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(…) [Ruské impérium] svetu predviedlo aziatsko-byzantskú tyraniu v spojení s nechutne bezrozmernou
koloniálnou geografiou, drsnou klímou a pokorným obyvateľstvom – jeho väčšina žila prakticky v otroctve.
Oveľa zaujímavejšie je dvadsiate storočie, ktoré sa začalo svetovou vojnou, v nej sa monarchický kolos Rus
rozkolísal, potom celkom prirodzene vypukla buržoázna revolúcia, po ktorej sa vyvalil horeznačky. Pres-
nejšie – vyvalila. Krajina Rus je ženského rodu. Jej imperiálne srdce prestalo biť. Keby sa tá nádherne krutá
obryňa s diamantovou čelenkou a v snehobielom imperátorskom plášti šťastne zrútila vo februári 1917
a rozpadla na niekoľko štátov ľudských rozmerov, všetko by pokračovalo celkom v duchu moderných de-
jín a národy, zvierané cárskou mocou, by nakoniec získali svoju postimperiálnu národnú identitu a začali
by žiť slobodne. No všetko sa vyvinulo inak. Obryňa sa nezrútila, o čo sa postarala strana boľševikov, ktorá
si svoju nepočetnosť vykompenzovala zverským zovretím a nevyčerpateľnou sociálnou aktivitou. Usku-
točnili nočný prevrat v Sankt-Peterburgu a padajúcu mŕtvolu impéria zachytili tesne nad zemou. Priam
vidím Lenina a Trockého, ktorí ako malé karyatídy so zúrivým fučaním podopierajú mŕtvu krásavicu. Bez
ohľadu na „neľútostnú nenávisť“ voči cárskemu režimu sa boľševici prejavili ako živelní neoimperialisti:
po víťaznej občianskej vojne mŕtvolu premenovali na ZSSR – despotický štát s centralizovanou správou
a tuhou ideológiou. A impérium sa presne podľa svojej povahy začalo rozširovať, zaberať ďalšie územia. No
čistým imperialistom nového razenia bol až Stalin. Nestal sa karyatídou, jednoducho sa rozhodol postaviť
mŕtvolu impéria opäť na nohy. Volalo sa to kollektivizacia + industrializacia. Pracoval na tom desať rokov,
dvíhal obryňu tak, ako to robili dávne civilizácie, ktoré pod sochu postupne podkladali kamene. Namiesto
kameňov Stalin podkladal telá občanov ZSSR. Napokon samŕtvola impéria vztýčila. Potom ju natreli načer-
veno a zmrazili. Mraznička stalinského režimu pracovala bezchybne. No, ako vieme, technika nám ne-
slúži večne (…). Keď Stalin zomrel, mŕtvola začala rozmŕzať. Mrazničku pobiede opravili, no nie nadlho.
Napokon telo našej krásavice definitívne rozmrzlo a opäť sa začalo rúcať.
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Stručnosť je sestra talentu.
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(…) Očakávané zhmotnenie detského sna sa vždy spája s predtuchou krachu (…).
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