 1968, jistě uzná, že
KAN žádná komunistická organizace
nebyla. 

Naše média k této závažné společenské
otázce dlouho hromově mlčela. Opět
– jako už mnohokrát – prokázala, že „hlí-
dacími psy demokracie“ zdaleka nejsou.
Otřesné jsou především zkušenosti
s Českou televizí. Celkem seriózní Hy-
depark, kde paní Procházková dostala
poměrně velký prostor (asi proto, že sle-
dovanost tohoto pořadu není zas tak
velká) vystřídaly redaktorky a redaktoři
denního zpravodajství, kteří suverénně
omílají vrchnostenskou mantru o „resti-
tucích“, i když o žádné restituce nejde,
a dávají velký prostor katolické straně
a žádný prostor oponentům. Typická je

moje zkušenost se štábem cyklu „Ta naše
povaha česká“ ostravské televize. Při na-
táčení jak paní spisovatelka Procházková
tak i já, jsme zdůraznili, že charakter
církevního majetku není soukromý, ale
veřejný, že v navrhovaném zákonu nejde
o restituce, ale o dar a že přes 83% našich
občanů je proti navrhovanému zákonu.
Konstatovali jsme, že nás zákon vrací
před husitské války hluboko do středově-
ku. Nic z toho v pořadu nezaznělo.
Redaktoři ostravské televize se ukázali,
jako ty „kolaborující povahy české“,
známé z německé okupace či komunistic-
ké normalizace. Namísto podstaty věci
nás v pořadu obeznamovali s „dobrými
úmysly“ katolických prelátů, s inženýry
ekonomie, kteří si už brousí zuby na ma-
jetek, zakládají realitní kanceláře a správ-
covské akciovky a přitom svatouškovsky
tvrdí, že už od státu nikdy nic nebudou
chtít.

Proč si platíme veřejnoprávní televizi
a rozhlas? Kdo dal právo redaktorům ČT
suverénně opakovat lži o „restitucích“
a „vracení ukradeného“? V listopadu
jsem dal do redakce aktuální publicistiky
námět na pořad o církevním majetku.
Redaktor Václav Moravec prý prohlásil,
když mu toto téma bylo nabídnuto, že
ho nezajímá. Tak daleko jsme to za 22 let
dopracovali, že libovůle nějakého redak-
tora je víc, než povinnost objektivně
informovat? Naše veřejnoprávní média
nezajímá, že v našem veřejném prostoru
přijdeme o 160 miliard a část státního
území! Požene někdo Moravce a vedoucí
redaktory ČT k zodpovědnosti? Asi těžko,
protože dokud bude ve vedení Rady pro
televizní vysílání Milan Uhde, asi se nic
nezmění. Proč?

Milan Uhde jako ministr kultury byl
první, který prosadil výčtový zákon, v je-
hož rámci bylo katolické církvi v roce
1990 darováno. Mimo jiné i provozní
budova Národního divadla, kterou řád
Voršilek téměř okamžitě prodal, aby při
případné opravě chybného zákona, ke
které stejně nedošlo, nemusel nic vracet.

Ozvaly se ale i hlasy nesouhlasu s naším
jednáním. Jeden můj známý, Ivan, mi vy-
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četl, že vystupuji pln nenávisti proti křes-
ťanům. Prý, proč? Ale opozice spisovatel-
ky Procházkové, ani dalších lidí aktivně
vystupujících proti „církevním restitu-
cím“, není namířena proti křesťanům či
věřícím a víře. Je namířena proti katolic-
ké mafii (Schwarzenberg, Nečas a spol.)
kteří se rozhodli své církvi darovat 160
miliard a to z našeho. Katolická církevní
vrchnost vychytrale, pardon ekumenicky,
odloupla 20 miliard jako držhubné pro o-
statní u nás registrované církve. Je přece
rozumnější dát 20 miliard, abych získal
140 miliard, než nedat nic a nic nezískat.
Vedení ostatních církví se nechalo zko-
rumpovat, a to i proti vůli velké části
svých oveček. Copak Ivan, pravoslavný
kněz, zapomněl, co dělala katolická cír-
kev například pravoslavným Srbům v po-
sledních třech válkách? Copak nebere na
vědomí masakry pravoslavných z první
světové války, kterým žehnali katoličtí
feldkuráti? Copak zapomněl, jak františ-
káni v letech 1941–45, opásaní pistolemi,
po svém „obraceli na tu správnou víru“
pravoslavné obyvatelstvo Bosny. Tisíce vy-
dloubaných srbských očí v proutěných
koších místních chorvatských farářů je
fakt zachycený na mnoha fotodokumen-
tech z té doby. Z 2000 tehdy praktikují-
cích katolických kněží v Chorvatsku se
jich plných 1477 věnovalo genocidě jino-
věrců – Srbů, Židů, Cikánů a komunistů.
Vedle Halíků, Duků a Vlků je i tohle jed-
na z tváří katolické církve. Za poslední
války v Jugoslávii opět františkáni, plni
náboženské nenávisti, vzali od rukou
zbraně proti pravoslavným. Například
v Sarajevu provozovali podobně jako
místní muslimští džihádisté koncentrační
tábory, v kterých formou nucených prací
museli zajatí srbští civilisté například ko-
pat tunel z obleženého města. Skandální
bylo i blahořečení chorvatského kardiná-
la a zároveň válečného zločince Stepi-
nace papežem Janem Pavlem II. Vídeňské
středisko Simona Wissenthala, nejzná-
mější mezinárodní organizace, která
zkoumá zločiny nacismu a osobní zodpo-
vědnost za holocaust, žádala papeže, aby
odročil proces blahořečení „než dojde

k obsáhlejšímu prozkoumání činů Stě-
paniče (Stepinace) v období druhé světo-
vé války, podmínkou čehož je volný
přístup do archívu Vatikánu“. Stepinac
byl po pádu nacismu odsouzen tribu-
nálem jako válečný zločinec. Vatikán
přístup do svých archivů pracovní-
kům dokumentačního střediska Simona
Wiesenthala odepřel a prohlašuje rozsu-
dek nad Stepinacem za „komunistické
intriky“ a trest pouhého domácího věze-
ní za mučednictví!

Nyní předloženým a téměř schváleným
zákonem uvolňujeme ruce vatikánskému
kléru, aby disponoval penězi z našich
daní a daní našich předků, aby podob-
né Stepinace a ustašovce podporoval všu-
de po světě.  Vedení České Pravoslavné
církve, zbavené své historické paměti
v záři mamonu, má dostat za tichý sou-
hlas s katolickou krádeží 1,1 miliardy. 

Příklad další církve – Apoštolské, je
ještě skandálnější. Má dostat přes jednu
miliardu korun(!), ale přitom byla re-
gistrována až v roce 1989! Takže jaképak
restituce? Prostě dar. Ale za co?

Církev katolická vždy požadovala pení-
ze a majetky „náhradou za ztráty jí
způsobené“ a vždy to bylo, když nastala
chaotická situace, když se měnily režimy
a poměry. Každé takové příležitosti se
snažila využít. Bylo tomu tak po pozem-
kové reformě v roce 1919, stejně jako
po roce 1945 a opět po roce 1989. Jeden
dar, ten Uhdeho, nestačil. Tošovského
vláda pod vlivem katolické kliky darovala
dalších 2000 objektů! Dnešní pokus je
však sofistikovanější a momentální rozlo-
žení sil k realizaci tohoto podvodného
kousku nejvhodnější.

Spojení sil, které stávaly proti sobě
a nyní drží spolu, ukázal i nedávný po-
hřeb Václav Havla. Katolická církev spolu
s českou pravicí uspořádali monstrózní
spektákl, aby si každý v záři reflektorů
ohřál to svoje. Prezident Klaus, který ni-
kdy neměl rád Havla a dal to mnohokrát
najevo, vítal zahraniční hosty jako by
jedině on byl hlavní strážce Havlova od-
kazu. Katoličtí preláti zase vytáhli z tru-
hel ornáty, mitry, berly a zlato a předvá-
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děli byzantinskou pompu. Veřejnoprávní
televize naklusala do kostelů, aby přene-
sla bohoslužby do každé domácnosti, kde
nestačili televizor vypnout. Podnikaví
obchodníci nabízeli k tomu ještě kousky
kadidla, které zapálené doma, změní váš
televizní prožitek ve vícedimenzionální
nirvánu.

Kýčovité šíbování s Havlovými ostatky,
ale především společná režie katolického
kléru a Hradu ukazují, že žádný další
spor, jako byl ten o korunovační katedrá-
lu sv. Víta, nehrozí. Dohoda uzavřena,
příměří nahrazeno spoluprací a přátel-
stvím prezidenta s novým kardinálem.
Takže teď se může krást, pardon restituo-
vat, zcela hladce do alelujá. A nejde při-
tom jen o nějaké propisky.

Tištěná média v Česku patří z převážné
části německým majitelům z katolického
Bavorska, kteří se hlásí ke křesťanské
pravici. Ve „svých“ novinách jako je
Mladá fronta DNES, Lidovky či regionální
deníky se tak český čtenář těžko setká
s jiným stanoviskem, než „bylo ukradeno
– musí být vráceno“.

Tato mediální masáž probíhá již druhé
desetiletí a přesto, že počet občanů, kte-
ří se hlásí ke katolicismu, je čím dál men-
ší – při loňském sčítání lidu zaznamenal
propad katolíků přes 56 % (!), berou něk-
teří bavorskými médii hypnotizovaní ob-
čané ničím nepodložené nároky katolické
církve jako oprávněné.

Ukázka toho, že kdo dnes vlastní mé-
dia, vládne světu, bavorští katolíci tedy
tomu českému. My v Čechách jsme si
po roce 1989 prodejem médií do cizích
rukou připravili sami pro sebe mediální
protektorát. 

To, co naznačil při svém odchodu
z funkce ministr kultury Besser, že záko-
nem o církevním majetku dojde k prolo-
mení restituční hranice 25. února 1948, se
stalo. Paragraf 5 navrhovaného zákona
toto prolomení vyjadřuje takto: mezi
skutečnosti vedoucí k majetkovým křiv-
dám je pod písmenem a/ předloženého
zákona zahrnut i zákon č. 142 z roku
1947 o revizi první (masarykovské) po-
zemkové reformy. To je jasné a vědomé

protiprávní jednání navrhovatelů. Pan
poslanec Oliva (TOP 09) mi na můj píse-
mný apel odpověděl takto: „Jestliže byly
zde majetky privátních osob, právnických
osob (včetně církví), obcí a měst, které
nastupující komunistický režim zkonfis-
koval a po roce 1990 byly navráceny, nel-
ze z tohoto procesu církve tzv. „vystrčit“
i bez ohledu na to, zda vyvlastnění pro-
běhlo v listopadu 1947 nebo v únoru
1948. Oba akty byly způsobeny tlakem
nastupujícího komunistického režimu
a nelze mezi nimi dělat rozdílu“.

Tady už se jedná o vědomé a cílené
prolamování restituční hranice. Za nimi
už čekají „na své“ sudetští Němci, kola-
boranti s nacismem, arizátoři a všelijaké
šlechtické rody, které projevovaly loajali-
tu k Hitlerovi. Páni poslanci z TOP 09,
LiDem a ODS to vědí a v parlamentu pro
to zvedají ruce.

Obrátil jsem se dopisem na poslance
se žádostí, aby hlasování o zákonu odlo-
žili, dokud orgány činné v trestním řízení
neprošetří okolnosti uvedené v našich
trestních oznámeních. Upozornil jsem je,
že státu hrozí majetková újma velkého
rozsahu.

Z oslovených vedle pana Olivy mi od-
pověděla paní poslankyně Andrýsová, že
je pro ni tento zákon stěžejní,“ že záro-
veň s majetkovým vyrovnáním dojde
k naprosté odluce církví od státu, tzn. po-
stupné snižování státního příspěvku
církvím (který nyní činí 1,5 miliardy roč-
ně), kdy za 17 let budou církve naprosto
odděleny.“ 

Jak hluboce se paní poslankyně mýlí.
Církev bude neustále požadovat pro-
středky na údržbu a opravy „svých“ ob-
jektů a my a naši potomci budeme solit,
protože „její“ objekty jsou naším kultur-
ním dědictvím. Vejde-li tento zákon
v platnost, tak stát nebude mít nikdy
kontrolu nad hospodařením církve a tím
pádem ani přehled, zda církev prostřed-
ky, které mají být věnovány opravám
a údržbě, „neodklonila“ někam jinam.
Například do Afriky na kampaň proti
kondomům, na jejímž konci jsou statisíce
nakažených virem HIV.
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Dále se poslanci Oliva, Andrýsová,
Babák a další z panské koalice odvolávali
na judikát Ústavního soudu č. 663,
v němž je „konstatována povinnost záko-
nodárce vydat restituční zákon, neboť
musí splnit legitimní očekávání na straně
církevních právnických osob, které se
opírá o ustanovení zákona č. 298/1990
Sb.“ Ale jak budou restituce řešeny, je na
zákonodárcích a Ústavní soud v žádném
případě nenabádá ke krádeži miliard, jak
se nám to snaží vnutit předkladatelé zá-
kona. A už vůbec nenabádá k prolomení
zákonné hranice restitucí 25. února 1948.
Navíc příklady ze Slovenska ukazují, že
církev bude mít natažené ruce směrem
ke státu stále!

Protiprávnost navrženého zákona si
uvědomilo mnoho lidí. Někteří založili na
Facebooku skupiny, jiní podepsali
petice. Humanističtí ateisté shánějí práv-
níky na formulování žaloby. Lence
Procházkové se částečně podařilo prolo-
mit mlčení médií. Ale na petice, názory li-
dí a veřejné mínění se vláda ani preláti
nemusejí ohlížet. Peníze jsou dnes přece
až na prvním místě a kdo má peníze, má
i moc. Katolická církev chce moc nad
českou společností, a protože jí obec věří-
cích rapidně ubývá, spěchá. TOP 09, ODS
a odpadlíci z Věcí Veřejných okolo
Karolíny Peake (LiDem) budou chtít od
církve finanční i slovní podporu v kaž-
dých dalších volbách. Bude naše veřejné
mínění ukonejšeno a protimasarykovská,
protidemokratická kontrarevoluce oslaví
vítězství? 

Mimochodem, celé restituční tahanice
dvacet let ukazují, že nám tu byla vytvo-
řena jakási exkluzivní demokracie, která
neměří všem stejně. Někteří restituenti,
kteří nabyli majetku svým vlastním přiči-
něním - prací, podnikáním či příspěvky
- a přišli o něj po únoru 1948, nedostali
po roce 1989 vůbec nic (např. rodinné
akciovky nebo většina ze 49 000 spolků
registrovaných před únorem 1948 včetně
všech ženských spolků atd.). Zato organi-
zace, která majetek nabyla z výběru de-
sátkové daně, mnohdy vynucovaného
násilím či nátlakem, nebo konfiskací ma-

jetku vyznavačů jiných konfesí v době
politického a náboženského útisku, vydí-
ráním věřících na smrtelné posteli, sliby
na posmrtný život věčný a podobně,
a která se mnohokrát provinila na zá-
jmech českého národa, dostane od dneš-
ních katolických spiklenců – sedících ve
vládě a v parlamentu – majetek, na který
nemá nárok. I tento dvojí metr našich
restitucí se dá soudně napadnout. 

Ptal jsem se mluvčího pana Schuberta,
zda BIS šetří tuto bezprecedentní krádež
státního majetku. Z jeho překvapení jsem
nabyl dojmu, že asi ne. Státní instituce,
paralyzované koaličními politiky a rozlo-
žené zevnitř, nedokáží ochránit náš stát
a naše národní zájmy. Je to však jen
spravedlivé zhodnocení naší všeobecné
pasivity a neschopnosti pohnat odpověd-
né ke skládání účtů. Je to také naše
neschopnost prosadit zákon o pravém
lidovém hlasování, které by bylo vyšší
a nezpochybnitelnou autoritou nad roz-
hodnutím politiků.

Dnes, devět měsíců po prvním výkřiku
spisovatelky Procházkové proti chystané
krádeži, kterou cudně nazývají „církevní
restituce“, je v českém mediálním prosto-
ru už možné  dozvědět se vše podstatné
o charakteru tzv. „církevního majetku“.
Právnické studie profesorů a pedagogů
Karlovy Univerzity (Pavlíček, Kindl, Mi-
kule, Kudrna), historické studie (Grygar,
Hrádela a další) jasně ukazují na pravý
stav věci.

Jestli na podzim parlamentní panská
koalice přece jen sežene na přehlasování
Senátního ne 101. hlas, pamatujme si
dobře, kdo jak hlasoval. Po nich osobně
budeme žádat naše miliardy zpět. Každý
v politice musí nést odpovědnost za svoje
činy a rozhodnutí. A nezapomeňme,
všechna trestní oznámení na Nečase, čle-
ny jeho vlády, kardinála Duku a další
známé a dosud neznámé pachatele toho-
to velkého zcizení majetku, státní zastu-
pitelství jenom odložilo…

(Autor je režisér dokumentarista
a publicista)

28. 7. 2012
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Na středečním zasedání poslanecká sně-
movna hlasy koaličních poslanců a hlasy
účelově nově vytvořené skupiny poslanců
kolem Karolíny Peake pustila do třetího 
čtení zákon o církevních restitu-
cích. Tito poslanci hlasovali pro
přijetí zákona přesto, že jim je
známo, že více než 80 % obyva-
tel této země je proti přijetí zá-
kona v předložené podobě. Není
jistě náhodou, že strana TOP 09
přijetím zákona podmiňuje svoji
účast v koalici, jako není náho-
da, že bývalí poslanci Věcí veřej-
ných, kteří měli ve svém voleb-
ním programu řešení restitucí zcela jiným
způsobem, náhle přitakávají navrhovatelům
tohoto zákona.

Obyvatelé této země jsou již znechuceni
a unaveni množstvím různých korupčních
kauz, takže mnohdy ne zcela pozorně sledu-
jí ostatní dění. Proto většině lidí vadí pře-
vážně jen otázka finančního odškodnění
a otázku nemovitého majetku přehlížejí.
Tato otázka je však velice důležitá. Neboť po-
kud se prokáže, že církev na tyto restituce
nemá nárok, nebude mít nárok ani na fi-
nanční odškodnění.

Návrh zákona prokazatelně prolamuje
Benešovy dekrety a ruší Masarykovu
pozemkovou reformu. V neposlední
řadě zákon předpokládá vrácení nemo-
vitého majetku církvi ve větším rozsa-
hu, než tato vlastnila v roce 1918.
Návrh zákona totiž nerespektuje záko-
ny č. 215/1919 Sb. a č. 142/1947 Sb.,
přijaté legitimními demokratickými
vládami, které jsou dosud v platnosti.
Nerespektuje ani vládní nařízení z listo-
padu 1947, které po pozemkové refor-
mě dává k dispozici církvi jen 5203 ha
veškeré půdy. Církev v roce 1947, tedy
ještě před nástupem komunistů k moci,
měla v užívání (a tedy nevlastnila!)
5203 ha půdy. Pokud tedy má být vrá-
ceno to, co bylo ukradeno, jak hlásá

předseda parlamentního ústavně právního
výboru absolvent Plzeňské právnické fakulty
JUDr. Marek Benda, mělo by být vydáno ne-
bo finančně odškodněno pouze oněch 5203

hektarů. Od tohoto odškodnění
by měla být ale odečtena nemo-
vitost nové budovy Národního
divadla, podvodně získaná od
státu po r. 1989 řádem Voršilek.
Církev nemůže požadovat na
naší zemi 234 228 hektarů nemo-
vitostí, je to nespravedlivé, neko-
rektní a nebiblické, nejedná se
o jejich majetek.

Český stát by neměl sám aktiv-
ně zpochybňovat dekrety prezidenta re-
publiky Edvarda Beneše ani pozemkovou
reformu, kterou prosadil náš první president
T. G. Masaryk.

Restituce mají zmírňovat křivdy, které ale
nepostihly v období totalitních režimů jenom
církev, ale celou naši společnost tak, že do-
chází k situaci, kdy nutíme jednoho poškoze-
ného odškodňovat druhého. Nelze přehléd-
nout, že i někteří členové církve se podíleli
na totalitních režimech, ať se již jedná o ko-
laboraci s Němci či s StB. Ze strany církve však
dosud nezazněla žádná omluva směrem
k nám, lidu této země. 
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Blaničtí rytíři, přišel čas, sedlejte koně
Jan Bouček



Na první pohled to vypadá tak, že na jed-
né straně jsou církve, které usilují o přidělení
peněz a nemovitostí od státu a na druhé
straně nepřátelé církví, kteří jim nechtějí do-
přát vrácení ukradeného majetku. Chtěl bych
vás všechny ujistit, že tomu tak není. 

Překvapilo mne, když jsem se nedávno do-
věděl od velmi dobře informovaného člově-
ka, že dokonce ani Řím není nadšen úsilím
zdejších biskupů a části poslanců přidělit
římskokatolické církvi vysoce přes sto miliard
korun v penězích a nemovitostech. Vědí tam
totiž, že to ještě dál zhorší její pověst. A že
nemá dost kvalifikovaného personálu na
správu takového majetku, což může vést
k jeho vytunelování.

Ale jsou tu ještě další zajímavé informace.
Když začala jednání o takzvaných restitucích
církevního majetku, bylo pozváno všech 21
u nás registrovaných a akreditovaných církví
a ostatních náboženských společnosti. Jak
víme z médií, dohoda byla uzavřena se se-
dmnácti. Je tomu tak proto, že čtyři menší

náboženské společnosti, např. Křesťanské
sbory nebo Novoapoštolská církev, peníze
a pozemky od státu nechtějí. Měly dost od-
vahy říct ne. Nechtějí se nechat koupit.
Osobně znám duchovní z několika dalších
církví, např. z československé husitské, staro-
katolické a od baptistů, kteří také vidí politi-
ku takzvaných restitucí kriticky.

Církve pochopitelně pro svou činnost po-
třebují prostředky. To nikdo nepopírá.
Navrhovaný zákon však má z církví udělat
podnikatelské subjekty, římskokatolická
církev, k níž se dnes hlásí pouhá dese-
tina obyvatel České republiky, bude firmou
na úrovni např. ČEZu. A navíc: konečné
rozhodovací právo nad tak mohutným
objemem majetku má zahraniční politický
subjekt, jímž je Svatý stolec, nebo nepřesně
řečeno Vatikán.

Vedení sedmnácti církví fakticky usilují
o návrat do pozice, jíž měly církve před
vznikem Československé republiky, kdy moh-
ly z výnosu svého majetku financovat svůj
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Křesťanské církve
a pokušení
bohatství a moci
Ivan Štampach



provoz. To jim však znemožnila již pozemko-
vá reforma z roku 1919. Nový stát pokládal
za správné garantovat svobodu vyznání, ale
zároveň omezit bohatství a moc církví.
Dnešní snahou o faktický návrat před demo-
kratické poměry se církve ocitají nejen v roz-
poru s demokratickým a světským charakte-
rem státu, ale také v hrubém rozporu s tím,
k čemu se samy hlásí. 

Již starozákonní proroci se horlivě zastáva-
li chudých a přistěhovalců proti držitelům
moci. Když se na samém začátku novozákon-
ní éry Maria dověděla, že se má stát matkou
Ježíše, zazpívala podle Lukášova evangelia
hymnus, ve kterém jsou i tato slova o Bohu:
Mocné svrhl s trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté
propustil s prázdnou. A Ježíš sám, také
v Lukášově evangeliu říká jasně: Blahoslavení
jste vy chudí a Běda vám bohatým. Apoštol
Pavel takto charakterizuje ve druhém listu
křesťanům v Korintu své dílo a dílo svých
spolupracovníků: …osvědčujeme jako Boží
služebníci: ve veliké vytrvalosti, v souženích,
nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeních
a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a hlado-
věních, …ve slově pravdy a v Boží moci,
s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo,

…jako trestaní, smrti však unikající, jako za-
rmoucení, stále se však radující, jako chudí,
avšak mnohé obohacující, jako nic nemající,
a přitom všechno vlastnící.

Křesťanství na svém historickém začátku
nejen stojí na straně chudých, ale bylo hnu-
tím chudých a neprivilegovaných vrstev
římské říše. Prvním biskupem Říma po apoš-
tolu Petrovi byl pravděpodobně Linus, který
byl otrokem. V křesťanských dějinách byly
vedle církví bohatých a podílejících se na
moci vždy také církve chudé. U nás to byla
raná Jednota bratrská. Současní křesťanští
myslitelé chtějí, aby křesťanské církve odola-
ly pokušení bohatství a moci. Aby nepodpo-
rovaly sociální darwinismus a antikristovskou
ideologii moci a úspěchu. 

Jsem přesvědčen, že církve u nás budou
svobodnější a věrnější svému původnímu
poslání, když se současnou podobu zákona
o údajném narovnání mezi církvemi a státem
nepodaří prosadit. 

(Předneseno 6. července 2012
na Václavském náměstí v Praze

na demonstraci Jan Hus a současnost)

16

restituce

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu, prav
pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.

Také prosím vás, abyste se milovali, dobrých
násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.

Milý přítel, milejší přítelkyně pravda.

Mistr Jan Hus



Není to poprvé, co se malá skupina obča-
nů, a co čert nechtěl, poslanců, postavila pro-
ti 80 % národa. Většina lidí říká, předložený
zákon o tzv. „církevních restitucích“ – přes-
něji tunelu, je špatný. Demokracie má být
o tom, že rozhoduje většina, přičemž se dbá
na to, aby nebyla páchána újma na menšině.
Jaký mandát má vlastně skupina poslanců
Sněmovny, vlastnící 105 hlasů? Zatupuje vět-
šinu? To těžko. Muselo by se vymazat mini-
málně 70% naší populace. 

Citovat zde Ústavu a složený poslanecký
slib nemá smysl. Ostatně, řada poslanců ope-
ruje jen se slovy „dle svého vědomí a svědo-
mí“. Slova o „nejlepším“ (vědomí a svědomí)
a nedej Bože, o „v zájmu všeho lidu“, posla-
nec 101 až 117 skromně zamlčuje. 

Je fascinující, jak poslanec sám sebe doká-
že přesvědčit o správnosti svého jednání.
Zájem všeho lidu dokáže nahradit zájmem
pro úzkou stranickou skupinu, k níž s „vědo-
mím a svědomím“ přidává jinou potřebnou
skupinu, přičemž mu na barvě či znaku
této skupiny nezáleží. Tato skupina skupiny,
mávajíc poslaneckým mandátem PS ČR, který
ve smyslu myšlenky Ústavy vlastně nemá, je
konstruktérem zákona o tzv. „církevních res-
titucí“ – přesněji tunelu v zájmu svých stra-
nických aparátů. Skupina skupiny konstrukci
prosazuje, realizuje za každou cenu, aniž by
byla schopna odhadnout důsledky, které
sebou tato konstrukce – zákon o tzv. „církev-
ních restitucích“ – přesněji tunelu – v bu-
doucnu ponese. Obrazně, tato skupina sku-
piny žene 80 % občanů na most, jehož kon-
strukci vytvořila – a to i přes varování jiných
konstruktérů – že konstrukce je špatná
a s velikou pravděpodobností hrozí její zříce-
ní, v nejlepším případě částečné. Je mandát
s poslaneckou imunitou mandátem nad živo-
ty jiných? Špatný zákon z rukou zákono-
dárců může být rozsudkem smrti pro ty, co
mandát nemají, nemají nic, jen práci za
minimální mzdu a mnozí nemají ani to. Je to
14 dní, co se oběsil další člověk, který neměl

jiné řešení. Kdo ponese odpovědnost za
zničené, zmařené životy občanů z tohoto
polozříceného, či zříceného mostu? 

(Autor je aktivista OI Ne základnám)
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Ne vatikánským základnám
Václav Novotný

„Tři jsou věci, nejsvětější otče, ve kterých
se nesnášíme, a opět tři, kde se shoduje-
me: ty ráno spáváš, já přede dnem vstá-
vám, ty vodu piješ, já víno, ty žen se ští-
tíš, já po nich se sháním. Ale v tom se
snášíme, že ty štědře rozdáváš poklady
církevní, a já ničehož sobě nenechávám,
ty máš špatné ruce, já špatné nohy, ty
kazíš církev, a já zas říši svatou.“

Zikmund Lucemburský
v hovoru s papežem Evženem IV.

v Římě roku 1433

Foto: Karel Růžička



Doba je zlá. Naši zem opět svírá pod
krkem hydra nacismu. Alespoň kardinál
Duka, jakýsi Joel (žel nikoliv Limonádový)
a všech čtyřicet členů Federace židovských
obcí je o tom přesvědčeno. Uvedli to ve svém
prohlášení a důkazem je jim předvolební pla-
kát o církevních restitucích.

Ten má prý evokovat nacistickou propa-
gandu. Čím? No, k tomu je potřeba trošku
fantazie, ale spustíte-li imaginaci naplno,
strnete nad tou hrůzou. Na plakátě je zobra-
zena ruka v modrém saku (no fuj), pytel
peněz (och, je to vůbec možné?) a ruka
v kněžském taláru, která od modré ruky py-
tel peněz přebírá (no to je hnus, velebnosti).

Kdo by neplál spravedlivým antifašistic-
kým hněvem, když takovou goebbelsovštinu
spatří, že. Jednoznačně rasisticky očerňuje
majitele modrých sak, možná dokonce
majitele jakýchkoli sak. Pytel vnáší do hry
těžkotonážní vulgarismus (však dobře víte
proč) a navíc je naprosto neobjektivní, neboť
všichni víme, že platba bude bezhotovostní.
No a vyobrazení kněze?

To je úplný vrchol! Vždyť není vůbec týrán
bolševickým dozorcem v lágru, vždyť nemá
otcovský bodrý pohled, vždyť nemudruje
o duchovnu ve svátečních i nesvátečních chví-
lích na veřejnoprávní televizi, vždyť se necic-
má s Lucií Bílou, ba dokonce ani nežehná
motorkářům a supermarketu, ani mravně ne-

posiluje naše olympioniky, případně kobyly
na Velké Pardubické. Takto nechutné a ne-
objektivní zobrazení katolických kněží v na-
šich médiích věru dlouho nepamatujeme. 

Nedivím se, že to pana Duku tak nad-
zdvihlo. Takto mu hatit kšefty a za miliony
budovaný brand, image a public relations.
Rukou v taláru! Rukou natahující se! Rukou
dotýkající se peněz!!! Taková ohyzdná mani-
pulace…. Cožpak se snad církve u nás sápají
po nějakých penězích? Vždyť ty panenky
sedí v koutě a peníze jim politici doslova
vnucují, ony se jen prostě neupejpají, aby
neurazily, no. Ale jinak jim jde jen o samé
duchovno, přeci.

I když všichni chápeme, že ono to duchov-
no, když nesype, zas tak moc nebaví. To holt
není včelaření nebo sbírání odznaků, kde
se člověk lecčeho pro svou vášeň odřekne.
Strážení duchovna je velký čin pro národ, lid-
stvo a podobné sbory, jde o úkon namáhavý,
vyžadující úporné soustředění, a tak si doby-
vatelé duchovních Mount Everestů zaslouží
nějakou tu korunu od nás všech, mírně pra-
cujících, lehko vydělávajících a tupě daně
platících.

A ba ne. Koruny jsou málo. Orlici bych jim
dal. Svatováclavskou. A všem. Však si ji za-
slouží.

Autor je spisovatel a publicista
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HNUS FIALOVEJ
Jan Stern

„Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji
nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm ne-
smíme ustat, protože to by pak blbost zaplavila
svět.“

Jan Werich



V době, kdy jsou občané nuceni utáhnout
si opasky, kdy vláda zvyšuje DPH, ruší sociální
dávky, zdražuje léky a poplatky za pobyt
v nemocnici, kdy neúnosně rostou nájmy
a pro studenty se chystá školné, chce vládní
koalice darovat církvi majetek, o jakém se jí
nikdy ani nesnilo. Nečasova vláda, zřejmě vě-
doma si všech hříchů, jichž se dopouští na
české zemi a jejích občanech, si chce zaplatit
odpustek v celkové výši 135 miliard korun.
Pochopitelně ne ze svých příjmů. Zaplatit to
mají občané ČR. Ti, kteří se ve velké většině
nehlásí k žádné církvi a kteří s vydáním
peněz, nemovitostí a pozemků nesouhlasí.
A přesto, že tento majetek patří právě jim,
nesmí se k tomu vyjádřit, nesmí o tom roz-
hodnout. Vláda je zadluží na desítky let
dopředu, zadluží naše děti, naše vnoučata.
Je to největší krádež tohoto století. A ještě
ke všemu předá s tímto majetkem církvi,
především římskokatolické, velkou moc a po-
stavení, které od vzniku Československa
u nás neměla.

Ve své argumentaci omílá vládní koalice
donekonečna nesmysly o navracení majetku,
prý ukradeného komunisty, o nápravě křivd
a nespravedlností. Je to lež. Církvi zmíněný
majetek nikdy nepatřil, nikdy ho nevlastnila.
Tento majetek měl vždy veřejnoprávní pova-
hu, církev ho pouze spravovala a měla k ně-
mu různá dispoziční práva. Proto se v žád-
ném případě nemůže jednat o majetkové
vyrovnání, ale o dar. Proto se také vláda a ka-
tolická církev tak vehementně brání soupisu
majetku, který by měl být vracen a vyhrožu-
je, že pokud nebude majetek vydán, bude se
církev soudit. Tak ať se soudí! Ať dokáže
v soudním řízení, že jí to nebo ono patří.
Jenže toho se právě bojí. Moc dobře ví, že
by se prokázalo, že na tento majetek nemá
nárok. 

Kromě toho, a o tom se moc nemluví, čes-
koslovenská republika registrované církve
financovala, ať už se jedná o platy církevních
hodnostářů či péči o církevní objekty, kdy

stát víceméně stoprocentně dotoval opravy
památkových objektů apod. 

Vládní dar má být splácen 30 let. V době,
kdy státní dluh ČR dosahuje výše 1 bilionu
500 miliard korun, v době, kdy nejsou peníze
na tvorbu pracovních míst, na zdravotnictví,
na sociální oblast, na školství, na kulturu…na
to na všechno se při projednávání státního
rozpočtu peníze nenašly. Pro církve se na-
jdou. Katolická církev se má v naší zemi stát
superprivilegovaným soukromým subjektem
placeným z kapes lidí, kteří jsou většinou
ateisty. Vláda Petra Nečase tak upřednostňu-
je zájmy církve nad zájmy státu, čímž způso-
bí  ČR škodu nebývalého rozsahu. Je jí přitom
naprosto lhostejné, že proti tomu je, podle
průzkumů, většina české veřejnosti. Ohání
se demokracií a lidskými právy, ale s návrhem
KSČM na vyhlášení referenda naprosto
nedemokraticky zametla. Církev má dostat
obrovský majetek patřící lidu ČR a občané se
k tomu nesmí vyjádřit. To je vrchol a drzosti
a arogance!
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Církevní restituce nebo krádež?
Marta Semelová



Podle vlády, a speciálně ministra financí
Miroslava Kalouska, se všichni musíme stejně
podílet ekonomické situaci ČR. Jeho vyjádře-
ní jsou ovšem nejen mimo realitu, ale také
naprosto v rozporu s tím, co vláda dělá.
Dokazují to i poslední údaje MPSV a Českého
statistického úřadu, z nichž jednoznačně
vyplývá, že i nadále nejrychleji bohatnou
bohatí a chudnou chudí. Výrazná diferencia-
ce mezd pokračuje. Rozdíly se dále zvyšují.
Od 8 tisíc korun hrubého až po milionové
měsíční příjmy a odměny manažerů.

V roce 2007 nedosáhlo na průměrnou
mzdu 64,1 % zaměstnanců, v minulém roce
jich bylo už 67 %: Těmto lidem se mají mzdy
dále snižovat. A tomu říká ministr financí
stejný podíl na údajném obnovení prosperity
české ekonomiky?

V průběhu jednání v poslanecké sněmovně
jsem proto vyzvala vládu, aby jednala na
rovinu. Aby řekla přímo občanům: „Občané,
my na to nemáme, protože tady přes 20 let
tunelujeme zemi, protože jsme rozdali, roz-
prodali a rozkradli miliardové majetky
a protože teď se zbavujeme dalších rozsáh-
lých majetků, které mohly být zdrojem na
zaplacení např. právě toho zdravotnictví,
školství, sociální oblasti, policie, hasičů, na
pomoc českým zemědělcům.“ Jenže občané
České republiky vládu Petra Nečase nezají-
mají. Jsem přesvědčena, že lidé předloží
této protilidové koalici účet. Že přijde čas,
kdy občané této země poženou nejen vládu,
ale i všechny poslance a senátory, kteří pro
tento zákon zvednou ruku, k zodpovědnosti.

(autorka je poslankyně)
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Církevní restituce = tunel Tomáš Pavlíček  

Federální shromáždění ČSFR 1. srpna 1991 schválilo výčtový zákon, kterým se restituovaly
majetky církví a náboženských společností. Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem
a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok,
který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se vyslovili pro restituční
tečku. Kardinál Tomášek upozornil také na to, že nejde o žádný majetek zabavený komu-
nisty, jak dnes tvrdí ti, kteří se těší na příspěvky do stranických kasiček a na konta jedinců.
Úplné vypořádání poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1. 8. 1991! A nové vede-
ní katolické církve záměry kardinála Tomáška zradilo!

Aktivisté OI Ne Základnám před Sněmovnou PČR. Petici podepisuje Vít Bárta. Děkujeme! Foto: Karel Růžička



Nebudu hodnotit úroveň české současné
literatury, ale zmíním se o několika poznat-
cích, tak jak já vidím knihu v rukách naší
mládeže. Jsem totiž i středoškolský učitel
a ve školství jako takovém už působím třicá-
tý čtvrtý rok. Mám tu čest být také členem
předsednictva Unie českých spisovatelů.

Často slýcháme, že dnešní mládež nečte. Je
to i není pravda. Dnešní mladý člověk má
mnoho lákadel, jak se zabavit. Nemůžeme
chtít, aby naše mládež byla stejná jako před
třiceti nebo více léty. Já tvrdím, že mládež
čte, nebo alespoň její část – otázkou však je,
co čtou a jakou má tato literatura úroveň.
Velmi záleží na tom, co studují, a jaké je po
této stránce jejich rodinné zázemí. Sám učím
na střední škole a středním odborném učiliš-
ti strojírenského a elektro zaměření. Na naše
zařízení často přicházejí děti s nefungujícím
rodinným zázemím, s obrovskými problémy
v oblasti kázně a morálky.

Bohužel jsou zde i děti, které po absolvo-
vání základní školy prakticky neumějí číst
a psát. Často se to dnes svádí na různé dys-
lektické problémy a bůh ví na co ještě. Po ta-
kovýchto dětech asi těžko můžeme chtít, aby
sáhly po knížce. Za prvé, text by s obtížemi
přečetly, navíc by mnohdy ani velmi jedno-
duchému textu nerozuměly. Proč? Dnešní
děti a to i současní maturanti mají malý
všeobecný rozhled. Základní věci, které my
jsme znali běžně, oni neznají. Já jim tvrdím,
že s tím, co oni předvádí u maturity, bych
dnes neuspěl ani u učňovské zkoušky.
Samozřejmě, nelze to říci o všech studentech
jako celku, ale já to takto vidím a ze zkuše-
nosti vím, že je to obdobné na většině škol
podobného zaměření. A myslím, že i někteří
gymnazisté by na tom nebyli lépe. Bohužel
po takto „nevzdělaných“ dětech nemůžeme
chtít, aby sáhly po hodnotné, nebo alespoň
dobré knížce. Pokud čtou, mnohdy je to lite-
ratura, kde vítězí síla supermanových svalů
a velikost ženských prsů. Občas lze u mých
žáků vidět, a to je zase dobře, literaturu
faktu. Například se mi u nich podařilo vzbu-

dit zájem o tajemnou postavu a činnost pana
Nikoly Tesly, jenž zřejmě svými vynálezy
a konstrukcemi předběhl dobu. Když však
použiji příměr „utíkáme k Neumětelům“, tak
nevědí, co tím jejich „ujetý pedagog“ vlastně
myslí.

Položme si otázku, proč k tomu dnes do-
chází? Především chybí rodinná výchova.
Kolik rodičů dnes svým malým dítkám napří-
klad před spaním čte? Já si pamatuji, jak jsem
se vždy těšil na večer, až mně můj tatínek
přečte několik stránek z knížky Julia Verna.
Mimochodem, Verne je pro část mládeže
neznámý autor. Ptáte se, a co základní škola?
Moji kolegové dělají v hodinách čtení či čes-
kého jazyka co mohou.  Dává jim však sou-
časný školský systém vůbec možnost u dětí
vzbudit zájem o literaturu? Navíc jsou ome-
zovány i nezájmem ze strany vlastní rodiny.
Fenomén internetu je nepopiratelný a bohu-
žel i celková politická a ekonomická situace
státu, ale i konkrétních rodin, zájmu nejen
o literaturu, ale i celkovému vzdělání nepro-
spívá.

Já jsem chodil do základní školy na konci
šedesátých a na začátku sedmdesátých let.
I ti největší tzv. dyslektici bez problémů četli,
naprostá většina chodila do místní knihovny,
zajímali se o dění ve společnosti. Právě také
i proto, že se o dyslekticích nemluvilo a nikdo
se tímto neoháněl, byli prostě chytří žáci a ti
hloupější. Těm druhým to mnohdy otevřeně
kantoři říkali a ti si sakramentsky dali pozor,
aby se v příští hodině zlepšili, jinak se jim
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Literatura a mládež
Jiří Piskáček

„Národ, který málo čte, málo ví.
Národ, který málo ví, se špatně
rozhoduje – doma, na trhu, u sou-
du, u volebních uren. Nevzdělaná
většina může přehlasovat vzděla-
nou menšinu – to je velmi nebez-
pečná stránka demokracie.“ 

Jim Trelease,
americký propagátor čtení dětem.



spolužáci posmívali. Dnes jsou hlupáci stře-
dem obdivu okolí. Oni sami si mnohdy myslí,
že se kolem nich točí svět. Bohužel vědí, že
jim slabý průměr stačí, aby prošli základní
školou a mnohdy se dostali i na školu střed-
ní. Vzpomínám si, když mně přijímali do uče-
ní. V pololetí 9. třídy jsem měl dvě trojky,
a pan náborář říkal mému otci, že s takovým
slabým prospěchem a do učení na soustruž-
níka? To asi váš syn nezvládne! Dnes jdou
na střední školy žáci i se čtyřkami. To je
ovšem otázka jiná, vyplývá ze zcestné teorie
z devadesátých let, že se vzdělanost národa
zvýší, když většina bude mít maturitu a velká
část vysokoškolské vzdělání. 

Občas některá moudrá hlava – která se
však po našich školách nepohybuje – tvrdí,
že vzdělanost národa stoupá. Nestoupá, přá-
telé, nestoupá! Národ blbne! Bohužel našimi
mocnými je kultura považována za něco té-
měř zbytečného a okrajového. A nejenom
kultura, ale i vzdělání, neboť to znamená ne-
jen vzdělávat, ale i vychovávat. A učitelé jsou
velmi malí páni, ač se snaží, mnohdy jim spo-
lečnost věnuje minimální pozornost. O to je
větší zásluha těch drobných českých kantorů,
kteří své svěřence vedou k lásce k literatuře,
ke kultuře a tím i k celkovému společenské-
mu rozhledu. Bohužel takových je čím dál
méně, i kantor, když vidí, že nic nezmůže, tak
se velmi rychle přizpůsobí. Osobně se na
střední škole či na učilišti občas snažím žáky
zapojit do debat o české literatuře.

Mnohdy na mne koukají dosti vyděšeně
a nechápavě. A to i maturanti, třeba několik
týdnů před zkouškou. Oni znají jen to, co jim
kolega češtinář nadiktoval, ale obtížně o té-
matu šířeji hovoří. Pak se dovídáme u matu-
rity, že například Dumas byl anglický básník,
který napsal Shakespeara. Pokud mluvíme
o tomto anglickém velikánu, mám nezapo-
menutelný zážitek.

Před několika lety jsme se středoško-
láky vyrazili na představení divadelní hry
Williama Shakespeare Othello. Ve vrchol-
né scéně prakticky celé divadlo fan-
dilo Othellovi výkřiky: „Uber jí kyslík“.
Bohužel podle mého velká část dnešní mlá-
deže nemá ke kultuře či k literatuře vztah.
Není to jejich chyba, oni s ní nebyli seznáme-
ni, nikdo se jim po této stránce dostatečně

nevěnoval. A na vině je nejenom škola, ale
i vlastní rodina. 

Jak dál, nevím! Jsem skeptik, za osm let
jdu do penze. Budu moci chodit do divadla,
číst knížky, navštěvovat muzea a výstavy.

Řeknu vám, že se těším! 
(Předneseno na shromáždění VNK

na téma: Současné problémy kultury
21. března 2012)

22

z činnosti vnk

VÝBOR NÁRODNÍ KULTURY
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Politických vězňů 9, 111 21  Praha 1

V Praze dne 22. května 2012

Věc: Představenstvo Výboru národní kultury,
občanské sdružení – výroční zasedání           

V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. a Stanovami
Výboru národní kultury, občanské sdružení, se
uskuteční výroční zasedání představenstva VNK.

Místo konání: Praha 1, Politických vězňů 9,
II. patro zasedací místnost č. 116 

Den konání: středa 13. června 2012 
Hodina konání: 11.00 hodin

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Zahájení (Věra Beranová)
2. Zpráva o činnosti (Pavel Novák)
3. Zpráva o hospodaření VNK v roce 2011

a I. čtvrtletí 2012 (Eduard Kvasnička)
4. Personální otázky VNK (Věra Beranová)

– doplnění představenstva
o Jaroslava Kratochvíla a Jana Poláčka
– volba místopředsedy
a vedoucího sekretariátu VNK

5. Plán činnosti VNK
na II. pololetí 2012 a I. pololetí 2013 
(Věra Beranová)

6. Informace o činnosti krajských poboček:
Doc. PhDr. Vladimír Šaur – Brno
Bořivoj Lauda – České Budějovice
Dagmar Tyrychtrová – Plzeň

7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

doc. PhDr. Věra Beranová CSc.,
předsedkyně VNK



Důstojnou vzpomínkou na spisovatele
Vladislava Vančuru 1. června 2012 připo-
mněla 70. výročí jeho smrti z rukou nacis-
tických katanů pořádající Městská část
Praha-Zbraslav ve spolupráci se Základní
školou Vladislava Vančury a Zbraslavskou
kulturní společností. Zúčastnili se také mi-
mo jiné členové Sdružení
Vladislava Vančury z tvůr-
cova rodiště Háj ve Slezsku,
jejichž představitel Ladi-
slav Ludvík v proslovu
uvedl, že Vančura v dusné
době nacistické okupace
a Protektorátu Böhmen
und Mähren věděl, na kte-
ré straně má stát. Ač pořa-
datelé této pietní akce
zřejmě ve snaze šetřit naše lesy šetřili oficiál-
ními pozvánkami, nebo jen (ne)úmyslně za-
pomněli, Unie českých spisovatelů spolu
s Výborem národní kultury na velkého uměl-
ce a statečného člověka nezapomněla, a to
nejen položením kytic u památníku s bustou
před jeho zbraslavskou vilou, kde ho
Gestapo (Geheime Staatspolizei, Tajná státní
policie) v květnu 1942 nad ránem vytáhlo při
svém vpádu z postele a zatklo. „Vladislav

Vančura nepochybně patří k pokladům, kte-
ré máme. Na Zbraslavi prožil svá nejplodněj-
ší léta. Byl člověkem odvážným a nesmiřitel-
ným,“ konstatoval starosta Zbraslavi Aleš
Háněl.  Vladimír Remek, europoslanec a člen
vančurovské společnosti ve svém vystoupení
nemohl nezmínit jeho ryzí vlastenectví: „Je
příkladné, jak se choval v době pro ná-
rod nejtěžší.“ Přítomné účastníky pietní akce

u Vančurova pomníku neod-
radil ani prudký déšť, který
se znenadání uprostřed ce-
remoniálu spustil a mnohé
promočil až na kůži. Poté
následovala velice zajímavá
beseda v aule Základní školy
Hauptova a to nejen se zá-
stupci Sdružení Vladislava
Vančury a Unie českých spi-
sovatelů.

Program zbraslavských Vančurovských dnů
v červnu pokračoval promítáním filmů
Marijka nevěrnice, Naši furianti, Markéta
Lazarová a Rozmarné léto, divadelními před-
staveními a akcemi pro děti, spojenými s lite-
rárním odkazem tohoto velkého levicového
autora a poznáváním dějin našeho českého
státu.

Na bývalé Kobyliské střelnici v Praze 8
u památníku obětí nacistů, proběhlo 2. červ-
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na 2012 další uctění památky Vladislava
Vančury a samozřejmě též dalších 538
vlastenců, kteří zde byli popraveni (nejen)
v době tzv. druhého stanného práva.
Poslankyně Marta Semelová při této příleži-
tosti zdůraznila, že je potřeba stále připo-
mínat hrozné krutosti fašismu. Zdeněk
Nagovský ve svém projevu velice fundo-
vaně seznámil členy Sdružení Vladislava
Vančury a další přítomné účastníky s mnoha
zajímavými, často i méně známými fakty,
které se týkaly přede-
vším heydrichiády a to-
hoto nacistického po-
praviště. 

Potom jsme se přesu-
nuli do Prahy-Strašnic.
V areálu Strašnického
krematoria po kratším
proslovu položili členo-
vé vančurovského sdru-
žení květiny u tamního,
nepříliš udržovaného
památníčku obětí na-
cistické krutovlády. Za
německé okupace zde
zřízenci krematoria do
hromadného hrobu tajně ukládali popel z těl
popravených vlastenců, včetně těch z popra-
viště v Kobylisích.     

Český národ přežil nejprve běsnění fana-
tického henleinovského freikorpsu v Sude-
tech, vraždy a vyhánění – a vzápětí poté roky
nepopsatelných hrůz nacistické okupace.
Sudetští Němci se na tom velkou měrou
podíleli. Náš národ nesmí v tomto ohledu
utrpět ztrátu paměti a nechat se ukolébat
k bezstarostnosti a nepozornosti. Sklízíme
trpké ovoce již od omluvy údajného bojovní-
ka za svobodu a nositele (německé) mírové
ceny Václava Havla Němcům, který napsal
již v druhé polovině prosince roku 1989
dopis tehdejšímu německému prezidentovi
Richardu von Weizsäckerovi. „Já osobně –
stejně jako mnozí mí přátelé – odsuzuji vy-
hnání Němců po válce. Považoval jsem
ho vždy za nejhlubší nemorální čin, který
způsobil nejenom Němcům, ale snad v ještě
větším měřítku Čechům samotným jak morál-
ní, tak také materiální škody. Když se na
zlobu odpovídá zlobou, znamená to, že se

zloba nepotlačuje, nýbrž rozšiřuje,“ uvedl
Havel. Tento svůj zkreslující pohled vnucoval
pak na potkání, při předvánočním vystoupe-
ní v Čs. televizi na zprostředkovaný dotaz
Marty Skarlandtové coby kandidát na funkci
prezidenta odpověděl: „ ….myslím si, že jsme
povinni se Němcům, kteří byli odsunuti po
druhé světové válce, omluvit. Protože to byl
akt velmi tvrdého zbavení několika miliónů
lidí jejich domovů a bylo to vlastně zlo, které
bylo odplatou za předchozí zlo.“ Tohle je

ovšem stejná písnička,
jen zde Václav Havel ne-
použil (sudeto)němec-
kého termínu vyhnání,
ale správně odsunutí.
Což je zavádějící, done-
konečna opakovaná
taktika některých poli-
tických sil v Německu
a jejich 5. kolony u nás.

Totiž dávat rovnítko
mezi šílená zvěrstva
a bestiality Němců pře-
devším z doby okupace
a českou či českosloven-
skou odezvu po válce

včetně určitých excesů během tzv. divokého
odsunu Němců z osvobozeného Českoslo-
venska. Srovnává se zde nesrovnatelné. Tyto
snahy jsou výsměchem našim obětem a bo-
jovníkům proti fašismu v letech 1938–1945.
Český národ se nemá za co omlouvat.
Můžeme německému národu pouze odpus-
tit, ale zapomenout nemůžeme a nesmíme.
2. světová válka, kterou hitlerovské Německo
rozpoutalo, stála naši zemi životy 360 000
československých občanů. Z toho 195 000 by-
lo umučeno v koncentračních táborech a ji-
ných nacistických mučírnách. 156 000 našich
občanů zahynulo na popravištích Gestapa,
padlo v domácím odboji, na východní, zá-
padní a africké frontě. Většina ze zbývajícího
počtu obětí zahynula v důsledku nelidského
zacházení a při náletech v Německu, kam
byli nasazeni na nucené práce. Česky psaná
německá média dělají ale vše pro přepsání
této naší společné historie a jako za
„Protentokrátu“ se pro tyto účely i dnes
v Čechách najdou ochotní úplatní pisálkové.
Náš mediální prostor je tak zamořen zkreslu-
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jící propagandou. Proč ale i naše česká veřej-
noprávní televize k tomu přispívá natáčením
a vysíláním celé řady tuto naši historii přepi-
sujících (pseudo)dokumentů, kde v jakési po-
sedlosti nesmyslným sebemrskačstvím zveli-
čuje poválečné excesy na naší české straně.
Komu to slouží? Historik Dr. Paulus Sladek
z Německa se touto otázkou dlouhodobě
a zevrubně zabýval. Podle jeho zkoumání
zemřelo ze 3 000 000 celkem 18 889 přesíd-
lenců z ČSR jako bezprostřední následek
odsunu. Z toho násilnou smrtí zahynulo 5596
lidí. Podle dalších informací sebevraždu spá-
chalo 3400 a následkem epidemií zemřelo
ale 6600 lidí. Sudetoněmecká propaganda
vždy tvrdila, že při tzv. divoké části odsunu
bezprostředně po válce zahynulo 250 000
sudetských Němců, což byl krajně nadsazený
či přesněji nepravdivý údaj. V protektorátu
Bosna a Hercegovina probíhá v mnoha smě-
rech velice podobná kampaň nahradit histo-
rické skutečnosti virtuální realitou, plnou lží,
polopravd, jedu a demagogie. Je ovšem pří-
značné, když pak měla třeba ČT uvést na te-
levizních obrazovkách skvělý a pravdivý do-
kumentární film režiséra a publicisty Václava
Dvořáka Uloupené Kosovo, objevila se ve ve-
dení ČT úporná snaha nějak zabránit jeho
promítnutí. Když posléze na jeho uvedení
přece jen došlo, takzvaná veřejnoprávní tele-
vize vyznění (prý jednostranného) dokumen-
tu naředila přiřazením jiného, francouzské-
ho filmu na toto téma – který se už pohybo-
val v neškodných mantinelech oficiální proti-
srbské propagandy Západu. Vše zarámováno
ještě pro jistotu debatou s údajnými odbor-
níky na tuto problematiku, kde komentáře
v podobném duchu byly zřejmě povinným
zaříkáváním.

Přímo nechutným překrucováním skuteč-
nosti vyniká také film Habermannův mlýn,
kde jsou pravdivé jen základní informace.
V Bludově na severní Moravě došlo po jeho
zatčení Revolučními gardami k zastřelení
Němce Čechem skutečně 8. května 1945,
a vzápětí byl jeho dům vyrabován. Svou roli
tu sehrál alkohol a obrovská euforie z osvo-
bození. A důvod? Němec Habermann tohoto
svého českého kumpána, jinak povoláním
holiče, v hospodě mnohokrát pořádně oholil
v kartách a ten se mu chtěl za to pomstít.

Mrzí mne, že režisér Juraj Herz nahromadil
ve svém veledíle takovou spoustu nesmyslů
a nepravd. S jediným cílem. Ukázat, jací jsme
to my Češi byli grázlové a jakých jsme se to
dopustili zvěrstev, a přitom si vůbec nelámal
hlavu s tím, že to zcela odporuje historické
pravdě. Nedávná diskuze s mladým mužem
na Facebooku mne přesvědčila, že tento film
slouží jako vlajková loď Sudetoněmeckého
landsmanšaftu k vymývání českých (i němec-
kých) mozků.  „Film Habermannův mlýn po-
važuji za velmi dobrý. Vím o tom, jak se
Němci chovali v roce 1938 a v letech
1939–1945, a vím, jak se pak „ve spravedli-
vém hněvu a odvetě“ zase chovali Češi.
(Edvard) Beneš to pak vše amnestoval – vraž-
dy, znásilnění, rabování. To, že se někdo
z Němců zachoval špatně, ještě nikoho neo-
pravňuje oplácet stejnou mincí, ne-li se cho-
vat ještě hůř,“ napsal v jednom ze svých
komentářů. Tento pokřivený názor není vů-
bec ojedinělý, na webových stránkách ČSFD
(Česko-Slovenská filmová databáze) má film
výborné hodnocení od více než 11 000 divá-
ků, doprovázené bohužel stovkami většinou
velmi pochvalnými komentářů. To je varovný
signál. Film má skutečně velkou moc, nové
generace dnes vidí a v budoucnu ještě uvidí,
jak to bylo ve „skutečnosti“ s českým pová-
lečným terorem vůči hodným a nevinným
Němcům. Jak nespravedlivě byli po válce
z vlasti vyháněni a lynčováni těmi proradný-
mi Čechy, což jsou obvyklé (sudeto)německé
povídačky pro děti a dospělé na pokračování.
Pro sudetské Němce prostě začala historie až
8. května 1945. 

Z filmu samotného čouhají německé a ra-
kouské peníze jako sláma z bot, sice pro zdá-
ní věrohodnosti také trochu šlape na kuří
oka náckům, ale to je jen jakási kouřová
clona pro rádoby realističtější vyznění tohoto
opusu. Z mlynáře Habermanna tvůrci nako-
nec udělali takového mučedníka, že v kinech
po celých Čechách jedno oko nezůstalo su-
ché. Člen kuratoria Fóra německých kato-
líků a zároveň mluvčí Sudetendeutsche
Landsmannschaft Berndt Posselt se při shléd-
nutí filmu jistě také tetelil blahem. 

Co na tom, že všechno bylo jinak. 
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Když se rozhlédnu, nevidím tu žádného
spisovatele, ani režimního, ani protirežimní-
ho. Je to znamení, jak vysoko či spíše nízko
si stojí česká literatura.

Když jsem před Vančurovým pomníkem
hovořil v květnu před pěti lety, byl jsem zde
taky sám.

Stejně jako dnes jsme čekali na režiséra
Jiřího Menzla, jestli nepřijede uctít autora
předlohy svého nejpopulárnějšího filmu.

Čekali jsme na ministra kultury, na udíleče
státních cen, na sepisovatele, co jsou živi
vyvářením odřezků knih Velkých Mistrů…

Vančura nenapsal jen Rozmarné léto. Je
třeba ho vydávat a číst, aby z něj nezbyla jen
slavná věta plavčího mistra Antonína Důry,
kterou zná každý Čech, stejně jako Švejkovu
maximu „To chce klid“, jež ve skutečnosti
v Haškově knize není: „Tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastným.“

Ne náhodou se přeříkávají nejen autoři
křížovek, ale i spisovatelé a kritici, jmenujíce
Vančuru Vladimírem.

Předřečník trefně uvedl, že „dějiny jsou
mrška a není radno je zjednodušovat nálep-
kováním“.

Vančura patřil k sedmi spisovatelům,
kteří v roce 1929 podepsali manifest proti
nově zvolenému Gottwaldovu vedení: Ivan
Olbracht, Helena Malířová, S. K. Neumann,
Josef Hora, Jaroslav Seifert, Marie Majerová.

Dopis o vyloučení ze strany jim poslal
Rudolf Slánský.

Manifest sedmi odsoudili Antimanifestem
Bedřich Václavek, Konstantin Biebl, Karel
Konrád, Karel Teige, Vojtěch Tittelbach,
František Halas, Jiří Weil, Vladimír Clementis,
Julius Fučík, Ladislav Novomeský a Vilém
Závada.

Je poučné sledovat jejich další osudy.

Bylo zde řečeno, že spisovatelů jako
Vančura se bojí každá totalita.

Vzápětí po 17. listopadu zrušilo naklada-
telství Československý spisovatel vydávání
Vančurových sebraných spisů. Totalitě peněz
Vančura nic nevynese.

Je hrozné umřít, hrozné umřít v červnu.
Vančura se červnu kořil.
V Luku královny Dorotky, v povídce Konec

vše napraví, načrtl kulisy rodící se lásky:
„Na počátku června, v pátek, kdy na děkan-
ství vyzváněli menšími zvony…“

Rozmarné léto začíná slovy: „Mnozí od-
vážlivci, když se ocitli na počátku velikolepé-
ho měsíce června, usedají do stínu platanů
a jejich urputné vzezření se stává mírným.
Hle, větvoví a vysoký sloupec rtuti, jež se
zdvíhá a opět klesá, připomínajíc oddech
spáče…“

Vančura přivolává osud: „Je chladno a můj
dech, jakkoli jsem nepozřel vody, je mrazivý.
Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen
není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví
a o tělesnou čistotu?“

Krev Vladislava Vančury smyly Medardovy
deště.
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Smrtelné léto
Karel Sýs

Foto: Jan Poláček



Slyšeli jsme zde procítěnou báseň
Jaroslava Seiferta, evokující den Vančurovy
smrti.

Ale v pondělí 29. června 1942 v deníku
Národní práce vyšel článek téhož Seiferta
Srdce radí rozumu, návod pro spoluobčany,
kterak si zachránit krk za třicet feniků
vhozených do pokladničky Německého
Červeného kříže:

„Německý národ bojuje na všech frontách.
Bojuje obětavě a při tom rozhodně vítězí.
Pro nás jako součást Říše platí v této době
válečné především zásada, že nad všemi prá-
vy je naše povinnost… Platila v dobách před
květnovými událostmi a platí dvojnásob
a trojnásob dnes, kdy londýnští emigranti
svými cynickými zločiny naráz připravili nás
o to, co jsme chtěli svou spoluprací s Říší vy-
budovat… Malá, nepatrná oběť, která je
vlastně spíše radostí, budiž jedním z našich
prvních příspěvků ve chvíli, kdy počínáme
svou věrností i svou prací znovu získávati si

důvěru Říše, kterou jsme v minulých dnech
tak marnotratně ztratili.“

To vše „nad troskami Lidic a vlahou ještě
mrtvolou Vančurovou“, jak píše Václav Černý
v Pláči koruny české!

Seifert možná článek nepsal, možná ho
„jen“ podepsal.

Měl strach. Kdo by ho neměl?! Já bych se
taky bál.

Hrdinství není povinné. Nikdo nemůže být
nucen zemřít, navždy opustit všecky krásy
světa.

O to víc je třeba pokoušet se pochopit
smysl smrti těch, kdo umírali, zatímco příro-
da teprve chystala své nejkrásnější květy
– pro mrtvé, i pro nás, co jsme zbyli.

Autor je básník a spisovatel
(Předneseno 1. června na besedě

v aule Základní školy Vladislava Vančury
v Praze-Zbraslavi.)
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„Po zrušení civilního vyjímečného stavu
dne 3. července 1942, vyhlášeného pro aten-
tát na SS Obergruppenführera Reinharda
Heidricha v protektorátu Čechy a Morava,
nastalo u většiny českého obyvatelstva roz-
sáhlé uklidnění,“ uvedl ve svém hlášení Vůdci
do Hlavního stanu v Berlíně státní tajemník
Úřadu českého protektora Karl Hermann
Frank, český Němec původem z Karlových
Varů. 

„V době civilního vyjímečného stavu byla
provedena tato opatření: 

1. zatčení 3188 Čechů
2. zastřelení 1357 Čechů na základě rozsud-

ků smrti, vynesenými stannými soudy
v Praze a Brně

3. vyhlazení obou českých vesnic Lidic
a Ležáků

4. zajištění okruhu pachatelů a smrt atentát-
níků po tvrdém boji

Tato opatření brzy obnovila opět klid
a pořádek a zajistila zbrojní výrobu a sklizeň
v protektorátu. Dosavadní politická linie
trvá, a to:
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Po čase zimním přicházívá jaro,
po beznaději vzniká naděje
Jan Poláček

Foto: Vlastimil Hloupý



Tvrdé zásahy, politická individuální opat-
ření, uměle vyvolané ovzduší a plánovité
napínání nervů Čechů, věci, jež vedly ke stup-
ňování strachu až k pověstem o chystaném
decimování celého národa, se ukázaly správ-
nými,“ popsal dále Frank ve svém hlášení
Adolfu Hitlerovi masový teror a vraždění
jako hlavní prostředky okupační správy k na-
stolení klidu a pořádku v protektorátu
Bőhmen und Mähren. 

Mimochodem mezi povražděné české vla-
stence zde nebyli započítáni Židé. Nacističtí
katani dále zlikvidovali ještě 3000 našich lidí
v koncentračním táboře Mauthausen.

12. května 1942 byl ve své vile na Zbraslavi
gestapem v 5 hodin ráno také zatčen velký
mistr české prózy Vladislav Vančura, který byl
zároveň vůdčím představitelem ilegálního
Národního revolučního výboru inteligence.
Den předtím se Vančura své ženě Ludmile
svěřil, že musí počítat s tím, že bude možná
zatčen. Gestapo ho vyrvalo od jeho rodiny,
odbojové činnosti a literární tvorby, měl
tehdy rozpracovaný 3. díl Obrazů z dějin
národa českého. 1. 6. 1942, tedy krátce po
atentátu na zastupujícího říšského protek-
tora Heydricha je Vančura z věznice spolu
se skupinou dalších vlastenců odvezen do
Prahy-Kobylis a v 18,45 je jako první z 8 od-
souzenců vyvolán před popravčí četu. Šel
statečně před vysoký hliněný val, co je dnes
vztyčený kříž. Vrazi byli naproti pod přístřeš-
kem, kde jsou dnes umístěny desky se jmény
všech zde popravených obětí. Co všechno mu
asi přeběhlo před očima, než zazněl povel
ke střelbě? 

„Zemřel proto, že byl nejvýznamnější
z nás,“ uvedl spisovatel Ivan Olbracht.
„V něm měl být zasažen celý český národ.
Stejně jako v Lidicích. Okupanti chtěli Čechy
naplnit hrůzou, úzkostí a s nimi otrockým
duchem, který už nikdy nedovolí svobodně
vydechnouti nebo dokonce se vzepřít
pánově vůli. Ale dosáhli i v Lidicích, i vraž-
dou Vladislava Vančury výsledku právě
opačného.“

Jen zde na místě bývalé kobyliské střel-
nice za heydrichiády během 35 dnů padlo
za oběť nacistickému běsnění ještě dalších
celkem 534 dcer a synů českého národa.
Nápis na betonové zdi na tomto místě pro

náš národ tak posvátném zvěstuje každému
návštěvníkovi slova básníka Miroslava
Floriana: „Zastav se na chvíli. Krev naše
vstoupila do této země, ale my znovu se
napřímili.“ 

Vančura věděl, na které straně stát, když
český národ tolik trpěl. A nemohl se jako
vlastenec už posléze spokojit jen spisovatel-
stvím při obraně samotné existence, svébyt-
nosti a svéprávnosti našeho národa. Poselství
humanistického vančurovského odkazu se
snaží i v dnešní popřevratové, takzvaně
postmoderní době rozvíjet naše Unie českých
spisovatelů a Výbor národní kultury. 

Vančura nám všem dnes i 70 let od své
násilné smrti vzkazuje: „Věci lásky jsou věci
života. Po čase zimním přicházívá jaro, po
beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci
zasvítává den.“

(Předneseno na pietním shromáždění
2. června 2012 v areálu Strašnického krema-
toria v Praze u pomníku v místě společného
hrobu, kam byl za okupace zřízenci kremato-
ria sypán popel z těl popravených vlastenců,
včetně těch z Kobyliské střelnice)
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Vážení přátelé milovníci a ctitelé umění
a kultury, zvláště pak té národní. Když
jsem se zamýšlela nad letošní pražskou
výstavou Pavla Nováka nešlo mi oddělit jeho
výtvarnou tvorbu od jeho doslova košaté
osobnosti, od jeho práce
umělecko-historické, edi-
torské, pedagogické, orga-
nizační a dalšího množství
činností.

My však dnes stojíme
uprostřed jeho výtvarné
tvorby, jeho světa, viděné-
ho tvary a barvami. Vím,
že umění, umělecká tvor-
ba se má chápat a hodno-
tit sama o sobě, tedy sui
genesis, jak propagoval
a prosazoval Jan Muka-
řovský, ale v případě dneš-
ního vystavujícího mi to
nějak nešlo.

Když jsem tedy hledala
klíč k jeho dnešní obrazo-
vé prezentaci, pomohl mi
v poslední době tak často
citovaný Vladislav Vančura
s jeho „Vědomím souvis-
lostí“, v těchto slovech je
ta pravá esence Pavlova
přístupu k jeho obecně ši-
roké činnosti. Avšak k „vě-
domí souvislosti“ musíme v jeho případě
přidat další dvě slova, a to „stálé hledání“.

Toto hledání však není spojeno s něja-
kou roztěkaností, s nahodilostí, (možná zde
hraje svou úlohu jeho původní studium
exaktních věd, matematiky a fyziky), ale
právě s tím „vědomím souvislostí“. Novákovo
hledání je permanentní, hledá odpověď,
a když ji najde, vynořují se otázky další.
Tento přístup k umění není pro povrchní
pohled moc vděčný. Divák nenajde na
první pohled právě ty jednoznačné souvislos-
ti, je vlastně překvapen každým dalším obra-
zem.

V této souvislosti bychom si měli uvědomit
rozdílné přístupy různých autorů, a to nejen
výtvarníků. Ten první představuje doslova
celoživotní konzistentní tvorbu, která v prů-
běhu mnoha desetiletí se nijak podstatně

nemění. Vzpomeňme jen
známý výrok Jana Zrza-
vého. „Po prvním náčrtku
Údolí smutku jsem přes-
ně věděl kudy půjde má
cesta“. My dnes můžeme
Zrzavého slova jen po-
tvrdit.

Snad ale početnější sku-
pinou jsou stálí hledači,
a teď je zajímavé v jakých
periodách se jejich hledač-
ství projevuje. Čím jsou
tyto periody ucelenější,
uzavřenější, tím je obec
uměleckých historiků spo-
kojenější. A tak máme
Picassovo růžové období,
období obřích žen a po-
dobně.

Pak jsou však ti, u kte-
rých je hledačství perma-
nentní, ti, kteří překvapují
každým dalším plátnem.
Pozorný divák však nezů-
stane jen u toho překvape-
ní, ale je zvědavý právě na

ty souvislosti, které nejsou prvoplánové.
A tak hledá, vkládá do obrazů vlastní výklad,
vlastní interpretaci, možná, že by se i sám au-
tor někdy divil. Ale právě v tom, je pravá
podstata umění, uměleckého díla. Ono nás
má vlastně nakopnout, podnítit v nás, v divá-
kovi naši kreativitu, náš výklad, má nás
dovést ke konfrontaci s autorovým pojetím,
názorem s jeho vyjádřením, které je takto
proměnlivé, i s tím, že míra ztotožnění bývá
různá. Přijmeme tedy autorovu nataženou
ruku a konfrontujme jeho Vajgar s naší vzpo-
mínkou, jeho pohledy na jihočeskou krajinu
s našimi vzpomínkami.

Výstava grafik Pavla Nováka
Úvodní slovo: Věra Beranová
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Ve středu 6. června uspořá-
dal Výbor národní kultury set-
kání na pražském Vyšehradě
při příležitosti výročí úmrtí
(1922), jednoho z nejvýznam-
nějších sochařů přelomu 19.
a 20. století, Josefa Václava
Myslbeka.

Právě na Vyšehradě jsou
od padesátých let 20. sto-
letí instalována jeho čtyři
sousoší představující báj-
né postavy počátku na-
šich dějin. Jsou to zakladatelé ná-
rodní dynastie Přemysl a Libuše, známé po-
stavy dívčí války Ctirad a Šárka, slovanský
Homér – Lumír a jeho inspirace – Píseň a slo-
vanští rekové, Záboj a Slavoj.

Naše beseda se udála v jedinečném pro-
středí uprostřed těchto sousoší umístě-
ných ve vyšehradském parku. K stálým účast-
níkům našich pořadů přibyli také studenti
Školy mezinárodních a veřejných vztahů
se zaměřením na diplomatické služby
v Praze-Michli. Do problematiky uvedla po-
zorné posluchače Věra Beranová. Diskuse
se pak soustřeďovala na otázky týkající
se nejen problematiky konkrétní Myslbekovy
tvorby, ale i života přelomu 19. a 20. století.
Právě tuto problematiku navodilo čtení
úryvků z Myslbekova denníku, které předne-
sl Jaroslav Kratochvíl.

Zvlášť tato problematika zaujala přede-
vším studenty, kteří zahrnuli přednáše-
jící řadou otázek. K úspěšnému vyznění

setkání na Vyšehradě, které
jsme pro bližší
označení nazva-
li „Sejdeme se
u Libuše“, při-
spělo velmi pod-
statně jedinečné
prostředí. Účast-
níci našeho setká-
ní, a to i díky právě
tomuto exteriéru,
měli možnost se se-
známit s osobností
významného sochaře
jehož dílo, tedy zmi-
ňována čtyři sousoší,
spoluvytváří na jed-
nom z nejposvátnějších
míst naší historie jedi-
nečný genius locí.

Závěrem účastníci vy-
šehradského setkání po-
ložili květiny na Slavín
k Myslbekovu hrobu. Část
besedujících se za krásné-
ho počasí a při milé de-
batě zdržela v jedinečném

prostředí dotvořeném právě Myslbekovými
plastikami.

Sejdeme se u Libuše
Věra Beranová
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Připomenout výročí devadesáti let od
úmrtí jednoho z největších sochařů naší
novodobé výtvarné tradice, Josefa Václava
Myslbeka, je povinností, a chtěla bych zdů-
raznit, i ctí pro nás současníky. Každá doba
hodnotí uměleckou tvorbu, svou sou-
časnou, ale nesmíme zapomenout,
že svým způsobem i tu minulou,
která vznikla v jiné situaci, v jiných
společensko-historických podmín-
kách. A tak každý „dnešek“ má
právo posuzovat a hodnotit, ze
svého hlediska to, co bylo vytvoře-
no pro jiné publikum. Abychom
byli konkrétní, takovými promě-
nami prochází například i dnešní
přístup k umění a k celkové kultu-
ře svázané s národním progra-
mem.

Hledáme-li kořeny, příčiny,
dnešního odklonu od zájmu
o umění národního obro-
zení, ale i umění na ně
navazující, tedy po-
čátků první republi-
ky, důvod bude asi
spojen s dnešním
obecným nezájmem
o tyto otázky, který vy-
chází z jednostranného
preferování globalizačních
tendencí, s představy o jednotné nad-
národní Evropě. Domnívám se, že právě
v této souvislosti je naší povinností jít znovu
ke kořenům věcí, kde základní a zásadní
metodologický problém je ve snaze o pocho-
pení a posouzení uměleckého projevu v kon-
textu doby, v které vznikal.

Je jisté, že každé umělecké dílo, v tom
pravém slova smyslu, svou dobu překračuje
a v jisté nadsázce se stává nadčasovým.
Přesto se na umění, například národního
obrození, musíme dívat prizmatem doby

vzniku, chápat i jiné souvislosti, než jsou
souvislosti estetické, umělecko-historické.

Jako jistý příklad za mnohé můžeme volit
velkou část tvorby J. V. Myslbeka. Především

jsou to čtyři sousoší, která jsou již
svým námětem a zároveň i obsa-

hem výsostně národně angažo-
vaná, vycházející z mytologie
našeho domácího prostředí.

Tato sousoší, která jsou
v současné době instalová-
na na Vyšehradě, i když by-

la určena pro jiné prostředí,
představují bájnou kněžnu

Libuši s Přemyslem, další pár
vychází z příběhu o dívčí válce,
Šárka a Ctirad, pak je to sousoší

představující slovanské reky
Záboje a Slavoje, poslední

zpodobňuje bájného
pěvce Lumíra spolu

s dívčím aktem,
alegorií Písně.
Tato významná

sousoší vznikla
v souvislosti s budová-

ním vltavského nábřeží
v osmdesátých letech 19.

století, kdy Praha proděláva-
la velký stavební rozmach. Je to

především Podskalí, kde bylo
nutné vyřešit komunikaci mezi oběma

vltavskými břehy, které do té doby zajišťoval
přívoz. Takové řešení již zdaleka nevyhovo-
valo, a tak se stalo velmi aktuální otázkou
přemostění Vltavy.

Základní kámen nového mostu byl polo-
žen 13. května 1877. Po diskusích byl most
nazván, stejně jako podskalské nábřeží,
jménem „otce vlasti“ Františka Palackého.
Součástí mostu měla být v tehdejší době
naprosto samozřejmá a nezbytná umělecká
– výtvarná výzdoba.

MYSLBEK NA VYŠEHRADĚ
(20. 6. 1848–2. 6. 1922)

Věra Beranová
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V roce 1881 byla vyhlášena soutěž na so-
chařskou výzdobu mýtních budek na obou
stranách mostu, na kterých měly být umístě-
ny plastiky. V komisi tehdy zasedali například
výtvarníci – malíři Soběslav Pinkas, František
Ženíšek, ale také teoretici, estetici Josef
Durdík, Otokar Hostinský a Miroslav Tyrš.
Myslbek v této soutěži zvítězil, jistě také
za přispění Miroslava Tyrše. V dopise adre-
sovaném svému nejlepšímu příteli Vojtěchu
Hynaisovi radostně ohlašuje: „Ty víš, že
obdržel jsem první cenu na sousoší (v kon-
kursu na most Palackého), které konečně
naději mám i prováděti. Jisté nedorozu-
mění ze strany městské rady a mnou bylo
dr. Tyršem… ihned odstraněno a mělo za
následek, že jsem vybídnut, abych ihned
vyhotovil ještě čtvrtou skicu.“

Můžeme se domnívat, že to, co spojovalo
tyto dvě významné osobnosti uměleckého
světa, Myslbeka a Tyrše, bylo bezpochyby
preferování tradiční realistické formy, která
jasně vyjadřovala silný národní étos.
U Myslbeka se projevoval v národní tématice,
u Tyrše pak v jeho textech, jako například
v monografii o Jaroslavu Čermákovi a jiných,
ale zvlášť a jedinečně v jeho duchovním od-
kazu konkretizovaném v sokolském hnutí.

Tato čtyři monumentální sousoší stála na
mostě Palackého do února 1945, kdy Prahu

postihl americký nálet, který mimo lidských
obětí zničil řadu objektů. Tak také devasto-
val Palackého most a s ním i Myslbekova
sousoší. Po dlouhých peripetiích byla tato
sousoší rekonstruována a instalována na
Vyšehradě. O jejich instalaci můžeme disku-
tovat. Na dosti velkém prostranství jsou
otočena čelní stranou k sobě. Bohužel dlou-
há léta byl divák nucen obcházet tato souso-
ší jen zezadu. Tahle instalační chyba byla
svým způsobem později kompenzována
vzájemným propojením cestiček uvnitř pro-
storu mezi sousošími, a tak má divák dnes
možnost prohlédnout si jednotlivá sousoší
i z čelního pohledu.

Čtyři sousoší na Vyšehradě jsou jen jedním
z velkých Myslbekových úkolů, který stále
existuje a funguje ve veřejném prostoru.

Myslbek měl to štěstí, že velká část jeho
tvorby našla své uplatnění, že stále umělecky
a esteticky oživují naše města, parky, že svým
způsobem spoluvytváří estetické klima.
Tvorba J. V. Myslbeka žije dál mezi těmi, pro
než byla určena, nepotkal ji osud mnoha
jiných, které musely podlehnout dobové
ideologické revizi.

A tak, přes dnešní tzv. neatraktivnost
národního programu, nás stále dojímá
dominantní podoba Libuše, lstivost Šárky,
líbeznost Písně.

Výbor národní kultury
Vás srdečně zve 
na debatu

„KÝČ!“ – NO A CO?!

uvede Doc. PhDr. Věra Beranová, CSc.
Praha 1, Politických vězňů 9
3. poschodí, č. 153,
26. 4. 2012 od 17.00 hod.



Autor největšího bestselleru všech dob
– Apokalypsy – svatý Jan psal roku 95 ve
vyhnanství na osamělém ostrově Patmos.

Země byla sice stále ještě sličná, ale nikoli
už pustá. Plná sveřepých, navzájem se vraždí-
cích ras, plemen a ritů.

Hořící keř, ve kterém se Mojžíšovi zjevoval
Hospodin, nebyl ještě identifikován coby vý-
ron zemního plynu, přírodní naftový vrt, ale
zlaté čtyřtaktní tele už garážovalo v myslích
i srdcích.

Apokalypsa byla dopsána a četlo ji jen pár
notorických vyznavačů. Spíše než poselství
hledali za sedmi pečetěmi starověkou zoolo-
gii: kde se vzaly kobylky s ženskými vlasy
a lvími tesáky, kdo je ona děvka babylonská,
odkud se vynoří sedmihlavý drak. Pletli si ji
s kalendářem a pátrali po datu Posledního
soudu, toužíce vědět, kolik dní jim zbývá do
odtroubení konečného halali.

A zatím se Apokalypsa dosud ani ne-
naplnila – tak byl spisovatel dalekozraký!

Každý z nás můžeme, měli bychom, musí-
me napsat vlastní Apokalypsu.

Pro Barunku Panklovou bude jiná než pro
Barunku Nesvadbovou. Její apokalyptická
vize zní: „Probůh, dnes mě ještě nikdo nevo-
šukal!“

Pro jiné konec světa nastane, když se
opozdí honorář.

Musíme být dalekozrací, abychom apoka-
lyptický dar nepromrhali neúčastným pozo-
rováním korodujícího mamonu, němým
zkoumáním dohořívajícího keře, nýbrž aby-
chom zvážili a vyložili slova, jež nám našep-
tává.

Budoucnost je za dveřmi, právě teď
nastává, to jediné je jisté. Po Velkém Třesku,
zárodku minulosti, dozrává Jablko Konce.
Velký Tlesk, chabý potlesk, a chrámová opo-
na i krámová roleta se spouští.

V knihách je to elementární a prosté, milý
Watsone. Ne tak v životě.

Psavce lze přepsáním jediného písmene
změnit v psance! A čas se krátí a ukazuje
prstem na každého z nás.

Nebyly banány a ne-
platilo se u lékaře.
V České banánové re-
publice není radno sto-
nat.

Socialistický realismus vystřídal fasádový
surrealismus.

Papundeklové kulisy, silikony, bižuterie…
Svět zezadu…

Žereme drápy, vlasy, srst, rozemleté brou-
ky a zplesnivělé sliby, a nesmíme ani vrátit
posypovou sůl, kterou nám osolili Těšínsko
slovanští bratři ze severu.

Superhrdinou dětských srdéček se stal
Harry Potter, kocour Mikeš odešel do světa
na zkušenou a už se nevrátil, poněmčil se
či poangličtil a nosí brýle Velkému bratru
za Velkou louží.

Zatímco blaničtí rytíři se ještě nikdy ne-
vzbudili a zpod Blaníku nezaslechneš ani
chrápání, v pohádkách pro dospělé hlu-
páky zachraňuje páreček bílého a černého
rytíře, Blacka and Whitea, tu New York, tu
svět, tu celou galaxii před pavouky, bolševi-
ky, ufouny…

Zatímco Garry Cooper se spokojil spásou
westernového městečka skolením tří padou-
chů a dobro vykonával jen v pravé poledne,
Tom Cruise, Bruce Willis a spol. bdí dvacet
čtyři hodin.

Hráči v dresu té či oné strany obehrávají
naše osudy.

Ou Tú sugeruje, že myslí jen na nás, na
naše dobro, abychom si užili tlachotu, zatím-
co všichni bojují se všemi, a tedy především
s námi, o přežití, poslušni pudů nejnižší
signální soustavy. Děvky Léta Páně 2012 se
odnaučily slinit, aby neupozornily vyhlédnu-
té oběti, že je čeká Velké Chlamst.

Mobily nahradily zvonce stád, esemesky
vyhubily truvéry…

Co dělat?
Mácha vydal Máj v samizdatu v nákladu

600 výtisků, tehdejší Kanzelsberger i Maťa
ohrnuli nos. A přece před hrdličkou zvoucí
k lásce vypelichal i Riegrův kožich!
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Co dělat?
Karel Sýs



Nerudův testament končí slovy: „Dlužen
jsem dnes…“

Soupis Haškova jmění slovy: „Čtyři košile
obnošené. Knih ani peřin nemá.“

Co tedy dělat?
Někdy je třeba léčit bolák mastičkou, ale

někdy je nutné hnis vytlačit. A Čechy jsou
jeden velký bolák.

Kdo mlčí, souhlasí, podepisuje si vlastní
úmrtní list, a ještě k tomu nečitelně! Do za-
pomnění se kráčí po tichých stezkách.
Trojtečky, zámlky, jinotaje vroubí sestup do
pekel.

Je čas mlčet, čas hovořit, čas křičet na lesy.
„Vesel bývá člověk z příhodné odpovědi

úst svých; neboť slovo v čas příhodný ó jak
jest dobré!“

Kdo se bojí sere v síni, nesmí ani do lesa na
houby.

Hlas volajícího na poušti se udusí v písku,
ale volat na poušti nevyžaduje odvahu. Je
třeba řvát v ulicích nacpaných ovcemi.

Říkají 21. srpen? Odpovězte jim:
12. října 1492 jste vtáhli do panenského

světa a vyhandlovali zlato na oltáře a trůny
za hlt pálivých chcanek.

V roce 1757 jste znásilnili Indii a znesvětili
Koh-i-noor, horu jejího světla.

V roce 1879 jste vybrakovali Jihoafrickou
republiku, lesk diamantů vás připravil o zrak.

V roce 1882 jste obsadili Egypt, uškrtili jste
suezskou šíji.

V roce 1896 Ghanu, kravín černého masa.
Když dojde zlato, je i slonová kost dobrá
dost.

V roce 1904 s vámi vyrazili dveře v Tibetu,
ale cpete se zpátky oknem.

24. března 1999 jste bombardovali
Bělehrad, zvětřili jste hrdost a tu prostituti
neodpouští.

12. června 1999 jste vpadli do Kosova
a český voják toprá fójak konečně okusil
sladkost okupace.

Ó ty cukerínová internacionální pomoci!
Zatímco váš věrný ratlík panáčkoval

u boudy, u bývalého Hradu českých králů,
král železný a zlatý zvracel do hradního pří-
kopu na pleše Slavatů, Martiniců a Vondrů.

7. října 2001 začal váš dočasný pobyt
v Afghánistánu.

20. března 2003 jste přepadli Irák, pach
ropy obludil vaše chřípí.

17. března 2011 jste vtrhli do Libye, nafta
nesnesitelně voněla.

Ó opojné pižmo uranu a zinku!
Co je šeptem, to je čertem a čert zná

i abecedu hluchoněmých.
O mlčící Hospodin nedbá, odmítá odečítat

ze sevřených rtů. Morseovka se nepřijímá.
Zdražili vám benzín? Jezděte na vlastní

žluč!
(Příspěvek z konference

Unie českých spisovatelů na téma
Postavení českého spisovatele dnes)
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Téma „Postavení českého spisovatele
dnes“ je natolik obecně formulované, že
v prvé řadě vyvolává množství dalších otázek,
jejichž pouhé pokusné definování by překro-
čilo stanovený rozsah tohoto příspěvku.
Především se jedná o sám výraz „postavení
spisovatele“, který lze chápat jak ve významu
ekonomicko-sociálním, tak ve spojení se
smyslem spisovatelské práce, smyslem literár-
ní tvorby, navíc pak ve specifických českých
podmínkách. V této souvislosti není možné
pominout důsledky, které se dostavily s glo-
balizací, internetem a zdokonalováním
prostředků audiovizuálního působení,
s prudkým nástupem virtuálního světa.
Změnila se pozice literatury v rámci jednotli-
vých druhů umění. Změnila se pozice různých
literárních žánrů – rozhodující součástí
„hlavního proudu“ beletrie se staly dřívější
okrajové žánry, jako fantasy, sci-fi, horory,
mysteriózní příběhy, komiksy, „ženské“ či
romantické romány (nyní falešnou rekla-
mou prezentované coby „společenské“ či
„psychologické“) a jiné oddechové čtivo.

Ještě závažnější je však to, že – řečeno
s Neilem Postmanem – drtivě zvítězila ten-
dence „ubavit se k smrti“. Masová zábava
z každodenního kulturního prostoru vypudi-
la náročnější umění do intelektuálních rezer-
vací a klubů, a hlavně totálně opanovala
celou masmediální sféru. Jestliže se dříve ří-
kalo „kdo si hraje, nezlobí“, mělo by se nyní
říkat „kdo je baven, nezlobí – a nemyslí“.
Permanentní a vše pohlcující „zábava“ přiná-
ší hrozivou komercializaci literární tvorby
a kvantitativní převahu braku nad krásnou
literaturou. Jedním z důsledků tohoto
zhoubného procesu je to, že pokud chce spi-
sovatel uspět na knižním trhu, musí se stát
v prvé řadě bavičem čili rezignovat na funkci
spisovatele. Signifikantní potom je, že
naopak různí baviči na základě své mediální
popularity expandují do oblasti „literatury“
a ke svému hlavnímu řemeslu si rádi dolepu-
jí ještě etiketu „spisovatel“. A tak jsou knih-
kupectví plná bavičských memoárů, klepů
o celebritách a veselých příhod ze zákulisí
čehokoli. Všudypřítomný bulvár a masmedi-
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ální brainwashing si za poslední dvě desetile-
tí vychovaly primitivní čtenáře a diváky s pří-
kladně vymytými a kontrolovanými mozky.
Došlo mj. k poklesu zájmu o četbu hodnotné
prózy a poezie – současné i klasické. V lepším
případě je tato četba nahrazována zhlédnu-
tím zfilmované podoby literární předlohy,
často v „hollywoodsky“ deformované inter-
pretaci.

Zároveň je čelní pozice výše uvedených
– dnes už mainstreamových – literárních
žánrů (fantasy, sci-fi, horor, komiks…) znovu
upevňována jejich filmovou verzí, u bestsel-
lerů povinnou. Původně suverénní Literatura
tak stále více plní pouze pomocnou funkci na
poli showbyznysu (samozřejmě odhlédnuto
od faktu, že scénář je vždy textem). Když
např. sleduji komentáře diváků na Česko-
Slovenské filmové databázi, všímám si alar-
mujícího nepoměru mezi počtem hodnocení
(počtem diváků) kvalitních snímků oproti
lavině filmového aušusu. Samy komentáře
pak dosvědčují, jak velmi se snížila divácká
úroveň a vůbec schopnost porozumět jazyku
umění. A jak málo jsou cinefilům či kinomo-
lům známa klasická literární díla.

Z hlediska jazyka textů zaujala na síti
a v internacionální komunikaci dominující
(a s nadsázkou i „okupující“) úlohu angličti-
na. Význam znalosti angličtiny pro profesní
uplatnění mladé generace je svým způsobem
důležitější než význam dokonalého zvládnu-
tí mateřštiny. Také v této souvislosti se obje-
vuje nebezpečná tendence, jež by mohla
časem mj. vést k dalšímu přehlížení domácí
literatury.

Vedle uvedených (letmo načrtnutých) glo-
bálních změn ovlivňují postavení současného
českého spisovatele pochopitelně i specifické
změny lokální, zásadní změny v rámci české
společnosti. Bylo by možné mluvit o sociál-
ním statusu současného českého spisovatele,
o jeho sociální roli a sociálním poslání, o jeho
tvůrčích podmínkách (zejména publikač-
ních), o jeho podmínkách existenčních; bylo
by možné mluvit o problémech českých spi-
sovatelských organizací a srovnávat přístup
před- a polistopadového režimu ke spisova-
telům. Bylo by nutné mapovat působení
masmédií, reklamy a oficiálních institucí
(grantů, ocenění) ve vztahu k současným

českým literátům, z nichž úzká kasta, vybra-
ná podle zřetelného ideologického či ko-
merčního klíče, je programově zviditelňová-
na a protežována, zatímco jiné skupiny jsou
ignorovány, či přímo zadupávány do nevidi-
telnosti. Bylo by tudíž žádoucí hovořit o „li-
terární politice“ a „literární ideologii“, dále
o literární kritice… a vést tuto linii třeba až
ke konjunkturálním literárním námětům, ba
i lexiku… Zvláštní oblast by pak představova-
la např. pozice současných českých autorů
v rámci literatury slovanské, evropské a svě-
tové, překlady dnešních českých děl do jiných
jazyků aj.

Především by bylo nezbytné analyzovat
aktuální materiální situaci české literatury,
zejména českou knižní produkci, zabývat
se cenami knih (po nedávném zvýšení DPH),
podmínkami jejich vydávání a distribuce (po
zlikvidování státního podniku Knižní velko-
obchod Miroslavem Mackem před dvaceti
lety). Podle nejnovějších údajů vyšlo v České
republice vloni více než 19 tisíc knižních titu-
lů (o 11 procent více než předloni), což je
jistě potěšující číslo.

Do tohoto kvanta jsou ale zahrnuty i tzv.
e-knihy. Neznám však další vypovídající data,
abych si udělala reálný obrázek. Nevím, jaká
je např. velikost nákladů dotyčných titulů,
informovanost potenciálních čtenářů o exi-
stenci daných knih, netuším, jaký je o ně
zájem a jaká je jejich dostupnost v knihku-
pectvích… A hlavně nemám ponětí, kolik
těchto titulů spadá do oblasti současné české
literatury a jaká je jejich žánrová struktura,
kolik žijících českých spisovatelů za ně dosta-
lo (či dostane) honoráře a v jaké výši… Už
roky je totiž veřejně opakovaně konstatová-
no, že literaturou se v této zemi dokáže
uživit stěží pár autorů.

Ostatně sám pojem „český spisovatel“,
ačkoli se zdá být na první pohled jasný, je ve
skutečnosti právě nyní nebývale široký, vágní
až matoucí – za spisovatele je u nás označo-
ván (či sám sebe označuje) pomalu každý,
kdo vydal nějakou svou knížku, a to bez
ohledu na charakter textu. Zvláštní kapitolu
by si pak zasloužili dnešní čeští autoři sa-
mizdatoví.

A to pomíjím bleskově se rozpínající lite-
rární kosmos na internetu, digitální vesmír,
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kde se minulost prolíná s budoucností,
literatura chaoticky bují a její druhy a žánry
se prorůstají v těžko rozpletitelném svazku;
poezie, próza i drama se mísí s žurnalisti-
kou a blogováním, tvorba umělecká se topí
mezi amatérskými pokusy, grafomanií, por-
nografií a psychopatologií; operují tady
elektronická nakladatelství a specializované
literární weby různého rázu; a recenze
a komentáře sahají od odborných kritických
soudů až k vulgárním výlevům a agresivním
urážkám.

Označení „spisovatel“ („český spisovatel“)
bylo od obrozeneckých časů spojováno s vy-
sokou prestiží, nepramenící z komerční
úspěšnosti tvorby a výše honorářů, nýbrž od-
vozenou od umělecké hodnoty a společen-
ské váhy literárního díla, přičemž spisovatel
byl chápán zároveň jako morální tribun
lidu, jako „svědomí národa“. Odlesk někdej-
ší tradiční reputace a punc „tvůrce“ či „inte-
lektuála“ jsou nejspíše důvodem, proč si
dnes tolik ne-literátů dává mermomocí říkat
„spisovatel“. A tak vedle opravdových umě-
leckých osobností jsou coby „spisovatelé“
mediálně zviditelňováni rovněž spisovači ma-
gazínových banalit a drbů, věšteckých příru-
ček, esoterických blábolů a kuchařek; jakož
i pachatelé stokrát převařených škvárů, stále
častěji vydávaných i seriózními nakladatel-
stvími, která se před nedávnem ještě těšila
slušnému renomé. Kdo nevěří, nechť se podí-
vá např. do katalogu Knižního klubu. Luxusní
okruh autorů pak reprezentují přicházející
a odcházející politikové se svými memoáry,
agitkami, apologetikami, kázáními a jiným
mudrováním.

Nejvyšším a takřka jediným kritériem spi-
sovatelské vážnosti je tedy výtěžek z prode-
je, v některých případech pak ještě žádoucí
ideové vybarvení díla. Z tohoto konstatování
logicky vyplývá i dnešní postavení českého
spisovatele a jeho brutálně redukovaná
sociální role. Je respektován jen jako úspěšný
výrobce dobře prodejného zboží, jako
úspěšný bavič, případně jako úslužný propa-
gandista.

Nemusím snad příliš připomínat ostudný
fakt, že ve většině si autoři, tj. i opravdoví
spisovatelé, na vydání své knížky musí fi-
nančně přispět, třebaže o této ponižující pra-

xi sami obvykle diskrétně mlčí. S návratem
takto vložených prostředků se nepočítá.
Vzhledem k tomu se literární tvorba v po-
sledních dvaceti letech stala soukromým
luxusním koníčkem. Naopak na českém
knižním trhu mnohdy komerčně zabodovali
autoři, které za seriózní spisovatele pokládat
nelze ani pod tlakem mnoha tisíců proda-
ných výtisků.

Je příznačné, že gradující celospolečen-
ský rozklad v minulém roce ukázkově vyhni-
sal i v oblasti „knižního byznysu“ – za všech-
ny připomenu kauzu údajných velkolepých
honorářů literátů Petry a Jiřího Paroub-
kových (slovo kauza je zde namístě), reklam-
ně účinný skandál kolem posledního výplodu
Ireny Obermannové, do té doby médii něžně
hýčkané, nebo posthumní prodejní boom
populárních ženských románků zavražděné
Simony Monyové, o jejíž tragické smrti za-
tepla slátaly své morytáty hned další hyeny
větřící dobrý kšeft.

Ano, o kšeft a o nic jiného v kapitalismu
přece nešlo, nejde a nepůjde. Zákon zisku
drakonicky ovládá také „kulturní“ sféru
a smrdutou hnilobu jeho účinku už nenavoní
ani notorické halasení o tvůrčí svobodě.
Mám-li soudit podle množících se bulvárně
rozmazaných případů, lze nyní např. „vydá-
ním“ knížky a podobného „tištěného textu“
(instruktážní brožurky, zdravotnického bulle-
tinu, vůdcovských meditací, učební příručky,
sbírky veršovánek, zvěřinové kuchařky atd.)
šikovně vyprat špinavé peníze či pustit žilou
krvácející státní nebo obecní kase, aniž by
k tomu vládnoucí mafie nějakého spisovate-
le vůbec potřebovala. A to je symbolický de-
finitivní konec role českého spisovatele v res-
taurovaném českém kapitalismu a symbolic-
ká tečka (raději vykřičník) za jeho dnešním
postavením.

Navzdory chmurnému lamentování jsem
však přesto, ba dokonce právě proto rela-
tivně optimistická. Společenský vývoj očivid-
ně spěje k bodu zlomu. Režimy, pro které
jsou zbyteční nejenom vlastní spisovatelé,
ale hlavně vlastní občané, se totiž dříve či
později stávají zbytečnými pro občany.

(Příspěvek z konference
Unie českých spisovatelů na téma

Postavení českého spisovatele dnes)
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Po ztrátě sociálních jistot po státním pře-
vratu v 89. roce a návratu kapitalismu se
všemi jeho vymoženostmi musí velká část lidí
věnovat veškerou svou energii a čas pro
uhájení svého důstojného přežití, jíst se musí
a nikdo nechce skončit pod mostem, kde už
je takhle velká tlačenice. Strach ze ztráty za-
městnání je zdrojem neustálého stresu s mno-
ha dopady na život obyčejných lidí. Mnozí ať
dělají, co dělají, práci nemají. Hodně neza-
městnaných se stává snadnou kořistí číhají-
cích lichvářů a grázlů všeho druhu, aby se pak
ocitli až na samém dně, okradení a obraní
i o tu střechu nad hlavou – poslední, co ještě
kromě dluhů měli.

Úpadek morálky je hrozivý. Rozum to
člověku nebere, kde všude je možné na-
razit na podvodníky a zloděje. To esta-
blishmentu náramně vyhovuje, lépe a ra-
dostněji se ovládá a manipuluje stádo
zastrašených a dezorientovaných ovčanů, bez
přestání vystavených dů-
sledkům vládní deformy
v podobě rostoucích cen
potravin, nájemného,
vodného a stočného,
elektřiny a plynu,
snižování mezd
a vyhazovům
z práce.

Po počátečním boomu disidentské a exilo-
vé literatury na počátku 90. let a souběžné
ostrakizaci a vytlačování nepohodlných auto-
rů novodobými pátery Koniáši, došlo postup-
ně ke snížení významu literatury jako celku.

Podle nové pseudoelity chrochtající od
plných koryt spisovatelé prý už nehrají roli
svědomí národa. Kniha (a ostatně celá
kultura) byla (ne)viditelnou prackou trhu
degradována na zboží jako každé jiné a neu-
stálým zdražováním se stala pro mnohé čte-
náře luxusem, který si mohou dopřávat stále
méně či vůbec. Dnes již úplně rozkradený
a vytunelovaný, chřadnoucí český stát léčí ne-
křesťansky ministr financí Miroslav Kalousek
(TOP 09, dříve KDU-ČSL) zatím jen drastickou
dietou, klistýry, podvazováním žaludku či
pouštěním žilou.

Ve státní kase pak chybí peníze skoro
na všechno včetně zdravotnictví a kultury.  Je
ale zajímavé, že na ohromné a nestoudné tzv.
církevní restituce se v ní najdou i v době po-
kračující ekonomické a finanční krize, i kdyby
čert na koze měl jezdit. Vše je o prioritách.
Zahnívající politický systém, prolezlý parazity,
korupcí a odkláněním – jen v kauze
ProMoPro činila malá domů 467 miliónů
korun – dnes prakticky nepodporuje ani

režimní spisovatele či ty, kteří prostě jen
nereflektují společenské dění.

Přes všechny pokusy svého vedení o re-
suscitaci je pravděpodobně již ukonče-
na existence Obce spisovatelů, které
nepomohlo ani to, že měla svůj podíl
na umlčování a vytěsňování pře-
vážně levicových autorů z literatury.

Mouřenín už establishmentu posloužil,
mouřenín může jít.

Samo ministerstvo kultury poskytuje
ročně vskutku žalostné množství přís-
pěvků v stipendijním programu pro
literáty. Pravicová vláda ministerstvo kul-
tury v rámci úsporných opatření za
pokračující ekonomické krize stejně
plánuje odstřelit respektive sloučit
s ministerstvem školství. Podvýživou
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rovněž trpící Český literární fond tvůrčími
stipendii pro autory beletrie šetří jak šafrá-
nem, levicoví jsou i tady zcela bez šance.
Přitom to byl zrovna Český literární fond, kdo
například v 50. letech finančně podporoval
umlčené autory, jako například Vladimíra
Holana. Většina lidí a to včetně těch, kteří
literaturu ještě ke svému životu potřebují,
má dnes do kapes stále hlouběji nebo je
má prázdné, jako mnozí nezaměstnaní.
Existenční problémy dopadají i na celou
oblast literatury se stejným účinkem jako
defoliant Agent Orange na vegetaci. Přes
to je možné potkat v tramvajích, v metru,
v autobusech či vlacích lidi, kteří mají v ru-
kách otevřenou knihu a čtou si. Vedle různé-
ho braku třeba i Na západní frontě klid od
Remarquea nebo Červené paraplíčko Jiřího
Žáčka. Ani čtenáři dobré literatury tedy
ještě nebyli úplně vyhubeni.  Že například
po básnících v Čechách neštěkne pes?

Naopak, psi štěkají, ale karavana táhne
dál. Úspěch výboru z veršů protirežimních
Stejně tu zahřmí Daniela Strože je dostatečně
výmluvný. Michal Černík má stále několik
set čtenářů, kteří jeho nové knihy dříve či
později vypátrají a koupí si je. Karel Sýs
rozhodně není Pouhý jen básník, jak se jme-
nuje i jeho vynikající kniha poezie, ale je
například i ostře nabroušený esejista a s obo-
jím slaví rovněž úspěchy. Jiří Žáček oslovuje
i nadále svou tvorbou přes své zdravotní
problémy hodně lidí. Jsou tu ale i jiní kvalitní
autoři, jen namátkou: Dušan Spáčil, Petr
Burian, Karel Sluka, Eva Frantinová, Emil
Hruška a mnozí další. Dnes jen prostě přišla
doba práce v menším měřítku, ale práce
velice potřebné. Snad si to uvědomí i odpo-
vědní lidé na levici a přestane to být mimo je-
jich rozlišovací schopnosti a pochopí, že pů-
vodní literární tvorba a její autoři, nesoucí
svojí kůži na trh, si zaslouží podporu. Je to
i zde o prioritách.

Problémy zažívají také režimní spisovatelé,
kteří při rovněž nižších nákladech svých děl
ale mají nejednu výhodu oproti svým kritičtě-
ji zaměřeným kolegům. Jejich knihy se
například dostávají bez větších problémů do
oficiální knižní distribuce. Galerie Futura
byla přes určité nejen personální problémy
v podstatě jediné místo, kde se alespoň něco

z prací některých proskribovaných autorů da-
lo normálně koupit. Její ztráta je bolestná,
neboť náhradní prodej v účtárně Futury není
zrovna nejšťastnější řešení, navíc nakladatel-
ství Futura je prostě zaměřeno jinak a krásná
literatura tu je spíš Popelkou. Vypátrat pak
jinde zajímavé knížky třeba z vydavatelství
Orego, Balt-East, Mezera, Onyx, Periskop
a několika dalších není jednoduché, o často
komplikovaném způsobu jejich zakoupení
ani nemluvě.Internet budiž pochválen. Je
ovšem pravdou, že na některé tituly se již dá
narazit občas i v kamenném knihkupectví
nebo je tam lze objednat. Něco se ještě dá
pořídit v redakci Obrysu-Kmene přímo
u Karla Sýse a na setkáních Unie českých
spisovatelů. Někteří levicoví autoři pak se svý-
mi knížkami v rukách, vydaných často vlast-
ním nákladem, obchází návštěvníky napří-
klad při příležitosti Slavností Haló novin či o-
slav 1. Máje, kde několik známějších spisova-
telů nabízí a podepisuje své knihy ve stáncích.

To ale nic nemění na tom, že prostě chybí
knihkupectví, kde by tato literatura byla
kompletně bez jakýchkoliv omezení k dispo-
zici zájemcům. Trochu to všechno připomíná
distribuci polooficiálně vydávaných knih
Jazzové sekce za dřívějšího režimu. Pihou na
kráse je také to, že se mnohdy levicoví autoři
neznají ani mezi sebou, respektive nečtou
tvorbu svých vlastních kolegů. Snad se také
jednou v Čechách najde vydavatel, který
současné psavce na levoboku vezme pod svá
ochranná křídla a ukončí panující martýrium,
kdy si autoři často ještě musí sami částečně
či zcela zafinancovat vydání své vlastní knihy.
Pozitivní je pokračující vycházení čtvrtletníku
Lípa Výboru národní kultury a týdeníku
Obrys-Kmen jako literární a kulturní přílohy
Haló novin, byť nově ve středečním termínu.
Karel Sýs i Daniel Strož si zaslouží pochvalu
před nastoupenou jednotkou, neboť
Obrys-Kmen je pro hodně tvůrců jedna z má-
la publikačních možností, kterou mají. Přes
všechny problémy je ale třeba v této době
všeobecného rozkladu a změn životních
hodnot nerezignovat, nedělat mrtvého brou-
ka. Jak řekl v listopadu 2011 spisovatel
Zdeněk Mahler při přebírání ceny Unie
českých spisovatelů: „Prosím, nemlčte, každý
orientovaný hlas je zapotřebí.“
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Postavení českého spisovatele dnes? Každé
z těch čtyř slov vybízí.

Co je to dnes? V obecném nečase za pre-
miéra Nečase? V čase vlády i jeho předchů-
dců? Nebo v celém období restaurace kapita-
lismu, restitucí, privatizací, remaků a jiných
způsobů plagiátu? Nebo se dnes datuje od
invaze televize, mobilů, fujsbuků a jiných sítí,
do nichž jsme lapáni, před nimiž není úniku
a v nichž jsme pak spoutáni a ještě se z toho
spoutání leckdo pošetile raduje, protože mu
připadá jako štěstí samo, může-li zavolat, že
už jde domů nebo tam, kam zahýbá?

Kdo je vlastně spisovatel? Šalda na prahu
svých Bojů o zítřek – i nám nezbude než zase
po víc než století takové boje podniknout
– soudil ve své stále platnější studii Spisovatel,
umělec, básník, že spisovatel je zvuk, jméno,
titul, stav, že spisovatelé jsou jev odvozený,
druhotný a netvoří, množí pouze, že nejsou
klad, hodnota, esence.

Spisovatel není ani dělník. Dělník je cosi
svatého a pokojného, spisovatel cosi v jádře
světského, rozčileného a marného. Nestavěli
ani nábytek, jejž stěhují. Jen hlučící posluho-
vé jsou… Dříve byli  šašky knížat a králů,
dnes, v demokratické době, skládá se na
ně obecenstvo po penízcích jako na klauny
v cirku. Slouží davu, a to je horší, poněvadž…
dav má vždycky jen potřeby, potřeby, jež se
dají vypočíst na kvintlík – potřeby průměr-
nosti a nicoty. Nuže, má nás zajímat postave-
ní takových neslušně prosperujících spisovate-
lů, posluhů pokleslému vkusu, šašků Šabachů,
Pawlowských, Františků Novotných, Fousků
a do roztrhání těla hrajících a kuchtících ce-
lebrit, chrlících knižně jedno plkání za dru-
hým? Nemluvit radši jen o tvůrcích a básní-
cích, a nikoli o takových takéspisovatelích,
kteří slouží jako fíkový list systému, jemuž vů-
bec nejde o nějaké lidské hodnoty, ale o ma-
ximální a ještě rychlý zisk a o zastření nahé
pravdy o sobě, a proto je občas i dekoruje
a honoruje, ve srovnání s honorováním hvěz-
diček šoubyznysu přitom ale směšně. Máme
se s takovými „spisovateli“ tísnit a mísit v jed-

nom pytli a brát se o zlepšení i jejich rozhod-
ně ne skvělého postavení?

Chápu, že nás zajímá především situace
českého autora, neboť je tristnější než situace
autorů jinde. Je však podstatně jiná?
Neurvala snad naše otčina (macešsky odbýva-
jící pěstitele a ochránce mateřštiny) v tvrdém
nakládání s autory dočasné prvenství, tak ja-
ko boduje v konzumu drog a v kriminalitě?
Nepředvádí jen, jaký bude osud skutečných
tvůrců všude ve světě, poddá-li svět totálně
obchodnímu zglobalizování i tam, kde se
ztrátě identity zatím ještě úspěšně brání, za-
tímco u nás se jí po lokajsku nadbíhá? Nečeká
autory i jinde převálcování kasovními kýči
vzor Titanik, super-muzi-kaly a reality šunty?

A co se míní postavením českého sloves-
ného tvůrce? Dosud největší Příruční slovník
jazyka českého uvádí osm významů slova po-
stavení: sedm z nich se týká situace autorů,
usilujícím o víc než titul spisovatele a pár
sekund slávy na obrazovce. Skutečný tvůrce
se tvůrčí slovesnou prací neuživí, v tom smys-
lu nemá postavení ve významu profesního
uplatnění a uznání žádné. Jeho hmotná
situace je často katastrofální.

Ve třicátých letech revue U, čtvrtletník
skupiny Blok, uspořádala anketu O sociálním
postavení československého spisovatele. Co
tam řekla většina z pětačtyřiceti autorů o své
situaci, platí ve zvýšené míře po pětasedmde-
sáti letech. Nyní však už nejde toliko o posta-
vení sociální, existenční, ale existenciální.
Nezažíváme snad dnes a denně, že nejde už
o postavení autora a literatury, ale o jejich
odstavení?

Hodnota se autorům přiznává jen formál-
ně a ještě pouze výběrově, ne podle estetické
a humanistické hodnoty díla, ale podle poli-
tického postoje, konexí a úspěšnosti na trhu.
Zaujímá-li autor nežádoucí názory a nemani-
festuje-li při každé možné i nemožné příleži-
tosti správný poměr k panující moci, zvláště
moci peněz, je jeho postavení horší než nulo-
vé; majitelé klíčů od klíčových médií před
ním zamykají na dva západy.
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Většina skutečných tvůrců nedospěla pořád
ještě k poznatku, že jistou nápravu by mohlo
přinést postavení ve významu bojového roz-
ložení, které ovšem předpokládá tvůrčí soli-
daritu; ta však chybí. Ale ani kdyby se všichni
skuteční tvůrci dohodli, že přinutí vydavatele
třeba stávkou, aby se chovali jako řádní na-
kladatelé, aby nezneužívali převahy nabídky
rukopisů nad poptávkou, tj. neparazitovali
na jejich tvůrčí práci, jistě by to dost nepo-
mohlo. Mnozí nakladatelé by vlastně uvítali,
kdyby se jim do jejich podnikání nepletli
pod nohy autoři rukopisů nepoddávajících
se ideologii volného trhu, jehož jsou nakla-
datelé chtě nechtě součástí, ani iluzím o svo-
bodě a demokracii v kapitalismu, a dokonce
snad odvažujících se drze zastávat slabších,
kteří přece musí z kola ven, neboť v tvrdém
konkurenčním boji vyhrává silnější, bezohled-
nější, neohlížející se na osud těch, které
vyřadil. A tak se vyplácí vydávat kýčaře,
píšící pro potřeby průměrnosti a nicoty, řeče-
no s Šaldou, jejichž slovesné sezónní zboží se
podbízí a spolehlivě rozprodá, každý rok,
vlastně každou roční dobu už nové. A taky
se netratí na vydávání grafomanů vždy
ochotných si zaplatit prchavou pochybnou
slávu ze vstupu na potěmkinský tržní Olymp
jednoho týdne právě vydaných knih.

Vůbec nejhorší je to s významem slova
postavení, které Příruční slovník jazyka české-
ho uvádí co první, s postavením ve smyslu
vzpřímení, napřímení. Děsí mě autoři, jejichž
díla si vážím, ale kteří se hrbí před naklada-
telským panstvem a před sponzory jako
žebráci. Ta ztráta sebeúcty je snad trapnější
než dobrodinci, kteří těm slušně žebrajícím
chudákům občas velkomožně hodí nějakou
sumičku, často, jak slýchávám, s nabádavým
naučením, že pan spisovatel musí sáhnout
i do rodinných úspor. Jako by snad do díla ne-
vložil už víc než dost svou invencí, imaginací
a prací.

Ve vztahu autor a nakladatel se zračí roz-
por mezi kapitalistickým podnikáním (jiné tu
není), preferujícím průmyslovou výrobu
v sériích s víceméně zajištěným odbytem,
a jedinečnou tvůrčí slovesnou prací, která už
svou podstatou a způsobem, jímž probíhá, je
systému podnikání cizí a tržním manažerům
výroby, odbytu a života strašně podezřelá.

Slovesná tvorba se vymyká jejich chápání
a kontrole, protože je ze své podstaty pravým
opakem konzumního zboží.

Odstavení slovesné tvorby a jejich tvůrců
na slepou kolej, mimo to perpetuum mobile,
jež se domnívali vynalézt otcové volného po-
hybu zboží a hlavně kapitálu a na něž přísa-
hají veleknězi dogmatu neustálého růstu,
růstu ve službě globální lichvy, započalo pri-
vatizací slovesné tvorby, jejím prohlášením
za výsostně soukromou záležitost autorů
a čtenářů, do níž se nesmí nikdo a nic vměšo-
vat. Pod líbivou záminkou maximální tvůrčí
svobody a osvobození literatury a autorů od
všech mimoestetických funkcí (nejen agitač-
ních a propagačních, ale i výchovných, kulti-
vačních), a od úlohy rozmnožovat a uchová-
vat mimoestetické hodnoty zvláště národní
(ty se v čase tsunami globalizace degradují na
regionální folklor) octla se slovesná tvorba
na tvrdé dlažbě nelítostného trhu, zajímající-
ho se ne o nějaké estetické hodnoty, ale
o zisk. Jeho cynismu přiskočila na pomoc
módní postmoderní rezignace na možnost
spolehlivě určovat, co je vlastně estetická
hodnota. Napřed se literatura „osvobodila“
od mimoestetických úkolů a pak se estetická
hodnota vyřadila jako neprokazatelná.
A jsme na nule. Nakládání s literaturou
a nakládání literatury se těmi dvěma kroky
dostalo a zcela vydalo do špinavých, a proto
neviditelných rukou trhu.

Kde je židovsko-křesťanský základ euro-
americké kultury? Ve srovnání s trhem byl
Pilát Pontský nestvůra velice kulturní. Více-
méně přinucen ke špinavosti vydat na
ukřižování Krista, o jehož vině nebyl přesvěd-
čen, „vzav vodu, umyl“ své nikoli neviditelné
„ruce před lidem…“

Slovesná tvorba se liší nejen od tvorby di-
vadelní, koncertní a interpretační, kterou
trh preferuje, protože přináší opakovaný zisk,
ale i od tvorby výtvarné, hudební a filmové
tím, co se jeví trhu jako podtrh na jeho jisto-
ty. S literaturou je to zkrátka jako s chůzí,
o níž jsme se v Relaxu Lidových novin nedáv-
no dočetli, že je pro zdraví člověka mnohem
prospěšnější než všecky drahé medikamenty,
posilovny a sportování, které vyžaduje dra-
hou výstroj. Chůze se nepropaguje, neboť se
na lidech, kteří díky pravidelné denní chůzi
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netloustnou, jsou odolnější vůči cukrovce
a jiným nemocem a nejezdí auty a veřejnou
dopravou, když chodí pěšky, kam pohodlná
většina jezdí, trhne velice málo; takové lidi je
těžko pořádně oškubat: neutrácejí za své
pohodlí a pak za následky své pohodlnosti
– za přípravky na hubnutí, za léky, za MHD;
z hlediska trhu jsou to vlastně ničemové,
kteří mu zle škodí a připravují o dobře vykal-
kulovaný zisk. Autor, jemuž stačí nápad, tuž-
ka, kus papíru, případně nejlevnější compu-
ter, a někdy ani ten k vytvoření skvostného
díla nepotřebuje, neboť má vytrénovanou
paměť (jak dokládá geneze Básní z koncent-
račního tábora, v němž je vytvořil Josef
Čapek), je z hlediska trhu a médií k jeho ruce
zrovna takový ničema.

Ještě dřív, než je dílo započato, dokončeno
a vystaveno nebezpečí, že na trhu propadne,
všecka umění zajišťují trhu bezpečný zisk na
rozdíl od poezie a literatury. Literatura nevy-
žaduje početných štábů, pomocného perso-
nálu, drahé techniky osvětlovací a ozvučova-
ní; na rozdíl od malířů nemusí slovesní tvůrci
kupovat velice drahé barvy; papír, na který
píší, je mnohem levnější než mramor, kámen,
dřevo sochařů; nezbytný počítač, bez něhož
jim tiskárny nevezmou rukopis, je ve srovnání
s počítači, díky nimž kouzlí grafikové, archi-
tekti, skladatelé, neskonale levnější. Ovšem
ani ve filmu vůbec neplatí, že čím víc se do
něho investuje, tím je pak výsledek hodnot-
nější. Obraz malovaný nejdražšími barvami
může být pouhou mazanicí, ale bez kvalitních
barev se tvoří jen těžko, bez velmi drahých
objektivů může se zrodit fotografické dílo za-
jímavé pro trh jen extrémně kuriózní, vytvo-
řené primitivní technikou řekněme Miroslava
Tichého. Ale představa, že počítač poslední
generace pomůže básníkovi k vyšší hodnotě
sonetu, je absurdní a k útrpnému smíchu.

Slovesný tvůrce, který si tvoří, aniž před
dokončením díla může na něm trh vymoci 
si tučný zisk, jaký mu vynahradí případnou
ztrátu při neúspěšném vstupu hotového
werku na trh, je darebák a musí být přiroze-
ně ztrestán. Nikoli nějakou perzekucí nebo
cenzurou, to se během tisíciletí pronásledo-
vání a cenzurování vůbec neosvědčilo, často
zapůsobilo naopak jako reklama. Aplikovat
nelze ani humanitární bombardování, básní-

ky je však snadné trestat humanitárním utá-
pěním jejich i sebeskvělejších knih veršů, po-
vídek, románů, dramat a esejistiky v kalném,
často nahnědlém i docela hnědém veletoku
konzumní spisby, prezentované jako sama
senzace, skandály a odhalení nejskrytějších
tajemství. Jaká demagogie, chlubit se rekord-
ními počty roční knižní produkce jako důka-
zem, že se literatuře u nás přeje a daří, když
doslova drtivá většina těch titulů jsou kýče
a „literatura“ ne pouze užitá, ale zneužitá!

Bída je v tom, že po tragédii přichází
fraška, po chudičkém Josefu Horovi jakýsi
supermovitý Horáček, po výsostně básnické
Nezvalově Manon poetická imitace Kudy-
kam, které propůjčí prchavý lesk zjednané
hvězdy a osvědčené hudební a inscenační
aranžmá. Část kritiky ani drahá velkolepá
reklama sice o významu takového produktu
nepřesvědčí, ale část diváků už navyklých
obdivovat angažované hvězdy a nečekat
žádné skutečné hodnoty, zapůsobí na spiso-
vatele, který tolik investoval, jako potvrzení
úspěchu, jaký opravňuje ke knižnímu vydání.
Ale právě ono, byť na křídě a s mnoha tech-
nicky dokonalými barevnými fotografiemi
z inscenace, usvědčuje jeho elaborát z básnic-
ky bezradné prázdnoty, rýmohru z pouhého
efektničení a celek ze siláckého napodobová-
ní. Zatímco knižní vydání Manon Lescaut
během roku své premiéry dosáhlo sedmi
vydání, první a patrně i poslední vydání
Kudykamu jsem brzy koupil s výraznou sle-
vou. Ani údajně spokojené diváky hra nezau-
jala zřejmě natolik, aby zatoužili mít ji doma
a koupili si ji v knižní verzi, aby si tak mohli
kdykoli, třeba ve vlaku či v MHD, svůj zážitek
z ní připomenout a zopakovat.

Na památku osudu páně Horáčkovy hry na
básnickou hru by se mohlo dostat knižně
vydávané prázdnotě jména kudykamikadze.

Leckdo hledá spásu ohrožené literatury
a jejích autorů v publikaci na Internetu. Je
tam postavení autora lepší než na nepřehled-
ném knižním trhu? Není to spíše i tam posta-
vení jedince v džungli?

Autor je literární kritik a historik
(Příspěvek z konference

Unie českých spisovatelů na téma
Postavení českého spisovatele dnes)
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Téma naší konference zní
„Postavení českého spisovatele
dnes“, ale k tomu, aby bylo mož-
no uvažovat komplexněji, potře-
bujeme znát, jaké bylo postavení
(a reflexe tohoto postavení)
českého spisovatele v minulosti,
minimálně od 19. století, na což
bohužel není čas ani vhodný pro-
stor. Jen připomenu několik myto-
gémat z minulosti nedávné, pro
někoho už z historie: reflektovala
totiž postavení českého spisovatele, jakkoli po-
křiveně. K mytologii konce osmdesátých let pat-
řila představa hrdého a svobodného literárního
umělce trpícího v komunistických žalářích za lite-
rární činnost. Reflektovala i postavení spisovate-
le, jenž nemůže publikovat, musí mlčet, protože
mu hrubá totalita zakázala psát a zpívat. Zlo tu
stojí proti dobru, bezpráví proti právu na majet-
kovou spravedlnost, hrubé násilí proti svobodě
myšlenky, bestie proti nevinné oběti. Po listopa-
du to vyjádřil Jirous slovy: „…dneska válka skon-
čila a my jsme vítězové. Já, Vašek Havel, Jirka
Dienstbier, Komárek, Miller – my jsme vítězové.
Musíme se chovat podle toho. Jako na dobytém
území“ (Studentské listy 10, r. 1. s. 3, v rozhovo-
ru s Alexandrou Berkovou). Pro úplnost je ovšem
třeba dodat, že i „Magor“ Jirous proklamoval, že
„jediná možnost je národní smíření, to znamená
nemstít se nikomu, nikoho nevěšet, nikoho ne-
tejrat“, jenom se „ti lidé“ nebudou podílet na
„řízení našich věcí“. Jak krásně a prostě řečeno –
našich věcí… Do jaké míry disidentům přerostly
události přes hlavu, zda očekávali to, co přišlo
a čehož důsledky dnes prožíváme, to nechejme
rovněž stranou; jisto je, že brzy byla odsunuta
celá generace (generace?), desítky a desítky
autorů do bezvýznamnosti, jak se vyjádřil
Milan Jungmann, jeden z oněch polistopadových
„vítězů“ – mohli sice publikovat, ale jen za své,
zpočátku pouze v zahraničí, mediálně ignorová-
ni či vysmíváni, ba démonizováni.

Stereotypy zlých komunistů a zlé totality
(podobně jako kdysi hodných komunistů a hod-
ného socialismu) ovládly při výkladu postavení

spisovatele v tzv. totalitní minu-
losti prostor na školách středních
i vysokých. Totálně, takřka bez
výjimky. Je s nimi plně kompati-
bilní představa, medializovaná
koncem osmdesátých let i tzv.
oficiálně, že spisovatel je obětí
režimu, který mu to či ono ne-
umožnil, jiné hrubě znemožnil,
to zcenzuroval, ono nezaplatil,
nechal jej živořit atd. Vinen je
režim, systém, později označený

jako totalitní zlo. Spasitele české literatury jitří
vědomí, že jiní spisovatelé, totiž ti zakázaní, by
měli dostat příležitost také publikovat a ukázat
nám všem, jak se má psát moderně, bez tematic-
kých tabu, abychom se konečně přiblížili v našich
zaostalých poměrech vyspělým literaturám. Stačí
tedy změnit poměry, a ty už samovolně, přiroze-
ně oddělí kvalitu od nekvality, hodnoty od ne-
hodnot. Nastolí normalitu místo „normalizace“,
jak se tehdy pěkně psalo, soutěž myšlenek místo
jediné pravdy, hodnotu spisovatele danou dílem,
nikoli nomenklaturním zařazením a členstvím
ve Svazu spisovatelů. Literatura je přece pozná-
ním národa a lidstva, má mimořádné humanizu-
jící společenské poslání, které musí politici,
zvláště ti komunističtí, slyšet a řídit se jím.

Těsně po listopadu nastala exploze, ale ne
geniálních myšlenek a metafor, nýbrž slovních
exkrementů. Manifestů, udání, programů, bro-
žurek, petic, pomluv, hesel, plakátů, každý chtěl
něčím přispět, ale brzy se dostavila jakási depre-
se – máte právo psát cokoli, pokud respektujete
ústavu a zákony (a ejhle, nelze psát cokoli…),
nároky však nemůžete uplatnit žádné. Postupně
se vytráceli – vnímaví politici, bohaté svazy, sti-
pendia… až se po létech stal spisovatel čistě
soukromou osobou, pranepatrným prosebníč-
kem před byznysmenem či vlivným politikem.
Stal se tak, možná částečně i svým přičině-
ním, trochu podivínem píšícím za své, za sebe
a de facto pro sebe, pro potěchu svou a svých
přátel, ctitelů. Nemá žádnou společenskou
funkci, když tu přece mají politici a média, lidé
svobodně zvolení a hlídací psi demokracie, nemá

Samotná změna systému nestačí
Alexej Mikulášek
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ani primárně poznávací funkci, tu plní přece
hlavně věda a žurnalistika, zůstala mu jen for-
mální estetická funkce – no nekupte to? Čas
přece jen oponou trhnul, některé iluze před-
listopadové i polistopadové se rozplynuly, a cosi
je zřejmé i vítězům, kteří přece píší dějiny – ty
nejnovější nevyjímaje. Už v roce 2002 připomněl
Ivan Klíma, že „literatura, která se zříká zodpo-
vědnosti a jíž málo záleží na tom, s jakou silou
zapůsobí na mysli i city čtenářů, přispívá k sou-
časnému nihilismu.“ (http://old.xantypa.cz/artic-
les_print.asp?idk=758&ida=697).

Kdo se dnes podepíše pod tvrzení, že vše
koncem konců vyřeší trh? A není na čase znovu
definovat pojem „svoboda“ či „revoluce“? Je re-
voluční doba, jejíž představitelé od počátku mlu-
vili o „návratu“ a pojmech restituce či obnova
„normálního fungování“ společnosti, tedy o ka-
pitalismu čím dál více zbavovaném „přežitků
socialismu“, resp. sociálního státu? Nejde spíše
o restauraci? To, čeho se obávali a čeho využili
ti prozíravější, než jsme byli my? Majetkové
a zase majetkové zájmy jsou jediným bohem
současného systému, jenž vyrostl na tom, že
lidem zcizil jejich majetky (pomocí kuponové
a jiné privatizace, popř. je předal restituentům,
aby jednu křivdu vykompenzoval ještě větší
křivdou), ba dokonce z některých učinil pohád-
kové boháče. Ale zpět k literatuře a jejímu „pro-
vozu“, jak se ohavně píše, a jistě chápete proč…

Na tomto fóru nemá cenu připomínat, co
všichni vědí, tedy že se spisovatel ocitl v područí
trhu. Má to někdy až tragikomické dimenze,
o čemž svědčí rozhovor Patrika Eichlera s býva-
lým předsedou Obce spisovatelů Vladimírem
Křivánkem (otištěný v Literárních novinách), ve
kterém zazněla tato – možná – památná slova:
„Budeme-li prostě více štěkat, pak můžeme
očekávat, že nám někdo při naší neodbytnosti
a drzosti nějakou tu kost hodí.“ To bylo prosím
v roce 2008. O tři roky později přináší časopis
Host ve svém třetím čísle rozhovor s Pavlem
Janáčkem, ředitelem Ústavu pro českou literatu-
ru, také nebývale sebekritický, v němž autor při-
znává „svůj kus viny na tom, že je dnes literární
tvorba vnímána jako něco periferního“, protože
s „tou státní literaturou jsme omylem zbořili
i literaturu jako prostor veřejných hodnot, pro-
vázaných s životem celé společnosti“. Opravdu,
metafora spisovatele coby zahrádkáře, který
má svůj koníček, parcelku, na níž se vydovádí, jež

zaplevelila tzv. postmoderní prostor devadesá-
tých let, se notně „vymstila“ ne jejím šiřitelům,
např. Petru A. Bílkovi, nýbrž literatuře jako celku.

Spisovatel ani nakladatel nemá tu výsadu jako
instituce typu České televize nebo Českého roz-
hlasu, jimž platíme daně formou koncesionář-
ských poplatků, aniž bychom si je třeba jen na
minutu denně pustili. Literární tvorba není ani
dotovaná, jakkoli špatně, jako divadla (byť stále
méně a méně) a nemá mecenáše a sběratele, ne-
může počítat s ničím, snad jen s občas dotovanou
literární cenou. Spisovatel musí mít civilní za-
městnání, pokud vůbec nějaké sežene, prosit,
shánět peníze, zalíbit se mocným, anebo nést
trpké důsledky své nezávislosti, svého bezdomo-
vectví. Nic nového pod sluncem, ale aspoň to je
jasné.

Není však od věci připomenout si, že byly
doby, kdy jakákoli kritika ostudného stavu,
pokud nebyla ignorována, byla alespoň kaceřo-
vána jako „zlolajná“, plná „osočování“. Např.
v devadesátých letech byli spisovatelé a kritici,
kteří „nepřitakávali“ polistopadovému systému,
označeni za mrtvé. Taktéž i pisatel tohoto textu.
A v následujícím desetiletí? V červenci roku 2006
publikoval Miroslav Vejlupek na Neviditelném
psu článek nazvaný K situaci literatury a v litera-
tuře, v němž mj. napsal, že „literární autoři jsou
na počátku dvacátého prvního století frustrová-
ni společenským nezájmem o literaturu, jíž
ovšem přiznat přívlastek krásná je začasto znač-
ně problematické“, což bylo hbitě odmítnuto
coby výlev podprůměrného autora, který „když
si neví s psaním rady, začne tvůrčí práci znevažo-
vat“ (V. Novotný na adresu Miroslava Vejlupka,
In: http://www.reflex.cz/clanek/stary-reflex-re-
flex-cz-reflex-cz-ostatni-autori/23635/jak-zly-pes-
na-neviditelnem-psu.html).

Pokud mohl být kritický výpad Novotného
ještě motivován obranou prozaiků, které poklá-
dá za představitele vpravdě „krásného písem-
nictví“, a tedy Vejlupkem nespravedlivě pře-
hlížených, potom totéž nelze napsat o kritice
Pavla Janouška, bývalého ředitele akademic-
kého literárněvědného ústavu a podobně jako
Novotného docenta literární vědy (!), jenž o po-
stavení Unie českých spisovatelů (v souvislosti
s jejími kurzy tvůrčího psaní) napsal tento pasus
– lapsus: „Dokladem toho, že nemusí jít jen o ko-
merční, ale i ideologickou záležitost, jsou kurzy
pořádané Komunistickou stranou a prokomu-
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nistickou Unií českých spisovatelů od listo-
padu 2009 do října 2010 se záměrem vy-
chovat spisovatele kritické k polistopadové spo-
lečnosti, kultuře i literatuře.“ In: http://www.ili-
teratura.cz/Clanek/28725/janousek-pavel-lze-se-
vyucit-na-spisovatele.

Jako lektor dobře vím, kolik let, kde a s jaký-
mi lektory byly kurzy pořádány, co bylo předmě-
tem studia, teoretických výkladů i praktických
stylistických cvičení, ale jinak myslím, že přehlí-
žení podobných proklamací bude dostatečným
výrazem jejich hodnoty.

Přirozeně se vyvíjely i představy o poslání
spisovatele, o smyslu jeho tvorby. Zprvu se zdálo,
že smysl umění je v něm samém. Slovesné umění
je autonomní, tvořeno labyrintem významů, jest
to stavba, z níž nelze nic vyjmout, aniž by se ce-
lá nezřítila. Modlou se stala tzv. literárnost, v níž
byla spatřována specifičnost literatury, přičemž
další funkce byly přehlíženy nebo marginalizová-
ny. Slova „svědomí národa“ byla vysmívaná,
umělecký realismus diskreditován, funkce litera-
tury všemožně zpochybňovány. Spisovatel přece
nemusí brát ohled na čtenáře ani na realitu.
V současnosti se situace přece jen mění, v souvis-
losti se ztrátou iluzí, byť velmi pomalu, ale vliv
na materiální podmínky literatury a literárního
života to nemá žádný. Dokonce se reálně uvažu-
je o zrušení ministerstva kultury…

Abych nebyl jen negativní, je dobře si uvědo-
mit, že literatura existovala – a kvalitní – i za
první a druhé světové války, že mnohá geniální
díla českého písemnictví vznikla v době protek-
torátu, že i doba revolučního teroru přinesla
cenná literární svědectví. Podobně i nástup kapi-
talismu bez přívlastků ještě automaticky ne-
znamená úpadek literatury. Tedy nikoli v onom
absolutním smyslu slova, jak o tom svědčí poezie,
sice jakoby popelka mezi literárními žánry, ale
paradoxně schopná nebývalé metamorfózy.

Právě v poezii, kterou snad systematičtěji
sleduji, sice ještě straší mnohé stereotypy, ale
současně se stále výrazněji prosazují nové, staro-
nové i osvědčené poetiky, dávající tušit, že přešla
ze stádia klinické smrti do životaschopné vývojo-
vé fáze. Provokativní jsou už jakoby bezpro-
střední reakce na realitu v podobě groteskní
glosy pracující s nehoráznými hyperbolami, alo-
gismy, využívající záměrně a okázale odliterárně-
ného zvěcnělého výrazu, příkladem budiž tolik
diskutovaný Petr Štengl, výrazu notně skřípavé-

ho. Jako by chtěl básník říci – pryč od literatury,
zpátky k toku běžné dialogické řeči, třeba háda-
vé a pokřivené, protože zrcadlící pokřivenou
skutečnost. Vedle tohoto (někdy opravdu „na
hraně“ existujícího) brutálního výrazu, stojícího
na okraji oné vzývané literárnosti, se prosazuje
i poetika podstatně tradičnější, jako jsou písně,
„mstivé kantilény“, ironické stylizace, cosi po-
dobného volnému toku postřehů, invektiv či
narážek, spojených s literárním subjektem coby
dramatickou postavou, jež si nasazuje masku,
aby své poselství přesvědčivěji předala, což do-
kládá tvorba Pavla J. Hejátka. Na vzestupu je
zvláště symbolistní poezie pracující s živoucí
metaforou, mnohorozměrná a přinášející kom-
plexnější poznání, slovesný obraz jako model
reality, jakkoli individuální a subjektivní, o čemž
svědčí řada tvůrců, z nichž jmenuji za všechny
alespoň básníky Vladimíra Janovice a Karlu
Erbovou. Čile se i v mediálním prostoru daří nej-
kratším literárním útvarům, jakými jsou aforismy,
sentence, gnómy a maximy, možná spíše než
klasickému žánru epigramu; připomenu snad jen
aforismy Ivana Fontany, sentence Michala
Černíka nebo satiry Jiřího Žáčka. Renesanci pro-
žívá i poezie založená na významových a stylis-
tických posunech, aktualizacích frází a klišé, ale
i „cizích“ metafor a metaforických spojení, nebo
zcela ustálených frazeologismů a idiomů, jejichž
mistry jsou na Slovensku Pavol Janík a u nás
Karel Sýs. V tomto smyslu lze pokládat krizi
literatury z devadesátých let za překonanou.

Smyslem spisovatele (včetně nakladatele či
literární organizace) není štěkat, aby mu kdosi
hodil kost. Pokud systém, v němž žijeme, spiso-
vatelům znemožňuje vykonávat jejich profesi,
klade ekonomické či ideologické překážky
prezentaci jejich děl, znemožňuje spisovatelům
důstojnou existenci, pokud degradoval slovesné
umění na soukromou aktivitu, na niž si musí
každý vydělat sám, je jasné, že právě tento
systém je špatný; na pořadu dne je tedy jeho
radikální reforma, nebo prostě změna. Jak jsme
viděli z polistopadového vývoje, samotná změna
systému nestačí, ale je podmínkou všech dalších
změn.

Autor je literární kritik a historik

(Příspěvek z konference
Unie českých spisovatelů na téma

Postavení českého spisovatele dnes)
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Šéfredaktory jako by opět řídil nějaký
soudruh Čmolík. Musí kolem sebe šířit
optimismus, jako ten orchestr na Titaniku.
I kdyby na důchody (máslo, byty, dálnice
– dosaď, co je libo) nebylo. A ono není!

Poslyšte, co napsal pan Pavel Traub, šéfre-
daktor Květů:

„Máme se skvěle, milí přátelé, ať už se
eurozóna rozpadne, nebo ne. Nikdo nás ne-
vraždí, nezavírá ani nestaví železnou oponu.
Je štěstí žít v této době. Možná se mnou
hodně lidí nesouhlasí – to je jejich věc – ale
z pohledu jedné rodinné historie zhluboka
děkuji za Českou republiku 2011.“

Vskutku, z pohledu bohatě placeného
režimního šmoka to naozaj tak vyzerá. Že

nás nikdo nevraždí? Stačí otevřít televizi
– každé zprávy začínají vraždami, zlodějna-
mi, katastrofami, a končí optimistickým
blábolením, že se někde narodil párek
roztomilých kočiček.

Že se nevraždí? Vraždí se v České republi-
ce, ale hlavně v Kosovu, Iráku, Afghánistánu,
Libyi, Syrii. Vraždí se na ulicích a ve školách
Ameriky, vraždí se, až už vraždy zevšedněly
a staly se zákuskem k čím dál chudším obě-
dům oněch lidí, kteří s panem šéfredaktorem
nesouhlasí, což tak docela není jenom jejich
věc. To samé si svého času myslela Marie
Antoinetta.

Mocné ranil Bůh slepotou. Kdy však
prohlédnou ti dole?

SLEPOTA MOCNÝCH
Karel Sýs

Kořenem všeho zla je láska k penězům. Mistr Jan Hus
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Muž středních let. Živí se údajně prací
(jak sám udává). V Praze žije od svého
narození 9. 11. 1963.

Doposud publikoval několik textů o čaji,
hardrocku a sepsal soubor přednášek pro
OSPMvIJHaJN (Okrašlovací spolek pohostin-
ských místností v intencích Jaroslava Haška
a jeho následovníků), které někam založil
a nemůže je najít. Na dotazy ohledně svých
dalších literárních aktivit odpovídá vyhýbavě.

PĚT DOLARŮ

„Dnes jsem si čištěním bot 
vydělal dalších čtyřicet centů, dědo!“ 
pravil malý Henry 
kmetovi za stolem. 
„Už mám za tento měsíc 
rovných pět dolarů.“
„To je pěkné, hochu. 
Jak s nimi naložíš?“
„Rád bych si je dal 
k tobě do trezoru, dědečku, 
aby byly chvilku u tvých milionů.“
„Dobře, chlapče. 
Polož je na stůl a otoč se. 
Dám je do sejfu.“
Henry se otočí a slyší – vrr, cvak, 
cvakicvak, vrrum...
Ráno konstatuje šerif 
vyloupení trezoru firmy Alastair Ford.
Ten den začala hvězda 
malého Henryho strmě stoupat.

KNIHA

Radost otevřít knihu a číst si
Radost otevřít přesně v polovině
Uhladit stránky a dívat se, číst
Obrátit knihu vzhůru nohama
Listovat v Tvém klíně
A opět Tě obrátit hřbetem vzhůru
Kniha knih je Tvůj klín
A hřbet a přebal a střed je Svět a Svět je Div
Stále překvapen
Listuji Knihou
A nemůžu se nabažit.

ZKRATKY A POJMY

SEATO, NATO, CENTO, ANZUS
Papyrus, kokos, sisál, bambus

ČEDOK, TONAK, TONASO,
KOZAK (Klatovy)
Co zkratka znamená?
Kdo to ví?

Pojmy jsou jasnější
Dojmy spíš šťastnější

Brutto, netto
Etc., atd., dtto
Kašli natto...

DIOGENES

Jsem teď jak on
zalezlý v sudu
je mi tu fajn
a ještě tu budu.

SOLARIS

Umíš mě proměnit v kámen
Můžu tě milovat nahou i přes šaty
Žádná vrstva mi nezabrání
Sluneční kámen září v mém srdci
Petra Solaris.

Michal Brzák
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SUCHÝ VODNÍK 
(SITUACE 1946, VÝCHODNÍ ČECHY)

Voda hrází uniká
Starý vodník naříká
Rybník Kropáč zaniká

Vetchá hráz rybníka puká
V náhoně půda je suchá
Voda se vylila na louku
Potok se stočil k palouku

Nebe je k vodníku hluché
Fráček i boty má suché
Pršet už nikdy nebude
Proč jsi tak krutý, osude?
Žalostný obraz zkázy nadchází

Suchý vodník pláče na hrázi.

VZTAHY 
(SITUACE 1998-2003)

Často jsem zatoužil mít kámošku. 
Kamarádku, 
se kterou bych si povídal 
o běžných obyčejných věcech, 
trochu se před ní předváděl, 
nechal předvádět ji 
a poslouchal její příběhy 
všedního dne. 
Vždy jsme po čase skončili v posteli 
a později vztah víceméně odezněl.
Tak jsem to zkusil opačně 
(nejdřív postel, potom kamarádění).
Od té doby nemám ani milenku, 
ani kamarádku. 
Asi to už se ženskýma neumím.

ANARCHISTA

Anarchista
Bombu chystá
V průjezdu domu
Dozajista  

Pěknou bombičku
Kulatou, s doutnákem
Domovnice je oba zneškodní
smetákem

Chudák anarchista
Ráno socialista
Po ranách koštětem
K večeru realista.

KOLIBŘÍK

Nevelký ptáček křidélky míhá
Tisíce květů navštívit stíhá
Saje a létá, létá a saje
Překrásná přírodo, odhal své taje
Proč jen ten kolibřík létá a saje

Chtěl bych pozorovat kolibříky
V pralesích střední Ameriky!

AMOR(E)

Přeji si
Aby dnes
Dopadaly mé polibky
Na tvá bílá záda
Tak jak padá liják 
na studený mramor
Abych hrnul sníh
Do tvých údolí
A dechem hřál
Vrcholky tvých Vesuvů a Eten
Pak zatlačí krev na stěny tepen
Vesuv vybuchne a sníh taje
Mramor je náhle horký
A já momentálně šťastný
A ty, Mramore – Amore?

PO ČEM OPRAVDU TOUŽÍ ŽENY

Touto otázkou se zabýval a zabývá 
široký okruh odborné i laické veřejnosti 
a bylo již vysloveno mnoho teorií
i závažných a hodnotných závěrů. 
Ano, dokonce snad na tuto otázku 
kdosi odpověď našel. Osobně si myslím, 
že pátrat po odpovědi je zbytečné. 
Ženy z velké části dosáhnou velmi rychle 
a s důsledností všeho, po čem touží. 
Když to mají, záhy zjistí, že to vlastně 
není to, po čem opravdu toužily. 
Proto velmi rychle a s důsledností 
najdou to skutečně pravé, po čem 
opravdu toužily. A hledají stále. 
Pročež se domnívám, že pokud nezemřou 
zrovna v období mezidobí hledání, 
nakonec skutečně najdou to, 
po čem opravdu toužily. 
A jak známo, ženy se v průměru 
dožívají vyššího věku než muži a děti.

Sbírku kratších textů a básní „Situace 1984
a jiné drobnosti“ vydal sám autor

jako soukromý tisk. Kuttenbergpress, 2011 



ZABYDLOVÁNÍ

Řeknu vám, kdy jsme doma

Až uchopíme kliku dveří 
jako bychom někomu blízkému 
stiskli ruku.

A v některé  noci zaslechneme ze zdi
tlukot svého srdce
které není samo.

PŘETLAK DOMOVA

I kdyby zdi z tebe lisovaly každé vydechnutí
a bydlela s tebou jen samota
i kdybys už nikoho nečekal
a s nikým se neloučil

i kdybys dveřmi pokaždé vcházel jen dovnitř 
a nikdy už ven
a uvnitř bylo tebou přelidněno
jsi doma 

Jsi doma 
jako od počátku světa
a už nikde jinde nechceš usínat
a nikde jinde ani nechceš umřít.

VĚČNÝ PŘÍBĚH

Léta jsi hledal štěstí
Jednoho jarního dne
jsi v trávě nalezl čtyřlístek
a uvěřil mu

Pod okapem tvého domu
si vlaštovky postavily hnízdo
a vítají tě
Opravdu – léta jsi hledal štěstí.

PODOBENSTVÍ 

Život tě uštkl

A není na balvanu
aby se ti stal lehčím
A není na holi
aby tě odmítla bít po hlavě

A není na vodě
aby za tebe byla průzračná
A není na květinách
aby se za tebe styděly.

OSOBNÍ SOUVISLOSTI

Když mluvím o nebi, mluvím o sobě
Napřimuje mne
Když mluvím o zemi, mluvím o sobě
Přiznává se ke mně
Když mluvím o stromech, mluvím o sobě
Vrostly do mého osudu
Když mluvím o životě, mluvím o sobě
Jsem jeho ozvěnou
Když mluvím o světě, mluvím o lidstvu
A je mi jako zpěvu,
který kdosi zaškrtil oprátkou.

PODOBY RUKOU

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

Jak vypadají ruce
které dovedou pohladit?
- Tak jako křídla motýla
když se modlí.
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Michal Černík
Michal Černík se narodil 28. 2. 1943 v Čelákovicích, vystudo-
val PF UK v Brandýse nad Labem, obor čeština-historie, čtyři
roky učil, poté působil v Praze jako nakladatelský a časopisec-
ký redaktor v různých funkcích s výjimkou let 1988-1989, kdy
byl předsedou Svazu českých spisovatelů. Vydal přes tři desít-
ky knih: verše pro děti, pohádky, veršované pohádky, naučné
knížky pro děti, verše pro dospělé a šest knih literární publicis-
tiky. Žije v Praze. Webové stránky: www.michalcernik.cz
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JAK VYPADAJÍ RUCE
které zabily?
- Tak jako kámen
zaťatý v pěst.

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

ROZSUDEK 

Hladovějte jako ti
kteří kvůli vám hladoví.

Žijte bídu jako ti
které jste do bídy uvrhli.

Plačte jako ti
jimž jste byli příčinou k pláči.

Trpte jako ti
kterým jste utrpení způsobili.

Umírejte jako ti
kterým jste přisoudili umírat..

VELIKOSTI

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

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

POINTA

Každé ráno načínáš zbytek života.
A kdo ti poděkuje za včerejšek
jemuž jsi dával víc, než z něho bral?
A kdo ti poděkuje za plody
které jsi nechával dozrát v dlani?
A kdo ti poděkuje za cestu
která se zrodila z tvých stop?

POVĚST O VSTŘÍCNÉ ZEMI

Tam kde nám země vyšla vstříc 
a žádá mír
a my ji zúrodňujeme.

Tam jaro přichází častěji než zima
a svítá víckrát, než se stmívá
a to pěkné začíná víckrát, než končí.

Tam víckrát žijeme 
než umíráme.

ŽIVOT

Zrno, které jsme zaseli
nás urodilo.
Obilné klasy, které jsme sklidili
nás semlely.
Těsto, které jsme připravili
nás prohnětlo.
Chléb, který jsme upekli
nás láme.

Vinice, které jsme vysadili
nás zakořenily.
Hrozny, které jsme šlechtili
nás uzrály.
Hrozny, které jsme sklízeli
nás lisovaly.
Víno, které jsme nalévali
nás pije

VZÝVÁNÍ

Neořezávejte mi větve 
Chci ještě kvést a šumět si svou řečí.
Nekácejte mne 
Chci se ještě rozpřahovat k životu 

Nezbavujte mne země 
Chci ještě svými kořeny
pátrat v jejích temnotách 
a všechno co v ní tlí 
proměňovat do zeleně barev vůně a plodů.

Verše jsou vybrány z knihy Spalte mé listí.
Vydal Antonín Drábek, Balt-East,

v roce 2011.

Výbor národní kultury srdečně zve na autorské čtení básníka Michala Černíka
KDE DOMOV MŮJ

Politických vězňů 9, Praha 1, č. dv. 116 • 18. 10. 2012 od 17 hodin • Vstupné dobrovolné. 



ZTRÁTY BEZ NÁLEZů

Když jsem ztratila odvahu 
stavět se zlu 
když došla síla 
vzepřít se ranám 
co nese život 
přišlo zatmění duše 
a zmizela naděje 
že bude lépe.

Jako tonoucí jsem uchopila 
čísi podanou ruku 
ale byla to snad ruka ďáblova.
Vždyť od té doby 
co mohlo být štěstím, je neradostné
všechny naděje beznadějné
řada přátel je k nenalezení
mnoho nalezených přátel
je lhostejných
plno věrných přátel nepřátelských
a velká láska nelaskavá.

Obcházím ZTRÁTY A NÁLEZY.

Deštníků kufrů a tašek všude plno
ale naděje ani jediná .

ŽIVOT JE HOSTINA

Život je hostina
pro lidi bohaté.
Někdo si vybírá
jen sousta veliká
pro sebe pro sebe.

Však jsou i takoví.
Co nemají šanci žádnou.
A věčně hladoví.
Jen drobečky sbírají.
Když ze stolu spadnou.

NKDYŽ NA TVOU HLAVU

Když na tvou hlavu jde rána za ranou, 
když křivda se ti děje, 
když vlci lační tvou kůži dostanou 
a kdejaká hyena a šakal se směje, 
že mají kořist snadnou, 
snad konečně uvěříš, 
že lumpa nikdy nedopadnou, 
že s drzostí jsi štěstí blíž, 
že jsou soudci nesoudní, 
že jen peníze mají moc 
a mocní že jsou nestoudní.
Že nepřijde ti na pomoc 
Kozinova věta slavná, 
že Boží mlýny nemelou, 
že Nemesis tu není žádná.

KLIKATÉ CESTY

Chceš rovně žitím jít 
cesty se ale klikatí.
Se svojí pravdou narážíš 
na udivené pohledy 
co se skrývají 
za hradbou lží

Kdy už tě unaví 
cejch poctivosti.
Copak ty neslyšíš 
výsměch mazaných 
co se ti šklebí za zády?
Už řekni jednou – dosti!

Vím, co mi odpovíš
– že štěstí je ti přesto nakloněné 
že klidně zapomeneš 
na touhy nesplněné 
však svoji čest neztratíš.
Vždyť nemáš víc.
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Věra Kulišová
Narodila se 26. 5. 1947 v Otvicích u Chomutova. Vystudovala
Střední umělecko-průmyslovou školu v Železném Brodě.
Pracovala jako laborantka, mistr směny, úřednice. Nejdéle, bez-
mála 20 let pracovala na Dolech Ležáky v Mostě jako obsluha ve-
lína, později jako směnový dispečer. Před odchodem do důcho-
du pracovala krátce jako prodavačka a nakonec jako sanitářka
v domě s pečovatelskou službou. Vydala dosud tři sbírky poezie.



JE STOLETÍ JEDNADVACET

Je století jednadvacet 
svět krizi zažívá.
Přítomnost inflací churaví 
a k minulosti nechceme se vracet. 
Češi připijme si alespoň na zdraví.

Ti, co jsou ve vatě, hýří nezřízeně. 
Ti druzí – proklatě 
o skývu chleba bojují denně. 
Nu což Češi hlavně 
ať zdraví zůstaneme.

Že zůstat zdravým 
s poplatky vysokými 
dost dobře nedá se? 
Tak v tom ti Čechu neporadím 
to čeká tě jen kremace.

NEUMÍM ČELIT ZLU

Neumím čelit zlu
naivní zaklínadla z dětství
jsou zapomenuta.
Také se neumím ve smutku smát
i když už léta předstírám dospělost
(dokonalost přetvářky
přísluší pouze dospělým).
Učím se ale rvát s lidskou hloupostí
a počet šrámů na duši
rovná se počtu ztečí.
Je však důležité hledat
ztracené iluze
(některé věci lehce ztrácíme)
a vidět řady houževnatých
kteří se denně pokoušejí 
přeskočit svůj Taxisův příkop.
Kdo však zapomene cestou
stavět ochrannou hráz ze zkušeností
bude znovu a znovu obětním beránkem.

SETKÁNÍ SE ZLEM

Setkání se zlem 
tě na čas zlomí 
rána se zacelí.
Však paměť zrádná 
i po letech 
vyvolá zhnusení.

REKLAMA

Reklama je ten zvučný hlas 
co vtíravě vniká do uší 
a hlásá všem 
proč koupit brak 
a být s ním spokojen.

Vzápětí nás poučí 
že předešlý výrobek je nanic 
a nový artikl je nejlepší 
To jsem se ale vyděsila
– to minulé jsem již zakoupila.

SAMOTA

Sama v bytě sedím a čekám.
Nač? Snad někdo přijde
a pozve mě někam.
Snad někdo zazvoní.
Každého hosta uvítám,
ať je to kdokoliv.
Jenom ať na mne promluví,
ať smutku nepropadám.
Však zvonek je němý.
Bože, snad si tu nepřipadám 
jak kabát ošuntělý, 
co čeká už jenom na moly?

BEZMOCNOST

Nemám ráda nepravosti 
když se lidem dějí.
Neumím jen nečinně přihlížet 
trpím bezmocností 
ztrácím klid 
dusím se tou beznadějí 
když nemohu zakročit
Sama sebe ptám se
– co v tvém věku 
ještě rozhodí tě?
Když člověk po krku jde člověku 
když politik svým lidem lže 
když soudy hájí zločince 
když pláče dítě.

Po krátkém uvážení
sama si dám odpověď
– ve tvé moci prostě není 
spasit svět.
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Naše ukázky jsou ze sbírek „Podoby lásky“ (2008) a „Nevyžehlené verše“ (2011),
které vydalo nakladatelství Věry Martínkové ALFA-OMEGA, Horní 203, 251 70 Dobřejovice 

www.alfa-omega-cz.com



MATURITNÍ

My jsme mládež nová,
mládež sametová,
nezvládneme ni tu
státní maturitu.
Naší neschopnosti
neračte se divit,
dědek s bábou musí
šatit nás a živit!

NEZLETILÁ

Nezletilec babičku
nožem ubodá,
čímž se plně projeví
jeho svoboda.

Policie s případem
lehce naloží,
hrůznou vraždu pro věk
navždy odloží!

ŠKOLSKÁ

České školství zanedlouho,
zdá se, bude grogy,
ovládnou je tvrdé školné,
šikana a drogy.

Po vzoru pak americkém
zabzučí tu kule,
žáci budou učitele
střílet u tabule!

NĚMECKÁ

Za kšefty se do Čech
Němci houfně vrací,
Češi u nich potom
nalézají práci.

SLOVANSKÁ

Přihlásit se ke Slovanům
Čech prý nemá sílu,
raději se nechá dusit
na germánském grilu.

OBCHODNICKÁ

Globus, Kaufland, Tesco,
Billa, Lidl, Penny,
krásná česká jména,
konkurenční ceny.
Jen ty tučné zisky
v zahraničí mizí,
shrabují je denně
chtivé pracky cizí!

MILIARDOVÁ

Padesát miliardářů
mezi námi žije,
využili sametové
minihistorie.

Zmocnili se snadno jmění,
co patřilo lidu,
sobě dali rajský život,
jemu stres, dluh, bídu!
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Jan Chodský
Pokud autor chtěl zůstat v anonymitě, je třeba to respektovat. Jeho
očíslované samizdaty přinášejí i politickou satiru v havlíčkovském nebo
hausmannovském stylu, zdravě drzou, plnou nadsázky, nehorázností
a sarkastických invektiv. Nic pro krasoduchy a veršotepce, odraz doby
v bezprostředním klaunském pošklebku, pokus o zrcadlo doby, v níž
blbství a tupost stejně jako zlý rozmysl ruku v ruce vodí lid (český dé-
mos) za nos, doby, kdy „korupce se stala chůvou / české politiky“.
Český „démos“ má vpravdě těžký trest, kdosi se vydává za jeho „lido-
vládu“. Pchá, pamatujete si? Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve
džbáně? Nesu, nesu marky, do vídeňský banky! Nebo: Za Komááárka bude koruna jako mááárka!
Ach, ty lidová tvořivosti... Ony drzé a holé veršíčky jsou opravdu malé nádobky, do nichž je naléván
jed a vztek, který žere duši satirikovu. Alexej Mikulášek

?



PŘÍŽIVNICKÁ

Kdyby politik měl v péči
jenom blaho lidu,
měli bychom o tento druh
lidí velkou bídu.
Že však politické hrátky
slušný balík nesou,
tisícovky příživníků
na funkce se třesou!

PRODEJNÁ

Zahraniční bankéři
investují hbitě,
dřív než český majetek
zajde na úbytě.

Železnice, letiště
prodáme vám hravě,
k tomu obě atomky,
lesy na Šumavě.

Poslední též pivovar
střelíme vám levně,
taky všechny dálnice
středem naší země!

VESNICKÁ

Smiluj se nad vesničany
Kalousku náš vezdejší,
ať alespoň chleba mají
o kapánek levnější!

Obilí nám vyrobili,
rodné lány osili,
netrestej je za to svými
daňovými paskvily!

KANDIDÁTSKÁ

Kandidáti na český trůn
horlivě se hlásí,
slibují nám modré z nebe,
blahobytné časy.

Těžko jim však možno věřit,
že nastane změna,
když je naše milá země
zcela rozkradena!

ROZKRÁDÁNÍ ZEMĚ

pokračuje zdárně,
Edvard Beneš v hrobě
obrací se marně!

MINISTERSKÁ

Až se stanu ministrem,
budu se mít k dílu,
z korupcí si postavím
nejmíň jednu vilu!

Také druhé období
moc se budu snažit,
hotýlek si pořídím
na chorvatské páži.

A až budu premiér,
nezahynu v bídě,
tři hotely zakoupím
přímo na Floridě!

SIROTČÍ

Pan Rath nebyl
žádný James Bond,
vydělával jenom
na volební fond.

Při činu ho chytil
bdělý Kubice,
Pospíšil ho zavřel
do své věznice.

Zřekla se ho ihned
jako sirotka
jeho rodná strana,
Hašek, Sobotka.

NEVEŘEJNÁ

Dvacet nejbohatších
mužů v Česku vládne,
přitom nemusí mít
vládní funkce žádné.

Jejich miliardy
za ně mluví samy, 
ani netouží být 
veřejnosti známí!
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TVÁŘ VYTOUŽENÉ SVOBODY

Svoboda nám rozkvétá,
jenže s kosmetickou vadou.
Ti, kteří kradli léta,
dneska dvojnásobně kradou.

STOKA KARIÉRISMU

Je to vskutku až k nevíře!
Jsou to lidi či krysy?
Dnes kálejí do talíře,
z něhož dlabali kdysi.

Pokud z vyžraného chlíva
ještě něco zbývá.

KOHO VLASTNĚ VINA?

Dnešní noví poslanci a politici,
obohatili starou tradici:
Kauzy, skandály a vulgaritu,
tu veřejně, tu ve skrytu,
zběsilost, urážky i intriky,
učinili základem své politiky.

Chybí ještě boje na pěsti,
aby dovršili všenárodní neštěstí,
které v dnešní zlé době,
spáchali jsme, my voliči, sami na sobě.

A PAK JIM VĚŘTE

Ve sněmovně hrdě řek,
muž z čeledi veverek:
„Ač už nejsem v ministerském klíně,
dál budu bojovat proti špíně.“

Jak bojoval za pár chvilek dál?
Hrdě pro tu špínu hlasoval.

KDO ŽERE?

Asi neměli už stání,
aby nám ti vládní páni,
nesdělili, že jsme rozežráni.

Zřejmě v rozpočtovém klání,
mysleli, že lež je uchrání
před faktem, že oni jsou už přežráni.

NÁJEMNÉ LOUTKY

Voliči, jen si zrak protři.
Tvůj hlas přec dostávají kmotři,
kteří svými politiky potají
na provázku hýbají.

KOLEDUJÍ SI

Razantní hlas - vox populi
vládě zřejmě nestačí.
Dát razantně po papuli,
efekt by byl jinačí!

CO POLITICI NEVĚDÍ

Základním problémem,
kterým člověk žije,
je ten, čeho je mu třeba.
Ne, zda je demokracie,
ale zda je chleba.

MODLITBA

Panebože, jenom ať se nestane,
aby čeští křesťané
církvi katolické dovolili
dodrápat se k tajenému cíli:
aby jako v době temna, noci
stala se ve státě politickou mocí!
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Jiří Stano
Novinář, reportér, prozaik a satirik Jiří Stano, mj. spoluzakladatel
Unie českých spisovatelů, patří k nestorům české literatury
(nar. 29. 1. 1926 v Ostravě) a je čtenářům sdostatek znám. Jeho
poslední knížka, kterou opatřil názvem-nenázvem, tedy KNÍŽKA
BEZ NÁZVU (Futura Praha 2011, ilustroval Milan Stano, 113 str.)
nese podtitul Epigramy a satirická próza z let 1990–2011.           

Alexej Mikulášek Kresba: Milan Stano



KDO ŽERE?

Asi neměli už stání,
aby nám ti vládní páni,
nesdělili, že jsme rozežráni.

Zřejmě v rozpočtovém klání,
mysleli, že lež je uchrání
před faktem, že oni jsou už přežráni.

Nájemné loutky
Voliči, jen si zrak protři.
Tvůj hlas přec dostávají kmotři,
kteří svými politiky potají
na provázku hýbají.

KDO MAŽE, TEN JEDE

Můj fotr, ten žádný nápad nezvorá,
připlácí mi špičkového kantora.
Od té doby studium tak zlé už není,
jedničky mi píše bez zkoušení.

A CO VY?

Antika – ten dávný vzrušující svět,
ač měl na mne mocný vliv,
mnohé báje představiti jsem si nedoved.
Teď konečně vím, co byl ten Augiášův chlív.

JAK ZAJISTIT PARLAMENTU KVALITU

Jestlipak kdy přijdou časy,
které bychom mohli vítat,
aby se volební hlasy
mohly vážit místo sčítat?

HLAVU VZHŮRU!

Mravní kodex pravdu má, když hovoří:
Pro dobrou věc, ušlechtilé cíle,
nastane-li těžké zkoušky chvíle,
musí člověk umět snést i příkoří.

TŘETÍ ZVONĚNÍ

Kdepak jste, rytíři blaničtí?
Kdy už opustíte ten svůj kryt?
Nebuďte jak oni, nelidští,
vždyť už přece hůř nemůže být

VŽDY SI VĚDÍ RADY

Ztratit tvář, to pro ně není um -
připlazit se zavčas k novým korytům.
S vlky budou vždycky výti
političtí konvertiti.

STARÝ TRIK KAPITALISMU

Čím reakčnější režim,
čím větší lidem způsobuje bídu,
tím úlisněji
ohání se zájmy lidu.

SLOVA, SLOVA – SKUTEK UTEK

Politikům se vždy vyslovují snáze
sametové fráze,
nežli konat užitečné počiny
pro lid zbědované otčiny.

STARÝ TRIK KAPITALISMU

Čím reakčnější režim,
čím větší lidem způsobuje bídu,
tím úlisněji
ohání se zájmy lidu.

NOVÁ ŠLECHTA S NOVÝM ZNAKEM

Kdys šlechtici ve státě a společnosti,
co nosili krejzl, byli prví.
Pyšnili se, kdekomu ke zlosti,
modrou krví.

Dnes ti noví, oháknuti frakem,
honosí se, přejme jim to,
modrým ptákem.

JAK NA TO?

Dostat se mazaně k balíku,
chce mít fištróna i kliku.
A kámoše s moc vlivnými hlasy,
kteří tě nepošlou do basy.

Konto v bankách této pakáže
původ balíku pak zamaže.
Pak už stačí maska veselá,
která z lotra činí anděla.
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Národní kultura, umění i věda se zcela
logicky nemohou vyvíjet sami o sobě, to
by byla ve své podstatě záhuba, či konec
všeho toho specificky jednoznačně ná-
rodního. To věděli i někteří představitelé
národního obrození v 19. století. O to víc si
to uvědomovala ta chytřejší část kulturně-
společenská reprezentace nové Českoslo-
venské republiky po roce  1918. Praha se
tehdy stala přirozeným intelektuálním
centrem, kde se protínaly různé národní
i politické proudy Evropy. Tak se v podstatě
na pozadí různých vlivů koncipovalo to nové
české, v širším kontextu československé.

Je příznačné, že léta zlomová v naší
historii, léta rekapitulací, hledání nových, či
staronových východisek, přináší v našich po-
měrech jednu zásadní otázku. Tato otázka
se týká původu a orientace naší kultury, tedy
i jejího výchozího bodu, a tím je jazyk. Je
zřejmé, že Roman Jakobson, od jehož úmrtí
vzpomínáme právě letos 30 let, považoval
jednoznačně jazyk za základní atribut ná-
rodní kulturní specifičnosti. A tak příznačně
časopis Kvart uveřejňuje v roce 1947 jeh
slova: „Jednota národa je dána společnými

slovy, společnou cestou k Slovu a proto je
posvátná. Národy se liší slovy svých jazyků
a jsou spojeny Slovem, jež vyznávají.“

Roman  Osipovič Jakobson se narodil
v Moskvě v zámožné rodině. Celoživotně stá-
ly v centru jeho zájmu jazyky. Stal se před-
stavitelem strukturalismu a řadíme jej
mezi nejvýznamnější  představitele lingvisti-
ky 20. století. Mezi dvěma válkami pobýval
v tehdejším Československu, kde podstatně
ovlivnil rozvoj strukturalistické školy, byl
spoluzakladatelem Pražského lingvistického
kroužku. Jeho stopy, význam, nejen ryze
odborné činnosti, ale i obecně kulturně
politické práce jsou zřetelné a respektované
dodnes.

Po druhé světové válce odešel do USA, kde

přednášel na univerzitách a publikoval
odborné i kulturně-politické stati. Umírá
v Bostonu v USA.

Roman Jakobson právě prostřednictvím
slova, řeči a jazyka se zamýšlí nad problé-
mem kulturně-politické orientace českého
národa. Tento problém je žhavý dodnes, a to
i na počátku 21. století. Deklarativně se
okruh těchto otázek dá jednoznačně defino-
vat jako: „Východ nebo západ?“ V roce 1945,
kdy se nad ním zamýšlel Jakobson, byly
tyto otázky silně rozjitřené přestálými zku-
šenostmi z německé okupace. Jakobson se
opírá o prostudovanou literaturu, o osob-
nosti, pro které byl tento problém určující.
Klade důraz na národní cítění – vidí v něm
jistý boj proti universalismu, naději v mnoho-
značnosti kulturního rozvoje v jazykové
jedinečnosti.

Zde se opírá v kontextu českých dějin na-
příklad o výroky kališníka Pavla Stránského,
která pronesl v předvečer Bílé hory: „Cizí
jazyk cizí jho a cizí jeho porobu pak
brzkou národu zkázu nese, ano i hanbu
věčnou plodí.“ Samozřejmě, že další pří-
klady nachází u Dalimila, také v Dekretu
Kutnohorském u Bohuslava Balbína a přede-
vším u Františka Palackého a T. G. Masaryka.   

Příkladů, které využil Roman Jakobson
je velké množství a známe je z literatury,
kdy se tento problém objevuje ve vzpomína-
ných společensko-historických souvislostech.
Jakobson má však především jeden cíl, a to je
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popírání nařčení poplatnosti české vědy
z německých vlivů. Znovu opakuji, že tento
postoj je v roce 1945 zcela pochopitelný.
V časopise Kvart pak uveřejňuje tato slova:
„Nepřekvapuje, když v Německu z ne-
znalosti anebo spíše z vědomého igno-
rování tisíciletého vývoje bývá národní
uvědomění Čechů prohlašováno za pou-
hou odnož novodobých německých uče-
ní filosoficko-historických.“  

Jakobson jde tak daleko, ve svém deklaro-
vání východní orientace české kultury a čes-
kého národa, že se opírá a poukazuje na
názory J. A. Komenského, který viděl pro
Západ ideální jazyk angličtinu, nebo fran-
couzštinu, pro Východ  ruštinu. Jakobsonova
odpověď na otázku „Západ nebo Východ“
v orientaci české, či československé kultury
je jednoznačná, je to Východ. V této souvis-
losti bychom neměli opomenout například
myšlenku Eduarda Beneše, který význam čes-
koslovenské republiky viděl v určité funkci
mostu mezi východem a západem. Musíme si
však uvědomit, že to byla jen jedna z mnoha
otázek, témat, kterými se Roman Jakobson
zabýval.

Roman Jakobson měl vytříbený smysl
pro konkrétní umění, zvlášť pro poesii byl
také v osobním kontaktu s řadou básníků,
z nichž někteří byli jeho osobní přátelé, ja-
ko například Vladimir Majakovský, Velemir
Chlebnikov, z českých umělců pak Vítězslav
Nezval, Konstantin Biebl, Jaroslav Seifert.

Mladá česká avantgarda se velmi brzy
spojila se členy Pražského lingvistického
kroužku. Společně zastávali přesvědčení
o poslání  jazyka, kde jej chápali ve funkcio-
nální dimenzi, proti tradičnímu jazykovému
brusičství. Jakobson a jeho souputníci se
svým zájmem o sémiotiku  měli velmi blízko
ke konkrétní poetistické a surrealistické
tvorbě. Tak například Vítězslav Nezval věno-
val právě Romanu Jakobsonovi sborník veršů
Zpáteční lístek.

Osobnost a celá  tvorba Romana Jakob-
sona, jeho vliv na konkrétní uměleckou
tvorbu a především na teoretickou reflexi
zanechala velmi podstatnou stopu v českém
– v širším kontextu československém – kul-
turním dění. Tak se tedy svým způsobem
stává součástí naší národní tradice, našeho
kulturního dědictví.
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Slezsko-polská cantilena inhonesta
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Dialogy Český spisovatel, Praha, 1993
Poetická funkce H+H, Jinočany, 1995
Cyrilometodějské studie (soubor statí 1945–69) Euroslavica, Praha, 1996
Z korespondence Paseka, Praha, 1997
Formalistická škola
a dnešní literární věda ruská: Brno 1935 Academia, Praha, 2005 



Právě toto jeho dílo, které podle statistik
UNESCO je největší jezdeckou sochou na
světě, tvoří výraznou siluetu, kterou mů-
žeme „přečíst“ ze všech úhlů pohledů
téměř z celé Prahy. Vždy je patrné, že se
jedná o statnou mužskou figuru sedící na
podsaditém koni. V této souvislosti se nemo-
hu zbavit jedné otázky, a to, do jaké míry
to byl promyšlený autorův záměr, tato
jedinečná čitelnost, rozpoznatel-
nost, jeho jezdeckého po-
mníku.

Letos na podzim to je
již 70 let, kdy v Praze
zemřel doslova jeden z kla-
siků českého sochařství Bo-
humil Kafka. Narodil se v roce
1878 v Nové Pace. Jeho život-
ní nasměrování logicky směřo-
valo k velkým úkolům, které jej
čekaly.

Absolvoval Odbornou so-
chařskokamenickou školu
v Hořicích, dále pokračoval
na Uměleckoprůmyslové škole
u Stanislava Suchardy, aby svá stu-
dia završil u J. V. Myslbeka na
Akademii výtvarných umění.

Své výtvarné zkušenosti
získával také v Paříži, stal
se členem Société du
Salon d’Automne. Byl
členem prestižního
uměleckého spolku
Mánes, pedagogicky
působil na Umělec-
ko-průmyslové škole

a od roku 1925 na Akademii výtvarných
umění. 

To je v podstatě výčet funkcí a umělecko-
společenského působení Bohumila Kafky.
U umělce však jde o něco podstatnějšího,
a tím je vlastně jeho umělecký, výtvarný
odkaz.

Kafkova ranná tvorba patří k těm nej-
hodnotnějším dílům českého seces-

ního symbolismu. Jsou to jak díla
z jeho pařížského pobytu například
Hasnoucí hvězdy, Šílení, zvlášť pak
vynikající socha Somnambuly. Další
Kafkova tvorba se vrací k realistic-
ké tradici, bezesporu ovlivněna
tvorbou J. V. Myslbeka.

Toto vidění světa se přede-
vším týká již vzpomínaného

pomníku Jana Žižky. Osudy
této plastiky jsou zvlášť dra-
matické. Pomník vznikal
v období okupace, kdy byl
po částech ukrýván. Byl
instalován až po Kafkově
smrti a tak bohužel autor
neměl možnost své dílo
vidět v jedinečné konste-
laci pražského prostředí.
Díky němu má Praha
spolu se Zázvorkovou
stavbou památníku jedi-

nečnou, impozantní
siluetu.
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Ne každému umělci se podaří, aby se jeho dílo stalo do-
minantou, aby shlíželo na takové město jako je Praha.
Sochař Bohumil Kafka měl to štěstí. Jeho jezdecká socha
Jana Žižky se dívá  již víc než půlstoletí z návrší  Vítkova.



Jsou jména, která žijí ve společenském
vědomí navzdory různým politickým po-
měrům. Bohužel mnohá tato jména si to
ani nezaslouží. Jsou však i taková, která
se v toku času ztrácejí a taky si to ne-
slouží, ale právě z opačných důvodů.
Mezi ty, na které se v jistých souvislos-
tech zapomínalo a zapomíná patří
i František Kovárna.

Šíře jeho zájmů byla téměř bezbřehá
zahrnovala jak oblast umělecko-historickou,
tak i problematiku obecně esteticko-filoso-
fickou. Za přímou součást svého působení
považoval zpřístupnění výsledků  svých úvah
v odborném, ale i denním tisku. Patřil k té
generaci teoretiků, kulturních pracovníků,
pro kterou bylo samozřejmostí seznamovat
s výsledky své odborné práce tu nejširší veřej-
nost.

K nejznámějším Kovárnovým  pracem, kte-
ré mají svou stálou hodnotu, patří studie
„Malířství ornamentální a obrazové“, jeho
habilitační práce vydaná v roce 1934. Tedy
v podstatě úvahy nad podstatou a specifič-
ností uměleckého díla a všeho toho estetic-
kého mimo umění.

Hluboké vzdělání, schopnost vystihnout
problém Kovárna zúročuje ve válečných le-
tech  a ve třech poválečných rocích. Do jeho
erudice zároveň také do nemalých organi-
začních schopností vkládá odborná i nejširší
kulturní veřejnost velké naděje. V roce 1946
byl jmenován profesorem estetiky na nově
založené Pedagogické fakultě UK. Bohužel
však v roce 1948 emigruje nejprve do
Německa a Francie, v roce 1952 pak umírá
v New Yorku. 

Léta válečná a období do jara 1948 zna-
menaly v Kovárnově profesním  i občanském
životě periodu velkého vypětí. Vydává v pod-
statě v průběhu několika let své stěžejní

práce, v kterých řeší tradiční problematiku
estetiky spolu s aktuálními problémy převrat-
né doby.

V roce 1941 to jsou Výtvarné epištoly,
v kterých si klade doslova fundamentální
otázky, které překračují „pouhou“ orientaci
na výtvarné umění. Jde především o kladení
odvážných otázek a hledání netradičních
odpovědí, jedná se snad nejvýstižněji řečeno
o problematiku sociologie uměleckého díla,
a to nejen v tradiční poloze ověřených hod-
not, ale uměleckého díla doslova současné-
ho. Řada otázek, které v těchto epištolách
řeší, navazuje na předcházející Kovárnovy
studie. Nová doba však mnohem dramatičtě-
ji klade otázky. Základní problémy umění se
v nových vztazích jeví jinak, než v relativně
poklidných letech třicátých. Kovárna to také
jasně ve svých Epištolách deklaruje: „Zvláště
u nás nejde odkládat věci na zítřek a žít ze
dne na den, neboť tady, na této půdě nejde
o umění, ale o to, zajistit život národa na
všech úsecích. A nic – a zejména ne život
národa nelze zajistit tupostí, ale vlastním
podílem na odpovědi, k níž se prodírá náš
čas. Pouhé bytí bylo by živoření, jedění chle-
ba bez práce a proto luxus, který by musil
život dříve nebo později vymýtit “.

Výtvarné epištoly, jejichž dopsání je dato-
váno 7. března 1941 v Bezmíří patří bezespo-
ru k těm teoretickým spisům, které se sice
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zabývají otázkami „současnými“, tedy dobo-
vými, ale otevírají problematiku mnohem
širších souvislostí. Právě v odstupu více než
šedesáti let je nám tato skutečnost náležitě
zřetelná. Za zvlášť podnětné považuji
Kovárnovy úvahy o čtení výtvarného projevu
o jiném postavení oka díky kultuře písma
a pak zvlášť o vztahu času a výtvarného
projevu.

S oběma těmito problémy se v následující
literatuře nesetkáváme. Především Kovár-
novy úvahy o možném „zániku“ výtvarného
umění právě v důsledku jeho nečasovosti.
Kovárna již ve 40. letech rozpoznává promě-
nu vztahu společnosti a tedy i individuí
k času, která není vázána na žádný filosofic-
ký koncept či politickou doktrínu.  Citlivě za-
znamenává zrychlující se tempo jakýchkoli
vjemů a s tím související stále menší schop-
nost vnímat cokoli statického.                         

Výtvarný projev ve svém tehdejším tradič-
ním pojetí byl statický, a tím také nečasový.
V jistém slova smyslu další vývoj výtvarného
umění se v některých svých projevech posou-
vá  právě do časovosti, jakoby si uvědomoval
Kovárnovo varování. Myslím tím různé proje-
vy, jako například akční umění se všemi svými
podobami a peripetiemi. Bezesporu patří
tento text v kontextu autorovi práce, ale
i obecné uměnovědné produkce, k stále vel-

mi podnětným. Kovárnovi se v těchto epišto-
lách podařilo  odkrýt a načrtnout řadu pro-
blémů, z nichž mnohé konkrétně vyvstaly až
o mnoho let později, v naprosto jiné spole-
čenské i umělecké situaci.

V podstatě tyto otázky cítil jakoby v před-
stihu. Když bychom si položili otázku, co by-
lo pro Františka Kovárnu charakteristické, je
to jeho celoživotní hledání a s tím spojená
schopnost odkrývat současné problémy. Tak
v krátké době publikuje například studie
Budování našich výtvarných tradic, O sebeur-
čení našeho malířství, Listy mrtvému příteli,
a řadu časopiseckých textů.

V roce 1946 vydává pohotově nakladatel-
ství Melanrich výběr těchto článku nazvaný
O kulturu socialismu, které Kovárna uveřej-
nil v posledních dvou letech, tedy v rozpětí
let 1945–1946, především na stránkách
Svobodného slova, Svobodného zítřka, ale
i v rozhlase. 

Tyto studie dokumentují, jak složitě se
vyvíjely názory na základní otázky kulturní
politiky. Jak často se nesla diskuse v ostrém
až konfrontačním tónu. Avšak bezesporu
tato léta, kdy se diskutovalo, byla léta
podnětná – a to i když nedocházelo ke
shodě – a možná, že právě proto. Na rozdíl
od let, kdy byl presentován jeden neomylný
názor.
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Výbor národní kultury
srdečně zve na

KONCERT
ČESKÉ A SVĚTOVÉ
KLASICKÉ PĚVECKÉ

TVORBY

Politických vězňů 9, Praha 1,
č. dv. 153

29. 11. 2012 od 17 hodin
Vstupné dobrovolné

Výbor národní kultury
srdečně zve na

KULATÝ STŮL
NA TÉMA

AKTUÁLNÍ OTÁZKY
SOUČASNÉ KULTURY

Politických vězňů 9, Praha 1,
č. dv. 116

8. 11. 2012 od 17 hodin
Vstupné dobrovolné



K jedinečným postavám českého
estetického myšlení patří Miroslav Tyrš.
Přesto, že působil na akademické půdě
kladl si cíle, jejichž deklarování by-
chom spíše hledali vně akademického
světa, ve sférách programové či praktic-
ké estetiky. Jeho vize vzájemné propoje-
nosti duchovních a tělesných kvalit,
které vychází, a zároveň jsou také za-
střešována estetickým viděním světa, je
stálou inspirací odborných úvah, stejně
jako výzvou pro společenská řešení.

Tyrš zasáhl do českého estetického myšlení
velmi výrazně, a to především svou orien-
tací na otázky týkající se sociálních pro-
blémů umění. Nejde tady o sociologii umění
v pravém slova smyslu, ale úvahy Miroslava
Tyrše jistě přispěly k jejímu pozdějšímu rozvi-
nutí. Jeho estetické a umělecko-historické
nasměrování vycházelo z poučení H. Tainem,
J. Ruskinem, W. Morrisem, A. Schopen-
hauerem a také J. M. Guyauem. Jeho orien-
tace, jeho esteticko-filozofická východiska
se tak stala jistou protiváhou k herbartovské
estetice. Tyršův estetický a uměnovědný zá-
jem byl velmi široký. Zahrnoval problematiku
umělecko-historickou, umělecko-teoretickou
i prakticko-kritickou.        

Nejvýznamnější přínos M. Tyrše lze z dneš-
ního hlediska vidět v jeho originálním sociál-
ním přístupu k problémům estetiky a dějin
umění. Na tento rys Tyršova přístupu upo-
zornili například J. Král, J. Tvrdý, v pozdějších
letech pak Pospíšil a další. Tyršovy estetické 
úvahy směřují k jeho životní filosofii, tak
mocně inspirované antickými vzory, ideálem
kalokagáthie, kde jedna z nejvýznamnějších
kategorií byla harmonie.

Organické spojení estetického a etického
hraje v jeho sociálním přístupu k umění
určující roli. A právě tato svá východiska,
své estetické ideály měl možnost realizo-

vat v praxi jako spoluzakladatel Sokola, od
roku 1862 jako jeho náčelník. Ideály kalo-
kagáthie prosazoval nejen za katedrou
pražské techniky a stolice dějin umění na
české filosofické fakultě, ale naprosto
konkrétně i v tělocvičnách. Smyslem byla
výchova jedince k celkové duševní i tělesné
harmonii na základě Aristotelovy jednoty
v rozmanitosti.

V dopise z roku 1870, adresovaném sestře-
nici, můžeme vyčíst jeho životní krédo:
„Předsevzal jsem si především ujasnit a pro-
hloubit estetický význam tělocviku, a to jak
tělesnou výchovu jednotlivcovu, tak cvičení
a pohyby, tak i souborný a jednotný dojem
cvičení společných. Vnésti v toto všechno řád,
založený na pojmu krásna, podrobit to záko-
nům, které též tvoření umělecké ovládají, to
budiš prozatím předním úkolem, pro který
slovem psaným i mluveným chci pracovati.
Co jsem svými uměnoslovnými studiemi zís-
kal pro ujasnění všeobecných zákonů krásna,
to budiš uvedeno v soustavu pro umění tě-
locvičné všeobecně i do všech podrobností.
Není to jistě všední úkol takto vnésti do
národa cit pro krásnou, zušlechťující mysl“.
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Miroslav Tyrš
(17. 9. 1832–8. 8. 1884)
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Ve svých důsledcích si M. Tyrš nedovedl
představit separovaný svět těla či ducha.
Umění pak v tomto vztahu hraje harmoni-
zační úlohu.

Jako mladočech se také účastnil aktivně
politického života. Na universitě vyhlásil
přednášky z dějin umění, k estetické proble-
matice – kterou považoval za završení svého
snažení – se připravoval. Tragická smrt však
nedovolila Miroslavu Tyršovi plně rozvinout
organizační i vědecké záměry. Jako umělecký
historik je autorem například velmi zdařilé
monografie o Jaroslavu Čermákovi. Habi-
litační spis, který v roce 1882 obhájil, nesl
název Laokoon.

Představy Miroslava Tyrše o prosazování
umění a estetického přístupu k životu zapus-
tily hluboké kořeny právě díky rozšířenému
sokolskému hnutí. Jeho ideál sportovce
a sportovního hnutí se bohužel diametrálně
liší od dnešní reality z počátku 21. století.
Sport a jakýkoli tělovýchovný projev chápal
jako možný vysoce estetický zážitek. Právě
estetická dimenze společně s etickými zása-
dami hrála zde naprosto dominantní roli.
Sokolské hnutí nemělo za cíl jen rozvoj
tělesné schránky, ale všestranný rozvoj
osobnosti, a to právě prostředky estetickými.
V pravém slova smyslu se zde jednalo o tě-
lesnou kulturu.
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Duka u Sokolů
Letos jsme si připomněli 150 let existence Sokola. Kardinál římsko-katolické církve

Dominik Duka se zúčastnil I průvodu Sokolů  a rovněž pro ně odslouži mši, kde mimo ji-
né uvedl: „Jsem rád, že jsem vás mohl uvítat v naší katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha,
abych spolu s vámi, bratři a sestry, z domova i z daleké ciziny, společně vyznal velikost lid-
ského údělu, velikost člověka, bytosti, která je určena, jak jsme slyšeli z knihy Moudrosti,
k nesmrtelnému životu. Evangelistický úryvek o vzkříšení dcery Jairovy nám říká, že ani
smrt nezadusí život, čistý a krásný, život v lásce rodiny a společnosti. Stejně tak ani zloba
nacismu a komunismu nezlomila a neusmrtila vaši víru v hodnoty a ideály.“

Pan kardinál pak zdůraznil, že sokolové bývali hlavními tahounem prvního, druhého
i třetího odboje:

„Tváří v tvář skutečnosti vás prosím, vydejte se na cestu čtvrtého odboje. Povstaňme
k odporu proti malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmi je zapotřebí říct NE
lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a po-
hrdání společností, národem i naší vlastí.“

Ano. Hlas lidu, hlas Boží.

Letní rozjímání kardinála Duky na setkání na čestném pohřebišti obětí mi-
nulého režimu z let 1948–1989, v pražských Ďáblicích dne 26. června 2012:

„Stojíme zde na místech, kde jsme svědky, že nenávist k druhému člověku šla až za hrob. 
Žaluji tomu, ke kterému mnozí marně volali a spínali ruce. 
Žaluji, že i dnes jsme svědky toho, že ti, kteří pohrdali právem a spravedlností, se nám
znovu vysmívají a sedí v lavicích institucí, které by měly být zárukou zákonitostí a práva
v této zemi“.

Pláče restitučně dobře, ale na špatném hrobě.
Co takhle spíše na hrobě Josefa II. nebo  T. G. Masaryka?



Prvním profesorem dějin filosofie
na české universitě se stal Josef
Durdík. Jeho zájem osciloval mezi
problematikou dějin filosofie a estetikou.
V roce 1871 se habilitoval prací „Leibnitz und
Newton“. Ale již v sedmdesátých letech 19.
století u něj převážil zájem o estetiku, jehož
výslednicí byla celá řada studií, především je-
ho „Všeobecná Aesthetika“ z roku 1875.
Právem lze konstatovat, že jej můžeme po-
važovat za prvního systematika v rámci dějin
českého estetického myšlení, který vycházel
z Herbartova odkazu orientujícího se také na
Charlese Darwina. 

Často bývá v literatuře nazýván eklekti-
kem a soustavným formalistou. Je pro něj
charakteristické statické pojetí estetiky, jeho
systém je pevně budovaný na formálních
základech, které se někdy v praxi dostaly
do rozporu s konkrétním živým uměním.
Angažoval se i v politickém životě, mimo jiné
funkce byl poslancem zemského sněmu. Jeho
hlavní dílo „Všeobecná estetika“ představuje
sumu 700 stran logického uceleného textu,
kde však mnohdy vítězí formalismus nad
historickou a živou uměleckou skutečností.
Právě jisté nepochopení například tvorby 
B. Smetany a Z. Fibicha jej dovedlo do
kontraverzí například s O. Hostinským či
F. X. Šaldou. Především od Šaldy si vysloužil
nelichotivé přízviska jako „okresní řečník“,
nebo dokonce „seladón okouzlující dámy
odkvetlou mužností “.

Josef Durdík se také pokoušel zavést
specifickou terminologii, která však nezapus-
tila hlubší kořeny. Citlivě rozpoznal různý
výklad například kategorie krásna, avšak je-
ho charakteristika se neujala. Jako například
jednoduchá krása, pro níž našel termín
lepokrásno, na rozdíl od krásna bohatšího
na vztahy, které nazval plnokrásno. Řada
jeho postřehů si ale zaslouží naši stálou
pozornost. V kontextu současného vývoje
umění a jeho teoretické reflexe je to na-
příklad Durdíkovo upozornění na kate-
gorii šerednosti, která se v určité konstelaci

a interpretaci může také i líbit.
Výrazně také poukázal na specifiku
umění z hlediska respektování jeho

účelu (zde lze nahradit termínem funkce),
kde tedy účelem umění je provozování krásy.

Již zmíněná „Všeobecná Aesthetika“ vyšla
v Praze v roce 1875 a představuje úctyhod-
nou práci, která v dějinách české estetiky,
a to především co do rozsahu, nemá zatím
konkurenci. Knihu věnoval „Slavné Umě-
lecké Besedě na důkaz dobré vůle a odda-
nosti“. V předmluvě charakterizuje svou
práci, její zaměření, jako pevnou soustavu
bez interesu o problematiku obecně či
speciálně uměnovědnou. „Než přece jest
dokonalým celkem a nevyžaduje jakéhosi
docelování zvláštními spisy o jednotlivých
uměnách…“
Rozsáhlá práce se dělí do třech celků:

– kniha první, O pojmu krásna,
– kniha druhá, Druhové krásna,
– kniha třetí, Krása ve skutečnosti.
Význam „Všeobecné estetiky“ je přede-

vším v jejím provázání úvah o kráse a umění
s celkovým stupněm kulturního vědomí.
Oleg Sus podstatu Durdíkova přístupu chápe
v odpoutání se od iracionality, v jeho
schopnosti odlišit estetické hodnoty od ji-
ných, v jeho touze po vědeckosti, soustav-
nosti, uzavřeném systému.

Když se zamýšlí nad podstatou krásna, vidí
ji takto: „Podstata krásna jest forma a dojem
z ní nutně vyplývající “.

Představa klasických vzorů musela se
v době, kdy ji Durdík prosazoval, setkat
s neporozuměním. Toto neporozumění nevy-
cházelo, tak jak bychom předpokládali,
z dnešních pozic, z odporu k jakémukoli
dopředu danému modelu, který ještě navíc
viděl Durdík v jisté klasičnosti, ale nesouhlas
s jeho pojetím kritiky pramenil z jeho igno-
rování národního programu. Bylo mu proti
mysli odkrývat a prosazovat v uměleckém
díle nějaké tendence „…čijeme-li záměr, tak
to rozladí“.
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Josef Durdík (15. 10. 1837–30. 6. 1902)

Věra Beranová



Touha po obnově olomoucké univerzity
se  spontánně projevila hned po osvobo-
zení Československa. První ji tlumočilo stu-
dentstvo.

Dne 9. listopadu 1945 došlo k zásadní-
mu usnesení vlády, která rozhodla o obnově
olomoucké univerzity. Toto stanovisko pak
den před památným 17. listopadem při vel-
kolepé manifestaci v Olomouci na starobylé
olomoucké akademické půdě tlumočil slav-
nostní formou Zdeněk Nejedlý.

21. únor 1946 se stal dnem památným.
Bylo to právě rok poté, kdy se v plénu
Prozatímního národního shromáždění roz-
hodovalo o obnovení vysokého učení v Olo-
mouci, po Karlově univerzitě u nás nej-
staršího, a kdy byla jednoznačně uzákoněna
obnova olomoucké univerzity se čtyřmi his-
torickými fakultami.

Funkcí prvního rektora obnovené olo-
moucké univerzity byl pověřen 30. dubna
1946 PhDr. Josef Ludvík Fischer, který se po
návratu z válečného exilu v Holandsku stal
děkanem Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně.

Do čela rozsáhlého, složitého a mimořád-
ně odpovědného budovatelského díla reno-
vační výstavby znovuoživené vysoké školy
byl nominován vědec velké odborné auto-
rity a širokých konexí ve vědeckém zahra-
ničí a zároveň neobyčejně silná osobnost
obdivuhodného pracovního, organizačního
a iniciativního elánu s upřímným vztahem
k Olomouci.

Josef Ludvík Fischer se narodil 6. listopadu
1894 v Praze. Po ukončení gymnázia
v Třeboni vystudoval Filozofickou fakultu
v Praze, obory čeština, němčina a filozofie.
V roce 1919 byl  promován doktorem filozo-
fie. Na Masarykově  univerzitě v Brně habili-
toval v roce 1927, v roce 1936 byl jmenován
mimořádným profesorem dějin filozofie
a roku 1938 pak řádným profesorem.

Na počátku
20. let působil
Josef L. Fischer
jako asistent
pražské Univer-
zitní knihovny. Jeho kulturně-politické po-
stoje byly velmi radikální  publikoval je
v Neumannově Kmeni a Červnu a tak nemo-
hl vyhovovat tehdejší představě o loajalitě
odborného-vědeckého univerzitního pracov-
níka. Byl přeložen do Studijní knihovny
v Olomouci, kde vlastně později skončil, a to
ze stejných příčin, jako i Bedřich Václavek.

Poznávání dialektického vztahu centra
a regionu z hlediska jejich funkce, produktiv-
nosti a receptivnosti nutilo Fischera k pře-
mýšlení o spjatosti demokratické kultury
a regionalismu jako pozitivních hodnotných
kategorií, na rozdíl od jejich protikladů
regresívních – nedemokratického centralis-
mu a provincionalismu. Toto své poznání
vyjádřil Fischer v publikaci Kultura a regiona-
lismus (vyšla v Knihovně Index 1930) a ze-
jména v brněnsko-olomoucké revui Index,
jejímž byl od r. 1929 trvale až do jejího
zániku v r. 1939 spolu s Bedřichem Václavkem
redaktorem.

J. L. Fischer nebyl marxista a komunista
v tradičním slova smyslu. Jako levicový
člověk v meziválečném období, ať v Olo-
mouci či v Brně, kam se z Olomouce v roce
1931 přestěhoval a působil jako docent
na Masarykově univerzitě, spolupracoval
i nadále s lidmi jemu blízkými, pokrokovými,
jako např. se spisovatelem Jiřím Mahenem,
hudebním vědcem Vladimírem Helfertem,
architekty Janem Vaňkem, Bohuslavem
Fuchsem, Jiřím Krohou, s advokátem dr.
Richardem Fleischnerem, akad. malířem
Jaroslavem Králem a zejména s marxistickým
kritikem, literárním teoretikem a sociologem
kultury Bedřichem Václavkem.

Na nově obnovené univerzitě a v rámci
filozofické fakulty byly v Olomouci velmi
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Josef Ludvík Fischer
(6. 11. 1894–17. 2. 1973)

Jaroslava Dvořáková



příznivé předpoklady pro rozvoj takových
věd, jako byla estetika a konkrétní vědy
o umění, včetně literární vědy a umělecké
kritiky. Vždyť v Olomouci působil jako
profesor estetiky od r. 1946 Bohumil
Markalous, známý pod jménem Jaromír
John. Z Markalousovy iniciativy vznikl na
fakultě kolektiv estetického semináře, jenž
rozvíjel záslužnou popularizační činnost
s hlavním cílem, bez mentorování a elitář-
ské výlučnosti, získávat veřejnost pro
vnímání umění, tj. pro výchovu uměním
k umění.

Tuto atmosféru, která byla tak přízni-
vá pro rozvoj myšlení o literatuře v šir-
ších mezioborových souvislostech, pomáhaly
utvářet na FF UP od roku 1947 Ústav dějin
umění, vedený prof. PhDr. Václavem
Richterem, a pracoviště hudební vědy a vý-
chovy, jehož podnětnou osobností byl  PhDr.
Robert Smetana, dlouholetý muzikologický
spolupracovník B. Václavka  v oboru folklo-
ristiky. R. Smetana společně s předním olo-
mouckým malířem a grafikem Aljo Beranem
měli podstatný podíl nejen na obnovení
olomouckého vysokého školství, nýbrž se
stali i blízkými spolupracovnníky rektora
J. L. Fischera. Aljo Beran je rovněž autorem
dodnes používaného loga Univerzity. 

Z rozsáhlé Fischerovy publikační tvorby
uvádíme alespoň některá díla: A. Scho-
penhauer, 1921; Filosofie, její podstata
a problémy, 1922; St. Simon a A. Comte,
1925, Základy poznání, 1930; Zrcadlo doby,
1931; Třetí říše, 1933; Krise demokracie, I-II,
1934; Věčný a časový úkol filosofie, 1935;
Naše národní tradice a česká filosofie, 1939;
Na cestu (Hrst projevů děkanových), 1946.

J. L. Fischer byl vynikajícím stylistou. Jeho
eseje mívají často básnický charakter. V roce
1994, k 100. výročí jeho narození vyšel
Pamětní tisk z autorova neopraveného stro-
jopisu, datovaného „Brno, prosinec 1955“
(vydala Katedra filozofie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně) pod názvem
Meditace o čase.  

Pro nedostatek místa nelze zde citovat ani
jedinou z jeho básní, aby byl čtenář přesvěd-
čen, jak Fischer v závěru své Meditace
uvádí: „...i filozof má právo být básníkem,
dovede-li jím ovšem být. Je-li vskutku

básníkem, pak by ani jeho meditace o čase
nepotřebovala komentáře“.

Stojí za úvahu, zda by tento napohled
jen útlý tisk, vydaný v jednotlivých listech,
obsahově filozoficky i básnicky natolik zá-
važný, mohl být alespoň menším nákladem
vydán těmi, kdo podle Fischera představují
ještě „zlidštěný svět“.

A závěrečná věta Meditace času: „Svou
životní rovnici vymezenou časem si ko-
neckonců vždy řeší každý sám na svou
odpovědnost.“

Josef Ludvík Fischer svými díly filozo-
fickými, kritickými i esejistickými zaujímá
významné místo mezi osobnostmi minulého
i současného kulturního a uměleckého živo-
ta našeho národa. 

Osobní vzpomínka

Jeden z úkolů našeho časopisu je doslova
střežit duchovní a kulturní odkaz, a to ve
všech rovinách: uměleckých, teoretických
i obecně kulturně-politických. Bohužel naši
autoři, přispěvatelé do našeho časopisu mají
stále plné ruce, či spíše plné počítače práce,
aby se pokusili zaplnit mezery, vzpomněli
ty osobnosti, kterým se jiná periodika moc
nevěnují. Mezi tyto osobnosti, na které se
zapomíná, patří i filosof, sociolog vysoko-
školský učitel, první rektor Palackého univer-
zity Josef Ludvík Fischer. Už v roce 1994 v do-
slovu k Fischerovu Sokratovi se ptá Josef
Zumr: „Kolik let ještě uplyne, než filozof
Josef Ludvík Fischer zaujme důstojné místo
v dějinách české kultury?“ 

Josef Zumr ne náhodu hovoří o české
kultuře, ve které má J. L. Fischer zaujmout
důstojné místo. Obecně kultura, kterou prá-
vě on chápal v tom nejširším slova smyslu,
byla vlastně cílem jeho celoživotního snaže-
ní. Proto se politicky angažoval, proto se
zasadil o znovuobnovení vysokého školství
v Olomouci, proto  šířil v zahraničí pověst
vysoké úrovně filosofického a sociologického
myšlení v našich zemích. V neposlední řadě
se s vzácnou trpělivostí a chápající kritičností
věnoval svým studentům.

Za pět jeho posledních studentů
promujících v roce 1970,

jeho poslední diplomantka Věra Beranová  
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Vzpomínáme Jaroslava Vrchlic-
kého, básníka, dramatika, překlada-
tele, kritika, uměleckého a kultur-
ního publicisty. Autora, jehož
dílo obsáhlo na osmdesát
svazků původní poezie, řadu
divadelních her, z nichž někte-
ré se stále udržují na českých
jevištích. Rozsáhlé je i jeho dílo
překladatelské. Vrchlický byl vřele
přijímán a ctěn, ale také stroze odmí-
tán. Ignorovat ho či míjet možné ale
nebylo. Nad jeho dílem se diskutovalo
a polemizovalo nejen v době, kdy žil a tvořil,
ale i v letech následujících, zejména u pří-
ležitosti jeho životních výročí. Osud
Vrchlického díla „věru není záviděníhodný,“
soudil v roce 1937 Julius Fučík. „….víme ales-
poň tolik, že nepochybně měli pravdu ti,

kdož jeho dílo oce-
ňovali jako „největší
dosud revoluci v čes-

kém kulturním
světě“ (F. X. Šalda) a viděli
v něm „nejbohatší strom, jaký
kdy vyrostl v Čechách, strom
přeplněný oslnivým ovocem
nejrůznějších barev a nejrůzněj-

ší chuti…“ (Vítězslav Nezval), jak
napsal téměř o půlstoletí později

Václav Stejskal, který také uspořádal výbor
z Vrchlického lyriky (Před branami Eldoráda,
Československý spisovatel, Klub přátel poe-
zie, Praha, 1983), do kterého zařadil i obsáh-
lé životopisné pásmo Život a dílo Jaroslava
Vrchlického v zrcadle dopisů, vzpomínek
a kritik.

Takže – čtěte Jaroslava Vrchlického.
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Jaroslav Vrchlický (17. 2. 1853–9. 9. 1912)

Hana Hrzalová 

JEN CHTĚL JSEM ŘÍCI...

Jen chtěl jsem říci, plný sladké touhy, 
jak bez tebe byl celý den mi dlouhý! 
Jen chtěl jsem říci, v denním tuhém boji 
oč lepší jsem, co hled jsem v duši tvoji. 
Jen chtěl jsem říci, kterak vždycky bude 
k mé písni lásky každé slovo chudé. 
Jen chtěl jsem říci, však ty víš to sama, 
že láska má tě nikdy neoklamá. 
Jen chtěl jsem říci – než mé všecko chtění 
líp vše to řeklo – tvoje políbení! 

VNADY ŽEN

Vždycky jiné, vždycky luzné – 
co tu verš a co tu rým !? 
Jedna v největším je malá, 
druhá velká v nejmenším. 
Jest jich jako planých máků 
na souvrati na poli, 
každému z všech pyšně kvetou – 
pouze tobě nikoli, 
a to přece - stoikem buď! – 
někdy hodně zabolí.

PÍSEŇ PO BOUŘI

Hlava ještě trochu těžká 
po té bouři, 
slunce kdes jen ještě mešká, 
z luk se kouří... 
Ňadra volněj oddychují 
po tom víru, 
obláčky snů tiše plují, 
předzvěst míru. 
Srdce živěji zas tluče, 
pokoj všude – 
pojď mi padnout do náruče, 
dobře bude. 

ZA TROCHU LÁSKY...

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu – ale v duši věčný máj,
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,
šel pouští – a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

Z díla Jaroslava Vrchlického
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S můzou je to podobné jako s ženou.
Někdo si s ní začne dřív a někdo (stydlivější)
později. Těžko říci, kdy si sám autor této
sbírky Karel Sluka začal s děvčaty, ale s (bás-
nickou) můzou začal obcovat až ve zralém
věku. Než se tak ovšem stalo, pokoušel můzu
trochu odlišnou. V polovině šedesátých let
minulého století byl organizačním motorem
začátků beatové kapely George&Beatovens,
ve které hrál na baskytaru. Tuto skupinu
Petra Nováka tehdy vlastně vymyslel on a to
včetně jejího diskutabilního názvu, kde se
nechal inspirovat anglickými beatovými
vzory té doby. Rozbíhající se kariéru v kapele
zpřetrhala vzápětí dvouletá základní vojen-
ská služba, na kterou musel nastoupit díky
předčasnému ukončení vysokoškolských stu-
dií. Po návratu z vojny už zpět do rozjetého
beatového vlaku nenaskočil. 

Dlouhé roky se věnuje malování, v po-
sledních letech vystavoval párkrát své olejo-
malby i v Galerii Futura, kde při té příležitos-
ti poprvé zazněla i jeho báseň, a to v podání
Milana Friedla. Na bývalého basáka beatové
skupiny snad až příliš tiše vypouští do světa
samizdatově vydanou sbírku poezie „Kiosek
se sny“, která se do širšího povědomí ovšem
nedostala. Vědělo o ní totiž jen pár zasvěce-
ných přátel. Nyní tedy přichází autor, ročník
1945, se svou skutečnou prvotinou „Taková
ztráta studu... a jiné básně“ (vydalo naklada-
telství Orego v edici PmD/Orego v roce 2011).
Jedná se o rozsahem nevelkou básnickou
sbírku (obsahující mimochodem i několik
básní z jeho samizdatového opusu), která
je rozdělena do dvou částí. V té první se au-
tor věnuje občanské poezii, ve druhé spíše
intimní lyrice. 

Úvodní báseň této knihy se jmenuje
„Návrat domů“. Již název sám evokuje vzpo-
mínku na stejnojmenný americký protiváleč-
ný film, odehrávající se ovšem v době špina-
vé americké války ve Vietnamu. Zatímco ve
filmu se ochrnutý válečný veterán vrátí živý

– byť na vozíku – do USA (předobrazem byl
seržant US Marine Corps Ronald Kovic těžce
zraněný v bojích s partyzány Vietkongu
v Jižním Vietnamu), tady v básni se vrací ze
současné války v Iráku americký seržant
letecky expres domů v zinkové rakvi pokryté
americkou vlajkou: „Víš, co tě čeká, seržan-
te? / Delegace ctihodných – právě se vrací
z kostela / A parta s mávátky / Řeč drží sám
guvernér / Zase ty obehrané pohádky / O cti
a svobodě / Tvůj odkaz nepřijde nazmar!“
Báseň ani ve svém závěru nepřestává
být ironická ke kamarádům českého pravdy-
láskového bratrstva, kteří sídlí za Velkou
louží: „Zde leží seržant Johnny Smith / Sláva
mu! Sláva mu! AŤ ŽIJE! / Podepsán prezident
a vláda USA s.r.o. / Výhradní dodavatel de-
mokracie/ Kamkoliv / Kdykoliv / (Žádejte
prospekty!)“. Čestné salvy u hrobu. Konec
a zvonec. Jen na rozdíl od Rona Kovice, ze
kterého se díky prožitému peklu stal zapá-
lený protiválečný bojovník, tento seržant
nedostal šanci Velkou lež spojenou s Velkým
podvodem prokouknout. 

Do zaměřovače autorova pera se pak
dostává i duševní obzor maloměšťáka, kte-
rý si nevidí dál než na špičku vlastního
nosu, který se zajímá jen sám o sebe („V res-
tauraci“). 

Další báseň je vzpomínka na českého bás-
níka Konstantina Biebla, ke kterému autor
vzhlíží s obdivem nejen pro jeho protiváleč-
nou a sociálně orientovanou tvorbu („Malé
requiem za Konstantina Biebla“).

Hlava římskokatolické církve Slukově
pozornosti také neuniká. V minulosti Jo-
sefa Ratzingera je cosi hnědé, schované
kdesi hluboko pod jeho sutanou a ornátem,
zamlčené v jeho poselstvích Městu a Světu,
ba dokonce zatloukané jeho vatikánským
mluvčím: „Pan Hitlerjugend / mešní víno
chlastá / a bůh – ten packal / kdesi okouní“
(„Jak dlouho ještě?“). Od roku 1943 navíc

TAKOVÁ ZTRÁTA STUDU... A JINÉ BÁSNĚ
Jan Poláček
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sloužil dnešní papež Benedikt XVI. jako
příslušník protivzdušné obrany nacistického
Německa. Autor zde v básni také vyslo-
vuje obavy z šíření hnědé nákazy nejen
v české kotlině. Neonacisti a fašisti pochodu-
jí ulicemi měst. (Fašistoidní tendence existují
dávno i v USA, v údajné baště demokracie).
Zakončení básně je latinsky, v překladu: „Jak
dlouho ještě budeš zneužívat, Catilino, naši
trpělivosti?“, což je část slavné řeči, kterou
pronesl již před mnoha staletími konzul
Cicero v římském Senátu směrem k vůdci
chystaného spiknutí, kterého obvinil, že
touží vyplenit Řím a celý svět krveproléváním
a pálením.

„Rozhovory v metru“ stojí na odposlech-
nutém hovoru mladého páru a jejich slovní-
ku, který je zde zachycen ještě velice de-
centně. Skutečnost bývá horší, člověk se
nejen v MHD občas nestačí divit tomu, co
nedobrovolně vyslechne: „Co zíráš, krávo,
vystupujeme / něžně jí oslovil přítel / Se ne-
poser idiote / odvětil anděl/ usmívaje se
přelíbezně / Ukončete výstup a nástup / dve-
ře se zavírají / Příští stanice Anděl / Kráva
s idiotem vystoupili“. Autor nechce být jen
– byť citlivým – pozorovatelem, ale nechce
být také jen nějakým planým moralistou či
samozvaným soudcem. Mladé lidi proto nijak
neidealizuje, ale ani jim nenasazuje psí hlavu
či nad nimi neláme hůl. 

V básni „Humanisti“ vidíme, kdo básní-
kovi mimo jiné pije krev, a co mu na
kapitalistické současnosti plné křiklavých
rozporů také vadí. „A zatímco redaktoři
zpovykaní / z rádia vyjí pravdy a lásky / na
rohu naší ulice / dva mladíci / s blonďatými
vlásky / ukopali k smrti / bezdomovce“. Ano,
tak to také chodí ve zdejších luzích a hájích
(dříve mlékem a strdím oplývajících) v době
dnešní, takzvaně postmoderní.

V části sbírky věnované intimní lyrice do-
kazuje autor, že i ta je mu blízká. Třeba
v poetické vzpomínce „Asi“ na letmé setkání
s půvabnou dívčinou, vlastnící mahagonové
vlasy, která ztratila Na Můstku dole v metru
(úmyslně?) lísteček s telefonním číslem.
Vypravěč v básni pak večer o ní (marně) sní.

Telefon nikdo nezvedá. Ale kdo ví, co to
bylo vlastně za číslo. Možná nebylo ani její. 

O problému hledání, nalézání i nenalé-
zání je báseň „Jak jsem tě našel“. Teprve
když nalezneme toho druhého, nalezne-
me sami sebe. „Tak dlouho pršelo do polí /
tak dlouho čekáš, co vzejde / z rozorané
brázdy / Až dnes / na samém dně / deštěm
omytý / blýskavý vltavín / Ty“. Kdo čeká, ten
se (někdy) dočká. Trpělivost růže přinášet
může.

Tato prvotina je zajímavým seznámením
s tvorbou autora, který – ač se zatím spíše
hledá a možná si i moc nevěří – již ví, co
chce říci a většinou i jak to říci. Je ale pořád
lepší si třeba příliš nevěřit, a psát dobré
básně než naopak. Možná to chce se příště
vyvarovat také některých dnes již skoro ne-
používaných, zastaralých (knižních) výrazů. 

Na závěr své básnické sbírky si autor vy-
střihne i klasický básnický útvar – sonet,
s názvem „O prázdninách“, ze kterého na
nás dýchne atmosféra plná letní pohody. A je
tu babička, těšící se díky prázdninám ze
svého vnoučka školou povinného. Slunce na
obloze i slunce v duši. A jedno přání, ať pak
na ní vzpomene si. Milá tečka za knihou,
kterou doprovází několik fotografií a pár
drobných kreseb samotného autora.

Věřme, že Karel Sluka (básnickou) múzu
nepřestane pokoušet ani do budoucna. Že
i přes své pochybnosti o smyslu básnické
tvorby v dnešní době (které ho trápí), nere-
zignuje a nezařadí se do davu, který nemá
jméno, je hluchý a slepý, snadno manipulo-
vatelný a ovladatelný. 

Jak napsal ostatně sám autor v jediné
bezejmenné básni této knihy o současné
době, které zřejmě nemůže přijít ani na
jméno: „... a zástupy nevidomých / se daly
na pochod / Ale pozor! / Pošetilí básníci / stá-
le ještě / vidí…“
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Usnesení představenstva
Výboru národní kultury ze dne 13. 6. 2012

PŘEDSTAVENSTVO VNK:
1. Schvaluje:

– Zprávu o činnosti VNK v roce 2011 a v prvním čtvrtletí 2012 – Pavel Novák,
– Zprávu o hospodaření v roce 2011 a v prvním čtvrtletí 2012 – Eduard Kvasnička,
– Náměty činnosti na druhé pololetí 2012 – Věra Beranová,
– Věra Beranová a Jaroslav Kratochvíl získávají podpisové právo,
– Personální složení redakční rady zpravodaje Lípa: Věra Beranová, Ivana Blahutová, 

Jaroslava Dvořáková, Oldřich Hlinka, Vlastislav Hnízdo, Ivana Horová, Hana Hrzalová,
Jaroslava Komoňová, Zbyněk Kuchyňka, Jan Poláček, Vladimír Solecký, Jiří Stano, Jana
Svobodová, Karel Sýs; 

2. Bere na vědomí: 
– okamžitou rezignaci Pavla Nováka na funkce výkonného místopředsedy, vedoucího

sekretariátu a předsedy redakční rady zpravodaje Lípa k 13. 6. 2012,
– ukončení smlouvy o dílo Věry Krajmerové k 31. 8. 2012;

3. Volí:
– do funkce výkonného místopředsedy a vedoucího sekretariátu Dr. Jaroslava Kratochvíla 

s podpisovým právem,
– do funkce předsedy redakční rady Jana Poláčka s tím, že představením nové koncepce

Lípy převzal její vedení;
4. Ruší:

– podpisové právo Pavlu Novákovi a Věře Krajmerové;
5. Ukládá:

– doc. PhDr. Věře Beranové, CSc., předsedkyni VNK a Dr. Jaroslavu Kratochvílovi, výkonnému
místopředsedovi a vedoucímu sekretariátu VNK, aby o personálních změnách ve vedení VNK
informovali Ministerstvo vnitra České republiky,

– výkonnému sekretariátu, aby navrhnul ke zvolení nového předsedu revizní a kontrolní
komise v souvislosti s úmrtím dosavadního předsedy revizní kontrolní a revizní komise
RSDr. Václava Vlčka a rezignací jejích členů Jaroslavy Komoňové a Josefa Ballady na funkce, 

– zhodnotit efektivitu práce VNK z hlediska právního, ekonomického a kulturního působení,
zhodnotit zájem občanů a institucí o akce VNK, posoudit příčiny, které oslabují činnost VNK,

– posoudit možnost konání akcí VNK přímo v místech působení vědců, umělců a kulturních
pracovníků, setkání s poslanci a senátory v parlamentu a senátu, s představiteli kultury přímo
na pracovišti radnice, organizovat účast na akcích konaných jinými organizacemi a informo-
vat je o našich stanoviscích,

– sekretariátu, aby v anketách VNK byla věnována mimořádná pozornost, aby výsledky byly
zpracovány a využity prostřednictvím České televize, Českého rozhlasu a České tiskové
kanceláře,

– rozvíjet spolupráci s kulturními institucemi, společenskými organizacemi a občanskými
sdruženími,

– na červnovou schůzi sekretariátu připraví rámcovou představu nové Lípy Jan Poláček, včetně
technického zajištění;

6. Vyslovuje dík a uznání členům VNK, kteří systematickou dobrovolnou prací plnili úkoly při
realizaci kulturně výchovné práce. Jmenovitě: Josefu Balladovi, Jiřině Ďupalové, Ludmile
Krupauerové a Libuši Koukalové. Děkuje odstupujícímu výkonnému místopředsedovi a vedou-
címu sekretariátu, Pavlu Novákovi za obětavý výkon svých funkcí a Věře Krajmerové za
administrativní zajištění chodu sekretariátu VNK.

doc. PhDr. VĚRA BERANOVÁ, CSc.
Předsedkyně Výboru národní kultury



74

obsah a tiráž

ZPRAVODAJ LÍPA VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝBOR NÁRODNÍ KULTURY • Obsahově zpracoval: © Jan Poláček
• © Grafická úprava, DTP a tisk: Bronislav Veselý-SAGRAT® • Logo VNK: © Pavel Novák • Redakční rada: Jan Poláček (šéf-
redaktor), Věra Beranová, Ivana Blahutová, Jaroslava Dvořáková, Oldřich Hlinka, Vlastislav Hnízdo, Ivana Horová, Hana Hrzalová,
Jaroslava Komoňová, Zbyněk Kuchyňka, Vladimír Solecký, Karel Sýs, Jiří Stano, Jana Svobodová, Jiří Szantó. Členové redakční rady
jsou uváděni bez titulů • Autoři příspěvků píší pouze za poděkování • Fotografie na titulní straně obálky: Lenka Procházková
od Dušana Dostála, a na zadní straně počítačově upravená fotografie kostela svatého Mikuláše v Praze od Michala Černíka
• Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce respektuje svobodu slova – ne vždy se však ztotožňuje s názory autorů • Ročník 17 •
Adresa redakce: Výbor národní kultury, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 897 266 • Cena volného výtisku 50 Kč
• Předplatné čísel 1–4/2013 je 240 Kč včetně poštovného • Objednávku předplatného vyřizuje VNK na výše uvedené
adrese • Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s., Praha 1, Rytířská 29, č. účtu: 1930736369/0800 • Podávání novinových zásilek
povoleno Ředitelstvím pošt Praha, čj. NP 131/1994, ISSN 1210-7476, MK ČR 6706, IČO 63832461 • Přetisk článků jen s dovolením
autora a udáním původu • V Praze lze časopis LÍPA zakoupit v prodejně Futura a v kanceláři VNK, Politických vězňů 9, Praha 1 •
Uzávěrka čísla 3/2012: 15. 8. 2012 • Uzávěrka čísla 4/2012: 15. 11. 2012 • Toto číslo vyšlo v září 20121 • Příští číslo
vyjde v prosinci 2012 • E-mailové adresy: VĚRA BERANOVÁ, předsedkyně VNK: vnk.vb@seznam.cz • JAROSLAV KRATOCHVÍL,
místopředseda VNK: vnk.jk@seznam.cz • JAN POLÁČEK, šéfredaktor zpravodaje Lípa: vnk.jp@seznam.cz.

Jaroslav Plucar&Jindřich Kopta: JAN HUS A SOUČASNOST str. 4
Lenka Procházková: LOUPEŽ ZA BÍLÉHO DNE str. 5–8
Václav Dvořák: TZV. CÍRKEVNÍ RESTITUCE, ZÁSTĚRKA 

PRO DALŠÍ VYKRÁDÁNÍ A ROZKLAD NAŠEHO STÁTU str. 9–13
Jan Bouček: BLANIČTÍ RYTÍŘI, PŘIŠEL ČAS, SEDLEJTE KONĚ str. 14
Ivan Štampach: KŘESŤANSKÉ CÍRKVE A POKUŠENÍ BOHATSTVÍ A MOCI str. 15–16
Václav Novotný: NE VATIKÁNSKÝM ZÁKLADNÁM str. 17
Jan Stern: HNUS FIALOVEJ str. 18
Marta Semelová: CÍRKEVNÍ RESTITUCE NEBO KRÁDEŽ? str. 19–20
Jiří Piskáček: LITERATURA A MLÁDEŽ str. 21–22
Jan Poláček: VANČUROVSKÉ DNY ANEB PAMĚŤ NÁRODA str. 23–24
Karel Sýs: SMRTELNÉ LÉTO str. 26–27
Jan Poláček: PO ČASE ZIMNÍM PŘICHÁZÍVÁ JARO,

PO BEZNADĚJI VZNIKÁ NADĚJE str. 28–29
Věra Beranová: VÝSTAVA GRAFIK PAVLA NOVÁKA str. 30
Věra Beranová: SEJDEME SE U LIBUŠE str. 31
Věra Beranová: MYSLBEK NA VYŠEHRADĚ str. 32–33
Karel Sýs: CO DĚLAT? str. 34–35
Ivana Blahutová: LAMENTACE PŘED BODEM ZLOMU str. 36–38
Jan Poláček: PSAVEC V DOBĚ ROZVRATU str. 39–40
Milan Blahynka: JEŠTĚ VŮBEC NĚJAKÉ POSTAVENÍ? Str. 41–43
Alexej Mikulášek: SAMOTNÁ ZMĚNA SYSTÉMU NESTAČÍ str. 44–46
Karel Sýs: SLEPOTA MOCNÝCH str. 47
Michal Brzák: SITUACE 1984 A JINÉ DROBNOSTI str. 48–49
Michal Černík: SPALTE MÉ LISTÍ str. 50–51
Věra Kulišová: PODOBY LÁSKY + NEVYŽEHLENÉ VERŠE str. 52–53
Jan Chodský: EPIGRAMY A BÁSNĚ str. 54–55
Jiří Stano: KNÍŽKA BEZ NÁZVU str. 56–57
Věra Beranová: ROMAN JAKOBSON str. 58–59
Věra Beranová: BOHUMIL KAFKA str. 60
Věra Beranová: FRANTIŠEK KOVÁRNA str. 61–62
Věra Beranová: MIROSLAV TYRŠ str. 63–64
Věra Beranová: JAROSLAV DURDÍK str. 65
Jaroslava Dvořáková: JOSEF LUDVÍK FISCHER str. 66–67
Hana Hrzalová: JAROSLAV VRCHLICKÝ str. 68
Jan Poláček: TAKOVÁ ZTRÁTA STUDU… A JINÉ BÁSNĚ str. 70–71



75

dokument

V Praze dne 29. srpna 2012

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás jako na předsedu jedné ze stran vládní koalice ve věci návrhu
zákona o církevních restitucích, jímž se bude dne 4. září - po jeho neschválení Senátem
- opětovně zabývat Poslanecká sněmovna. Návrh se stal předmětem nejen ostrého
střetu mezi vládní koalicí a její parlamentní opozicí na politické scéně, ale i neméně
ostré diskuse i nesouhlasu v médiích a v naší veřejnosti. To všechno je ještě zesilováno
politickým neklidem před nadcházejícími krajskými a senátními volbami.

Opakovaně zaznívá názor, že pokud bude přijat ve své dnešní podobě, bude zákon
znamenat prolomení časové hranice 25. února 1948, která dala v naší zemi celému
procesu zmírňování majetkových křivd způsobených komunistickým režimem nezbytné
limity a od nich odvozená pravidla. Došlo-li by k prolomení této časové hranice, zákon
o církevních restitucích by daleko přesáhl problematiku narovnání vztahů mezi státem
a církvemi a stal by se precedentem s těžko předvídatelnými důsledky pro majetkové
nároky třetích osob z naší země i ze zahraničí vůči našemu státu. Otázku nezpochybnitel-
nosti majetkových poměrů tak, jak se u nás utvořily po druhé světové válce, jsem jako
předseda vlády i jako prezident republiky vždy považoval za zásadní pro mezinárodní
postavení i vnitřní stabilitu naší země. Ve dvoustranných vztazích s našimi sousedy
i v závažných mezinárodních otázkách současnosti (např. Lisabonská smlouva) jsem zajiště-
ní a ošetření této priority věnoval prvořadou pozornost.

Velmi mne znepokojují obavy řady občanů i právních odborníků z možného prolo-
mení restituční hranice 25. února 1948 zákonem o církevních restitucích. Předpokládám,
vážený pane předsedo, že vládní koalice, na jejímž půdorysu sestavená vláda zákon
připravila a která jej v parlamentu prosazuje, si je těchto věcí dobře vědoma.

Obracím se proto na Vás se žádostí o Vaši osobní garanci toho, že přijetí zákona
nebude v žádném případě znamenat nebezpečný precedens prolomení této restituční
hranice. Vaše ujištění považuji pro sebe za zásadní pro eventuální podpis zmíněného
zákona.

Se srdečným pozdravem Václav Klaus

(Plné znění dopisu prezidenta České republiky Václava Klause, adresovaného předsedovi vlády Petru
Nečasovi (ODS) a také místopředsedům vlády Karlu Schwarzenbergovi (TOP 09) a Karolíně Peake (LiDem)).

„Všichni jste věděli, že ani naše vláda jako celek neměla viny na politickém zločinu ze září roku 1938 soused-
ního, početně velkého německého národa. Je v tom velká mravní síla a opravdová velikost národa, můžeme-li
si takto sami sobě konstatovat fakta ve světě, který klesl v roce 1938 tak žalostně nízko. Ale nejen to, přijde
brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v těchto letech na-
páchali. A budou tomu sami věřit, až ty nové své lži budou přednášet. Říkal jsem vám při jiných příležitostech,
že máte všecko zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen
proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou s touto
svou „očisťovací" kampaní. Neboť na válku v letech 1938–1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom
buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět
spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní i lidskou. Buďte na tento úkol připraveni a měj-
te svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice."

Z projevu Dr. Edvarda Beneše, prezidenta Československé republiky, na 1. sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů
a pozůstalých po obětech nacismu, v Praze dne 14. prosince 1945. Vybral Jan Poláček. 






