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 Každý člověk je vybaven určitou formou charakterů. Získáváme je výchovou v raném 

dětství, působením prostředí. Některé rysy své povahy máme zakódované po předcích. 

Společně s jistou dávkou znalostí vytváří osobnost člověka. V tomto smyslu je každý člověk 

unikátní a jako takový se realizuje ve společenském dění, v souladu se svým charakterem 

Buďto kladně nebo záporně. Uvědomění si tohoto faktu má každý možnost své charakterové 

rysy ovlivňovat. Ty špatné potlačovat a ve společenském styku projevovat pouze kladné. 

Takový postup, chování a jednání, lze považovat za standardní. Člověk s touto výbavou je 

vhodný k výkonu společenských funkcí na různých úrovních. Lze očekávat, že výsledky jeho 

práce budou společensky prospěšné a zneužití funkcí nebude ohroženo. 

 Historickým vývojem a politickou praxí byly vytvořeny i jiné, nestandardní typy 

osobností. Ty, které, jsouc obdařené politickou mocí, se mohou stát nebezpečnými. V tomto 

smyslu vysoko vyčnívá typ bolševického charakteru. Ačkoliv se zrodil v první polovině 

minulého století, tak dosud se vyskytuje i v naších zeměpisných šířkách. A to i u současných 

politických exponentů v různém rozsahu. Proto je asi na místě upozornit na hlavní rysy 

bolševického charakteru, zformulované na základě odůvodněné analýzy podstatných 

charakterových vad  

 Hlavní charakteristikou bolševické osobnosti je idealizovaná představa o sobě samém. 

Odmítá uznat, že člověk, jakým se snaží být, a ten, jímž skutečně je, jsou dva rozdílní lidé. 

Není schopen tolerovat v sobě sebemenší odchylku od idealizované představy o sobě samém. 

Je obdařen mimořádnou slepotou vůči svým vadám, což mu dává možnost udělovat lekce 

z morálky jiným, místo aby je aplikoval sám na sebe. Neupřímnost je jeho druhou přirozeností. 

Většinu svého života je cynikem, který věří jen sám sobě, čímž se sám stává obětí svých iluzí. 

Vyznačuje se teatrální povahou. Hraje svou vlastní roli v životě a které věří, jakoby byla 

opravdová. Takže je přesvědčen o pravdě a upřímnosti toho co říká. Z toho vyplývá jeho víra 

o sobě samém, že je geniální. V tomto smyslu je nekritický a osobu, která mu nevzdává 

patřičnou úctu a uznání, obviní z ostouzení. Odpovědí na jakoukoliv výtku k jeho práci, 

kterou považuje za pokus o puč, následuje zákeřné napadnutí, bez ohledu na mnohaleté 

přátelství. To mu umožňuje jeho příslovečná krutost Sebe vnímá jako velikána a má 

naléhavou potřebu, aby tato velikost byla všemi vnímána a uznávána Autoritu zastávané 

funkce je schopen využít ve vlastní prospěch 

 V praktickém životě to znamená, člověk bolševického charakteru, usazený ve vyšším 

patře státní, nebo politické moci, může snadno kohokoliv obvinit, bez důkazů ponížit a 

poškodit. Promyšleným atakem a neuvěřitelnými argumenty je schopen se vypořádat s jeho 

kritiky a jemu nepohodlnými spolupracovníky, jako škůdci, skrývající se pod maskou 

opozice.  

 Proto buďme bdělí! Hodnoťte a zkoumejte, zda se ten či onen nevyznačuje některým 

bolševickým povahovým rysem. A nemusí to být jen člen KSČM, nebo politik levicového 

ražení. Denní praxe usvědčuje mnohé z nás, kteří mají sklon působit v bolševickém duchu a 

nahánět strach z různých hrozeb, kterým může dojít, pokud je nebudeme následovat. Hodnoty 

jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci jsou vysmívány a 

zesměšňovány. Mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky selhávají. Za vzory se nám 

nabízejí prázdní pokrytci a takzvané celebrity a jejich sponzoři. Práce přestává být 

prostředkem k zajištění obživy. Práce ubývá a narůstá zábava, což v historickém konceptu 

nevěští lepší budoucnost. 

 To vše je obsaženo v naší současnosti. Nelze pokračovat, aniž by došlo k rozšíření a 

uplatnění ověřených hodnot. Potlačení bolševických sklonů k těmto hodnotám patří. 



Nenechme se klamat. Ctěme pravdu, hajme pravdu v každém čase, i proti takovým, kteří své 

osobní selhání spojují s hrozbou apokalyptického zmaru společnosti. I takový postoj může být 

revolučním činem.    
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Pozn. red.: 

Autor  ing. Karel Nedvídek, plk.v,v, je rehabilitovaným vojákem, v současné době předsedou ÚzO 

VSR Praha střed, velice aktivním členem, který vede tvůrčí způsobem odbočku Spolku a rovněž 

organizuje tvůrčím způsobem svůj život. Z toho vyplývá i rovněž tvůrčí, průběžná činnost, jejíž 

příklady budeme v textové formě průběžně zavěšovat na naše stránky. Jsme si vědomi okolnosti, že 

některé texty autorů jsou staršího data, v tomto případě nám nejde ani tak o aktuálnost (i když tomu 

tak v tomto případě není), ale o zdůraznění tvůrčích schopností autorů, a o jejich autentičnosti, 

navzdory našemu věku, ve stále rychleji se měnícím světě. 

Jasy, mxs 

 

Pozn. jasy.: 

Mohu-li si dovolit doplnit maličkost k textu kolegy Karla Nedvídka, a dodat, že je koneckonců úplně 

jedno, zda při rozpoznávání charakteru člověka použijeme termínu „bolševický“, nebo jakéhokoliv 

synonymum více či méně lichotivé. Faktem zůstává, že „hlavní charakteristikou jakékoliv osobnosti 

žijící v iluzích, skálopevně a nevyvratitelně přesvědčené o svých pravdách je idealizovaná představa 

o sobě samém“. 

 


