
 

Kupujte ANALOGON 69 
Řízněme do toho / Rozetněme to! 

Skandální odhalení 
skandálního politického a společenského obrazu 

včerej�ka, dne�ka a zítřka 

Ukázky: 

Airbag! O tom jsme si mohli nechat jenom zdát... za 
komunismu měla auta čelní skla z armovaného 

betonu s bodáky! Rozumí�, Jiříku, s bodáky 
namířenými dovnitř! Dovnitř! Na děti! a to mluvím o 

osmdesátém osmém roce, dokonce je�tě v lednu 
osmdesát osm! jsem musela mačetou veřejně 

rozsekat tchýni! Aby se chudák holka dostala na 
�kolu!!! 

Václav �vankmajer: Komunisti 

V�echen lid pochází z moci! / jenom�e o tom neví / 
jsou věci, je� se lidu neříkají / ba ani na smrtelné 
posteli / mohl by z toho docela zfanfrnět  / anebo 
zarůst nehty do kozelce / a přestat přijímat pivo! 

Franti�ek Dryje: ACH! 

Senátor �tětina ml. byl pravnukem legendárního 
senátora �tětiny st., kterému se 50 let po sametové 
revoluci, jako stoletému starci, konečně podařilo 

v senátu prosadit zákaz komunistických symbolů: 
hvězdy, srpu a kladiva. �tětina ml. �el v jeho stopách. 

�el v�ak je�tě dál ne� jeho praděd. Vytkl si za cíl 
zakázat nejen tyto symboly, ale uvalit zákaz přímo 

na hvězdy, srpy a kladiva, aby byl komunismus 
jednou prov�dy vymazán z dějin. 

Jan �vankmajer: Cesty spasení 

A tak mě sotva mů�e přesvědčit argument, �e 
slu�ní Schwarzenbergové a Radičové představují 

men�í zlo ne� neslu�ní Zemanové, Mečiarové a 
Ficové. Nejsou men�ím zlem, proto�e jsou součástí 

stejného zla. Zeman, Mečiar a Fico jsou jenom 
naruby obrácenou tváří Schwarzenberga a 

Radičové. Dělící čára v politice je u� narýsována. 
Neslu�ní populisté jenom sledují, na které straně 

stojí a jak z toho postoje co nejvíce vytě�it. 
A kdyby v Česku a na Slovensku ani �ádní Zeman, 

Mečiar a Fico neexistovali, je vysoce 
pravděpodobné, 

�e neoaristokratismus by je musil vytvořit. 

Joseph Grim Feinberg: Nápadný půvab aristokracie

Rozeřvaný kapitalismus toti� konečně naplnil vysněný repertoár v�ech komunistických dirigentů: 
Ka�dému jeho vehikl!  Tenhle repertoár dnes hravě dirigují i okravatovaní tatíci v limuzínách, baleťáci 

dálničních �my�ek�, bravurně vybrzďující ostatní chamraď a nutící ji do smutných finále v příkopech.  V 
téhle buffa opeře 90 % mamin denně čučí do bulváru, která�e to diva muzikálu zase poblila beztak 



potrhanou oponu. Zatímco adolescenti mastí venku potmě graffiti, v �experimentálních prostorech� ti 
poučeněj�í za zvuků vymazlené dodekafonie vr�í virtuózně přepatlané instalace. 

Někdo prý u� sofistikovaně nasral i do kouta a harmoničtí kurátoři jsou z toho celí diví. 

Martin Stejskal: Má vlast (čti: marast) aneb Syntetické dásně do břicha smetány

 

  

Stále je�tě si mů�ete předplatit 

Revue ANALOGON 2013 

ANALOGON 69/I�2013: 
Řízněme do toho / Rozetněme to! 

(Ke stavu společnosti A. D. 2013) 

ANALOGON 70/II�2013:  



Cesta do vý�in Noci 

(Noc jako fenomén, metafora, inspirace) 

ANALOGON 71/III�2013:  
Abstraktní a konkrétní 

(Dva póly moderního umění) 

Za tři čísla ročníku zaplatíte jen 
 449,- Kč [150,- Kč za 1 číslo] 

Cena v bě�ném prodeji = 567,- Kč 
[189,- Kč za 1 číslo] 

  

MIMOŘÁDNÝ BONUS: 

ka�dý nový předplatitel obdr�í zdarma dvě star�í čísla revue 
Analogon, anebo vybranou knihu z Edice Analogonu! 

Zvýhodněná nabídka platí do konce června 2013 

Objednávejte na: 

www.analogon.cz 

  

 


