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Když propaganda
zatem uje mysl

Když nám dnešní zasloužilí antiko-
munisté p ed tvrtstoletím vybojovali
svobodu, za její hlavní atributy ozna i-
li konec (komunistické) propagandy,
konec (komunistické) cenzury, konec
oslavování velkého bratra a ochránce
(SSSR), konec obrazu zlého a mocného
nep ítele a agresora (USA) a také t eba
odchod cizích (sov tských) vojsk a ko-
nec branné povinnosti spolu s konsta-
továním konce studené války.

as b ží, liberální ekonomika napl-
uje své zákonité cykly, a najednou tu

máme  stav,  kdy  musí  stejní  hrdinové
sametové revoluce sáhnout k osv d e-
ným postup m, které je tehdy tak
dráždily. Op t  máme  zlého  a  mocné-
ho nep ítele (Rusko) a proti n mu
oslavovaného velkého bratra a ochrán-
ce (USA), bývalí disidenti navrhují za-
vedení cenzury (Východu), která by
mohla oslabit jediný správný hlas (pro-
pagandy) ze Západu. Nesmrtelný poli-
tický idol s modrou krví volá po op -
tovné do asné p ítomnosti sp átele-
ných vojsk (US Army). Op t se oprašu-
je n jaká forma branné povinnosti,
protože „studená válka nikdy neskon i-
la“, jak nám vysv tluje n kdejší disi-
dent-osvoboditel Jan Urban. Agresor
op t ohrožuje náš spravedlivý spánek.
„U moci jsou agenti KGB,“ víme od Ka-
te iny  Procházkové,  placené  za  zpro-
st edkování zpravodajství ze zahrani í,
„Moskvy se musíme bát.“

Jen  za  první  dekádu  tohoto  století
vzrostly vojenské výdaje USA
o 81,3 %, v Rusku o 82,4 %. V absolut-
ních íslech jsou vojenské výdaje USA
tém  dvanáctkrát vyšší než výdaje
Ruska,  a  tak  není  divu,  že  volání  po
válce (slovy propagandy: „po obran
míru“)  p ichází  ze  starostlivého  Zápa-

du.  A  jak  víme  od  našich  zkušených
disident -osvoboditel  (konkrétn  Pe-
trušky Šustrové), „západní politici jsou
na rozdíl od ruských zvyklí držet slo-
vo“. Jist  by jí dali za pravdu nap í-
klad Irá ané, kte í s p íslibem pomoci
od Spojených stát  povstali v souvislos-
ti  s  první  válkou  v  Zálivu  proti  svému
diktátorovi (d íve podporovanému stej-
nými Spojenými státy), ale nedají
–  diktátor  je  zlikvidoval,  jelikož  slovo
se drží, jen když se to hodí.

Jediné,  co  nám  zatím  chybí,  je
osv d ená jednoduchost, monotón-
nost, úto nost a všudyp ítomnost n ja-
kých t ch propagandistických hesel.
Vzhledem k tomu, že zdejší mediální
elity si myslí, že osv d ené prost edky
jsou  stále  ú inné,  možná  se  brzy  vy-
táhnou  i  s  upravenými  bolševickými
hláškami. Pak budeme na každém rohu
íst: „USA – maják št stí a míru!“, „US

Army – nezdolná záštita pokojného bu-
dování  a  strážkyn  míru!“,  „Zdar  US
Army – osvoboditelce!“, „Ruská média
– hlas vále ných štvá “. A nebude
chyb t ani: „Se Spojenými státy na
v né asy a nikdy jinak!“

I když sou asná a ím dál agresivn j-
ší propaganda nenabyla takových roz-
m r ,  vykazuje  jeden  p ízna ný  rys.
Jakmile ji za nete kritizovat a zpo-
chyb ovat p edkládaná dogmata, stá-
váte se div ne nasazeným ruským
agentem,  a  to  bez  ohledu  na  to,  že
stejným dechem kritizujete Putin v
siln  autoritá ský (a také kapitalistic-
ký) režim. Pro ty, kte í odmítají nená-
vid t, tady prost  není místo.

Zato pro ty, kte í jsou v tomto sm ru
ochotní, je otev en hypermarket nená-
visti. Každý si m že vybrat. Nenávist
se stává normou, a kdo chce zapad-

nout mezi takzvané slušné lidi, musí
sem tam n jakou tu nenávistnou slinu
utrousit. V nabídce dne jsou uprchlíci,
cikáni, muslimové, homosexuálové, le-
vice a velkým hitem jsou Rusové. „Má-
vátka k manifestaci projev  loajality i
nenávisti rádi dodáme.“ Zám rem
je p im t lidi, aby si ud lali jednodu-
ché záv ry. „Dodáme vybraná fakta,
p edžvýkané komentá e, s ov ováním
argument  se nemusíte zat žovat.“
A cílem toho všeho je, aby v tom nená-
vistném chaosu zcela umlkla otázka,
komu je to ku prosp chu, kdo na tom
vyd lává a kdo pot ebuje, aby se v do-
b  krize  lidé  nezajímali  o  to,  kdo  ji
vlastn  zap í inil.
D kujeme, nechceme! Do zadku po-

malovaného hv zdami a pruhy a  si po-
skoci sp átelené imperiální mocnosti
zalezou sami i se svými mávátky. Stej-
n  tak v kloace ruské orlice a  z sta-
nou stoupenci tvrdé ruky Vladimira Pu-
tina.

O brouzdání v jejich hypermarketu
nenávisti nestojíme. Navštívili bychom
ho jedin  se sirkami v ruce.


