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Jana Přibíková:

RETRO-.AMOROSO

Jistá báseň
dotkla se mé zrezlé struny

Trapně
Tlustá, tělo

zhublá duše
zub se viklá.
nohy třesou.
/u'rJ. mě nikam neunesou/
a ted tohle
Drahý
kdesi jste ve světě

vídfm vás

matně
Co na tom
no problem
Život i bez vás
jsem přemarinovala

přepsala
přespala
přestála
přesmála

přeseděla
přeležela
přeplakala
překakala
bohužel nepřečůrala
To život udělal mně

/i bez vás/

takže
bez přechodu
nakrásně

Drahý
Sama si vařím
sama si peru
že já se na to
na vás

i na básně 1988
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Va.ršava 1987

jako vzpomínka na události z března 1981.o Objevila se tem také
delegace Vlasteneckého Sdružení "Grunwa.l.d". Tihle lidi o IT:J.1Š
začali mluvit jako o cynickém židovi, }:terý manipuluje c dělní
ky o D8lníci povstali a řekli těm. lidem - pryč odsud! Eictnik

s-

námi dva rol:y pracovalo Dve. roky nás učil, jek se bránit, jat
organizovat protestní akce, nebyl iserr. propašovén v aktcvce na
spisy, patrí k nám a mj* bychom ct.těli9 aby nás reprezentoval a
mluvil za nás* Vj jste sovětští agenti, ale on jí.m nenío To byl
takový okamžik, kdy jsem si řekl, že jsem nežil nadarmo*
1
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-22D;X V tahy k dělníkům a dělnicím se vyvíjely od začátku
dobře, anebo bylo o6dobi, ve které si tě prohlíželi nedůvěřivě?
A;: Nedůvěřiví nebyli nikdy, to spíše já jsem byl nesmělýo
Ale potom jsem se s tim vyrovnal cestou od eFotiky k politice.o
V té' ďobě byli propuštěni z' vězení Kuroň a Modzelewskio To už
mylo- po prosinci 1970, Gomulk- byl pryč -a nestoupil Giereká Smě_J
jsem pokračovat jako ezterní posluchač v Poznani ve- studiu; Byla
to o-bdobi Gierekovy stabilizaceo Pokoušeli jsim s:e tehďy vybu
dovat opoziční prostředí. Navázali jsme řadu kontaktů s intelektuély. To bylo něco nového o
DoX.Kďo to byl my?
A»: Kuroň, já, Janek Litynski, Blumsztajn, Ilodzelewskl.

Tebdy vznikly 'poprvé osobní, lidská vztahy mezi intelektuály-e
zřejmou politickou opozici.o
D.: Dělnickou opozíef?
A;: Ne, tehdy ještě žádná dělnická opozice neeeristovalao
Dělníci, s kterými jsem se tehdy přátelil, naslouchali rádi to
mu:, co jsem jim povidel, vypůjčovali si také knihy, které vychá
zely v e-dila kle z toho ještě nevznikaly žátmé poli tické ak.ce.
Kromě stávky v prosinci 1970, pro
jsem vypracoval stávkovou
rezoluci. Pracoval jsem tebdy jako sváře:č a Walesa mi říká do
dnes - ty bys to rněl chápat, byl jsi přece dva roky svářečem,.
Opozi.ce byla v těch letech záležitosi inteligenceo
V té době jsem ae stal tajemníkem Antoni $l'.,Snimského„ velké
ho polského básníka, který měl obrovskou rr:ravní autoritu... Byl to
člověk opozičního, liberálního zaměřeni., ale současně ho vláda
velmi respektovalE4 Styk s ním měl pro mf ze tří dův-odU neoeenitelnou hodnotu: za prvé prot9, že jsem se od něho dcvěďě1- mno
hé o tradicích polské inteligence; Za druhé mi pomohl rozřešit
přiměřeným způsobem můj problém, problém Poláka židovského půvo
du; A za třetí, byl p-o mě tek trochu ochranným štítem. Dokud
jsem pracoval jako jeho sekretář, požíval jsem jakési imunityNeměl jsem největšf strach z toho, že by mě prostě zavřeli, ale
želay mě mohli zavřít jakýmsi anonymním způsobem.; Když už mě chtěji strčit ďo vězení, at je to něco stoji; Můj otec mi znovu a
znovu vyprávěl, že.zná komunistická Rus-ke, že je to systém, ve
kterém každý zatčený zmizi jako
se po něm země slehla. Něco
takového jsem si v žádném případě nepřála Nechtěl jsem jednodušezmi.zet, chtěl jsem jim zůstat trčet v krku. Řekl jsem otci, že se

-23ďám zavřít je::: tehdy, když
toho bude roř-áů.ný skandál» A svoje
slovo jsem' dodržel. Sbitečně xx^^a došlo ke s^k.andé4.i. V té dobš
byl Gierek ve světě poměrně,obliber:o Prezident EníEl! Carter a
předtím Kixon a Ford ho měli ráďi() Spolkovýkancléř Helmut
Schndt si ho vážil ďokonce tak, že hy ho byl udělal ministrem
ve své vládě. Také Gis^ard d"Estaing, všichni ho měli rádi o Jen
I

I

my ne. A my jsme byli v právu. Když si pomyslím na prohlášení
Helmuta Schmidta, který ře-kl, že by měl nejraději Gier-eka ve své
vládě jako ministra hospodářství, mohu Němcům je.tj gratulovat k to
mu, re už neměl Schmidt možnost sv-iij záměr uskutečnit.
Naťe- opoziční činnost v té době spočívala v t.o:1I1, že jsme se
pokoušeli vybudovat okrh lidí, kteří se zajímali o politiku a
plánovali různé poli tic-ké akce. Zorganizovali jsem npřiklad pevní
podzemní semináře. Četli j‘sme ^úhy, které vychátely v ^erilu, a
to- nebyla žádná ,ar.tlstická četbe.o V prvních ilegál.ních s^úář-ích jsem če-tli Trockého, Paul. Sweezyho, Oskara Langeho, Karl.a
Marxe anebo Lukácse; o deset 1.et později jsem četli Mit.osze, Herlinga-Grud^zi.nskf-ho a Hannah Are-ndtovou. Změnili jsme se z marníš—
tckých disidentů ne protitotali tni opoZci. V té době jsani také:
maváz^ní prvni kontakty ke katolickým kakruhům. J^ím z těch, kteří
se'čarali o spojení, byl tvůj' znSrný Křzysztof. Tehdy jsme se ješ
tě jednou novým způsobem zabývali katolickou církví. Byl.a- tato
cirkev skutečně vždy- tak reakcni, jak jsem se domnívali?
Kdo představuje v Po_lsku vl.astně reakci - katolická církev
anebo státní bezpe.čnost? Na základě takového tázání vznikla má
kkniha "Církev a polská levice-"o Pokusil jsem se tehďy vybudovat
most mezi laieko-u, antiklerikální inteligenci a cúkvío Mnozí z
mých tehde-jších kritiků, kteři mi tehdy předhazovali, že se círk
vi podbízím, jsou dnes katolicL, Nestal jsem se katolíkem, al.e
vůči cirkvi v Pol.sku poeiluji velké sympatie-6 Moje přítelky.nky.n Sa

ska mi tm ul..ehč<je, protože mi ne:dovol.aje chodit do koníčka. Přes
to všechno mám církev velmi ráď. Basia řiká, že to není žádné umě
ní, protože jinak s nú nemám co dělat. Myslim, že^ošku pravdy

n:rá eura a- trošku zase já.
D»: Diskutovalo se v tétc I.aické levici o politiekýcb poatojích církve- Wči totalitaismu a o je:jích postojích sociál—
mc:h map;íklaď o antikonee-pci, o po-tratech, o těchto klasickýah
morálních piliřích ktolieké církve? Je to vůbe^ možné, ^ebo se
to prostě dá ďo závorek?
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Ar,: Samozřejmě, že je to témao Ale pokud má církev v těchto
věcech jen skromné mocenské prostředky, je to v pořádkuo
Do : Co to znamená skromné prostředky?
A.: Pokud' katolíkům církev jen říká, že je. proti potratum,
že se nesmí rozvádět atd. — je to v pořádkuo Církev má ne ta práVO'o Něco jiného by bylo, kdyby církev mohla zavést právní řáď_,
kterým by mohiy být trestány přestupky proti katolicým příkazům.
Do: Ale právě o tom by- se měla vést rozkuhlá a otevřená debatao Na svatém Západě vystupuje cirke-e-' pro trestnf postih potratůo Ž:áďá dokonce, aby- ženy, které připustí potrat, byly třestányo Jsou tn ůťávě oni, kteří za'bra%ňují tomueby takové zá
kony byly- zrušeny.
Ar,: Možná to tak jer, Donmívám se však, že zdejší katolíci
by hlesovali pro práv.o na rozvadl a- na přerušení těhotenstrl.
Dr,: Může být, v Itálii je tomu také tako
A.: Když se někdo nechce- ro:zvést, nikdo ho k tomu nemůže
danutit,. Právo na- rozvod neznamená, že někdo je k rozvodu bucen.
Je to totalitnf filozotie, když si lidé mysli, že vše:chno, co
není zakázáno, je současně povinné. Je to idiots"tví.
D;..: Přál bych vám. abyste byli konečně už tak svobodni, aby
ste mohli vést s- katolickou eírkrí svobodně diskusi v sociální
a Irravni rovině..
A.: Zde u nás je to mimo diskusio Cirkev říká, že katolíci
se .ne:smi rozvádět a že se nesmí podrobit potratu. Kato1ic.:ký lid
nechodí s těmito vě^ci do kostela- To bylo zřetelně' vidět v da- .
bě Solidarnosti. Tentýž lid, který zavěsil kříže ve stávko,rý-.h
dstnostech, se řídil vlastním rozumem a ne.o.al na biskupy, když
šlo o to, kdy se má stáv,cJ,rir, I-olsirý primas vyzval ke skončeni
stávek, katoličtí dělnici přišli na mši svatou a pak stávkovali
dále9 Síla kře:st.anského náboženstv.í v totalitar.Ismu spočívá' v tom,
že církev praví, že člověk má klečet na kalenou před Bobem, ale
ne. přeď' světskou moci" Proto- je náboženství ve své podstatě antir-totalitární. krotože- právě v totali tarismu je Moc předmětem ^ci
tu a ne transcendentálni Búho
Do; To xika však platí jen v případě laickébo tatalitarismu.
Existují také totalimí státy, které využivají církVieC> PotDm se
církev. rozdělí. Příkladem pro to je: Chile a jiným příkladem celá
střední a letinská A%erikar, A nacistické Německo. Pius VI. kle-kal před Hitlerem.
A.: To nebyl Pius Ví. ale XII. Tedy, Dany, ty se skutečně
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advokátem Pia
ile tvrdit, že Pius XIIo byl pro Hitlera — to
mtrsí být človft padlý na hlavu; A kdo napsal •s: palčivou obavou"?
D.: Nepostavil se proti němu - v žádném případě nepředstav,o-,val ant^totalitní pevnost jako eírkev zde0
A.: Pokud j4e o zdejší církev, jsi opňmísta; Církev je
zde také rozdělena.
Do: Teď bych ale nechtěl aiskutovat o polské církvi.
A;: Dobře, pamatují se- ještě zřetelmě na naše první setká
ni s katoliekou inteligencí. Bylo to velmi zajímavé I) Chovali se
k nám jako bychom byli agenty-Beriji a Stalina a my jsme s:a k nim
i, jako b— oni byli zástupci Tprquemadovy Svaté inkv.iziceo
ile časem se ledyr prolomily.. Začali číst naše. texty a my- jsmeCetti jejich texty. A ukázalo se, že je vice věcí„ které nás
spajují než rozdělují. To bylo v těch letech možná to nejďúležitější. V Německu ukonči! nacionál.ní soeial^OTus
í spor
meri katol.íky a- protestanty, stejně tak komunismus v Polsku vy_^mazal velký spor mezi l.aiekou antíklerikální inteligenci a církví.
Ka^rď.likty extstují přlmozeně je.š:tě i dnes, ale neeristují již d_va
nepřátelské světy jako dříve:. Tadeusz Mazowiecnil publikoval moje
texty pod pseudonymem v časopise Viez. A 'Bogdan Cywiňski otisko
val. Kuroňovy texty v časopise Znak. My jsme tehdy naopak začali
číst křestanskou literaturu; Četba Dietricha Boenhoff'e-ra byla

dnevali

pro mě tehdy velkým zážitkem; Protože Boenhoff'er psal o tem, jak
s— čl..ověk může st.át ant.itotalitn:ím kře-stanem. To bylo velmi důle
žitá. A tehdy zašel Jacek Kuroň poprvé za kardinálem Wyscynským.

Domiouval jsem mu, aby to uděl.il. Jace:k tam šel a řekl při prvním
J1azhovoru, že byl po léta nepřítelem církve, ale že nyní změnili
STé minění. A tak začala velká změna mezi pol.skou inteligenei.
Ani' já ani kuroň j^^ se nestali katolíky, ale oba si vážime-

nilrkva, především pro její protitotalitní postoj. A když není
c:írkev- v tomto postoji dost důsledná, velmi nám: to bolí. Vzpomí
nám si na jednu akci - šl.o tehdy o nějaký protestní dopis, kte
rý poukazoval ne postaveni Poláku v "'š"ovětském svazu. Bylo to v raoce 1974. Sbi:ual jsem tehdy podpisy- pro tento dopis. A poprvé j^rn
mezí podpisy obvyklých opa-zi.čniku, jakým byl třeba Slonimski,^^/

podpis: katolického kněze Zieji9 To byl učitý psychologický prů
lom. Předtím to nebylo myslitelné, aby S;lonimski podepsal spo
lečně s katolickým knězem nějaké protestní prohlášení.
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Eva Kantůrková
Jak se nám zachtělo svobody

Vzbudily mě divné zvuky, můj muž stál v pyžamu obklopen šesti mu
ži v civilu vecpanými do naší haly, bylo čtvrt na šest; poznala jsem
mezi nimi toho, který si říká Tichý. Mohla bych psát jeho životopiso
Jako poručík dostal ze země básníka Jana Vladislava,- mě před sedmi
lety spoluzatýkal už jako nadporučík; proslavil se u mě tím, že se ne
ostýchal prohlížet skříň se spodním prádlem; naposledy velel tomu,když
nás vodili do antonů jako uličníky ze třetího fora Charty, a nedávno
mi někdo říkal, že už je podplukovníkem. Oslovila jsem ho tak, neohra
dil se, budu ho tedy nazývat ppluko T. Celá léta jsem se držela zása
dy o státní bezpečnosti nepsat, kdyby mi proyedla nevímco; při pro
hlídce ženská osoba utrousila, že kdyby nebylo jich, neměli bychom o
čem psát; at tedy zakusí, jak chutná "glasnost"o

Muže odvedli dva, jedním byl podplukovník Smolík z odboru vyšetřo
vání StB; znamenalo to, že může být obviněn; byl čtvrtek 27.října. Já
zůstala v bytě s povolením k domovní prohlídce v ruce a s nejasným
vlastním postavením. Důvodem prohlídky a zadržení mého muže byl Mani
fest "Demokracii pro všechny", který vydalo právě vzniklé Hnutí za
občanskou svoboduo Manifest podepsalo 122 lidí. Prohlídku povolila
prokurátorka Fuchsová, o zabavení věcí rozhodoval vyšetřovatel kapi
tán dr. Tomko, byt prohledával pplk.T. a jakýsi :tvUadý Příslušník,jehož
jméno jsem na protokolu nerozluštilao Později se dostavila rázná žena,
kterou jsem prvně uviděla na Engelsově nábřeží; Ivan Havel slavil pa
desátiny, před domem seděl v autě muž, který si říká kapitán Cermák,

jehož životopis bych taky mohla popsat, a tato rázná dáma při perlustrali příchozích na Úpatí schodiště rozhodovala, kdo smí nahoru a kdo
půjde za roh do antonu. Žena důstojníkem StB a v operativě k tomu, to
nás fascinovalo, Karlu Srpovi dala až se sveřepou hrdostí své číslo i
jméno. Se stejným opojením svou funkcí se mi prohlásí večer, až mě za
drží, ale protože jsem jméno zapomněla, budu o ní psát jako o ppor^
•••ovéo Jako nezJčastněného svědka s sebou přivedli dr. L. Procházku
z ONV Praha 5o
Prohlídku začali mými deštníky, rozebrali domácí telefon, chtěli
bourat i ^us zdio Prohlídka zněla na mého muže, věci máme ale v bytě
oba, dlouho trvalo, než jsem si tuto výhradu prosadila do uvodu proto

kolu; u mnoha věcí jsem se musela přít, že pBtří mně, ale uhájila jsem
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jen něco. Manifest ani nic s ním souvisejícího v bytě nenašli, zato
mi zabavili rukopis románu Pán věže z roku 1980, chtěli vzít i ruko
pis o Husovi, vzali mi soubor esejů o Sabinovi, Durychovi,B.Fučíkovi,
Vo Cerném atd., vzali můj referát na mezinárodní sympozium Českoslo
vensko '88 "Češství v Pamětech Václava Cerného"; vzali Slovník čs.
spisovatelů, Paměti Vo Cerného, které mi pan profesor osobně věno
val, a taky dvě různá samizdatová vydání sborníku vědeckých prací o
Josefu Pekařovi, který jsem uspořádala. Zabavili i fotografii stuh fce
kytic:ím, které jsme jako mluvčí v 85o roce položili na památná místa
padlých amerických a sovĚtských vojáků i pražskýcn barikádníků; do
protokolu napsali, že na stuhách je text "Charta 77", ale už nedo
psali, že se tam dá číst "sovětským vojákům". A vzali mi jiné unikát
ní památky; dopis spisovatele Jana Beneše, který se se mnou na dálku
shodl v názoru na nemužnost mužů; slova jimiž je text upoutal, zněla
"Vaculíkovy jarní větry", čímž Beneš vůbec nemínil nic z Vaculíkovy
veřejné činnosti, ale přece jim to nebudu vysvětlovat. Je mi líto,Jene, jste opět v Ruzyni. A taky vzali dlouhý dopis Františka Janoucha,
jako profesor jaderné fyziky byl předloni v Sovětském svazu na vědec
kém sympoziu a popisoval, co tam viděl a o čem mluvil s akademikem
Sacharovem. Zabavení zdůvodnili tím, že dopis nese znaky množeného
testu a nechtěli rozumět tomu, že Františkův počítač jinak psát ne
dovede. A zabavili mi i dopis československých intelektuálů představi
telům sovětské kultury, přestože jsem upozornila, že nám na něj ode
psal Andrej Sacharovo
Vyšetřovatel dro Tomko, národností Slovák, se jinak choval ko
rektně, u něčeho i uznal, že by zabavení volalo do neees, i kouřit
chodil na terasu. Taky se všichni zuli. I pplk.To, asi že všichni
stárneme a jsme moudřejší, několikrát uznal můj důvod, proč knihu ne
vzít, do prádla a do přikrývek nelezl, požádal o to mě. Zato Mladý
Příslušník měl hlavu plnou nápadů. Vestli v tom vytrvá e jestli potr
vá tento režim, zača. se mi před očima odvíjet další životopiseMůže
mu být mezi 25-30 lety, hlavu má malou, kulatou, krátce ostříhanou,
kulaté tmavě oči se umějí rozsvítit koniášOvským leskem. Je to proto
typ nesolidnosti a podraznictví v pražské operativě StB a to, co o
něm napíšu, jsem ochotna zopakovat do každého vyšetřovacího protoko
lu. Ze zásuvky už Tichým prohlédnut, znovu vyndal listiny k videore
kordéru; věnovali mi ho prostřednictvím Tuzexu švédští spisovatelé;
když jsem byla v jednaosmdesátém roce zavřená za knihu, přijali mě
za čestného člena svého Penlj:lubu a občas si na to vzpomenou. Dr.Tomko
mi zabavil všechny videokazety, i prázdné, s Čajkovského baletem v
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Pařížské opeře nebo s detektivkou Agaty Christie; a Mladý Příslušník
vyhledal a dal zabavit i doklady o tom, že přístroj je řádně zaplace
ný a proclený. A se stejnou chutí přinesl na třídící stůl doklady,že
mi má italská přítelkyně složila v bance 160 USD na osmidenní pobyt
ve FlorenG'i.i; neuvědomila si, duše svobodomyslná, že nimám pas, a
ted nemám ani potvrzeni o jejím daru, kdežto naše banka může s ulo

ženými devizami volně disponovato
Prohlídka získala na razanci, když se na pracoviště dostavila
pporo^^ováo Nezula seo A hrnula se zapisovat zabavené věci. Taky od
té chvíle protokol ztratil povinnou přehlednost. Je jí mezi třicít
kou a čtyřicítkou, je hodně široká v bocích, postavu má tuhou, je
karyatický typ. Sukni ze zeleného sukna měla na bocích zdobenu velký
mi knoflíky, přes svetr sako z černé kůže, polobmtky šedé, punčochy
světlé. Kroky dělá dl&uhé, rázné, pohybuje se negraciézně, ale mršt
ně, řeč má Úsečnou, navyklá policajtská Úsloví vyslovuje s chutíoJe

ráda ironická, ale aby to zabolelo a vyvolalo stracho Je z povah,které by neusnuly bez posledního slova. Odpovědi i na otázky do protoko
lu ví předem. Vdanj. prý není a děti nemá. Vnímám lidi i kůží a ta mi
napovídá, že ta ovládavá žena má silný mateřský komplex, který zvrá
ceně projevuje i vůči "nepřátelům": je pevně rozhodnuta ochránit je
před sebou samými. StB si vůbec osvojuje způsoby lékařů, kteří vás
vedou na operaci, o níž předem vědí, že ji nemusíte přežít, a chova
jí sfk vám s naléhavou šetrností. Tato žena, uvědomila jsem si, by
mě s naléhavou šetrností dovedla i pod šibenici a měla při tom dobré
svědomí profesionálně vykonaného aktu spravedlnosti. Takto, myslím
si, kazí důstojníky StB západní filmy o tvrdých sice, ale čestných.
policistech.
Když ppor.o.ová ode dvéří spatřila v mé knihovně celé ročníky
samizdatových časopisů, řekla: "Tak tohle půjde šmahem." A šlo to šrnahemo Tuhla mi kůže na tvářícho Jen já v té chvíli a v té místnosti
věděla, co je v těch očtených svazcích psaných na stroji ukryto prá
ce, duchovního vypětí, chytrosti, znalostí, myšlenek, kolik je v nich
skryto tvůrčího, ale i opisovačského Úsilí. Sebrali Střední Evropu,

Paraf, Prostor, Infoch, Lidové noviny, Kritický sborník, Obsah, Re
volver revue, dokonce i Spektrum ze sedmdesátých let, Ze zásuvky i
z bloku, Nový brak, Hosta, Jazz-Top, Informace o církvi. Protokol o
prohlídce má 87 položek, z nichž pod každou je i několik^ knih.I drv
Tomko musel vědět, že prohlídkou nevykonali právní akt, ale pomstuo
"Nemáš házet - a po jedné! - dvacátého prvního srpna kytky k Václa
vovi," řekla mi potom v Útěšném humoru Anička Aiíarvanová. I pplk.Srno-
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lík řekl mému muži při výslechu, že soudruzi byli zbytečně horliví.
Ta žena vnesla do atmosféry prohlídky nepokrytou agresivitu. Věcné
argumenty, na něž dr. Tomko předtím i slyšel, ztrácely váhu. Mezi mno
ha knihami vytáhla i moje dopisy z Ruzyně, byly tenkrát jedinou mužo

vou radostí, dal si je pěknĚ svázat. Jako důkaz nesvědčí o ničem,byly
ostatně cenzurovány, ona jen s bystrostí zlého člověka postihla, čím
nejvíc ublížit. Dr. Tomko mi je vrátil, až když jsem řekla, že zabavit
je je nelidské. "To se mýlíte," řekla pporo.oová, "my nic nezabavujeme, jenom zajištujeme." A přestože mi svazeček nevzali, zapsala jej
do protokolu s poznámkou "ponechány v místě"; a aby její slovo bylo
konečné, pronesla: "To stejně bude její poslední extemporeo"
Dramatické situace mají i své komicKé stránky, každý dramatický
spisovatel ví, že jen napětím, bez humoru hra ztrácí účinnost.Ovšemže

humoristou jsem byla já. Atmosféra trochu povolila, když oba začáteč
níci svýan kariér opustili byt; měli jsme jet na prohlídku chalupy,
požáda^jsem, jestli mi vezmou do vozu vyprané ložní prádlo. Museli
ještě zavézt kořist do Ruzyně, a tak do kufru automobilu naložili s

dvěma obrovitými papírovými pytli zabavených věcí - do každého by se
vešel metrák: brambor - i tašku s povlaky; mě vysadili před věznicí,
má taška v předstihu projela branou tam a sem. Ppor••oová do Písku
nejela, jen dr. Tomko, pplk.'I'ichý a lVIladým Příslušník. Z půdy si vy
nesl jen pavučiny ve vlasech a nikdy nezapomenu na vyděšeného ne
zúčastněného svědKa, kterého pplk.T. přivezl z MěNV. Ten člověk se
neodvážil odlepit se od dveří, ani si sednout, když jsem mu to nebídlao Do Prahy jsem vzala sklenici naložených švestek, u obecní stud

ny jsme dlouho čekali, než pplk.T« vrátí svědka domů, věrně ke mně
přiběhla černá kočka se zelenýma očima, která si celé léto chodila
pro pohlazení, taky sousedův bílý špic vystrčil veselý čumák; jinak
vesnice vypadala jaK vystěhovaná, sousedi se radši dívají za záclo
nami, jeden ale přece vygel a založil nejhezčí motiv mojí anabáze:
dal mi jablka ve velikém košíku. V těch dnech jsem dočetla výtečnou
knihu Anny Bauerové o zlatém vě!Smiójů. Ve statku, na který jsme se

dívali, bydlíval soused Novák, který v minulém století rozoral kelt

skou mohylu s pohřebním pokladem a protože jej neukradl, dostal se
do odborné literatury. Na druhé straně návsi je statek, v němž sloužíval Jan Cimbura a já opatrně zkusila, zda je dr. Tomko neosoba,

mluvící jen ve služebním žargonu a bojící se své lidské pddoby; o
knize o Bójích věděl a líbilo se mi, že on, Slovák a vyšetřovatel StB,
dovedl docela obyčejně říct, že o Cimburovi a Baerovi neví nic. V mo
torestu Na Haldě jsme večeřeli smažený řízek, je to vedle Bytízu,kde
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robotoval Karel Pecka v uranovém dole a kam si situuji jeho Horečku.
Ppor•••ová seděla za stolem nějakého důstojníka obvodního veli
telství na Smíchově, v místnosti byl mladík v uniformě Sboru náprav
né výchovy a jeden civil s knírem; budu mu říkat Mlčenlivý'? "Jste na
půdě SNB," řekla ppor. stroze, "vyndejte věci na stůl." Pro nezasvě
cené vysvětlím, že toto opatření Údajne slouží jako kontrola, že nemá
te u sebe zbraň, jíž byste příslušníky ohrozil; ale používaúí je,aby

se dostali ke všemu, co je zajímá a mohli vám to zabavit. Mému muži
takhle jednou zabavili moje PFo "Mám vysypat i jablka?" Dovolila jabl
ka nechat v koši. Být Zoščenkem, od této chvíle bych líčila všechny
další příhody prostřednictvím těch jablek. Pporo mi dala uvařit ká
vu, vyslechla mě do protokolu a oznámila rázně, že protože nevypoví
dám, budu zadržena; jsou to jejich levné triky, byla bych zadržena,
i kdybych vypovídala. Mé věci roztřídila do obálek, kompot jsem při
dala k jablkům a uchránila nezapsaný hřeben, ona prázdnou tašku za
pečetila.
Do Ruzyně auto dirigoval mladík v uniformě SNV. Měl bezelstnou
tvář. Jestli vozí vězně k soudu a k výslechům, dělá to dokonale. V
přijímací místnosti jsme museli chvilku počkat, přede mnou přivezli
někoho v teplácích, vrátnici prošel muž s generálskými distinkcemi a
mladík s bezelstnou tváří oddaně řekl: "Soudruh náčelník taky vypadá
unaveně." Byla to má první informace o rozsáhlosti zásahu StB proti
di9dentůmo Rezervovali pro nás v Ruzyni celé patro, do Bartolomfjské bychom se nevešli, a ráno, pochopila jsem z náznaků, když mé přá
tele sváželi, vznikla na vrátnici až tlačenice. Ppor. mě vyvezla do
čtvrtého patra, dala mě na samotku; odporuje to řádu věznice, o umís
tění zadrženého však rozhoduje bezpečnost. Košík s jablky mi dovolili
vzít s sebou, kompot nechali v kanceláři, sklo na celu nesmí, abych
se nepodřezala; nepřevlékli mě do tepláků, přikrývky donesli jakž
tak^esmradlavé, na cele nebylo mýdlo, byla očividně nepoužívaná,ne-

byl tam toaletní papír, neměla jsem kartáček na zuby. Pálily mě oči,
chtěla jsem, aby mě ze smíchovského velitelství zavezli domů pro lék,
autem to byly tři minuty; vymluvila se, že mají schůzi. Vzdorovitě
jsem si nelehla, usínala jsem v kabátě na tvrdé stoličce a až žena
z noční služby mi rozumně řekla, že je to nesmysl. Na cele byly dvě
palandy po třech postelích, lehla jsem si na tu pod otevřeným oknemo
Byla doba mezi vězeňským psem a vlkem, vězni na sebe volali, posíla

li si koně, dole pod okny se zuřivě rozštěkali vlčáci, "Mirečkó.ó.,
dobrou noc, pus^inkůůů," volal jemný dívčí hlas plný příslibó.. Obklí
čila mě známá atmosféra smradu, marných snah a snů a nevylíčitelného
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smutku. Vedle sprostého nápisu byl nade dveřmi nakreslen tuŽKOu kříž,
měl správně provedenou geometrickou perspeKtivuo
Ráno mi ppor. ukázala ve výtahu pouta, "mám příkaz je použít,ale
je mi to trapné." - "Nemáte u sebe radši trochu pletového krému?" -

"Vidíte," řekla žensky chápavě, "to mě nenapadlo." Auto řídil šofér,
který evidentně šoférem nebyl, ppor. seděla vpředu, vzadu se mnou Ml
čenlivý. Ppor. dirigovala i šoféra-nešoféra, až jsme zabloudilio Na
smíchovském velitelství nejdřív opatřila krém pro mě, pak klíč od náčelnické místnosti pro sebe, sepsala se mnou jedinou větu, že nebudu
vypovídat, řekla "namažte se ještě jednou do zásoby" a jeli jsme zpát
ky do Ruzyněo Před její legitimací se otevíraly všechny ruzyňské brá

ny, dveře i katry, a zase jsem seděla sama na čtyřistačtyřicítce.Byl
pátek 280 říjnao Odpoledne se měla na Václavském náměstí konat zaká
zaná manifestace. Ruzynští vězni z oken probírali právě ohlášenou dost
omezenou amnestii. Bývala by se vztahovala i na některé mladé lidi z
nezávisiého mírového hnutí, minulý týden obviněné: věas jim obvinění
překvalifikovali na paragraf s vyšší sazbou«
Hodiny V'ězeňské samoty jsou delší, než jakékoli jiné hodiny.Rozebíráte a dáváte do souvislosti různé drobné příznaky, které jim u
niknou a z nichž se snažíte usuzovat na skutečné postavení;že vás ne
chají v nejistotě, je jedna z jejich psychologických lstí. Už jednou
jsem zažila tyto první dva dny, během nichž mezi masou zadržených vy
bírají ty, které obviní, je to asi nejhorší doba pobytu ve vězení. Z
okna jsem viděla ruzyňské nádraží, můj muž mi tam chodil mávat a při

vazoval kytice k zábradlí, tenkrát byla má cela v chodbě hlouběji o
sedm čísel. Taky mě mrzela ztráta vfcí, mohla jsem si vyčítat, že jsem
je neměla u někoho sch9vané, ale je to neřešitelný rozpor: když je
máte doma, můžete o ně přijít, když je máte u někoho, užíráte se bez
mocnou nesvobodou. Je to rozpor lidí, kteří se brání dát se vehnat do
schizoidní psychiky. Jestli je to Útěcha, že se na zabavených věcech
aspoň pozná, co jsou oni zač, nevím. Večer se zas rozštěkali psi,provokovalo to asociace na ty, kteří možná přišli odpoledne na Václavské
náměstí. Za oknem hlasy dvou mladých klukU, zavřených za nějakou bl
bost, vykřikovaly "jdeme na aminu domU". Strážný mi přišel nabídnout
mé švestky, bylo to milé, ale nevzala jsem si je, ve sklenici jich
byla napěchována dobrá dvě kila, sama bych je nedokázala sníst.
V sobotu ráno rozvážela služba na neobsazené postele přikrývky;
myslela jsem, že je to pro ty, které zadrželi na menifestaci;to jsem
ale uvažovala příliš logicky, my téměř nilly neuhodneme předem absur
dity v jejjch počínání. Nejdůležitější informace se ve vězení dozvídá
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te, až když už nemají svou vlastní cenu, tento zásah byl ale tak ne
zvládnutelný, že už v sobotu dopoledne jsme měli obraz téměř Úplný.
Manifestace 28. října byla tak rozsáhlá a Útok pohotovostníhb pluku
bezpečnosti proti ni tak krutý, a tedy ohlas ve světě i doma tak roz
hořčený, že ty, které sJ;ožná chystali za Manifest obvinit, okvalifi-

kovali na pouhé podezřelé, ještě k ránu z pátku na sobotu je přemísti
li z oddělení ruzyňské věznice na vypůjčené čtvrté poschodí, na ce
lách už byli společně, byli ted zadrženi jen na osmačtyřicítku jako
všichni ostatnío
Má samotka skončila, nejdřív přivedli Jarmilku Bělíkovou, pak
Lenku Marečkovou a Janu Chržovou, prožily o půl dne dřív než já poli
cejní lest, jak udržet občany ve vězení déle, než dovoluje zákon.Bezpečnost má právo zadržet podezřelého na dva dny, pak už musí rozhod
nout prokurátor; a tak nás všechny po 48 hodinách formálně propusti
li, strážní nám vydali naše věci, my jsme jim vrátili vězeňské pro
my

stěradla a přikrývky, a bezpečnost někoho už rovnou na dvoře věznice,
někoho až za branou posadila zpátky do auta, dovezla na výslech a vrá
tila na dva dny zpátky do Ruzyně. Takže ony přikrývky roznášeli ráno
pro nás, kteří jsme byli ještě na celách! Ve vrátnici vznikla během
dopoledne, kdy nás propmuštěli, aby nás mohli znovu zadržet, taková
tlačenice, že zadržení spolu mohli volné mluvit, strážní křičeli na
muže z gezpečnosti, aby nepřekáželi v provozu a auta se zadrženými
prý před věznicí řídila veřejná bezpečnost. Mně se dostala i první
zpráva o mém muži, vytáhli jej ráno v půl čtvrté z vězeňského oddě
lení a Olga Šulcová viděla, jak jej vedou na čtvrté poschodí. Podle

počtu zaklapávaných okýnek jsme při obědě spočetly, že je nás přes
osmdesát; příliš jsme se nezmýlily.
Mých prvních 48 hodin uplynulo až večer, ppor. mi pfi zatýkání
nezapočítala celý den strávený prohlídkami. Cekala na mě n& dejvickém

velitelství, vezl mě Mlčenlivý se šoférem, co nebyl šofér; na scho
dech jsme potkali Ludvíka Vaculíka. ^ráčel důstojně dolů ze schodů,
sám, bez policejního dopro^du. "Ahoj, Ludvíku, " řekla jsem, "ty seš
tu taky?" - "Jen asi půl hodiny," řekl. Samozřejmě to na nás mohli na
hrát, a přece jsem pocítila za jeho mohutnou postavou volně odcháze
jící k východu cosi jako svou vlastní nedostatečnost. Jak jen to ten
Vaculík dělá, myslela jsem si; Rozlije jim mlíko, slíže smetanu, sy
rovátku jim nechá, a nikdy se mu za to nestane nic až tak zlého.Naprosto nerozlišuji hodnotu lidí podle toho, jestli byli nebo nebyli
zavření, tak může uvažovat jen ponížený anebo vzbouřený otrok. Jen
bych ráda pronikla do toho, jak se dovede sám ochránit. V Sekyře ci-
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tuje svého tatínka, že dobrá výmluva je lepší, než psí hovno;jen dobré
výmluvy ale- \akoOew. aíl^ nemají. Nedávno- jsem-' porovnávala Hrabalovy
texty s Ceským snářem a napadlo mě, že Vaaulík je Odysseus. I jedna

západoněmecká kritička ve Snáři jako jeho hlavní rys postřehla, že
Vaculík neustále uniká jakýmkoliv znesvobodňujícím léčkám. Chytrý
Odysseus nejen před Trójou nepadne, on pak dopluje až domů a na své
plavbě "střásá všechno, co mu vadí", jak o sobě napsal Vaculík v jed
nom fejetonu už před mnoha lety. Kdežto Achilles před Trójou padne,

protože má zranitelnou patu. A když už jsem v tom srovnávání, Achil
lovu patu má Václav Havel, je to jeho slušnost dítěte z měštanské ro
diny a transcendentní odpovědnost.
Ppor. zas seděla za velitelským stolem, byl tam i Mladý Přísluš
ník, mě přivedl Mlčenlivý. Po jediné větě do protokolu, že nebudu vy

povídat, mě zas zadržela, formality proběhly skoro přátelsky; už jsme
vstávali, že se odeberu do hotelu Ruzyň, a Mladý Příslušník zaujal

vyšetřovací pozu. Optal se dlouhou, málo srozumítelnou, v obsahu ne
zvládnutou větou a mou odpověa pak mohl pocítit jako své zesměšnění.
Je to jistě moje nedostatečnost, že nesnáším mladíky dost hloupé na
to, aby se vytahovali nad bezbrannými mocí, kterou si nijak nevyslou
žili. Uchýlil se k pohrůžce prokurátorem, já pohrozila stížností pro
vyhrožování, ppor. hasila napětí, a já se dopustila nádherného faux
pas. hekl mi, abych vzala svoje věci, já řekla, že už nejsem občan,

ale zadržená a věci si neponesu, a oslovila jsem ppor.: "Může mi je
nést váš pobočník." Vyprskla a já pochopila, že nadřízeným tu není

ona, 8Čkoliv tak vypadá, ale on, který se neumí zeptat jasnou větou,

a proto ona vyslýchá; a jak je náhoda zlomyslná, v chodbě seděl za
držený Achilles Havel, vypadal smutně, "Václave!" chtěla jsem se na
něj aspoň usmát, "pokračujte, pokračujte," vklínil se MP mezi Havla
a mne a u vrátnice mě nechal čekat s Mlčenlivým. Vrátil se s poutyo
"Když podle předpisu," pravil, "tak podle předpisu." "Královna," řek
la jsem já, "může chodit i v náramcích." "Jen abyste neupadla," ř-eklo
Mlčenlivý nesl moje věci, aniž jej ubylo, ppor. mlčela taky.
Mladý Příslušník řídil vůz; dostal se do euforie výrostka,který

ví, že-provedl něco, co se nemái ale právě proto,

že je jen výrostek,

na tom trvá; bavili se hlasitě, jestli ještě v noci pojedou někam k
Brnu, pporo mu mateřsky pomáhala euforii strávit; v křečovitém smíchu

i hlase měl odstín hysterie a nedokázal se několikrát od volantu neo
hlédnout dozadu na moje spoutané ruce. Ve čtvr2tém pqschodí mě posta
vil ke zdi a odešel do kanceláře; nikdo z těch, kdo přihlíželi vidi

telně ztuhle, mi neřekl, že mám stát ke zdi čelem. Strážná, která mě

měla prohlídnout, se hlasitě omluvila, že si hned pout nevšimla.Přišel pouta odepnout a neuměl to. "Opatrně," řekla strážná nahlas, "o
dřete ji!" Hmoždil se se zámkem a cloumal mi rukama, a v této jeho o
čividně nevýhodě jsem řekla: "Podle toho, co jste mi pr9vedl, jste
hodně Malá Povaha." A protože taky někdy zatoužím mít poslední slavo,
zopakovala jsem: "Malá Povaha." A on před všemi těmi svědky odseKl:

"A to je mi jednoo"
Pak byla neděle, povídaly jsme si, snědly jsme kompot a založily
ženské hnutí na obranu mužské mužnosti; manifest zaměřený hlavně proti
sufražetkám vyhlásíme v příhodné chvílio Radim Palouš dostal srdeční
záchvat, ale odmítl chtft domů, nemlže odejít odněkud, kde jsou všich

ni, jichž si cení; Zdeněk Urbánek čekal na svou operaci a jednu chbíli nemohli najít Karla Peckuo Václavu Bendovi dvakrát přivedli do dve

ří omylem dívku. K večeru nás začali po půl hodinách pddle seznamu

propouštět domů, Jarmilku vytáhli z postele ve tři ráno, kdy se z Ru
zyně dá odejít jen pfšky, potkala se ale na chodbě s mým mužem; dopo
ledne služba sklidila z cel přikrývky a prostěradla, zůstala jsem sa
ma s holými palandami. Odpoledne mě s Václavem Havlem, kterého necha
li celé čtyři dny na samotce, a Jiřím Gruntorádem odvezli dosedět zby
lé hodiny na Bartolomějskouo "Á," uvítal mě strážný, když jsme vešli
do chodby, "jablíčka jdou." Bylo
v osum, šla jsem kolem Betlémské
káme si hositi. Podle HOS, Hnutí
zastavil taxík, řekla jsem odkud

jich v košíku už jen pět. Pustili mě
kaple. Jene Husi, sdělila jsem, ří

za občanskou svobodu. Před Májem mi
jdu, taxikář byl člen strany a přes

tože věděl, s kým mluví, rozčiloval se, že takhle se to nedá dělat.
"Já tam byl, madam, dělají republice špatnou pověst v zahraničí.Dneska jsme o tom jednali na strani(2.,ké schůzi." tif...yslel tím drastický zásah

bezpečnosti proti demonstrantům. Tak jsem se dostala k první autentick

zprávě o tom, eo se 280 října událo na Václavském a Staroměstském ná
městí.

/Listopad 1988/
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Lenka Procházková

MY MÁME PRAVDU, VY MÁTE PSY !
Poslední minuty před třetí hodinouo Horní část Václavského
náměstí je zaplněna lidmi, kteří chtějí v pokojné manifestaci
oslavit státní sváteko Někteří z nich tu jistě byli i včera, na
verbovaní ze závodů, škol a kanceláří. Dnes přišli sami za sebe,
na vlastní riziko. Stojí na chodnících, na rampě pod Muzeem, ti
nejodvážnější se už shlukli před sochou Svo Václavao Uniformovaní
příslušníci policie zatím zasahují jen slovně, snaží se izolovat
namačkaný chumel pod sochou od těch na chodnících, ale jejich
snaha je marná, zástupy houstnou a pomalu se slévají. Tento několikatisícový dav nemá mikrofony ani ověnčenou tribunu, ale ví, že
jeho společný hlas bude slyšet, že později echem potěší i ty,
kteří byli v předvečer státního svátku rozvezeni do státních věz
nic.
Hledím do okolních tvářío V některých vidím radost, že se ko
nečně něco děje, jiné jsou vážné. V očích skupinky, která mě míjí,
rozeznávám pod odhodlaností i ostražitost, tihle mladíci se oblék
li jak na horskou túru, mají nepromokavé bundy s kapucemi, neklouzavé pohorky a když jeden z nich sáhne do batůžku pro fotoaparát,
zahlédnu zabalenou svačinku, kartáček na zuby a mokrý šátek, ten
asi proti slznému plynuo
Dobíhá poslední minuta. A pak už na lavičku vyskočí mladý
muž a nad vstřícně zmlklým davem zakřičí několik vět, v kterých
připomene odkaz zakladatelů státu. Po slovech: "Nebát se, nekrást
a nelhat!" se prostranství rozezní ^wouo Tím pokojM předehra
končí.
Do potlesku a volání: "Svoboda! Masaryk!" už zasahují policej
ní sbory se svými rekvizitami. Štěkavý hlas z megafonu je doprová
zen bafáním psů, kteří po dvouměsíční pauze znovu přibíhají na
scénu, od Muzea postupuje spartakiádní kordon v bílých helmičkách.
Tihle cvičenci drží v předpažených rukou obušky. Dav má jen svrbí
cí dlaně, tedy tleská. "Co jim plácáte?" diví se stařenka v béžo
vém baloňáku. "Za mých dob se na policajty hvízdalo!" I na to za

chvilku dojde, když jsou z krajních řad manifestantd odvlékány
první oběti. "My máme pravdu, vy máte psy!" řve dav zatlačovaný
na pravou stranu náměstí. Od křižovatky přijíždí červené hasičské
auto. Prvním proudem vody se snaží umést z lešení nárožní budovy
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mladíka, který tuto slavnost fotografuje. Mladý muž však přeběhne
po kluzkých vachrlatých prknech a bezpečně seskočí do náruče davu
v Opletalově ulici. A fiesta pokračuje. "Prší, prší, jen se leje,
a my domů nepůjdeme!11 zpívají lidé a chytají se za ruce, aby ni
kdo nezůstal na dlažběo V úzkém kaňonu Opletalovy ulice není eost
prostoru na proslovy, ale dwn s proslulou vinětou ČTK si o pár
slov koleduje už hodně dlouhoo "Pište pravdu! Svobodu tisku! Po
volte Lidové noviny!11 diktuje mokrý dav vyhlížejícím redaktorWn,
ti rychle zavírají okna, ale než dojdou ke stolům, a než najdou
tužky a ořezávátka, už zapomenou, proč je hledali.
Dole zatím proud vody sílí, žene nás do ulice Politických
vězňú, za vozem čvachtají v kalužích policisté proti výkřikům:

Nechte nás být! Najděte si jinou zemi!" Taky se volá jméno Patoč
ky a Wonky. Ale ti z nás, co vběhli do pastí domů a průchodů, už
ii

to slyší jen zdálky, jsou příslušníky StB pochytáni, zbiti a od
vlečeni. Na levém chodníku nám padne do očí a pak i do rukou sku
pinka popelnic, jenže jsou prázdné a na stavbu barikády je jich
stejně málo. A tak se suneme k Jindřišské, kde se k nám přidávají
suché posily. "Provokatéři!" ozve se z chodníku vratkým hlasem
nějaký stařík^."Jděte domů,.dědo, vy už jste si jistě odmanifestoval včera," radí.mu klidně asi čtyřicetiletý muž ve svátečním ka
bátě a pak se vmísí do davu, který tea skanduje: "Havel! Havel!"
"At žije Dubček?" nabídne nejistě mladý romantik•."Toho už nech
radši v dllchodu, rozmluví
Za několik minut jsme
drží čestné kolečko muži v
ními vozy, a tak se kupíme

mu to kdosi zkušenější •.
na Staroměstském náměstío Okolo Husa
zeleném, Pařížská je zatarasena policej
před ústím Železné ulice a u orloje.

Zde mluví další dva řečníci. Pak se nad davem, který tleská a vo
lá: "At žije Charta!" odsunou dvířka pro slavnostní defilé apošto

lů. Věžní hodiny odbíjí čtvrtouo "Už jim zvoní hrana!" baví se
zástup, zatímco obrněné transportéry a vodní děla vjíždějí před
palác Kinských. "Oni snad budou střílet! A do vlastních lidí!" hrozi se stará žena-s trikolorkou na svetruo "To ne, ale trochu nás
pokropí. Radši běžte, paní, tohle už pro vás není." "Nikam utíkat
nebudu!" ohradí se uraženě. "Když jsem přišla, tak to vydržím. Je
to přece i můj svátek!" A ani hlas výstražně křičící do megafonu
ji nepřemluvío Zpěvem
konči druhé dějství.
Na počátku toho třetího volá mladá džínová skupinka.zkusmo

"Gorbačov!",ale toto heslo se v davu neujme. Podívám se k nebi,
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žádný Deus ex machina sem nemíří, zato policejní mašiny už tůrují. "Bojíš se?""Bojím. Ale hlavně mě štve, že už mi došel film."
A tak fotografujeme aspoň očima, tyhle záběry nám nikdo z paměti
nevymaže a vždycky budou provázené pocitem dusivé hrdosti nad
statečností oněch mužů a chlapců, kteří se v pevných řadách chyt
li za ruce a před ústím Železné ulice dokázali vzpřímeně stát po
celou tu dobu, kdy jim do tváří chlístala ledová voda. Stáli a
řvali: "Tohle je ta vaše přestavba!" a proudy vody se strefovaly
do jejich obličejů, ramen i do toho.praporu, který ti v druhé řa
dě drželi nad hlavamio
Nás od radnice zahnaly bílé helmičky s plexisklovými kryty
a obušky na trávník, který se zrovna kropil, a tak jsme couvli ke
kostelu a odtud k pamětnímu domu Franze Kafkyo Tady se dav zasta
vil a znovu zhoustl, jak se přidávali vycházkově oblečení lidé z
okolních ulic. "Masaryk! Svoboda! Demokracie!" skandovalo se a
přijíždějící požárníci byli vítání křikem: "Hoří! Pusí; tu vodu!"
a taky: "Od vás si republiku rozvracet nedáme!" "Za rok přijdeme
znovu!" slíbili jsme nakonec sobě, jim, i těm v Ruzyni.
Cestou k Havelskému náměstí, kde jsme si ještě zazpívali po
malou procítěnou hymnu, nás míjel autobus se zadrženými. Seděli
s rukama nad hlavou, ale jejich oči upřené do oken, vyjadřovaly
cosi jiného. Tímhle záběrem pro mě skončilo poslední dějství
slavnosti. Cesta domů přeplněným metrem, kde to vonělo jako po
deěti, ta už patřila ke katarzi. Přemýšlela jsem o lidech, kteří
se nově odhodlali nebát se, nelhat a možná i nekrást.

JoZI
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Kdo co čekal?
Jestliže se ve,státě stanou normou nenormální mravy, všim-

ne-li si toho někdo, mají vlády podle druhu příležitost
ukázat se. Podají bua vysvětlení a zjednají nápravu, rnají-li
úctu a důvěru svých voličů; podají vysvětlení a odstoupí,

když úctu ani důvěru už nemají nebo utuží lidu režim a zjednaji

mu pořádek, jestliže důvěra a úcta je jim dána špatným zákonem.
Tvrdí se nám tea. ustavičně, že jsme příliš nároční, málo
pracujeme a krademe. Kdo z nás snad nekrade, jistě by krást

mohl a prodavačka mu prohledá tašku u pokladnyť protože

ví, co víme taky, že si to necháme zas všichni líbit. Prodavačce
se pohrabou v nákupu jinde jiní, ale spravedlnost to žádná
není, když jsou tu ty některé vlády, kterým neprohledá nikdo

nic.

'

Ze se vzáje^ě šacujeme, sledujeme a udáváme, jistě není
projev zvráceného národního zvyku. I takové hlasy tu už

byly, ale cožpak bychom si bývali schopně zjednali Republiku,

kdyby Cech i Slovák v nátuře byli takto vadní? Vysvětlení
/

i

toho stavu, zdá se, tkví v podmínkách, ve kterých normální

národy jen vadně žijí. žijí, aby přežily, a chybí-li jim

navíc víra v něco, historicky nebo jinak zmařená, lehce
se ztrácí jemnější občanský„cit pro hrubnoucí zloprávo.
Mravy se hroutí, normy deformují. Jenže světaběhy naštěstí mívají svůj vyměřený čas: kdo by si natrvalo mohl
vážit zákona, který z něj dělá lenocha a zloděje? Národy?

Lidi? Ti ostatně dávno vědí, kdo tu krade; podle toho„kdo

tu lže.
Byli jsme poválečně krátce státem s.dobrými předpoklady -

pro budoucnost •. Málo vázných verejných škod, dobrý p^růmysl
■.;íj;1l::^-\^í:>;’':;:;>lft:A^:.'^ jám^^ámám-- •I-ámVr
'f/': fv£<=^-:'-"fw
•'i
ámám
a vláda, které - přes různé její chyby-;- bylo ještě proč
si vážit. To všechno jsme měli. Co máme dnes, nestojí tu

%
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za pár teček. Kdo to zavinil, z nedostatku lepších ideí
tarasí náměstí a ulice, aby bylo jasnější, kam smí sahat

tradice, a polekaní zaslouženci to ze zkompromitovaných.
tribun vydávají za přání lidu.

Kdo se komu o co prosil a jak to s naším přáním je, dali
jsme pro tentokrát statečněji najevo. Odměnou za to, přes

všechnu pádně ověřenou skepsi, máme trochu vládní ostudy
a dost naší dobré víry, že se leccos nemožného zase může

podařit. Co z toho však stojí za řeč se ukáže až časem,

podle toho, jak vážně se promyslí, po kom to vlastně chceme
svobodu a proč. Poměry se nezlepší a zákon neumravní, pokud
bude kdosi mít na veškerý rozum generální pendrek. Když

to zase všichni víme, co bychom se o to starali. Jeho pendrek

na náš rozum nikdy platit nebude. Známe přece z pouti, že
čím strašlivější kabát bubákovi dají, tím míň strachu nažene.

Jako obvykle si za nás vláda důvěru už vyjádřila. Snaží

se nám bodře namluvit, že co napáchala, napraví naší poctivější
prací. Jaká popletená
klička. Za léta se víc
než smutně
*
1' /' I

ukázalo, že žádná práce, ani snaha, nenabyde smyslu hesly

ani závazky. Bua smysl má, nebo je zbytečná. Zbytečná práce
dělá zbytečné lidi. Zbyteční lidé kazí vzduch. V takovém
povětří má se snad přehlédnout, že mino vyměněných hesel

se nestalo zas nic. Co nového ve vládě, to nového od vlády.
_

»

Někdo čekal víc?

Opravit škody po druhých bucer::.e jednou jistě muset. tím

pozci.ěj i začneme, tím vic jich krutě na.j derne. ľ-ľnoží se chvíle,
kdy vyviklaná moc k soDě nenachází ?ostrašený de.v. Co se

st.a.ne, až jí do průvodů nebo J: volbám nikdo nepřijde? Co
pak? Pal: je nám to jedno. Svobodně

2.

smysluplně budeme už

v •plné práci •■

15 . 11. 1968

Je.n Došrovs’:"
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Milan Uhde

‘
aneb

Proces
Vzývá ní

lásky

"Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, nebot aniž se dopustil
něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen."

Začátek Kafkova Procesu staví hrdinu do prastaré situace,kterou lze
pojmenovat jako navštívení. Dívku clarii z pokolení Davidova navštívil

anděl. Jana, dcera pastýře z Domrémy, zaslechla hlasy.Dtinskému princi
se zjevil otcův duch. K. však dostal návštěvu dalek<{fcnkrétnější: souéln

zřízence se všemi znaky pozemštanů. Dokonce mu snědli snídani. Ale čím
civilnější byl jejich vzhled, tím neurčitější bylo jejich poselství.
Ani z jejich Úst, ani z Úst žádného jiného soudního zaměstnance se K.
nikCy nedozvěděl, z čeho je vlastně obviněn. Přest</€1o o věc hrdelní
a rozsudek byl posléze vykonán.

Kdo vstoupil v tom civilním kostýmu do K-ovy loinice? Svět? Je prý
nemocný a jako zvrácená pyramida nal2há svým vrcholkem na tvé srdce,
jako by chtěl být podepřen a spasen. Jenže K. není syn Boží.Proč je

tedy navštíven a jak má odpovědět? Opravdu se před zatčením ani po něm
nedopusti- ničeno z1eno? Či je naopak vinen? A c^w? Dopcustejí se soudn

zfízenci nezpráví1 či naplňují právo? A jaké? ?okusit se osvětlit tyto

otázky zna::.ená vyznat se z dojnu. kterým Kafkův román působí zde a nyní
'Od okamžiku, kdy K-ovi sdělili, že je zatčen, za.čna ho proces magne
tizovat, ačkoli se i<.(proti tomu bránrLE_ozume:J. Jako by slova hlídače

Vildy, ze soud je přitahován vinou, platila i opačně. Dokcnce ještě
před formálním oznámením o zatčeni, hned po vpádu hlídačů si K. sico
uvědosír že by bylo zbytečné vykládat jim, co proti vzniklé situaci

míní podniknout( přesto však ten výklad spontánně učiní.
Podle tohoto vzorce se chová v románě vždy. Touží se procesu vyhnout,

a přitom se mu stále víc vydává. Své bytné například vysvětluje zatčení
takto: "Byl jsem přepaden, tak to bylo. Kdybych byl vstal, jakmile jser.
se' probudil, a kdybych se nedal zmýlit tím, že Anna nepřišla, a byl do

šel k vám bez ohledu na kohokoli, kdo by se mi byl postavil do cesty,
kdybych se byl tentokrát třeba výjimkou nasnídal v kuchyni, kdybych

požádal, abyste mi přinesla šaty z pokoje, zkrátka,kdybych
si byl počínal jako rozumný člověk, nebylo by se nic zvláštního přiho
dilo, všechno, co se chystalo, bylo by se ututlalo hneďv začátku. Ale
člověk je tak málo připraven. V bance například, tam jsem připraven,
tam by se mi nic takového nemohlo přihodit, mám tam svého vlastního

vás byl
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sluhu, přede mnou na stole je státní telefon,i domácí kancelářský,
pořád přicházejí lidé, strany a úřednici, mimo to však u především

jsem tam pořád spjat s prací, jsem proto duchapřítomnf, bylo by mi tér

potěšením, kdybych se tatn octl pfcd takovou věcí."
Jako v celér:i románě, je i v této promluvě smísen dílčí přesný post--

řeh(! s interpratací zcela zaváclojící, jejíž smysl bude poopraven
a docel&tt.te2rve v širší souvislosti. Jako by se autorJv postup podo
bal K-6vu při próhlídce obrazu ve tm8 velechrárnu: příruční svítilna
ozářila nejdříve jen rytíře, který snad sledoval jakýsi výjev a vy
padal, jako by stál na stráži. Pak se vyjevil celek - šlo o pohřbí

vání Krista Pána.
K. tedy neb7l připraven, totiž pri9raven nějak té situaci uniknout.

Ale ani o něco ?ozději není na tom líp: Na pouhou telefonickou výzvu
kráčí poslušně' k výslechu. Chce si tó rychle a jednou provždy odbýt.

Proto se hněvá, že mu blíže neoznačili místnost, do níž se má dosta
vit - din lažící na udané aCrese je rozlehlý, kypí v něm nedělní ži

vot přsrnněstsklho činžiku a K. nusi po místě jednání dlouze pátrat,

ale podstoupí to. Vyšetřující se ho dotáže, zda je malíř pokojů. K. je
ovšem prokuristou vel’d banky a na tfto nesrovnalosti založí ostrou
polemiku se soudem, připomene špatný postup hlídačů a odsoudí celý

procesní aparát jako úplatnou bandu lumpů. Ten odsudek spočívá na
K-ovO detailním a - zd.á se - i bystrém pozorování všeho . co se při

výslechu c8je v improvizované soudní síni. Závěrečná poznámka vyšetřu

jícího soudce, že se K. "zoavil výhody, kterou pro zatčeného v každém
případě znamená výslech11 , zazní v té souvislosti jako falešná.
Odpudivost soudních zřízenců však ani nadále nevylučuje, ab^y/bi
proces pro K™a přitažlivý. Příští neděli zajde znovu na místo výslech

prot cze predpoK 1 ad a,

ze

to soud od neho oceké va, i k dyz z ä'd^ncí pozvání

nepřišlo. Ukáže se, že zasedání není v plánu, a K. využije příležitcsti: aby vniJ::l do soudního zákuli3Í a opatřil si o soudu další in
formace. z nich se začínJ skládat obraz, který jako by potvrzoval
K-ův první dojem z výslechu; Za projevy soudu 11 je jakási velká orga
nizace '', jejíž smysl tkví v tom, "že se zatýkají nevinní lidé a že

'

se proti nim zahajuje nesmyslné /•.•/ řízení".
K. například nahlédne do knihy sloužící snad jako zákoník. Jde
o obscénně ilustrovaný text s názvem "Co všechno Markyta musela vy
trpět od svého muže Jendy". Celé prostředí soudu je směs ubohosti
a inferiority. Je tedy nasnadě myšlenka, kterou správně odhadne prad
lena, jež před týdnem uvedla K-a k výslechu a jež zapdjčuje svůj byt

pro soudní jednání: "Vy zde asi .chcete to a ono zlepšit". K. praví,
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3

"Ale tím, že jsem byl zatčen /.../,

byl jsem donueen, abych zde zasáhl, a to kvůli sobě".
7

’Epizoda s pradlenou jako by K-ovo nápravné a spasitelsk§ úsilí

usvědčovala z beznadějnosti. Ta žena jeví ke K-ovi náklonnost a

slibuje mu pomoc, ncbot vyšetřujíc.í soudce je prý jejúm ctitel2jc1.

Podle vlastních slov by oe jí ovšem nejvíc líbilo, kdyby ji K. vzal
k sobf a zbavil soudního prostředí. Do jejich rozhovoru se vmísí

student, který vystupuje jako soudcův pohůnek, a začne se s ?radls-

nou domlouvat. X. se mezitím rozhodne, že tu ženu opravdu odvede.
ukoj i svou touliu po ní a zároveň tím zasadí ranu soudnímu zaměstnanci
že se dává odnést X vy

Žcria však zakončí rozmluvu se studentem tím,

šetřujícímu soudci. Na K-ovu připomínku vytouženého osvobození odpo

vídá.-

ža osvobození by byln

její zkáza.

Tak je to napořád: Každý pokus poznat a jednoznačně pro seb8 defi

novat kterýkoli článek soudního

aparátu, byt.

i

ten ne;.nizsi c ncj-

jeoncdušäí, konči nezdarem, nebot ten člfnek doslova před K--ový~ia
očista projeví zcela nečekanou kvalitu a představí se jako součást

jiného celku 1 než se .K. dcumíval. Protc-Q. K. na závěr třetí kapitoly
pojme zcela pochopitelný zá:nfr "napříště naložit se všemi neCSlníiui

dopoledny lépe než s tímto'
Jenže X. neCokiže na proces- nemyslit ani S2 jeho projevfrn

vyhncut

Proces mu nadbíhá .hamá vsak v něm velmi povolnou obět? "Zdálo se nu

základním pravidlem pro chování obžalovaného, aby byl vždy připra

ven /.../

- a prává proti tomuto základnímu pravidlu se napořád

prohřešovalJe sna.dne zmanipulovatelný: vyslechne strýčkovu zmíním

o hanbě I j alcou prcces uvalí na celou rodinu, a dá se odvést k advo
kátovi. Je pravda, že zatímco strýčsk j edn.:i

hodným hostinJ

i::.

advokátem a jořio ná

rnocr.ým ředitele® kanceláří, zaplete se K. s advoká

tovou hcspodyní Lenkou f j ako by ho proces přestal zajímat. Nicméně

i u Lenky si prolilíií podobiznu vyšetřujícího soudce, vyslechne da.J.ší nabíJku pomoci, tentokrút Lenčinu, a ani advokátovu pomoc neza

vrhuje.

x

V sedmi kapitole potom analyzuje advokátovu expertizu a dává čte

náři nahl8dnout do dal?;:i slepé uličky. Advokát se totiž holedbá tím,

že nemálo podobných procesu už zcela nebo zčásti vyhrál, spisy však
nechce ukázat, protože prý jsou úředním tajemstvím. Navú,prý obhajoba

není zákonem připuštěna, řízení jsou tajná vůči veřejnosti i vůči ,
•
\
obžalovanému a s advokáty zachizí soud podle toho, viz groteskní
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historku o tom, jak jsou shazováni Se soudních schodů. Advokát
r

však můle na věc dobře působit svými osobními styky se soudním apa

rátem, jenž je často odkázán na informace podané právě advokátem

a jehoj smýšlení lze formovat podle aďvokčitova přání. Jsou ovšaa
i přírnady, 2e soudce při jedriání s advokátem vysloví stanovisko

příznivé klientovi; avšak hned potG vydá usnesení ještě přísnější,

než chystal původně.
Taková nejistotaje pro K-a bezútešná a nepřijatelná. Spojuje ji

s osobou advokátovou a dospěje k názoru, že advokát není ten pravý,,

kdo by nol:l zJležitost vyřešit. Rozhodne se odejmout mu zastoupení,
což je prý čin téměř bez ?recedentu.

T aJ: se sice osvobodí olJ. pornyš! ení na

◄fwScliiäSs,

niko li vš2.b od pc-

myjlení na soud. naopak, ten r,rý "konečné jednou narazí na obžalo

vaného ; který si dovede hledět svého práva”.

Ještě před propuštěním advokáta přijme K. náhodné doporučení

k malíři Titorellimu, neboo ten prý pracuje pro soud a může poradit,
•'jak b'( se dalo vyzrát na všeliké vlivné lidi';. K. selTitorellimu
vydá a zisků další údaje o soudu a soudním řízení. TitOrelli zná

trcjí možnost vyváznutí: osvobození skutečná, které se vztahuje jen
na opravdu nevinného, a na které tudíž rn"erná) nikdo) zvnějšku vliv,

takže intervence a přimluvy,jsou zbytečné, osvobození zdánlivé,
k němuž stačí, aby^obžalovaný vydal prohlášení o sví nevině, Tito

relli pod ně

s
opatří několik soudcovsJrých podpisů a na základě toho

K-ův vyšetřující soudce jednací spisy odloží - jenže na pokyn vyš-.
ších mist nuže být řízení kdykoli obnoveno a pak samozřejmě znovu

pozastaveno dalším zdánlivým osvobozením, a tak dále; konečně prů

tah, který znamená, že případ pod vlivem soustavné a namáhavé in
tervence podrží ve své pravomoci nižší soudní orgány, a tak se na-’
dlouho, ne-li donekonečna oddálí vynesení rozsudku. K. přitom

svými logicistickými námitkami stále rozmnožuje bezvýchodné proti-
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mluvy malířova výkladu. Například: Zákon - jajž Titorelli ovšemm
r
nikdy nečetl - prý uznává nevinu, malíř však nepamatuje, že by
někdy byl vynesen osvobozující rozsudek. Snad k tomu i došlo, ale

dochovaly se o tom pouze legendy, arci veL111i krásné. Zákon také
.zakazuje působit na soud zákulisně, malíř však svědčí, že praxe

je právě opačná.
K. je hluboce rozpačitý, a to spolu s nesnesitelnou, nedýchatelnou atmosférou malířova prostředí způsoOí, že Titórellimu ne

dokáže odpovědět, jakou cestu si zvolí.

Duchovní, který je K-ovýra posledním zdrojem souvislých informací

a který na rozdíl od ostatních vzbudí K-ovu důvěru, zřejmě právem
radí; "Nedbej příliš mínění. Co je psáno, je neměnné, a míněni

jsou často jen výrazem zoufalství z té neměnnosti."
Rozmluva s duchovnje vůbec plná napomenutí: "Nech vedlejších
věcí". O něco dále: "Vykládáš si nesprávně skutečnosti".
dál;
"Hledáš přespříliš cizí pcmoc". A ještě dál: " V soud.J/te klameš".

K. se totiž duchovnímu vyznal ze svého despektu vůči soudním orgá-

i■

a vyhrotil to ve výčitku adresovanou i duchovnímu.

"'"'"i.'kviš

snad, jakému soudu to 3loužíš.i! / ••. / Tu křikl duchovní na K-a
dolů:

"Což nevidí d dva kroky daleko?" Bylo to zvoláni hněvné, ale

zároveň jako zvolání člověka, který vidí někoho padat a jsa sá..rn

polekán křičí neopatrně,bezděky."
K. podle všeho na své situaci soustavně přehlíží něco podstatného.

Jako první to už při zatčení postřehl dozorce: "Myslete méně na nás

a na to, co se s vámi stane, myslete raději víc na sebe."

K. však jedná právě opačně. Vyslechne sice různé názory

na to.

co ho potkalo, ale opomíjí všechny nápovědi, že by věc mohla mít

nějaký hlubší význam. Bytná například usuzuje, že K. byl zatčen ni
koli jako zloděj. Připadá jí to "jako něco učeného". K. odpoví,

že to nepokládá "vůbec za nic".
%

•

Duchovní předpokládá v jeho ruce mo6litby, Přiláhaly by k si
tuaci líp než album s městskými památnostmi, které si K. do chrá

mu přináší?Napovídá tím duchovní, že existuje nějaká autorita,
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J.
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mohl modlitbou přimknout? Autorita, před níž cizí

pomoc nehraje žádnou roli? Autorita vyšších a nejvyJšicá složek sou

du, těch, které nikdo nikdy přímo neviděl? či ještě jiná autorita,
kb'jcá se JČi modlitbě zpřítornní? IZ Č.8rnu duchovní oi:irací K-ovu
pozornost?

K.si sice všiml některých zvláštností, které provázely soudní

instituci a její úkony, al-s nijak o nich, nehloubal. Při jeho zatče
ní například vzdáleně asistovali tfi nižší úředníci jeho banky,,
a to jen proto! aby nakcnec svJho prokuristu doprovodili do úřadu

a jaksi pře::noatili tíši procesu a řiši všednodenního zaměstnání.

Tytéž tři úředníky K. potkal náhodou po cesto ke svému prvnímu
vysxecnu. J me

r vmr.ruj»

absolvoval tesne pred popravou ~ tendv

se mu zdálo, že v zapadlí uličce na nějakých schodech zahlédl sleč
nu Surstnerovou.. svou sousedku. To všechno mohla být náhoda. Sotva

náhodné však může být- když K. opět domnělou náhodou zjistí, že
mrskačská exekuce obou hlídačů za jejich nenáležité chování při

zatčení probíhá v budov ě

K-ovy banky, a to velmi dlouho, o čemž

sc K. ořesvědčí,- když pc několika dnech opět otevře^ té '‘komory

na harampádí". Patří snad banka také k procesu a ke všemu, co
s ním souvisí? Patří k němu i domy, na jejichž půdách jsou umístě

ny soudní úřadovny? Částečnou odpovědi jako by bylo mínění Tito-

rellihc: ''Vžé!yf přece všechno nálež i k soudu." Jako by si soud
r.io!-.1 zjednat působiště kdekoli a ziskat k službě nebo k výpomoci
kohc-koli, třeDa toho továrníka, který sice přišel do K-ovy banky

vyřídit obchodní věc, ale nakonec K-a pošle k Titorellimu.

Jako by soud mohl být všuda.
A nejen to. K. například dostane za úkol doprovázet italského

hosta své banky. ZdQnlivě jednoduchá situace vzápětí •obrůstá slo

žitějším kontextem. Lenka ji vysvětluje poznámkou: "Štvou tě."
K. to připustí. Naráží Lenka na soud a proces, či jen na poměry
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v bance? Bud jak bud, souvislost s procesem se vyjeví, když se italský
host na schůzku nedostaví a místo toho čeká K-a setkání zcela jin.-6,

které spadá přímo do rámce procesu: ""Dal jsem tě sem povolat", řekl
duchovní, " abych rc.i ^ebou promluv i 1." "To jsem nevěděl,;'' řekl K.

"Přišel jsem, abych ukázal velechrára jednomu Italovi.""Nech vedlejších

věcí"t řekl duchovní. "

Znruaená to snad. že italský host fungoval také

jako náhončí soudu? ěi je i náhoda součástí procesu? Cožpak se všechno
raůže stát soudem?

Pro duchovního tomu tak zřojmě je. Vztah všednodenního děje k ději

proce3nímu jako by byl vztahem věci k její podstatě, vztahem života
k Zákonu. Z toho ovšem vyplývá, že. by neslýchaný soudní aparát opraví •
příslušel k %::!<onu jako jeho vybavení. Právě to však K. vždycky odmítal
uznat a s tím patrně i nnohý z nás r ucb/zácen románovou sugescí, k’•. _

plní funkci pověstné pasti na čtenáře.Soudní mechanismus jako by se
v K-ových i v našich očích stal ztělestěním okolního světa, který je

přece vUči lidskému subjektu vždy nespravedlivý; nebot
subjektu. Sv-:át

s2

rczr,adá na j á

a

ne

já

;rtee

vně tohoto

- a Zíkon je tu 'proto,

aby stél nad nimi a rozhodoval jejicĎ při. l\sdokt:že-li to, je tc špat--.
né vysvědčení pr^vět i pro Jiákon. V tom smyslu nezní tak banálně a
naivně K-ova my3lenka, že kdyby byl na

světě sám,žádného obvinění

ani soudu by nsbylo. "Lež se nastoluje jako světový řád," tvrdí K.
duchovnímu na závčr rozhovoru a duchovní mu ten úsudek nevymlouvá, ni
koli však protc,že by jej sdílel, spíš proto,

K-ovy

že si uvědomil hloubku

slepoty.

Slepoty, či zaslepenosti? Je K. vinen? Ta otázka zní pro něho na

s
••'

první pohled absurdně. Lenka mu radí: "liebuňte už tak neústupný, vždyt,
proti. tomu soudu není obrany, člověk se musí přiznat. Přiznejte se,

jakmile se naskytne první příležitost. Teprve pak je dána možnost,

abyste z toho nějak vyklouzl •••" Rada je nepřijatelná, ač nabízí per

spektivu úniku. Jak může K. přiznat vinu, když ji nevidí? Odmítl by
to i jako taktickou lest. Té nc.ni schopen, aspoň ne v tak zásadním bodi

Koupí od Titorelliho obrazy vřesovišt, ale vlLastně se nechystá říci
r

.

».

•

si o nějakou protihodnotu. Je to muž svým způsobem poctivý a jeho

smrti nelze navíc upřít statečnost. Některé interpretace přesto zkou
šejí vyřešit záhady a protimluvy Procesu tím, že hrdinovu vinu^sta-

novují. Zvěčnělý Pavel Eisner byl přesvědčen, že K. je "člověk sluš
ný, ale v sebe zakletý. /.../Stojí sfu a jen za sebe. Je to člověk

vlažný, a o takových jé psáno už od tisíciletí, jak s nimi bude na

loženo. Pro jejich vinu, jim nepovědomou, není rozhřešení, není
osvobozujícího rozsudku. Nevejdou branou Zákona." /Doslov k českému
vydání románu, 1958./

Jinak řečeno. Soudní aparát sice K-ovy viny nepojmenoval, ale my,
znalci Zákona1 urním{rozsudek dop ln:d o oddůvodnění, a tak můžGirie po

tvrdit jeho správnost: jedenatřicetiletý mladý muž umírá v opuště

ném lomu pod řeznickým nožem prcfesionálnícO katů a

děje

se tak

ve smyslu Zákona.
//

Takové hledisko zjednodušuje složitou stavbu Kafkova obrazu.
Není udrži-elnl ani v rámci Eisnerovy terminologie. Bylo sice psá

no, že vlažní budou vyvrženi z Božích úst,ale jejich vlažnost roz
pozná až /os lední soud, to jest nejvyšší možná a představitelná
instance.že by inferiorní aparát Procesu byl jejím zmocněncem

ve všem všudy?

*

Vztah Zákona a procesních zřízenců je v románě postižen přes-

\
¥

něji. Vzájemná přitažlivost obžalovaného a soudu dostává ještě da
leko subtilnější výraz, než jsme dosud stačili zaznamenat. Když se

například K. ubírá k prvnímu Výslechu, stanoví si sám pro sebe,
se dostaví v devět hodin, nebot telefonické pozvání neobsahovalo

žádný bližší údaj, pouze

že
. .

ulici, číslo danu^a den konání. Tu '

samovolně a náhodně určenou hodinu K. nedodrží, aniž to sám zaviní -

dlouho nemůže soudní místnost nalézt. Aby se nemusil trapně wrrH«»"'+-.
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vymyslí si neexistujícího truhláře Lanze a ptá

se po něm. Tak

dospěje až k pradleně, která, jak se teprve později ukáže, je
O

spjata

se soudem, a ta na K-^V dotaz po truhláři Lanzovi od

poví vyzváním, aby šel dovnitř. Jal;: poznala, že K. nehledá žád
ného Lanze, nýbrž že jde k výslechu? Viděla přece K~a poprvé.
na tom. Když K. poté vejde do soudního shromáždění,

Nedosti

upozorní ho muž za stolem, že se opozdil o jednu hodinu a pět

minut. Jelikož jsme zárotteň K-em měli 9ředtírn příležitost podí
vat se v pradlenině pokojíku na nástěnné hodiny, pochopíme, že

se opoždění vychází z toho, jako

mužova absurdní výtka týlcající

by K-ovo vnitřní, nikomu druhému nesdělené rozh^Qtp.nutí dostavit

se v devět hodin bylo bylo bylo objektivně platným a závazným
faktem. Stejncu snovou logikou lze vysvětlit vstu? do deváté kapitoly

O

P-<

měl zcela nev-ědomiky soud v sobě a podílel se na intencích
soudního jednání.

0statně proč ne? Což TObylo řečeno, že všecko náleží k soudu?
„ ,K. Se velmi Přiblíží k poznání této souvislosti• Má doj em,
:::ak° by on sám se doveai zeptat na všechny otázky, kterých je
Zu zapotrebi". Pokusí se^ sepsat podání , K s i uvedomuje,

“ je t^iené a Snad 1 nemožné, protože nezná obžalobu a neví ,
z a nebud^rozšířena o další body. Tudíž "nezbývá nic jiného, ne;
aby si v paměti vrátil celičký život s jeho ne^robnějšími

skutky a událostmi, abY j ej vylícil7ze vs ech stran přezkoumal".
Dál se však již nedostal. Hned ho napadlo, "jak smutná je/.../
taková práce", totiž zabývat se sebou samým. "Je snad způsobilá'

y jednou po pre1ození do výslužby zaměstnávala zdětinštělého
ducha a pomáhala mu trávit č^ouhé dny. Ale teá. kdy K. potřebuje
yšechny myšumnky k své práci, kdy každá hodina, po kterou je
Ješte na vzestupu a ohrožuje už i náměstka ředitele, míjí 5 nej-
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mne?" Jako by se soud a K. vzájemně prostupovali, jako by K.
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větší rychlostí a kdy chce svých krátkých večerů a nocí užívat jako mla
dý člověk, tea má začít se spisováním podání."

K- ovšem nejenže se sám na sebe nechce podívat, nýbrž to zároveň ani

neumL V kapitole o zatčení zu.zní tento motiv v příznačné.podobě nedopat
ření, za nímž se skrývá jiný, hlubší smysl. K. znázornil slečně niirst-

nerové, !cde toho rána stály jednající osoby, a už chce přikročit k po

pisu akce sané, když si uvědomí, že zapomněl - sám na sebe, to jest za
pomněl se zmínii, kde byl v tu chvíli on jako "nejdtiležitější osoba"!
Neschopnost sebereflexe je příčinou, proč s!tK-ovi, zejména o jeho

minulosti před zahájením procesu, dovídáme tak málo, a pokud se přece

jen chceme něčeho dohádat, musíme pátrat mezi řádky líčícími, jak se
K. zabývá "vedlejšími věcmi".

Slepota a hlucOota k sobě samému je téhož druhu jako slepota a hlucóo-

ta vůči lidem kolem. Teprve Lenčiny úvahy nad Elsimu
klad K-a usvědčily, že se na fotografii "své milé"

dobenkou napří

fäšuc 'nedíval tak

podrobně

Není tudíž divu, že si K. nad některýni epizodami neklade otázky, kte
ré jsou jinak nabíledni.

Třeba: Při úředním jednánf v bance :r.iá vyslech

nout klientův obchodní návrh a nedovede se k tomu přLnět. Příliš -totiž

zapadl do myšlenek_na první podání ve věci svého procesu. Klient továr
ník si však toho nevšimne a vynutí si pokračování v konferenci, která

tin přejde v prázdnóu absurdní posunčanu. 'K. "sklonil tečy hlavu, jako
kdyby byl vyslechl

rozkaz, a začal tužkou pooalu poji=dět po těch pa

pírech, tu a tam ustal a civěl na nějaké Číslo. Továrník se

^ghažasí1

námitek, snad ta čísla opravdu neměla konečnou platnost, snad nebyla

rozhodující okolností, továrník zakryl papíry rukou a začal; přisednuv

zcela blízko ke K-ovi, znovu všeobecně vykládat ten obchod." Nedemonstru
je se tu jakB'1nodelu vzájemná podobnost procesního a rnimoprocesního dění

Není K. na chvíli a ve zmenšenérn

měřítku vůči továrníkovi tím, čím

vůči K-ovi jsou pracovníci soudního aparátu? Nemá K. v sobě leccos z to
ho, čím ho provokují soudní zaměstnanci? Mdže mu však někdo tuto pravdu

zprostředkovat slovy? Ani duchovnímu se to nepodařilo.

V Breughelově obraze slepců mířících do propasti byla prý slepota metaforickýra samoznakem pro hřích, pro zaviaěnou situaci hodnou trestu.
A co K.? Zallouž.ft si sWj osud? Jeho život je samé neporozumění. Vy

skytuje sev něm například několik žen, ale žádn^áska..a^Lpfáteiství.
Se slečnou Buratnerovou flirtuje., s Elsou ^a Lenkou se •miluje, na pradle
nu má chuE. Dovedeme si představit to^osvobození se aouduí. siulby, kte

ré by jí dopfál.Pfineslo by j! pouhou zmninu jha a molů opravdu zkázu,
Jenle patří K •. za to před soud?. Před nál soud? Nen! m.u.nfi.lho ap!I ne^
moc nebo vrozená vada podobná blance, kterou mé mezi prsty ^^aka? Tak!,
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záležela-li K-ova vina v neschoprio$ti vztahu, záležel v tom 1 jeho
trest. Měl tedy být ještě trestán na hrdle? Anebo naopak: Dalo by
se říci, že ho kati odpravili vlastně formálně, protože byl ^tev už

dávno? Proti tomu možno namítat: Neexistovala přece jen_naděje, že se
probudí? Ncffčl právo na trpělivost a soucit? Řečeno nejpbecněji: Gtačí
naše kategorie viny a trastu objasnit jeho^ případ do té míry, aby nás
to o?ravňovalo soudit?
lafkův ^c2s je zápis bludné cesty poznání, záznam kruhů, které
hrdina cp!suje kolem středu věci. Napovídá to duchovní, když ve forrnS

podobenství o dveřníkovi, který stojí před branou do Zákona, a o muži
z -venkova, který touž:! do Zákona vejít, shrnuje a metaforicky vyoztřujc K-ův příběh.

Oč jde?

Huž prosí dveřníka, aby ho vpustil dovnitř, dvefník však odpovídá,
"že ho ta::! nemůže vpustit". To je, zdá se, jeden ze dvou nesporných
údajů, které odolávají K-ově i knězově analytické kazuistice. Všecka
dala:! fakta podléhají subjektivním interpretacím. }luž z venkova poro-

zwněl dve.;:-nůícvu výroku tak, jako by vstup do Zákona závisel výhradně

na dveřníkovi a jeho nadřízených.

Zahrnul proto dveřníka dotazy, zda

bude vpuštěn později: vyslechl nejrůznější dveřníkovy inforna-ce c Qalších a-mocnějších dveřnících, zkusil ho podplatit, absolvoval u n::;:..o 6:.:c•

né výslec;iY.- l:'fta čekal, a:; nu dovclí vejít, a nakonec před. brabcu urndr-i.

Slábnoucím zrakem zachytí ve tmě '' jakcusi zář, jež neuhasítelme- tryská

z dveří záacna". Ty dvsře nebo bránu, která byla po celou dobu mužcwa
života otevřena "jako vždy", dveřník prý potom zavře, nahot. éo ní i"ohl
vstoupit jen hrdina podpbenství.

Co to znamená? Vstup.qo Zákona podle všeho nebyl výhradní záležitosti
vn2j šíck, dozorčích sil. Po dveřníkově úvodním oznámení, že tect unazečé.
nemůžs vpuztit,byla neho mohla být iniciativa v rukou uchazečových. Vý
klad duchovního inspirovaný K-ovýrni pochybnostmi a logistickými ntmitma.n::

výslovně zdůrazňuje, že není rozpor mezi oběma dveřníkovými nevývratnými
prohlášeními, totiž že tect uchazeče nemůže vpustit a že vchod byl určen
jen pro něho jediného. Muž z venkova měl tedy příležitost, kterůu promar

nil. Nerozlišil mezi dveřníkovými sděleními to první, pravdivé a podstat
né, od ostatních a vedlejších, která povstala z toho, že se dveřník v
řadě věcí možná klame nebo je klamán. Dokonce prý je muži z venkova

podřízen, což se usuzuje z toho, že muž z venkova je volný, smí jít,

kam chce, jen do Zákona zatím ne, kdežto dveřník je slu!ebně vázán na
brinu. Také záf vyvěrající ze Zákona nevidí, nebot se předpokládá, že
.stoj! k bráně zády.

Pokorný mu! z venkova je na rozdíl od dveřníka vyznamenán stejně jako
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sebevědomější K., jehož historie vrhá jakési odražené světlo zpět na po
dobenství. Také K. byl vůči procesním zřízencém v nezávislém postavení.
Vzpomaňme například, že potrestat zvůli soudního zaměstnance mohl podle
slov postiženého jen K., obžalovaný, to jest svobodný člověk. Taká on

krátce před popravou zahlédl zář prÝštící ze Zákona, to jest dobapl
na něho přece jen záblesk milosti skutečn6ho sebi.=poznáni: "Cafl jsem
vždy ^^^aterouf rukou vjíždět do života, a nadto k nechvalnému účelu.

To ;>ylo nesprávní." Nebyl tedy mrtev zaživa. Patřil k lide..'i\, o nichž
se v románě praví, že budí dojem, jako by byli krásní, ba^prffi hmo^krás-

ní skutečně, ne tím, že jsou vinni nebo že je čeká trest, nýbrž jsou
krásní ffzením, jež se proti nim vede, to jest jsou krásní svou příle
žitostí: Dotkla se jtch zpráva o existenci fiákona.

Zákon k nim promluvil hlasem jejiewew soudních zřízenců. K-ovi však
nebylo dáno rozpoznat prvořadý, podstatný smysl procesu od_ jeho průvod
ních okolnos^W. Ten prvořadý smysl záležel v tom, aby obviněný věděl
a znovu si připomínal, že je obžalován a neobstojí. K-ův vyšetiujíci soutl-

ce-ttrěl při prvním výslechu pravdu. Tect už mu rozuzlíme. Výsl2ch je ?ro
pro zatčenfhc opravdu výhodou, nebot. může zjitřit jaho svědomí a touhu

po sebepozn.áni. Zákon a nejvyšší soudní instance totiž zřejmě nedispo
nuj' í ji...ýrn :-a..,.e...ím .-c ž tímn
ž:.l ava: í obžalovanárnu prostřednictvím
nejnižSích soudních zaměstnanců. Skrze nikcho jiného k tobě ne."nůže cospět ten hmatatelný útržek krásné

&

znepckojivé zvěsti, ze Zákon

exist.w.jQ a ty v Zákoně nejsi.
livoč.r.i okolnosti procesu pů.scbí na K-a jako chaos a absurdita. na
pohled oprávněně, nebot jde o systém zástupek: kterýkoli životní fakt

mUže být vtažen do magického pole procesu, jenž je ze stejné hmoty jako

labyrint života a nižší soůdní zřízenci v něm Bloudí tak jako K. Ani

oni nemohou, zdá se, vstoupit do přímého styku s nejvyšší složkou Zákona.

K. by si však jen jejich prostřednictvím mohl vyjasnit své postavení
vůči Zákonu a přijmout ty lidi finak než ja}rn pouhé zmocněnce odlidště-

né a nepřátelské instituce; mohl by v nich objevit své bližní. Jen tehdy
by dokázal,l složité, nepřehledné lidské hemžení spatřit jako řád pro

stoupený Zákonem.
Kafkův román lze tedy číst také jako zamlčené vzývání lásky. Text

o ní mlčí příliš výmluvně'.
K-dv pokus vyrovnat se s procesem není ovšem věc úvahy a volbf, nýbrž
bytostná reakce dospělého člověka, jehož povaha je dotvořena. Nemohl ji

nak. Byl mužem bez vztahů. Jiní an^iewoai navštívení mají příležitost
vyrovnat se se s výzvou Zákona po svám, to jest ódlišně od K-a, jsou-li
vnitřně jinak ustrojcni^Djim přitom vlastn! přísnost, kterou ve svém

díle až sebemučivě vyznával autor Procesu. Byl k sobě nedprosnější, než
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dokáže fb{bytlk- člověku) i ten nejkrutější pozemský soud. Věděl totiž, že

nemáme a nikdy nebudeme mít právo říci:•Jsem v Zákoně. Ostatně kdoví,
zda smíme brát doslovně podobenství o Zákoně jako o prostoru vymezeném
branou a hranicemi. Zda dostupná podoba Zákona netkví v Jsilí o jeho

dosažení; v úsilí, které nikdy není tak poctivé, aby namohlo být
ještě poctivější.
Je v tom málo útěchy, zejména té, která slibuje štistné vnější

rozuzlení? Vždyt jsme slyšeli z úst duchovního, že prý se podřízená

soudní stolice chystala nečekat na nejvyšší rozhodnuti a odsoudit
K-af sama, a v závěru románu jsme četli, že to provedla. Je proto

třeba počítat s tím, že se to mťže v kterémkoli dalším případě
opakovat.
- Chceme přesto věřit, že v5domí toho všeho je součást skutečné schopnos

ti být připraven. Schopnosti nejen lásku mlčky nebo nahlas vzývat,

nýbj.l^h^chopnosti milovat. Schopnosti, která zakládá oporu vůči trva^^^mrti, o jejíž podobě padla v Procesu dvě shrnující slova:
•"Jako pes."
Tváří v tvář lásce ztrá=sjí svou katovskcu v3e..r:ioc.

Psáno 1979 pro sborník Václavu Havlovi, přepracováno 1988

CO

je

prÁvnÍ

sTÁT?

Naše propaganda v poslední době častokrát zdůrazňovala,
že naše země je právní stát, že jeho zákony tedy nutno do
držovat a jejich porušování že je oprávněně trestáno. Do
mněnka, že soustava jakýchkoli zákonů eo ipso vytváří práv
ní stát., je výrazem naprostého:ideologického zaslepení.
Zákony má přece každý stt, ale proto ještě nejsou všechny
státy právními stty. Sotva asi někdo označí tzv. Třetí říši
za právní stát, a přece i nejkrutější protilidské sločiny
měly právní opodstatnění -Norimberské zákony. Právní řád
předpokládá určitou kvalita, kulturQ zákonň, odpovídající
evropské demokratické tradici. Sovětský tisk v nesčetných
článcích přiznává, že SSSR k právním'1 státu teprve postup
ně, někdy v budoucnu. dospěje. Tyto otázky jsou tam středem
veřejného
a posuzují se vášnivě a bez ideologických
zábran. Ogoňok č. 43 uveřej^nil např. rozhovor s doktorem
právních věd, profesorem Institutu '3tátu. a práva Akademie
věd A. M. Jakovlevem, jehož odpovědi obsahují mnoho zajíma
vých momentu, aktuálních i pro nás. Jakovlav především charakterizu.je situaci sovětské společnosti obecně:
"••• Dnes
není pro nikoho tajemstvím, Že zavržením buržoazních hodnot, odsouzením b'1ržoazního ,prohnilého liberalismu^
a všelijakých smyšlenek, jako je presumpce neviny, propadli jsme
v justici středověkému. světonázoru, středověkým inkvizičnía struk
turám; vojensko-feudální struktury byly typické i pro soustavu
řízení ekonomiky a ve vztahu k lidu..• • Prohlásili jsme na jisté
etapě dějin tříciní kritéria za nejvyšší a vlastně za jedině důle
žité, a tím jsme zlikvidovali základy všelidských hodnot. A bez
těchto základů jsme se pustili do výstavby obrovské budovy^^
Buržoazní demokracii je možné kritizovat ze dvou stran: ze stano
viska pokrokovější socialistické ideologie, ale i ze stanoviska
totalitámího, což se dálo nejednou. Totali^^í výpady se vyznačají ,radikaliSilem', všechno ničí, neponechávají z všelidských

civilizačních hodnot kámen na kamení.
Idea právního státu od základu mění naše představy o sociál

ním rozvoji a o revoluci••• B\.lržoazní demokracie ji nemohla ^zro
dit už proto, že v antických Aténách žádná buržoazie neDyla. De
mokracie jako politická. struktura je totiž vynález antických Atéu..^
Existují dva základně rozdílné typy společenckých vztahů. Ve spo
lečnostech prvního typu jsou jedni lidé podřízeni .druhým. těm, co
mají víc síly, tj. moci. To je soustava příkazová, vo^nská, auto

kratická.. V druhém typu i tí. kdo mají velkou moc. 1 ti, .kdo jí
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mají méně nebo ji vůbec nemají, jsou podřízeni společně, na rov
ném základu normě, zákonu, právu. Právní stát tedy sice jKUŽívá
práva jako nástroje moci, ale je tímto právem sám vázán. Právní

stát je moc vázaná právem» nikoli vyzbrojená právem."

Dvě hlavní pfekážky brání tomu, ..aby se SSSR stal v nejbližší době v plném slova smyslu právním státem:
"Předně, sovětský člověk nemá pocit ekonomické důstojnosti.
A za druhé, reálnou moc v ekonomice nemá ten, kdo by ji měl mít•••
Nejde o to, aby každý měl všeho dost, aby si každý bodně nahrabal.
Jde o t.o, aby kolem nás bylo všeho dost a bylo to dostupné každé
mu. Nebot dostatek dostupných předmět-a., možnost kdykoli získat

zboží vebo služby, získat je bez dalších podmínek a zbytečného
sháněni, zákonitým způsobem, tj. platit prací - koupit si, tato
možnost vytváří neobyčejně důležitý sociálně psychologický feno
mén: pocit ekonomické důstojnosti, a ten je základem lidské důstoj
nosti vůbec. Nebudu arčítě kupovat všechno, ale••• vědomí, že ve
své zemi se za žádných okolností nebudu muset ponižovat a doprošovat, vědomí, že jsem ekonomicky plnoprávný, přináší pocit jis
toty, spokojeností a důstojnosti. Na druhé stráně mohu získat
obrovské bohatství, ale pocit ekonomické a vůbec žádné důst.ojnosti. nezíská, protože všechno musím shánět pod rukou nebo přídě
lově, protekcmi^"

"Dnes je výrobce - závod, kolchoz, družstvo, dělník - zbaven
hlavního práva: disponovat výsledky své práce a kupovat /ne se doprošovat/ nezb^^ materiál a stroje. Hodně se zde mluví o nájem
ních smlouvách. Fusite prý se do toho, jste přece sv°bod^íJ To je
nesmysl I Nájemce nemá žádnou svobodu. Kupuje si snad hnojiva a ná
stroje? Nikoli, poskytuje nebo neposkytuje mu je kolchozo A pro
dává snad produkt své práce? Nikoli, ten se mu odebírá podle pře
den stavené ceny. Nedělejte si iluze, žádný nezávislý výrobcé u
nás neexi stuje. Musíme konečně pochopit, co je elementárni ekonomi
cké práva disponovat svým výrobkem: znamená to nikoli odevzdávat,
ale prodávat, a nikoli dostávat, ale. kupovat sij pouze tehdy nemůie být toW právo výrobcŮll zcizene, odňato, pouze tehdy získávají
výrobci skutečnou ekonomickou svobodu á stávají 1:re plnoprávnými
subjekty práva, nebo prostěji řeč^ao hospodáři ži.Tota, bez ironi
ckých nebo desavuu,Jícícll uvogovek.

Pořád se rozčilujeme nad všemocností byrokracie. Taková spou-
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sta instrukcí! Ministerstva jsou naše zkáza! Každou chvíli může
me slyšet: je třeba omezit počet úřadů, zmáčknout byrokraty, skon
covat se záplavou všemžných vyhlášením Mamá lásky snaha! Úřady
totiž vydávají nařízení v naprostém souladu se svým reálným posta
vením, tj. příkazovým, nadřazeným. Reálnou ekonomickou moc mají
přece instiWce, to ony odebírají výrobcům výrobky a přiděl11jí
je. Ony, nikoli ti, kdo je vyrábějí. Je-li tomu tak, pak vydáva
jí nařízení a instrukce, podle nichž všic^li musíme žít, a koman
dují výrobce zcela odůvodněně. A správně dělají! Jsou pfece naši

mi. pány I Tak tomu bude do té doby, dokud reálná moc v ekonomice
nepřejde od přidělovatelů k výrobcům.m., od správních úřádníkO. k dělní^kůa. Teprve tehdy vznikne ekonomická základna, na níž jedině
může spočívat právní stát. Administrativa má tea přece monopolní
postaveni ve všech ohledech - i v ohled11 právním! Disponuje silou,
mocí, tak řekněte, nač potřebuje právo? Právo jako prostředek při
nucení podřízených a závislých - to ano, to potřebuje. Ale právo
jako měřítko chovaní rovných a nezávislých subjektd?••• Až bude
administrativní rozdělování materiálních bohatství nahrazeno ob
chodními. vztahy mezi výrobci, pak teprve začne vládnout právo.
Zasedne na trůn, na němž dnes sedí byrokrat. A my sami ho tam dr
žíme, a pevně^m

Je stará pravda, že otázka moci se řeší v ekonomice. Aby
tedy moc skutečně náležela sově^tům, fe za prvé nezbytná reforma
systému sovětO. a za druhé, opakuji, musí přejít moc v ekonomice
od ministerstev k výrobcům.. A výrobci, to jest lid, budou pro
střednictvím svých zástupců uskutečňovat moc v sovětech. Tyto dvě
věci jsou v podstatě jediná cesta k 'právnímu státu. Vždyt základ
právního státu tvoří zastupitelská demokracie uskutečňovaná před

staviteli lidu.^..n

A. M. Jakovlev pak přechází k problému občanských irůkazů, které jsou podle něho, "evidentně protizákonná věc"^
Pírůka.z má jedinou zákonnou. funkci: potvrdit osobní data.
Má v něm. být fotografie, uveden rok narození, majitelův pod
pis a úřední razítko, nic jiného v něm být,nemát ^iředevěim
tzv. propiska, "což je pojem neprelozitelny do záanekn Ji;ého jazyka" /je to potvrzení o místě pobytu; které znemožnoval.ó pohyb lidí, zejména vesničanů, kteří osobní p^růkazy
vůbec neměli - K.J./. Právník pak vykládá historii vzatku
občanských průkasů a staví se zejména pro ti rubrice •n^rodnost", která existuje pouze v SSSR - a v Oeskoslovenskú I
•Národnast je reálná a velmi podstatná kategorie. Ale její
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- 4 reálnost spočívá v potřebě identifikovat se s vlastní národní

kulturou a tuto kulturu svou činností produkovat. Má tedy národ
nost kulturní, hi sterický význam. Ale žádný význam administrati
vní I A nesmí ho míti Jsem kategoricky proti tomu, aby se v prů
kazech zachovala rubrika .národnost', jsem kategoricky proti
.pátému bodu' v kádrových dotazní ^cihh, počínaje vyplňováním osob

ní karty při vstupu do zaměstnaní a konče údaji v čténářském for

muláři knihovm, tjt jsem proti zestátněni této kulturně etnické
]kategorie. Kategorie etniky je záleží tost společnosti, nikoli stá
tu. Víme, který stát povýšil národnost na státní úroveň: národně
socialistický.

Ale ještě jsme se nedotkli toho nejzávažnějšího a patrně
nejstrašnějšího. Proč potřeboval stalinský stát osobní průkazy
s potvrzením o pobytu a a uvedením národnosti, proč se při vstupu
do zaměstnání musely vyplňovat neuvěřitelné dotazníky sestávající

snad ze stovky otázek? - Čím víc o tobě vÍll, tím víc tě kontrolu
ji. Jen si zkus nějak se vzepřít,

já zatáhnu. za provázky, a mám

jich spoustu., sám jsi mi je vložil do ruky. Vím všechno o tvých
příbuzných za hranicemi i o tvých dřívějších zaměstnáních. - Pro
středek absolutní kontroly je státní vyděračství, nástroj psycho

logického nátlaku. A stát ho využíval za Stalina i za Brežněva,
aby mohl vést boj s jinak smýšlejícími, aby všichni měli stejné,

správné myšlenky, aby se někomu nezachtělo zjistit pravdu o sta
linských lágrech, o naší nádherné, hrdinské minulosti, aby se
všichni zeširoka usmívali, zářivě, bez ironie a podtextů, aby vši
chni lidé byli dobře vedenými loutkami••• Jsem ale sovětským ob

čanem, protože mám občanský průkaz? Přesně naopak, mám občanský
průkaz, protože jsem sovětský občan. A důkazem není vůbec občan
ský průkaz, ale to, že jsem se narodil zde a že zde žiji.
Došlo k záměně původního práva občanství státně povoleným

právem být občanem. Ale tato proměna se neprojevila jen na papí

ře, ve zvrácených, hrůzných formulacích Vyhlášky o občanských
průkazech. Proměna nastala i v živatě, v našem vědomí. M.y sovět
ští lidé jsme přišli o jakýsi velmi dilležitý pocit, pecit, že 1
beE té spousty lejster, papírových ,povolení', bez oné červené
knížečky, bez pracovní a inkasní knížky, beze všeho toho, ale
prostě jen tak, jako "nazí", bez jakýchkoli potvrzení jsme přes
to svobodní lidé, plnoprávní občané. Bez znovuzrození tohoto' po
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citu právní stát nevybudujeme^^ V USA je možné zbavit občanství
jen osoby naturalizované, přistěhovalce, jimž stát občanství udě
lil. Ale toho, kdo se narodil v USA, nemůže státní moc nikdy a
za žádných okolností zbgvít občanství, nebot občanství je přiro
zeným právem, je neodejmutelné, je ,od boha'."
Další okruh otázek se týkal zákona 190 Trestního zákoní
ku. podle něhož se ještě před dvěma lety trestala "protisovětská agitace a propaganda", což bylo např. vlastnění ně
kterých ^^^, jež seydnes běžně vydávají. Ještě loni v roz
hovoru s redakcí Ogoňku A. M. Jakovlev tvrdil, že tento zá
kon má svou oprávněnost. Dnes se mu zdá, jako by od té doby
uplynula věčnost, dnes prohlašuje, že pojem "agitace a pro
paganda" je tak široký a vágní, že se nemůže hodnotit jako
trestný čin.
"Jako trestný čin je možné hodnotit jen výzvu k násilnému
svržení konstituční moci a vybízení k takovému svržení. V opač
ném případě by se zase mohlo zavírat do vězení za ostrou kritiku,
za názor nesouhlasící s názorem moci, tak jako se to stalo v pří
padě Daniela a Siňavského. Naše hořká minulost nás poučila, že
nejstrašnější zbráň, kterou proti sobě může obrátit stát, je zá
kaz kritiky, ze všéch tribun a novinových sloupeů se linouc!. chlácholivá pohádka, pocit naprosté spokojenosti se věím kolem. My se
tečl kritiky nebojíme^^ Na 19. konferenci podal šéfredaktor Prav

dy návrh, aby tisk hrál roli socialistické opozice. Návrh nebyl
sice přijat, ale já věřím, že tím tato otázka nebyla definitivně
vyřešena."
Nedávno byl schválen výnos o organizování schůzí, shro
máždění a demonstrací, který dává prakticky místním sově
tům právo zakázat každou demonstraci. Na otázku, jak se na
tento výnos dívá, odpověděl A. M. Jakovlev:

"Domnívám se, že takový výnos by měl spočívat nikoli na prin
cipu povolovacím, ale registračním: není-li v ohlášení demonstra
ce nic, co je zakázáno zákonem, výkonný výbor sovětu je povinen
ji zaregistrovat a určit dobu a místo konání. Pokud jde o místo,
musí se ovšem deroonstrace a shromáždění konat ve středu města v
nějaké lidnaté části; jaký smysl by mělo demonstrovat na pusté
periférii? Registrační princip by napomohl rozvoji demokracie,
lidové aktivity, a zamezil by zvůli místních mocenských or^inů.
A druhá norma, která by podle mne měla být uplatňována na deron-

strace, je možnost zažalovat rozhodnutí výkonného výboru sovětu
0 zákazu dellk:>nstrace. Zatím je to nemožné^^ Ale to je zásadně
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protidemokratické^^ Čím se vlastně vyznačuje právní stát? Odpo

vědností občanů před átáxem a hlavně odpovědností státu před obča
ny, funkcionářů před občany. Mechanismus této odpovědnosti tvoří
soudní obžalovatelnost jakéhokoliv akta státní moci. To je hlavní
páka demokracie. Nebude-li fungovat, nepohneme se z místa. Když
se výnos o organizování shromáždění a demonstrací připravoval, od
borníci a zejména pracovníci ďstavu státu a práva Akademie věd
předložili své návrhy^ Avšak nebylo k nim přihlédnuto• ••

Demokracie je vždycky těhotná ,nelegálními' situacemi, ne
předvídatelnými excesy^^ Demokracie je proces. Žádnou trvalou jis
totu mít nebudeme! Věčně budeme balancovat na bránici mezi ano a
ne, mezi naprostou svobodou a n^o stým pořádkem. Zavede-li se jenom

pořádek, bude to hřbitov, převládneali bezm^dná, neodpovědná svobo
da, nastane anarchie. Všichni se musíme učit nelehké vědě optimál
ních řešenf, vyváženosti, umění nacházet a respektovat uměřenost•••
Ostatně stále se přesvědčujeme, že demokracie nečiní náš život
nijak idéá^lním, dokonce vytváří další složitosti a přináší s sebou
spoustu negativních jevů a dokonce i dramat. Demokracie je vskutku
nejhorší způsob řízení společnosti, nebereme-li ovšem v úvahu vše
chny ostatní způsoby, nebereme-li v úvahu rašidovštinu a brežněvštinu, stalinismus a fašismus. Nic lepšího než je demokracie, si zatím
lidstvo nevymyslelo."

b
Zpracoval M.J
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GALANDAUER NOVĚ O VZTAHU MEZI 'VŘSR A VZNIKEM ČSR

Týdeník Kmen č. 43 z 27. října 1988 otiskl obsáhlý rozhovor

svých redaktore P. Frýborta a 0. Neffa s historikem Janem: Galandaaerem. Tazatelé zařadili mezi otázky í tezi, tvrdící, že "bez
viíSR nebylo by ČSR".- A Galandauerova odpověčl na ni? Cituji její
néjpodst^ac.P1ější část:

"Tohle je složitá otázka. Heslo "bez VŘSR nebylo by ČSR"

je výsledkem snahy o shrnutí v jedno dvou pozitivních elementd, tedy VŘSR a vzniku ČSR. Nemá příliš velkou histori
ckou vypovídající hodnota../!/ Pokud by se chápalo - a v pro

pagandě a historiografii tó^bylo takto cháp^áno - že existu
je přímá souvislost, konti^níta, mezi llijnem v Rusku a

vznikem Československa, pak je to samozřejmě nesprávné."/ I/

Odpověa je jistě pozoruhodná. Upozorňuji na ni čtenáře Obsa
hu, pokud četli v jeho říjnovém vydání mojí polemiku s některými

Galandauerovými.tezemi k dané otázce, obsaženými v jeho knize
V^^ik Československé republiky 1918. Programy, projekty, předpo
klady. úsudku se zde zdržuji, ponechávám jej čtená^rum. Konstatu

ji. jen, že zajímavé jsou Galandauerovy odpovědi i na některé dal-

ií

otázky v citovaném čísle Kmene.

Jaroslav Opat

Z Katalogu čtenářských záznamů - Iva Kotrlá
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Husitské poutě. /Český zápas, Ústfedmí církevní nakladatelství, Praha
1988, č. 20, střnnayk a .4, ved. _red_.
^astimil Zítek, cena 60 hal
Vedoucí redaktor _bť je soudobým spisovatelem českým /viz jeho knihu
povídek Stříbrný pokla9- ÚCN, Praha l9S8/. Cituji z hodnotících slov,
která nechal otisknout v č• 32-33, bz, . s. 2: "Váš časopis Český zápas
je list hluboké duchovní úrovně.,
žehnej těm, kteří ho redigují".
Takto je chválen týdeník církve, která po okupaci, za normalizace,
rozšířila svilj název o zřejmě čestný přídomek - husitskáA dočítáme
se v něm, jak; je pro lid, žijící mezi námi, se vší vážností razen
termín: "Novodobé hnutí husitské". Viz např. ČZ č. 28-29 ze 17o 7.

1988^ Tam ^^é čteme:
"Roku 1925 se slavil v CSR poprvé 60 červenec, den upálení

M •. Jana Husa,- jako státní svátek. Y. čele oficiálních rln:
. slavností s^&i T. G. Masaryk a-Antonín Švehla."
Novodobé hnutí husitské vyvolalo v českých zemích /za pomoci před
stavitelů státu/ i stavby početných husitských sborů, jejichž budovy
nesou jména vý^mčných husiti, z hnutí původního /husitských teolorů,
hejtmanů a pod^./. beská kultura je však i za novodobého hnutí husit
ského bytostně. svá: ;roSetla jsem seznam po jmenování těchto sborů,
ale ani jeden nenese jméno významného husity německého původu.:Přitom
je dost známých teologd z dějin husitské misie v Německu a jistě by
některý z nich měl mít právo, pro úctu k mezinárodnímu významu hu
sitství, aby aspoň jeden ze stovek sborů nesl jméno, jako: sbor Jo-__
h^annese Drbdorffá,Friedricha Reisena, Johannese Hagena, Petera 5^nowa, Stephana z Basileje. Nejednalo se v mnoha případech o mučedník
ky hnutí husitského? A neodhodl.tl se právě pro posilu inte^rnacionálního hnutí /husitského/ představitel KSb - Zdeněk Nejedlý vysvětlit duchovní p^alom hhnitství jaké "mravní obrodu" v teologic
ké formě?
Otazník používám, protože jakákol.1.v"mravní obroda" - a zvláště v
oblasti teologie - je neúčinná, když vyWvihuje pro paměl žijících
pouze jednu národnost a na drhnou zapomíná. Odmyslit si vývnámný _
př^ínos Němcil k husitskému obdebí, to lEe jen popřením dějinné prav
dy. /K učitelské généraci hueitekých mistrů patřil nejen Kfiš\an z __
PBachatio, němeokéhe púftdu, aie pf!mo z .revolučního hnutí husitské
ho je, znám pfednes^třú
!atce, kde .'Vysoký podíl německého: •byTa'.bel.etva, na. hnuti huaitíském le
' 4likÚsi./
"Byl .'Zda )!e jedlf,. Sien .pálitb^yra.
XS?J,- :graduo^^^m edbo^^kem t
téelegil? X jehe proltl.e.;.^ne .., "mra^vn!' obrod!* y teeíog^i.cké 'formi
připemínál mravní : d-6:sledky 'Wtý obrody pro ' hnutí husitské /a pro

-a-t
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živel ženský/: dne 16. 3.
U 1421 dal Žižka p^bít na 2 000
obyvatel Chebu. Přitom CheV proti.Žižkovi nebo;,oval, edmítl jen při
jmout teelogii. podebojí. A p;of. dr. Dolenský prokázal, že Žižka

při masakru rozhodl, aby.ženy a .děti byly ušetřeny na životě. RozlíceE
ni táborské ženy pobily však i ty. Na mra-rní obrodu v teologické
.formě lze mít různé novodobé názory: mně ženy, ubíjející v rozlícení
své víry malé děti a cizí ženy /dokonce proti rozkazu vojevůdce/ při
padají jako bytosti zvláštního ražení. Za pár desítek let ed masakro
-.připomínám ještě město velikosti Chebu Reteč, které husité p^ vy
vraždění obyvatelstva srovnali se zemí na dobu 6 let - ebdivoval Ae
neas Piccelemini staré táborské ženy, jak znaly bibli Íépe než mnehý

kněz ve Vlaších. Byl duchovní průlom husitství - "mravní obrodou" v
teelogické fermě - pouze pro lidi zvláštního raženi? A kdo'mravně
pemáhá husitům z jejich hnutí nevodobého? Cituji z. výše uvedeného
článku Busitské poutě__, napsaného význa^^tu teologem pre stránky l,Z:
"Avšak nejenom lidé, také naše sbory, sborevé domy, katedrály mají
svá ^ročí. Někde deset, někde už dokonce šedesát i více let. V na
ší nejmenší /plzeňské/ diecézi se už před mnoha lety stalo zvyknem,
. že se k těmto kamenným jubilan^ám •putovalo •. Zakladatel těchto poutí
působí nyní jako přednosta ideoviho odhnru "Ó'6R CbSHv Praze.
dru-hou květnovou neděli jsme letos putovali ze sídla diecéze do města
lfa.rafiátů, do Klatov, kde nás v naplněném sboru posílil sám bratr .
patriarcha u příležitosti 30. výročí otevření sboru•.• Sbor byl destavěn v roce 1958 _Ea vyiatné morální pomoci tehdejšího prezidenta
Antonína Zápoteckého - vždyt právě v klatovské náboženské obci se

Na

našli pamětníci jeho půsebení ve Svrčovském lomů. Možná, že si při
četbě této věty připneme pravdivost přísloví, že ..Pán Bůh si v!dyc-

ky cestu najde."
Při těchto pozoruhedných Božích cestách mne zaujalo, že v r. 1925
novodobé hnutí husitské president Masaryk a ministerský předseda
ŠVehla podporovali jako živí lidé, ^.tím ce v r. 1958 byla - "vydatná
morálni pomoc:: tehde jšíb.e prezidenta Antenína Zápotockého" - při do
: s^rabě. sboru poskytev^nn Ee
s^světí či z^áhrobí a podobně. '"• Zá. potocký ' Eemřei U. li. 1957/ Já neumím posoudit, jak se půsebeni A0
Zápotockého' ve ^vrčoTském lomu promítlo do vydatné morální pomoci
husitství m Klatovsku: disím se: a1e novodobého hnutí křee\ansk,ho,

které k -p;.sazev^ání.svých &ijmů /1 kolem Jana Husa/ potřebuje. mocná' _
j>elit.1ky v :dnel^riím siltSf. á -to od:.iaatickáhn vo^ew.dce /tÝRu B. Mus.so!půhn/.,: přea_, nLJálnis.^vak, jfedsedy • prezídeňty 1^TU A« . Zápotnc1té-

ho/.

pesoůďit rof4il mezí mer^^ou'huiitstTí dá^ého a>soudobéhe. Ze ške^lníoh dějiň si pumatuji1 !e husitětí tnolegoTé na
/4'-um:!Di
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basilejském konciluspoučovali všeobecnoucírkeT o hrůzách smrtelných
hříhnů a o nehodnosti a, přísném potres^^^ těch, kdož se jich dopouš
tějí. Mezi smrtelné hříchy dle. basilejských jednání zahrnovali i hru
v karty a tanec. Nedopouštěl se snad obojího A. Zápotocký při svém
působení ve Svrčovském lomu? A bez žertu: žijí ještě pamětníci toho,
jak A. Zápotocký. jako prezident a člověk morálky sobě vlastní nechá
val věšet před r. 1958 spoluebčany státu na šibenici za sporná provi
nění politická. Tate ^^utnost byla nespravedlností amorální, což by
lo prokazatelně osvětleno již do roku 1968. Husitské poutě, při nichž
je v r. 1988 připomínána "vydatná morální pemoc" /ne snad finanční I/
ed ateisty krutě známéhe v novodobých dějinách - k dostavbě domu Bo
žího - jsou xMXJCDi: strhující? Pán ^án si cestu vždycky najde: ale jaké
to. pnutí hnale prezidenta Zápotockého, že potřeboval mít občany eecia.i.11stického státu každeu neděli v husitském kosteie? A u vo jevůdoe Muesoliniho si Pán BiTh :ro'Vllěž - cestu našel - . k uctívání Jana Rusa?
. V předválečném feskoslovensku bylo už mnohGkrát připomenuto, jakým
ctitelem Jana Husa B. Mussolini, pozdější ministerský předseda, byl.
/Když po vypuknutí I. světévé války epustil socialistickou stranu,
jež hájila zásadu naprosté; neutrality italská, zalažil vlastní list
fašistického hnutí n Po;eolo ci'ltalia. Na jeho stránkách propagoval
význam Jana Husa jako mučedníka svobedné myšlenky./ Uvádím z jeho
knihy Diotu^za, Milano, Imperia 19 24:
"Moje osobní sympatie k Čechům jsou staráno data. Napsal jsem

- budiž to řečeno bez chleuby - spisek,. abych seznámil Italy
s Janem Husem, českým mučedníkem svobodné myšlenky."
/Knížka B. Musselin.ihn Gfil:!T^mi Hus, 11 Teredioo - vyšla v nakla
datelství L'Asine, Roma 1915./
Eývalí socialisté Zápeteoký í'Mussellni dobře věděli, jakým ideevým kyjem /vůči římskekatolinké hírkvi/ je depad smrti Jana Husa T
plaJJeneeh. Dnešní husitské peutě mají už s ehJ.edem na tradici sbratf-ení secialistO. s památkou H11sevou - plnou podporu • ze strany meóenskfoh
ergán-0. reálného sooialfsmu. /Be nad^rno se s^al • ^^ladatel těcht. : .

t,

póutík předrioatoli ideevéhe eďberu ■• Pnaze, ato../ Dovoiuji si
že kdyby někdo^ ^alžku MusseJfnlba o lanu H^soTi zadal - bez uTeden!

autora. --&' 'OCH

T Praze. 1988, alc by nebrániio jejímu opětuému
n!.
m/tuto šituaci jeou stával phdstayitelé reálného social.1S11^
za^btievi^d .t - no,-odebéi( hnutí •husi
" TděČMstí,. . I
vý^^^stt - • bod!leu-p^wra^ Bér kde Ber. 'Bez kence a hnanio,
dá^^^husite^tru.,1, ,'ktené. bylp- a.I k smrti o^dheál^né• b^^dfvScť itel!

'tekém'

sratt -:. - •

d^^h.

46
předůlidmi nehodnými". Lze dodat, že lidé zvláštního ražení tíhnou
vždy k sobě?
P • S,
Jako PoeteSsa ed ne jnižších _škamen •socialistické 'škely
cepovaná husitstvím a jeho novodobými významy, nemohu, než uvést,
jak ohlasy smrti Jana Husa pronikly i do oblastí čs. samizdatu•
Cituji z peesie českého básníka Ebtrrhardta Hauptba^nkofa, který
v edici Petlice rozmnožil v r. 1988 své verše. /Konkrétně z čtvr
tého oddílu sbírky, báseň č. 3, ze s. 63/:
HONEM HYDRANT

Honem hydrant Hus ^ám chyt
Uhasme ho ečerstva
Chytne-li se toho lid
Začne páchat zvěrstva
•
Hasič Hasan hup
Hrdě ^pjal
Hasii Husa hasákem
Polámal mu chrup
Ano, jako peetessa zdůrazňuji: literatura krásného písemnict
ví je pro novodobé hnutí husitské zvláště důležitá. Prezident A.
Zápotocký byl na II. sjezdu čs. spisevatelů '"V ro 1956 prohlášen
jimi za Mistra literárního umu. Proto je svým mravním cítěním
jako spisovatel nesmrtelný 1 ve významu pedpory stavitelům domu
Božího. Odleskem rudé záře je pfi výstavbě Hueevých sberů vysvětle
no mnohé. Konejme h^u%tské peutě k nim a nebude Ekonzelidevanějšího
národa nad Čeohyl
"

Zrcadlo sedmdesáti let. /Redakční text Tvorby z 26.10. 1988,č. 4,/

Od strany p^rvní až po stranu 17 nastavila redakce zrcadlo českoslo
venskému pro s tfedí, a to jubilejně. Zajímám se pfedevším o věci ko
lem 11tem tu:r;-y a pro to mne zaujala následující informace , citu ji ze
s. 3:

11 Co si o Janáčkovi povídal Petr Bezruč se svou sekretářkou,

nám zachoval tajně natočený rozhovar. _já jsem vždycky sly
šela, že Janáček byl takový sympatický človPk ••• Be^zruči
Nox byl. - On aj tak dobrotivě v;adal. -Ja, - Ale měl p-rf
žárlivou manželku. - One. měla recht, rrotože všecky bsby se
2m mu vesily_na krk. A on měl fůru ^alánek."
/Podtr!eno v textu horby/
Tvorba má vedle svého titulku pěticípou hvězdu s vepaanym heslem:
test práci. Soch.listickou společnost řídí lidé, kteří ae • - tímto •
pozdravem častují, ale za výkon svých ^^kcí eí nechávají platit.
Značně f O Pe^tru :Bezručovi je ^^rno, !e za svou tvorbu ne jcenníjš!,
Slezské písně, odmítal - převzít honorář I /'Z ^září 1899 odpovídá
Be^^č - rozhořčeně - Herbenovi, cituji z dopisu: nzase jste mi
psal o honoráři. NaŠ •. Za tu lluč, co jsem měl?vý
Socialietická 99olečnost dala na s^ář! Be^raěovi titul národního
umělce: a sekre^tářku. K čemu ji potřebovai, kdy! byl autorem jedi
né eb!rky, psané v závěru 19. století? Mocní v t,eskoslovensku dotřebovali vědět, co si - národní umělec - myelí 'o soukromém životě

Be^zru-

jiných vý^^^ných umělc-0.. Proto zeřídili u národního umělce
/i
če tajný oduosleoh. A sekretářka? Ta svou moravskou dikcí ovli^vňovala atoosféru, vhodnou ke^ kladení indiskri^tních otázek: kdyj pó-

tu^ru

po^třebu-je kal
týdenník Rudého práva uč^^t z Janáčka taho^una, zapřaženého do •t—ry galánek^, &zruč poeiou!!. Jaké zrm.dl.ó
je nastaveno tímto československé :přítomnosti7 Je ^ska1ováno MsBer ho kde ber, t.j, bez morálky, výsledné: •-mjně natočená
rozhovory" jsou slyšitelné z čs. ro^Slasu, nebo z čs. televize.
Václav terný v nich m-a.!e rozmlouvat s Janem Procházkou, nebo Be^zruč
se svou'sekre^tářkous a^^nlcká média BUl111tují - ěest práci •
OldHch králík si va s'rini eseji -Ke v^^^ Slezských p!^sn!"
8tě!uje v poč. 5 ietu/Pa1ackého ^níversita. 19K/ — -paměli tós^^^
Be^^če. /Nebyl ' nní:pfed rokem 1948 schopen ^Typomoci v ilté^^^ík

bádárÍ, • o1 tujíh' "0pis io"íkopa _m4 .e-erll ve TOnál. který nebyl ^íkdy
ot11tlr1. ^hulel,
dotá&^ ll B^otaho
3ea ji nemoal
dopMt'. cbpljiOr.t iW'^^:9l ae^knt4&:a oTlra nebyh
pfi•* 1 . .
411.^^ k ^^,. aby •• ^^TltlSlo
•dal5en od pod^&im1l '
18991

a přechod k

rali ne Be^rc!^ ale Smila z Bolní&y.

Sekre^^^a nebyla .k tajnému odpoál.eohu ponoUkána pnt.ře^i literár
ních badatelů: komůnlsté/se. k jejímu jinotajnému. smyslu hl.ásí hrdě
1. po desítkách let I
socialismu je ^a!dý zmanipulovatel^ý a národ.:
ni umělci zvláš'-l:: 1 když - jako v případě Petra Bezruče - trvají
na své anonym!tě 1
. ___ _ _
............
:,
Před tím, než se strana a vláda ro^wdla.platit Bezručovi sekre
tářku, zveřejnil vysokoškolský profesor /0. Králík/ informaci z
‘
oblasti živo^tní fakticity umělce. Cituji: . .
.
.
"Když. uzaTÍrám nyní poznámky o Smilu z Roiničky, mohu skoro beze
změny opakovat jámnu charakteristiku, kterou jsem podal v Pěti.studiích: •Nesporný fakt je, !e se radikál.ně mění dějiště bás^iko^^

Za.

veršů. Básník se vrací ze.Slezska do :B^rna, s nímž byl spjat nejTětší částí svého života^^".
/Rukopisy P.B.,Olomouo 1950, s. 131/
Po^ převzeti moci v r. 1948 se mocní v Československu dozvěděli,
že autor Slezských písni byl konkrétně s 'Brnem ”spjat největší částí
života". Otázky kladené sekretářkou byly / jak lze vyčíst, ze součá^W
horby/ za.cileny do oblasti uměleckého života Brna. Způsobem, jakým
se informuje policie. K tomuto problému podotýkám: Tvorba ^zálílěrně
manipuluje s čtenářem, když ^zrdí, že o intimním životě Janáčkově
podávám svědectví Petr Bezruč, autor Slezských písní. Sekretáfita
mámila ino.nnace z jiného českého básnika, a
ze ^ila z Rolničky.
/Cituji. z díla O. Králíka: "básník byl nejdříve ve figuře hořk^ého
pozorovatele Smila z Bolničky v Brně, • •• bodavé dno brněnské neTy-_
stoupilo nově. Smil z. Rolničky, který se čtenářům objevil až r.19046, byl zjev staronový, 1 když nemůžeme přesn% rozeznat, kolik je v
něm živlu předbezručovského a které rysy zostřila zkušenost bá^íka,
který skončil své těšínské zpěTy."/
/Podtrženou mnou/
. Vý^^^ný Bá^zručoTskf badatel n-eřejn11 tedy za socia1ismum1 že-va
Y. Vaškovi byl živel •mimobezručovský v nejlepěím /liter^mm/ pří
padě pouze zostfený zkušeností básníka těšínských zpěvů.. 0. Králík .
ovšem publikoval i význ^amné svědectví samotného V. Vaška z 16.1.19501
"Ale budete mět pravdu, když.pravíte, že snad věechny Terše .
• byly napsámy v rooe plodném • •• •• Atd.
■ ■ .■.
..
. U^vi^ráil: soci^aiistická moc byla odborně ^nio^rmována, že eekre^^S
ku pht{ u Sm^lli. 1: Rolničky. Tyto in:rcrmaoe. jsou v odborném be^^^
čoTském. bádáni destateěně zvýravněny. /Hapf:. v obdob! lier^^l
■
exis-tenoe ^Ua:2 Bolničky i!še tento autor Herbeaovi v r •. 1904s „
•Nedávno' jsmeil ralel
botoYOu báseň z minulých 1et" • /Pap!ro-rý.Kojn//í«by dopla/z i7. J*.1904& *Xiyl jsem ae nedávno :^ra'bal..
t á.pom^^týoX :y^cioJt;, nalel..:;2sem
tfi •dokončániaktem přJ.pófr311/

to

bazmaa

X 1.4trAJi.fomaci pf1poj11je napf.

O.

X^rál.ík videckf komen^tffs

............ 49........................................................

,

'

...

"!o znamena, !e. se básník' zfíkal aktutuální SOdpoTědnosti. &a sft
dílo; odkazoval na starší pllTod.svých básní /nebo jej fingoval/,"
atd. Na jiném místě poukazuje.0. Králík na "soultěžnoet ^^^tů T
korespondenci a v samém díle". Pokračujti. v citaci:
''O trochejském meta některých čísei Bezručových, zvláště v Jedné
melodii, vznikla pošetilá, domněnka, o níž se miiíuje Hórálek: •• .
Bezruč tu mluví o daktylu, jako by to bylo jeho metirum výhradníma,
již to je Zde nápadné, že jde'o citát z ^básně troche;iské. Se<Uák_.
a s ním, zdá se, i Rektorisová, vysTětl.uje vše tím, že Bezruč cí
til jal{o daktyly i své trocheje^. Horálek dodává: - ale to je do
cela nepravděpodobné. Ano je to nesmysl, prozrazující, s jakými
schématy přistupují k básnickému dilu někteří interpreti.0 11
A z postřeh-O. spisovatele Vojtěcha Martínka, který se zajímal o piivodhí znění básni Lazy a Sedm haTranii, je nejzajímavější odR!)vlil

V. Vaška z a. 1. 1920: .
'
"Obě básničky 7 H. a L. byly napsány dřÍTe a zněly j^zak. ile
buo. jsme je spál.111 nebo mi je eebra11 - restauroval jsme je_
hrochu po paměti", atd •
. V této odpovědi bych mohla mnohé podtr^wut. Podsta’tné je, že po.
zveřejněné Utení^ní existenci Smila z Rolníčky /měl se také jmeno
vat, jak je z korespondence znáno,
od S^trá^dice, tedy ze Slo
vácka, aby byl naznačen zemský protiklad Slezska v o^insti moraTnk,/,
odesílá V. Vašek informace v korespondenci, !e některá čísla Sles-.
ských písní po paměti restaurova1., Smil z Rolníčky si byl tedy t^
dorn, že Petr Bezruč - možná v onom roce 1899 - řekl vše podsta^tné.
Petr Be^zru některi své básně - s někým d^^ým, a re^^dně. ne a brbenem - i pálil: Smil z Rolníčky Z-O.s^al k dispozici moc^eym. /Ra ú
zem! národa./ A když u! to bylo ne&bytnš zapotřebí, některá čísla
Slezských písní - nery^tváf\el už a11torsky - a1e pouze restaure^al-&
Socialismus. si T§ak umíníl,,konfi.skovat a mít /1 &a pomoci něk^alýob
pra.ktik/ názory Petra Be^^če I. ^Proto ^íkdy borba nepři^zná, le J►
nom Smil •z Rolníěk,: 1 přijal-na sebe roli národ^ního uměloe, odponkl
aekrevéfce na. v§etečbá dotazy, ano, z tepalitnií -moci uč^ kalp^aa I
, ' A ta total.^^-moc je. natoiik ve n, •boro^wsti zapóslouo^^^ 4e
nonkohry
ro^Wček, 1e . J._je jich- orrěnu, afanj e do n^bo
;;a.cadla,'ph4 nímť ••. ,oď beal^. -" ^st práoť ~pitvoříš Zroadl^
rytvofraé,
kdo je n.nis nej^^mějěí?:Ba pfeoe ,, • ae)
■: ^inainím a
á!^at : Tše J Le^^rô f nele^phěl^ • Je
#
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Ivan Kadlečík
METAFORY
(besednica)

V prípozdnom svetle, kea sa Liliana, pracujúca v okresnom
kníhkupectve, bude vracat z práce, obtažkaná chlebom vozdajším a
kapustou, ba až tarchavá od zemiakov a mlieka pre dvojročného
Guillaumea a štvorročného Apollinairea, nájde pred svojím novým
domom v kaluži (aby nezvadli) tri kvety, čo som kdesi podvedomky
odšklbol, a tri-orechy na schodech ako transcendujúce metafory,
kterých význam celkem nechápem: trojuholník bermudský, v ktorom
sa bez stopy stratím a nikdy nenájdem?
A ak ju niekedy, žeravú, náhodou stretnem, poviem: Celkem ma
prekvapilo ako sa ti Slnko podobá, požičalo si tvoje vlastnostii
túa, ako žiari aj páli, ako láska, a sa skrýva aj zapadá, zakrivuje ionosféru, spôsobuje magnetické búrky, radiáciou blaží aj
zabíja (len ozónový drahokam na prste chráni). Podobá sa ti Slnko,
lebo si.ho zapálila, Lila, (vea dodnes svieti), si jeho príčinou.

Kto si ty vlastne, marivá? Si Claudelovo Dievča Violaine?
A ona: Ponáhlam sa, prepáč, hrozne som utahaná, celý deň vlá
čím balíky kního Vieš, štátna banka na nás tlačí, lebo máme vysoký
stav skladových zásob, ak ho ešte v tomto kvartáli neznížime, nemožeme nakupovat a nedostaneme ani prémie, -tovar musí byt v obehu
ako kapusta, ktorú som kúpila pre svoje deti a manžela Pavla
Cszkára Hviezdoslava.oo
Tak už aj ty, dievča Violaine, si sa vydalo? Ostal som sám,
celkom malomocný básník, stavitel katedrál zo slov, stavitel ka
menných (bezmenných, nemenných i menlivých) viet, holých viet bez
metafor, lebo tie sa už dávno všetky povydávali za Válka, Koyša,
Mihálika, jedna dokonca za Miloša Krnuooo
Ani ich nespomínaj, dost som sa ich navláčila do remitendného skladu podla reglety z podnikového riaditelstva a súhlasu vydavatelstiev, a ešte Rúfusa (6da na radost), Seghersovú (Mrtvi zo

stávajú mladí), Abašidzeho-{Tri orechy), Zweiga (Spor o seržanta
Gríšň), Hečku (SvJatá tma),-Plevzu (História československej sú
časnosti), Mináča, Lukáča, Feldeka a Majakovského, Smreka, Buninag
Voznesenského, Kostru, Plávkuooo
Ach, Lily márnivá, v teplej !udskej koži viazaná, v nádhernom
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obale a superobale, aj viazanú (manželstvom) aj brožovanú {a otvo
rím a celú prečítam, si večná kniha tisícročná, čo nepodlieha
skaze, šrotovaniu, nespadá do odpisovacej či vyraaovacej akcie po
siedmich-Osmich rokocho Nechceš byt drámou obeti La Jeune fille
Violaine, ktorá ea smrtelne nakazila, kea pobozkala malomocného
stavitele chrámu Petra z Craonu, lebo bol smutný?
Nezdržiavaj ma, Ivan, prosímo Osemročná kniha je ešte knihou,
ale (moje) maso tolko nevydrží, práve ho priviezli a je tam dlbý

rad čakajúcich. Kniha vydrží aj sto rokov niekedy, lež akostné
zemiaky, čo mám v taške, zhnijú, kým prídem domovo Aeěte naložit

kapustu do suda na zimuooo
Napokon, ponáhlam sa aj jao Čaká ma doma zaujímavý fyzikálno-

-chemický experiment: skúška trvanlivosti slovao Experiment nená
ročný (stačí naň obyčajné vreckové zrkadielko), odporúčam ho aj
mnohým iným autorom. Pokus spočíva v tom, že si prečítam svoj
(šéfredaktorský) článok Mystérium nezlomnosti slova v prvom čísle
kultúrno-spoločenského dvojtýždenníka Matičné čítanie, ktoré vyšlo
v deň 50o výročia vzniku demokratickej Republiky 28o 10. 1968, a
podla toho, či sa lakmusovo začervenám alebo zblednem, možno vše
ličo usúdit (aj o zdravotnom stave epoločnosti): "To velké tajom
stvo, pred ktorým sa pokorne kloníme: malomocné, slabé ludské

slovo má dlhší život - napriek všetkému -, než všetko tučné, ob
rovské a hrubé, čo doň neustále naráža ailouo Slovo ludské zostá
va navekyo Tomu pocbybujúc veríme, čo znamená, že zúfalo chceme,
aby tak bolo. Musí tak byt, lebo: ak národu (ludstvu) bude chýbat
Slovo, nebude potom tejto planéte chýbat národ (Ľudstvo)?"

A Liliana skackavá už beží: Vieš, zajtra v robote ešte pobalit 480 Brežnevov, len si nemysli, je to akcia, nie prvá v tomto
roku, predovšetkým ekonomická, aj kea niektoré publikácie eú kultúrno-politicky neaktuálne, niektoré zasa vychádzajú v Oalšom vy
daní, ale teraz už naozaj prepáčo.o
Ach, Lila lákavá (lekavá), vypočuj si ešte poelednú metaforu,
čo mi kdesi zabudnutá zvýšila, a prepustím ta v pokoji: Skrývam
za lubom len lebku tvoju lúbezne tapetovanú bohatými vzormi a
ekvelý skelet zamatom mštúcim makko čalúnený, Ó sladké čalúnenie
lunenie jak luna za vlnou sa valí meeiac vyluňujúci sa do splnu
splínu - čo ty na to? Alebo: kapustné lebky velkolepé na poli lep

kavom mrzuto na mráz čakajú (o)audooo
,
Ach, básnik, {ne)konečne by som ta poěúvala, ale máme v Malac
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kách poradu vedúcich kníhkupectiev, predajní a stredísk; program:
otvorenie, vyhodnotenie plnenia úloh za lo-Jo štvr{rok, predpokla
dy splnenia a prekročenia maloobchodného obratu za rok 1988, opa
trenia na zníženie zásob (referujú vedúci predajní na základe pí
semných podkladov, ktoré odovzdajú), účast je povinná, nie je
možné sa ospravedlnito
Si teda v Malackách, Slnko zapadáo A priatelia (Šikula,
Chmel, Jaroš, Bednár, Strážay, Bagin, Hviezdoslav a iní) v Štúrove
zošrotovaní v celulÓzkach a papierňach nopo na papierové obaly pre
tvoje čižmičky, Lilao A všetky kÓpie rukopisu mojej knižky zvanej
Osem zhabané nedávno políciou v Bratislava podia inej vyraaovacej

akcie (nezošrotované, uložené v archíve príslušného ministerstva).
Tak bezob.ladne si ma, milohoraká, ukrutne osamela v otčine mojich
pravnukovo Máš škvrny, Slnkoo Aj krátery hlboké: dobre ich temer
všetky poznám (Ešte eú v tvojom tele dve brány Neznáme). Samote
jasnej a jasnej od hviezdy Slnka som sa učilo Či Slnko odo mňa?
Alebo sme na to prišli nezávisle? Ja na to kašlem. Kašlem na to!
Vtedy Liliana prekvapivá z preplneného záňadria či záhrenia
(pamati) vyberie do oboch dlaní čarovný originál pravého Paula
Claudela, zaviazaného, v belasom plátne zabaleného, a čita, šte
boce lámanou francúzštinou: "••• nie iba tesal kríž, ale vystúpi{
naň a s úsmevom darovat, čo máme. V tom je radost, v tom sloboda,
v tom milosl, v tom večná mladoslooo" Ostatok zaniká v rachote

expresného autobusu štartujúceho do Malaciek, stráca sa v prípozdnom ultrafialovom šereo
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Člověk se rozhodne oslavit své narozeniny. Pozve příbuzné a -přá
tele a -přijdou vždycky i nezvaní hosté, kteří ho ma,ií rádi o Najednou,

představte si, vtrhnou do sálu baktérie, bacily a viry, které ho od

samého narození přepadaly a ohrožovaly. Cpou se mezi gratulanty a be
rou si hlavní slovo. Oboustranný zánět středoušní vykládá, jak s mat

kou probděl u děcka noci. Příušnice dosvědčují, ,iak školák statečně
doháněl učivo zameškané oro příušnice o Infekční žloutenka ukazuje

fotky, jak po setkání s- ní vypadal náš oslavenec bídně, ale - jak se

za dva roky zvetil. Kochův bacil čte esej o tom, jak vtiskl ráz jeho
rané poezii, a herec Vinklář -přednese ukázku •• Všichni nad tím koo

prníte, a když se nadechnete k ot2zce, ofoulme vás chři-pka. Jubilant

se ostře ohrazuje oroti takové režii své slavnosti, a tu k němu při
skočí irďarkt myokardu a odvádí ho na lůžko, aby ho uklidnil.
Tož takto jsme my, ctitelé, přátelé a rodina československé
re-publiky, oslavili její sedmdesáté narozeniny. Od té coby hledám
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přesný vyraz pro nas úžas nad garcovou drzostí jejích aevr ých a zná
mých nepříznivcf, kteří ji při je

zrodu bre.li jen jako přechodné

zlo, později jí užili za pole k boji o moc, posledních čtyřicet let

ji měli za své feudální léno

i.

a naráz se vdírají mezi demokraty,

žduchajíce drsně^ do těch, kdo si jí vždycky vážili: loni jak před
dvaceti či padesáti roky. OdkáC se ti č.rzáci dověděli o Masarykovi

a Štefánikovi, když

re

školních dějepisech, které předpisovali, ne

stálo o nich nic? TeC se před námi střamlají jako dědicové i notáři
republikánské demokracie a jejích plodů: na hlavách bílé přílby zva
né masaryčky, jak je známe z fotografií T®I, v ruce -pendrek, s nimž

Masaryk vypráskal padělatele Rukopisů •. Nebudou oni naposledy místo
Masaryka' střílet do lidu?
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Samozřejmě, i oitomec se mUže lidský mýlit. Ale když to pozná,

je z toho další a neznruné neštěstí. Náprava u něho není totiž mož
ná, při té hlavě a povaze. Může se mýlit i člověk dost chytrý, ja
ko

třeba já, když jsem vás tu nabádal, blbec* abychom spolu šli

na vládní oslavu Dne svobody 0 Niínil jsem tím ovšem vás sto tisíc

Nepodařilo se to,,byli .jsme tam dva. Aspoň že

o den později stá

li v svém slově mladočeši, kteří už na nás^ nespoléhají a začínají
své tisíce poskládávat znovu po jednom^.,"'
Když se někdo začne hlásit k dějinám, jež předtím chtěl vyma

zat* čekali bychom omluvné vysvětlení. Žijí u nás přece lidé, kte

ří za jméno Masaryk a Beneš, za úctu k jejich dílu byli ve v!zení.

Vysvětlení, jež nepřišlo, je prosté: přestrojka. Na figuře a povaze
nemění se nico Nařídit oslavu státního svátku na sedmadvacátého, a

osmadvacátého, přímo v ten svátek, vymlátit náměstí - to{ myšlenko
vý celek a

nedílný vládní akta Oni totiž nemínili něco nepotlačitel

ného uznat, oni to mínili vyvlastnit. Po pravdě dělníkově, pravdě

filozofů, sociálních utopistů a básníků zabavují pravdu národní,
již se doted snažili nevidět •. Znehodnotili už dávno Svátek práce.

Zprznili něžný Den matek„ Vánocům udělali výškrab. Letos tedy praš
tili československý Den svobody., kdo je hodný, dostane krevní tučni

ci, ale jen sedmadvacátPho říjns; osmadvacátého dostaneme jelita

z přineseného masa. Dokud se jim zdálo, že národní státy nemají

byt, pracovali k tomu, aby upadly do bezvědomí. Když tect vidí, že
národní státy přesto budou . honem si pro ten, který vlečou na řeme

ni y. shánějí rodokmen!
A řeknu vám, mně se takové chování nelíbí ani jako bývalému
členu komunistické strany. Pro komunistu, ^svám, Masaryk má zůstat

agentem imperialismu, Beneš zrádcem národa a předválečné Oeskoslovensko nástrojem kapitalistických intrik proti Sovětskému svazu.
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Ale tito pro čočovici zrazují Slovenskou re?ubliku rad 1919, vráže-

ji nůž . do zad prosincové generální stávce 1920, opouštějí své mla

dé sny o rozpuštění národů v lid strakaté rasy. Jsou to u mne oportunisté, jsem rád, že u nich nejsem•Ale kde jste a co tomu říkáte
vy, soudruzi z Pragovky, kteří jste se v roce 1968 dokázali v počtu

99 vzepřít gorgačovštině?
Na vládní manifestaci sedmadvacétého října jsem přišil pozdě'•
Přijel jsem do Prahy v poledne,, a když. jsem slyšel, koho zavřeli a

komu udělali domovní prohlídku, musel jsem nejdřív uklízet. Na Vác
lavské náměstí jsem přibyl, když reflektory zhasly, amplióny zmlkly.

Poražen bez boje šel jsem doll náměstím a bylo mi těžko na těle i
duši. V postranní ulici odklízela obsluha vodní dělo , s nímž Masaryk

porazil rakouského ministra zahraničí Aehrentala. Z Příkopů šel jsem
do kytířské - a tam stál Jaroslav Putík, hleděl do výkladu na zimní
ky a pravil: "Tak co, nic?tt - "Ostatní nepřišli," řekl jsem.
Nastal slizký listopado Mlhai smog a špatné zprávy: Rozehnání

sympózia- "Československo 88"o Dubček v

ministr kultury Válek mluví v

Bologni. Výslechy. Slovenský

Rudém právu o traumatu z okupace 1968

e jaksi se zastává. Charty 77 a samizdatu. - Co je mu do toho a proč si

nehledí svého dvacetiletého? Když jsem si v novinách přečetl, že ge
nerální prokurátor SSSR zprostil viny členy "dělnické opozice" popra
vené před padesáti lety, měl jsem chut doručit na jejich velvyslanec

tví protestní nótuo Ale jak vy;lovit tu ošklivost, nechu{ a nedtlvěru?
Představte si1 že za vámi v pondělí přijde chlap a bbde vám tvr

dit, že je středa. Budete-li se s ním o to tpřít a mít tu smůlu, že to
bude jeden takový, dá vás zavřít. Budete-li však mít štěstí, že bude

reformní, pustí vás v pátek s touto rehabilitací: Máš pravdu, je an
dělí o
/Listopad 1988/

