
Příspěvek na sjezdu Unie českých spisovatelů, 9. dubna 2011

Já se omlouvám, nic jsem si nepřipravil, nevěděl jsem, že si mám něco připravit. A tak bych řekl jen, že o překrucování naší historie jsem toho napsal opravdu hodně, například mé třídílné Dějiny Českých zemí, nebo sérii článků o husitství (vyšla v Haló novinách). Všechny tyto práce a další texty mám na svých webových stránkách (kristek-jan.cz), jsou na netu i zařazeny v rubrice „studijní materiály“, a tak na ně chodí relativně dost lidí. Na Dějiny Českých zemí až tisíc měsíčně.
A tak, kdybych si něco připravil, vybral bych si jen takové třešničky na dortu, jako zneužití Hurvínka ve volební kampani ODS. V takovém světle si totiž můžeme Spejblovy výroky na známé desce Užovky těžko vykládat jinak, než že Hurvínek byl v koncentráku dozorcem. Když Spejbl Hurvínkovi říká: „vždyť ty jsi tak slušně papával ... vždyť tě bylo radost vidět baštit i tu šlichtu tenkrát v koncentráku“, máme to asi chápat tak, že hodní esesáčci dávali všechno dobré jídlo zlým vězňům, a na ně samotné pak zbyla šlichta.

...Asi tak. ...Děkuji za pozornost.

A tak jsem ani nemluvil o takových samozřejmostech, že přece vždy vraždili výlučně Češi a Židé Němce a nikdy naopak, že repatriace Němců se nazývá vyhnáním, že znárodnění v roce 1945 provedli komunisté, že zcela ústavní zabránění fašistickému puči se nazývá komunistickým pučem. Ani o tom, že stát v době, kdy se s Vatikánem nebavil, pro něj dostavoval chrám sv. Víta, a katolická církev, která právě za dobu „komunismu“ u nás nejvíc rozšířila svůj vliv, byla komunisty „pronásledována“. O tom, jak komunisté „všechno ukradli“, třebaže takové množství majetku, které za celou dobu své vlády vyvlastnili, se od roku 1989 rozkrade každých několik měsíců. O tom, že z procesů padesátých let, které u nás zinscenovaly USA za pomoci britské tajné služby, nelze vinit ani tehdejší KSČ, ale jenom a pouze dnešní KSČM. Dokonce ani o tom, že když se mluví o tom, že by po devíti letech mohly být volby, mluví se o nich jako o předčasných, protože se už s žádnými nepočítalo.
Nemluvil jsem ani o tom, jak jsou takové dezinformace „nakažlivé“, jak se šíří jako viry neopatrným opisováním z jednoho textu do druhého. - Nedávno jsem třeba našel v článku na čínském serveru známý nesmysl, že NATO (založené v roce 1949) vzniklo jako protiváha Varšavské smlouvy, založené až o šest let později. Přitom autor zcela jistě neměl v úmyslu šířit dezinformace. Jen vyhledával informace na špatném místě.

...Popravdě řečeno už dnes dění na naší politické scéně až tak moc intenzívně nesleduji, informace a dezinformace mi poněkud splývají, a tak už si třeba nejsem ani jist, jestli má být pro přílišnou podobnost názvu zakázána také KFČ (kentaky f* čikn).
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