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Proměny
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Když středověká obec vstoupila do dějin a uvědomila si společen
ství ducha i zájmů, začala stavět katedrálu. Svou katedrálu, tím větší
a odvážnější, čím komuna byla uvědomělejší a výbojnější. Chrám
měl být její sýpkou blahobytu, pracovní bursou, lidovým divadlem a
shromaždištěm, celé obce, kde se obchodovalo v době trhů, tančilo o
svátcích, bojovalo v době revolt a modlilo vždycky. Katedrála se sta
věla po staletí, generace po generaci zvedala její oblouky a věže k nebi
a dávala novým a novým sochám jako zázrakem vystupovat z jejího
kamenného těla. Nebylo přesných plánů, sama intuice lidu plánovala
ideu stavby i její výzdobu. Tam, kde obec byla živá, katedrála se ne
dokončila a stále se staví - jako symbol života a víry, že ne samým
chlebem živ je člověk.
Ne, nemluvím o gotické katedrále, jak se rodila z chaosu středově
ku. Mluvím o národní kultuře. Ani ona nesnese diktátorského stavi
tele a plánované pětiletky, i ona se rodí z ducha národní obce, z hlíny
společných radostí a utrpení, a je tím krásnější a původnější, ba revo
lučnější, čím je obec jednolitější, nerozdělená třídními zápasy, čím
vyšší ideály do své katedrály vtěluje.
Katedrály v Chartres, Amiensu, Bauvais, v Rouenu i jinde se prá
vem pokládají za vrcholná díla lidského umu a umění. A přece byly
stavěny na určitém omezeném místě, uzavřenou obcí a lidmi mluví
cími jednou řečí. “Donner un sens plus pur aux mots de la tribu”, tak
definoval Mallarmé účel národního jazyka a všeho umění. Kameny se
často musely tesat v dalekých lomech a zdaleka vozit, sklenáři museli
cestovat týdny do míst, kde se učili svému umění, přece však jen členo
vé obce stavěli katedrálu, jen oni jsou staviteli chrámu ve smyslu březinovském, jen oni, nikoliv světoobčané - i kdyby vynikali vzdělaností.
Víc než vzdělanosti je třeba k stavbě katedrály! Je třeba i skromnosti
vědět, že isolace pokusu je základním požodavkem vědy, a že
slovo “kultura” je odvozeno z pěstování vymezené malé zahrádky.
Kdo je tak všemohoucím zahradníkem, že chce svým rýčem zúrodnit
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celý svět? Existuje italské malířství, francouzská architektura, špa
nělské drama, anglická poezie, německá hudba a ruský román. Ne
existuje však konkrétní světová architektura, malířství a hudba, ne
existuje světová poezie a román. A existují-li, nestojí za mnoho. Snad
možno spíše mluvit o světové vědě. Nevšimli jste si však, že největší
myslitelé - ať to byl Archimedes nebo Newton, Planck nebo Einstein,
Komenský nebo Purkyně - věděli, v které obci jsou doma?

Proto nutno odsoudit ty, kteří tak či onak, zlobou, nesvorností a ma
lostí, kazí národní společenství. Rmoutí nás, slyšíme-li, že děti našich
lidí v cizině zapomínají řeč stavitelů naší katedrály. Litujeme, že i
spolek tak znamenitý, jako je P.E.N. Klub v exilu, podporuje jen pře
kládání exilové tvorby do světových jazyků a nečiní nic pro tvorbu v
jazycích mateřských. Mrzí nás, že i herec, který také kdysi nemálo po
mohl zvedat klenbu našeho moderního divadelnictví nahoru, dovedl
nyní v cizině říci: " - jesli jsem Čech nebo co jsem, přesně nevím.
Moc to se mnou zamávalo, já nevím, kam patřím, ale jsem rád, že
jsem rád. A jsem rád na světě. Tak asi patřím do světa”. (Svědectví,
číslo 22, stránka 170.) Domnívám se, že Jiří Voskovec, ač nesporně
patří do světa, bude mít čestné místo v dějinách divadla jen za svou
vynikající práci, kterou konal, když ještě věděl, že je Čech.
... .Nacionalismus? Nikoliv, mluví-li se o něm v obvyklém smyslu slo va. Ano, mluví-li se o něm, jako o něm mluvil F. X. Salda ve svých
Bojích o zítřek: “Národ je slovo a pojem filosofické naděje. Ne
zoufej pro nízkost a ubohost dneška, jest jen přechodem a mostem
mezi velikostí mrtvou a velikostí nenarozenou, branou, před níž sto
jí, hotova vejít, všecka jitřní slunce, ukutá z klidu a slávy. Býti ná
rodním znamená pracovati na mystickém cíli a úkolu, na dramatě
světovém, v němž národnost jest jen jedním z živlů a herců a pro
něž jest dána jako forma, cesta a dráha - cesta nevyhnutelná a jež
se nedá ničím nahradit.”
Nebudiž utečenců se staveniště národní katedrály, která je podle
Saldy nevyhnutelnou cestou k světovému dramatu, jež je bojem proti
lidskému údělu, proti osudu a proti smrti! Jsme-li živí, stavme svou
katedrálu - v družném společenství s těmi, kteří ji staví doma! Jen
jako stavitelé chrámu máme právo z ní vyhnat ty, kteří podkopávají
její sloupy a vykrádají poklady, nahromaděné potem, bolestí a fanta
zií generací.
Ladislav Radimský
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Naše nová poezie

PRAŽSKÁ OSUDOVÁ

SYMFONIE PSANÁ SE STRAHOVSKÉ RAMPY.
L. N. Zvěřina

I.

Andante amoroso

S vrchu, jenž Sionu jméno kdys nesl,
zpěv slávy i krásy, zpěv osudu tvého
zpívám,
ó, Praho!
Nad kadlubem tvým,
v němž života krev i opar snů,
dým střech i rosa shůry,
touhy i vášně a odboj i vzpoura
se vyvažují a prolínají a mísí,
nad kadlubem tvým,
v nějž zelení svou tu petřínská stráň, hle, stéká,
tu pomalu strahovský úval se sváží,
tam masiv Letné se k Vltavě sklání
a tam zas žižkovský vrch se tyčí nad kadlubem tvým
zpěv slávy i krásy, zpěv osudu tvého
zpívám,
ó, Praho!
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Strun harfy,
na níž chci vyloudit líbezné tóny,
strun z kujného zlata,
jež s hvězd se spouštějí k této zemi,
strun této harfy se ruka má dotýká plaše,
zatím co zrak,
hladový, lačný
obsáhnout chtěl by všecku tvou krásu,
jež hlavu tvou věnčí,
ó, Praho,
tvou hlavu, jež ve vrcholných snech,
kdy bylo se bít zač a k výšinám vést,
dotkla se hvězd.

Ale jak obsáhnout všecku tvou krásu,
jež dána je na pospas času?
Jak na té plynoucí času řece,
na jejích schůdných brodech,
najít to hodnotné přece,
co věčnosti má oddech?
Tam v dálce, hle, zeleně plný pás Ladví
jako by panoramatické pozadí tvořil
těm černošedým věžím svatovítským.
Je přečněle zelená báň se lvem
i bílé věže svatojirské,
před nimiž třepetá se jak kýmsi stále plašený motýl
vlajka presidentská.

Tu jako zapomenutá hračka
zelená věžička čínského pavilonku
na hradních palisadách,
kaskády prejzových střech
růžovo-červeno-fialově hnědé,
kaskády prejzových střech
stékají dolů k smaragdové zeleni
pyšné báně svatého Mikuláše.
4

Jak středobod vší té tvé krásy,
ó, Praho,
jak slunce vržené do tvého kadlubu,
září ta zelená báň, střežená sesterskou štíhlou věží,
všecko pak kolem jen k ní, hle, spěchá a běží:
ta jehlová věž svatého Tomáše,
ty tvrzní věže maltézské,
i Karlův most s věžemi malostranskou i staroměstskou
a špalírem světců a světic,
shluk věží kolem Klementina
jako by vstříc jí mával
zelenou čepičkou Křižovníků.

Štíhlé věže Týnu
plasticky se odrážející od sametově zeleného
valu žižkovského,
kde trocnovský hrdina na koni palcát svůj zdvíhá štíhlé věže Týnu
v tom kouřmu a mlžné něze
jsou jako dvě ruce velekněze
před slavným pozdvihováním.
Zatím co dole se blyští
oválný emblem jesuitský
s kostela svatého Ignáce
a dál už jen tušíš
křehkou krásu Emauz
i ostroh vyšehradský
s věžemi v lehkém kouřmu.
Tam zabrány do snů
a tajnostné
zdají se být až kdesi v mythické dálce —

Zatím co dole v kadlubu tvém,
ó, Praho,
to šumí a vře a hučí a ropotá,
to jak se vyvažují a prolínají a mísí
života krev i opar snů,
touhy i vášně a odboj a vzpoura,
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co dneska staví a zítra bourá,
vše zmítá se, vře a nese se výš,
zmírá i žije,
a teď v to,
slyš,
jak rosa shůry snáší se melodie
loretských zvonků.
S maličké vížky,
jež nesměle ční
nad střechou ponurého paláce Černínského.

S vrchu, jenž Sionu jméno kdys nesl,
zpěv slávy i krásy, zpěv osudu tvého
zpívám,
ó, Praho!
II.

Allegro un poco ritardando
Teď vzpomínku zasnít mne nech,
proč právě v tvých zdech,
ó, Praho,
byl života mého zažat plamen.
A právě tam,
kde kaskády prejzových střech
míří k té smaragdové báni
svatého Mikuláše,
kde leží středobod vší tvé krásy,
tvůj nej dražší skvost,
ó, Praho,
proč právě tam jsem se zrodil a rost ?

Tam pod tou smaragdovou bání,
k níž všecko stéká a před níž se všecko sklání,
kde vzpomínky staletí jak ptáci křídloma tlukou
a v zamyšlení postává sám čas,
proč právě tam mne matka má na svých rukou
obětovala té kráse všech krás?
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Vše má svůj zákon a řád
a každého života vlna
jde po svém z věčnosti tajuplna,
po svém si plyne, po svém se vzdouvá,
tiší se, čeří, vpřed jde a zase couvá,
překážky láme neb o ně se tříští,
míříc tak k novému příští.

Tam v úpatí petřínského valu
nad zahradou Schönbornovou,
kde třepe se nyní vlajka pruhů a hvězd,
já v travách se s otcem svým brodil,
tam chlapce mne za ruku vodil
a vykládal děje toho města měst
se všemi knížaty a králi,
co tomu kadlubu dole,
jak šli tu v osudovém kole,
buď něco dali nebo něco vzali.

A tam v té petřínské stráni
jak chlapec malý
jsem s druhými hrával si, výskal a běhal,
ať smálo se jaro neb severák šlehal,
kol tajemných skal a medvědí jámy
- ó toho štěstí, že jsme byli tak sami! nám v blaženství chránivém jak med kanul čas,
než jednoho po druhém z nás
z blahého hřiště
povolal život
na drsné své zápasiště.

A tam po tom kamenném mostě
špalírem soch těch podivných svatých
i mládí mé rozdychtěné
se pustilo do světa.
Tam kde se věž k věži tulí
za zelenou čepičkou Křižovníků,
tam v náruč svou vlídnou
mne přijala Alma Mater.
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Leč to se již pošinuly
ručičky na orloji světa.
A vichřice, trůny co smetá
a pod jejímž pohledem všecky naděje stydnou,
i mne vsála ve svůj vír
a nesla mne kroužíc mnou jak smítkou prohrané války
daleko, daleko v modravé dálky,
kde konečně jak motýl plachý,
půl radostí opilý a půl strachy,
jsem přisál se k jednomu ze štítů Tater.
A že se života kruh
nakonec zákonně uzavírá
- a to je má uznalá víra mne vichřice nová, horší té prvé,
kdy ve vzduchu dým čpěl a výpary krve,
kdy ruka pomatence
ti na střechy tvé již chystala smolné věnce,
mne vichřice nová v tvůj kadlub vrhla,
ó, Praho,
v tvůj kadlub, až k samému dnu,
kde života krev i opar snů
se vyvažují a prolínají a mísí.

To nad ním již číhaly oči rysí,
dráp z tlapy vysunut a tvoje tělo
se v smrtelné horečce
třáslo a chvělo.

III.
Allergo un poco accelerando.

Ale tak jako každému z nás
i tobě, ó Praho,
s kužele věčnosti nit tvoji odvíjí čas.
I pro tebe vše má svůj zákon a řád,
i pro tebe života vlna
jde po tvém z věčnosti tajuplna,
po tvém ti plyne a po tvém se vzdouvá,
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tiší se, čeří, vpřed jde a zase couvá,
překážky láme neb o ně se tříští,
míříc tak k novému příští.
Já tu dnes jako herold stojím,
a s vrchu, jenž Sionu jméno kdys nesl,
zpěv slávy i krásy, zpěv osudu tvého
zpívám,
ó, Praho!

Jako by zrak můj teď na tisíc fazet měl,
tak na dně kadlubu tvého
jak na sítnici oka
zvolna i rázem
jde obraz za obrazem.
V kotlině sevřené bory,
tur s divokým kancem se válí,
přes prahy Vltavy plíží se lovec s těžkým kyjem,
tam, kde se před chvílí přebrodil medvěd.
Zář ohňů vidím za nocí chladných,
dým hustý stoupá k nebi s jasnými hvězdami,
kol ohňů v syrových kožich ryčí a křepčí
šňůry pitvorných stínů,
vnitřnostmi zabitých zvířat
doprošujíce se o milost bohů.
Prvá krev, kterou do sebe dychtivě vpíjí
tvůj kadlub,
ó, Praho!
Se strání pomalu prchají bory,
tak jako prchl z nich tur i divoký kanec,
a kadlub tvůj,
Praho,
náhle se rozšířil, jako by předem již tušil,
že to snad ani nepojme,
čeho bude třeba,
aby se naplnil čas
a nestrhly přitom jeho váhy.
9

Ale to již se opět dav nový,
ale to již se opět dav jiný
rojí kol kadlubu tvého.
Prorocké ruce vidím Libušiny,
plachý stín knížete Václava na Opyši,
chránivé ruce Vojtěchovy,
jak žehnají kadlubu tvému,
tam pak, kde Sion ční, v západu lemu
jako by nový jas vzcházel ale hned nato
padají v kadlub tvůj
zrady a sváry a zloupené zlato,
touhy i ctižádosti,
jako by obr kýs v něj házel
hlavy smělců a ruce podvratníků,
cizáků těla i tuzemců kosti,
tu v dechu míru a hned zas ve válek ryku,
jak vlna času
v ten kadlub šlehá a bije a zase couvá a opět chránivé ruce Otce vlasti
jako by všecky ty sváry
chtěly teď s okraje kadlubu svého střásti
a lék měly pro vše a v přehršlích dary leč sotvaže jeho stín zašel,
jako by na poplach se všech stran zvoněno zvonem
a nahoře za Sionem
zádavy černé se v obzoru kupily v té chvíli zas sudičky z kadlubu tvého upily
a jeho hráze se zježily,
porostly kostnami a sudlicemi a řemdihy a bijáky,
sám Vítkov byl jako jeden palcát,
zem chvěla se, vřela a v požárů ryku
se nade vším nesl zpěv božích bojovníků . . .

A kadlub tvůj,
ó, Praho,
jenž olejem nové víry zalit chtěl celému světu svítit,
dal mu jen na chvíli čisté své světlo,
spiknutí zla je uhasilo a zdupalo a smetlo,
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a
v
v
v
a

na místo postil a traktátů a kompaktát
krví se plnil,
k zemi byl sražen, kdo výše chtěl stát,
a Obr - Čas
tak jako předtím házel zas
v tvůj kadlub,
ó, Praho,
hlavy smělců a ruce podvratníků,
cizáků těla i tuzemců kosti,
sny snílků i buřičů vzdor
s nimi všecky ty kostny a sudlice a palcáty
a řemdihy a bijáky tvůj kadlub byl navát popel z Kostnice,
tvůj kadlub stříkla krev z Lipan,
tvůj kadlub slétla nakonec i pěna z Baltu,
každý, kdo něčím ti přispěl a něco ti dal tu,
byl mincí poplatnou dalšímu růstu,
byl zrnem hozeným do brázd času . . .

Krev tahá krev a vina vinu
a tak v tvém klínu,
ó, Praho,
sotvaže jeho lem od rudé rosy té oschl,
novou pil hltavě, dravě,
jednu pak chvíli byl přímo to krvavý splav,
kdy dvacetsedm hlav
v něj padlo Hrobaře - Času rádlo
se všech stran struhy k němu rylo,
aby krev stékala v kadlub tvůj rychle a plynně bylo to satanovo dílo,
kdy zem božích snílků a písmáků hrdlilo a bilo,
drancíři, lupiči, kořistníci a tutti quanti,
že vlastní ve vlasti tu byli emigranty
a rod jich už nevymřel, běda!
Jak by to krve tvé byla již kletba,
jež v pokoji růst tu více nedá.
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V cizině žijí a v cizině bloudí,
zajatci snů a spiklenci a nepolepšitelní bloudi,
ať už je vyhnala ruka pomatence,
co na střechy tvé již házela smolné věnce,
z žil krve pustila ti, že kadlub jí byl pln,
či nová ruka, jež zase jen přišla brát,
jako by konce již nebylo
tvých proher a ztrát.
S vrchu, jenž Sionu jméno kdys nesl,
se v kadlub tvůj dívám,
ó, Praho,
v ten kotel tvůj tajuplný,
kde vyvažují se, prolínají a mísí
života krev i opar snů,
vrou touhy a vášně a odboj a vzpoura,
co dneska staví a zítra bourá v ten kotel tvůj tajuplný,
jak v náporu bijí doň času vlny,
tu divoce vpřed se ženou
a opět couvají zpět se silou odraženou,
dívám se, dívám a ptám se:
co ze všeho nakonec pro tebe vzejde?

Co kadlub tvůj ze všeho nakonec zákonně vydá?
Bude to zisk a sláva anebo zase jen žal a bída?
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IV.

Forte e maestoso.
Údery tvými bičován a zároveň slávou tvou nesen,
v krvi své maje tvé zimy i něhu tvých vesen,
opřen o strahovský val,
kde jako bych tisíc let díval se, tisíc let stál,
jeden z tvých hlasů a mstitel tvých kostí,
zrak maje zjasněný pohledem do věčnosti,
zpěv slávy i krásy, zpěv osudu tvého
zpívám,
ó, Praho!

V tvůj kadlub, v tvůj kotel,
jenž zdá se být na pohled tichý,
se dívám
zrakem, jenž jako by tisíc měl fazet!
Co všecko již neviděl do něho házet
po celá po staletí!
Koruny, hlavy a zlato a smetí,
prorady, pikle a vzdory a pýchy,
bible a traktáty, krvavé zbraně,
nadšenou víru, jež odhodlaně
šla do boje proti všem zrakem, jenž kadlubu tvému vidí až na dno,
ve všechen ten tajemný svár a var,
vidím a odhaduji,
jak se to všecko v něm prolíná, mísí,
co všecko plodivé síly v něm snují,
jak to v něm víří a ropotá, syčí a ryčí,
vzdouvá a vzdýmá se, ke světlu dere,
síly tisíceré
jak by se, šlehány osudu biči,
v lávy proud výbušný spojití měly
a těžší nad olovo
dávno a toužebně čekané vyříci slovo.
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Ale až nikoli věčná již stráž,
jak básník o tobě zpíval,
neb věčné tu není nic ale stráž pevná a spolehlivá,
jež ve střehu stojí a nikdy neumdlívá až tedy jednou
tě osudu ruce opětně vzhůru zvednou,
svět konečně pochopí,
žes srdce Evropy to bude konečně čas
navštívení tvého,
má matko, má kolébko, naději, lásko a něho,
kdy řekneš světu své slovo.

Dneska svět ještě vrací je,
však zítra již zas bude mincí platnou,
oblaka nadějí už jeho září zlátnou:
Demokracie !
Svobodná, zlidštěná, čistá,
v níž pro násilí
již nikdy nebude místa.
Bratrství, o němž již kunvaldští snili,
soudružství na lásce, tak jak jen ona splácí je:
Demokracie!
To bude tvoje tak dávno již čekané slovo,
s nímž do areny světa
svůj nový budeš slavit vjezd.

To bude nádherné jitro a slavné
čas perutí svou mávne
a ty zas jako dřív a přece již docela jiná
naplníš slova Libušina
a sláva tvá, Praho,
dotkne se hvězd.
Psáno v Praze, 1963
14

Stati a úvahy

IDEOLOGIE A PRAVDIVOST BÁSNICKÉHO VÝRAZU

Jan Čep

Do jaké míry lze říci o básníkovi nebo romanopisci, že je inspiro
ván určitou filosofií nebo ideologií? Básník nebo romanopisec tvoří
především z jistého vidění světa, z jisté životní zkušenosti, která si
vymáhá, aby byla vyjádřena. Nemůže být vyjádřena tvarem jakým
koliv ; básník a spisovatel si svůj svět nemohou zvolit jaksi libovolně,
nějakou abstraktní úvahou. Může se stát, že jej hledají dlouho; že
mají dlouho pocit, že to není ono; že to takhle ještě není pravda.
Pravda to bude teprve tehdy, až to, co jsem chtěl říci, se ztotožní
beze zbytku s tím, jak jsem to řekl.

To neznamená, že by básník nebyl svým způsobem také filosofem.
Jakmile však začne psát báseň, povídku nebo román, nemyslí už na
abstraktní formule nějaké filosofie, i když je mu třeba blízká. Tato
filosofie už nemůže existovat sama o sobě, v nějaké oddělené intelek
tuální oblasti. Musí být zcela a nesmazatelně vstřebána jeho život
ní zkušeností, jeho viděním světa. Umělecké dílo, které takto vzniká,
je samou svou povahou jaksi mnohoznačné, a v tom právě záleží jeho
pravdivost a jeho přesvědčivost.
Uloží-li si spisovatel od začátku nějaké filosofické apriori, vydává
se v nebezpečí, že velká část jeho díla vyzní falešně - ne-li hned všem
jeho čtenářům současným, tedy v bližší nebo vzdálenější budoucnosti.
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To je případ jistého realismu nebo materialismu. Takový Zola, první
Huysmans nebo náš Čapek-Chod si uložili, že budou popisovat věci
a lidi, jaké a jací jsou; že je budou líčit tak, jak se jeví smyslům
a jak se projevují v tak zvaném obyčejném všedním životě. Výsledek
byl, že jejich obraz života a světa dostal podobu jednostranné schvál
nosti, čehosi úmyslně znetvořeného a zkomoleného. Tohle nebyla
celá lidská skutečnost, ba ani ne celá příroda. Zůstalo-li v díle zmí
něných autorů něco pravdivého, cenného a zajímavého, bylo to takřka
proti jejich vůli a bez jejich zásluhy; byl to takřka jakýsi vedlejší
produkt jejich talentu - nebo spíše to, co vytvořili svým přirozeným
nadáním proti své vůli.
Od samého dětsví je utvářeno naše osobní vědomí z pocitu já a ty,
já a svět, já a Bůh. Tyto dvě složky jsou od sebe neoddělitelné, nemůžeme si ani představit, jak by vypadalo vědomí našeho já, kdyby ne
bylo všeho ostatního ; zároveň však víme, že toto já není jenom pou
hým odrazem věcí, které nás obklopují, že není jenom jejich funkcí.
Dítě není ještě schopno, aby pozorovalo samo sebe, ale ví už, že jest,
že je vedle druhých a s nimi. Zkušenost dětství si začíná uvědomovat
teprve člověk dospívající; bývá to často inspirační zdroj počínající
básnické tvorby - zdroj, který ostatně u mnohých nikdy nevysychá;
zkušenosti ostatního života se v něm zrcadlí, řadí se do jisté per
spektivy vzhledem k němu. Není to docela stejné u všech lidí, ba ani
u všech básníků. Shledáváme se s tím však i u autorů, jejichž celé
dílo působí dojmem mužné dospělosti: na příklad u Georges Bernanose, který v sobě cítil až do konce života onoho chlapce, kterým byl
kdysi; ale i základní intuice díla Proustova mají původ v dětských
vzpomínkách, které prorůstají zkušenostmi jeho věku dospělého a
utvářejí je často způsobem rozhodujícím.
Zárodečný stav uměleckého díla, ať už je to třeba jenom báseň
o několika verších nebo krátká povídka, nebo ať je to románová sklad
ba o několika dílech, může být dlouho beztvárnou předtuchou, z které
se sem tam vynořuje nějaké slovo, nějaký výjev, obrys nějaké kraji
ny. Existuje patrně zhruba dvojí typ spisovatelů: jedni začnou v
rozhodující chvíli tím, že se pokusí udělat co možná přesný plán své
ho románu nebo dramatu, určí si předem jeho ústřední konflikty, jeho
konečné řešení. Počítal si tak na příklad R. L. Stevenson, nebo i
prozaik inspirace tak lyrické jako Alain Fournier, autor velikého
Meaulna. Našel se po něm ostatně podobný rozvrh druhého románu,
z kterého mohl napsat necelé dvě první kapitoly. - Do jaké míry se
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však drželi tito autoři svého původního plánu, když přišlo do tu
hého? Začali tím, že chtěli vést své postavy - ale nestávalo se jim,
že se dávali vést jimi? Že s nimi vycházeli z předvídaných situací
po jiných cestách, než které jim původně předepsali? Neměly jejich
postavy často pravdu proti původnímu záměru a dějovému schematu
svých autorů?
Jsou však také autoři druhého typu: ti, kteří by nezačali psát nikdy,
kdyby měli čekat, až jim vyvstane zřetelně před očima děj jejich
příběhu ve všech svých peripetiích; až budou jasně vědět, jak chtějí
skončit. Právě Georges Bernanos byl jedním z těchto druhých. Je
jich příběh vzniká a rozvíjí se takřka věta za větou. Celou tu dobu
si však jsou vědomi, že nesmějí napsat cokoliv, že jejich postavy
nesmějí říci a udělat cokoliv, má-li to být všecko pravda. Jsou si
vědomi, že musejí zůstat věrni jakémusi vnitřnímu vidění, které se
vtěluje ve věty a v děj jejich příběhu jenom pozvolna, tápavě (svědčí o tom celé přeškrtané stránky) a potom najednou s jisto
tou oslňující.
V jednom i v druhém případě je zárukou vnitřní jednoty a prav
divosti uměleckého díla, rozeznívá-li se čtenáři - a nejprve ovšem
autorovi samému - ve všech svých částech; vrací-li se jeho závěrečný
akord k akordu počátečnímu, neobstála-li by žádna věta vyprávění
bez té, která byla napsána před ní nebo po ní.
Ale i když si je autor vědom, že dosáhl této relativní dokonalosti,
ví zároveň, že neřekl všecko jednou provždy, že bude musit začít zno
vu. Napadají ho často už během jedné skladby možnosti jiných souvi
slostí a jiných řešení. Tyto popudy jsou někdy tak silné, že přerušuje
uprostřed své dílo a dává se do jiného, aby se vrátil k prvnímu až
třeba po letech. Obě jsou nutná, pravdivá a pravá, ale každé si vy
máhá jinou tóninu, každé zrcadlí svět a lidský osud z jiné perspek
tivy - i když jsou to perspektivy vnitřně příbuzné. Nemůže tomu
být jinak ani u básnického tvůrce takové námětové rozmanitosti, ja
kým je na příklad Shakespeare. Přese všecky rozdíly existuje jakási
příbuznost mezi Snem noci svatojánské, Hamletem a Bouří.
Řekli jsme, že každý básník tvoří ze situace, která jej staví tváří
v tvář jemu samému, tváří v tvář světu a ostatním lidem. Platí to
však i o všech lidech ostatních; každý člověk na sobě cítí ustavičně
upřený pohled věcí, které ho obklopují: země, krajiny a hvězdy, celé
dosavadní lidské dějiny; cítí se v ustavičném živém vztahu s lidmi
blízkými i vzdálenými, živými i mrtvými. Není to však vztah statické
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nehybnosti, nýbrž ustavičný dialog, kterým probíhá dramatické na
pětí, Prožívá toto napětí i vůči sobě samému. Musí s tím vším něco
počít, musí se k něčemu rozhodnout takřka v každém okamžiku, a
každé rozhodnutí v něm působí nějakou změnu, často nepředvídanou.
Ten, kdo ublížil druhému ať v náhlém výbuchu vášně, nebo i dlouho
chystaným výpočtem, se najednou ocitá v situaci, o které zjistí, že ji
nepředvídal: že ten, komu Ublížil, se stal jiným člověkem, a jeho Samé
ho že proměnil jeho čin v jiného člověka, s kterým si musí opět
něco počít.
I politická rozhodnutí, která byla výsledkem nějakého výpočtu,
diktována nějakou ideologií, staví své původce před situaci, kterou
nepředvídali, i když se k tomu nechtějí přiznat; i když se snaží doda
tečně odůvodnit tuto situaci ideologií, které se dovolávají. Nepře
svědčí tím nikoho. A nejsou o tom patrně opravdu přesvědčeni ani
oni sami.

RAFAEL KUBELÍK O SVÉ SKLADBĚ LIBERA NOS

18. října 1963 konala se v Kolíně nad Rýnem světová pre
miéra rekviem Rafaela Kubelíka Libera nos. Uspořádal ji Západoněmecký rozhlas jako druhý symfonický koncert ve velkém vysí
lacím sále nové budovy rozhlasu v rámci veřejných symfonic
kých koncertů sezóny 1963-64. Koncert dirigoval skladatel. Režizér rozhlasu Svobodná Evropa Josef A. Holman referuje o udá
losti toto:

Na podzim 1962 se sjela světová kritika do švýcarského Lucernu,
aby vyslechla na tamním hudebním festivalu Kubelíkovu skladbu
Requiem pro memoria uxoris, insprirovanou úmrtím Kubelíkovy ženy, houslové virtuosity Laly Bertlové. Tehdy ocenila kritika
tuto skladbu především pro její přesvědčivost a pro čisté a pře
hledné propracování. Rafael Kubelík je stále vždy více pokládán
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za významného dirigenta a často se zapomíná, že je také význam
ným skladatelem. Děje se to snad také proto, že on sám se cítí
především dirigentem a komponuje — jak sám říká — vlastně
jen pro sebe, a nemá ctižádosti jít se svými díly na veřejnost.
Přesto bylo Kubelíkovo první rekviem jakousi jeho “první věcí”.
Sice už jako chlapec cítil v sobě tvůrčí nadání a zkoušel kompo
novat, setkal se však s odporem svého otce, který si nepřál mít zá
zračné dítě, a synkovi radil, aby se nejprve obtížnému skladatelskému řemeslu dokonale naučil a pak teprve zkoušel své nadání.
Druhé rekviem, které mělo premiéru v Kolíně nad Rýnem, vzniklo
v letech 1950 až 1956. Dílo je vizí a reakcí na odchod z vlasti, a
tryská ze smutku nad naší národní tragedií, jak ji skladatel cítil
jako exulant, když zvolil svobodu, aby získal tvůrčí volnost. Dílo
napsal v Londýně a dokončil v Lucernu, kde se trvale usídlil. Je
to Kubelíkovo meditativní vyznání, je to výraz myšlenek, jimiž
po léta žil, a je celé vtěleno do liturgického textu - až na jednu
jedinou změnu.
Premiéra Rekviem Liberci nos byla provedena v mohutném obsa
zení, což jest předpokladem tohoto díla. Účinkovaly dva smíšené
sbory, složené v jedno těleso, čítající 200 hlav. Koncert v Kolíně
nad Rýnem byl nesporně velikým vnějším i vnitřním úspěchem
Rafaela Kubelíka jako skladatele i jako dirigenta, který tu vlastní
skladbu tak skvěle uplatnil. Publikum ji přijalo spontánně a od
měnilo mnohonásobně opakovaným potleskem a ovacemi, patří
cími skladateli i dirigentu. — Už strhující účin generální zkoušky
Libera nos nás vedl k tomu, abychom požádali Rafaela Kubelíka,
aby on sám několika slovy osvětlil základní myšlenky skladby.
Řekl nám:
KUBELÍK: Libera nos vznikla v letech padesátých na slova
rekviem, ale tématicky zde vznikla metamorfóza. Slova “Libera
me” — osvoboď mne, jež stojí v původním církevním textu, byla
převedena do čísla množného “Libera nos”, do čísla kolektivu.
Je to drama mas; končí vyznáním našich vlastních chyb, aby se
nám dostalo nápravy. Je to vlastně apel na naše vlastní svědomí.
A je to také výčitka každému diktátorskému režimu, ať zleva či
zprava. Představoval jsem si smuteční hymnu za všecky, kteří
museli padnout za svobodu. Problém byl závažný a technicky těžko
proveditelný. Potřeboval jsem nejen orchestr a sbory, ale také recitační sbor, abych ze dvou stran ne jenom latinsky, liturgicky, ale
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také v řeči domácí, řešil hudebně problém, v němž Ofertorium jest
recitováno proti chlapeckému sboru Sanktusu v řeči lidu, kde lid
zpívá a mluví vlastně dvojjazyčně. Myslím, že tato myšlenka v
hudbě nebyla často provedena a dovedu si představit, že pravdě
podobně vyvolá kontroverse, jistě to bude téma k živým debatám,
bude-§i vůbec skladba mít nějaký ohlas.

HOLMAN: A co by se dalo říci o formě skladby, zejména s
hlediska tektonického, neboť celkový dojem dává tušit záměrně
velkou konstrukci a mohutnou nadstavbu prolínajících se témat?
KUBELÍK: Byl jsem inspirován nejdřív katedrálou. Bylo to
asi v roce 1953 při návštěvě v Chartres ve Francii, kde jsem na
jednou jako ve visi slyšel smrt, a slyšel chóry a antifony a zvony,
všechno možné. Celá ta bída a sláva lidského těla a lidské duše,
jakoby se v té katedrále nějak odrážela. A tak jsem musel konci
povat větší dílo, trvalo mi to několik let. Skicy k větším plochám
vznikly velmi rychle, v několika dnech, obyčejně celá plocha,
řekněme requiem anebo sequence dies irae. Samozřejmě však celko
vá koncepce a vypracování detailů a partitura samotná vyžadovala
několika let. Měl jsem na mysli zpodobnit stavebně pětičlennou,
pětilodní architekturu do hudby, tak aby střední loď byla nejzávaž
nější částí, aby ve formě a, b, c, b, a, jak v hudbě obvykle stává,
střední část c odpovídala právě té střední lodi. Téma bylo těžké
a práce vyžadovala velmi, velmi velké soustředěnosti, ale nechtěl
jsem napsat zbytečnou notu, chtěl jsem, snažil jsem se eliminovat
všechno zbytečné a jenom skutečně najít jen architektonicky nutné
předivo a vymýtil jsem všechny harmonie, melodie a instrumentační pokusy, které by nebyly, řekněme, v duchu gotickém. Chtěl
jsem mít celkem dost syrově znějící a dost jasně a výbojně zně
jící partituru.
HOLMAN: V jaký smysl vyznívá konečná apotheosa tohoto útoč
ného díla?

KUBELÍK: Je to modlitba, která ovšem má tehdy teprve právo,
když si řekneme, že jsme sami vinni na neštěstí, na bídě a na
mizerii lidstva. My všichni, bez výjimky, máme odpovědnost, a
nemá cenu modlit se jen k Pánu Bohu a přitom nevidět vlastních
chyb. Proto jsem také na konci konfrontoval Libera nos — vy
svoboď nás Pane, s vlastní modlitbou, Otče náš, odpust’ nám naše
viny, a tím končím: Odpusť nám naše viny . . . !
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LYRICKÁ KOMPOZÍCIA Z MATEMATICKÉHO STROJA
RCA 301

PODĽA PROGRAMOVANIA CLAIRA PHILIPPYHO
Copyrigh 1963, Electronic Age, RCA

Kým život diabolsky vystieral ruky cez prázdne tváre
kým priestor plynul pomaly po nehybných telách
a hviezdy tiekli diabolsky po ozrutných mužoch
nebesia nespali.
Kým sny plynuli slepe po nesplnených nadejách
nehybný priestor pretekal bezvládne cez zlomené lásky
vaše svetlo vyháňané pomaly z prihrádajúcich sa mužov
nebolo vášne čo by sa smiala.

Hoci hviezdy pretekali bezvládne cez zaháľajúce brlohy
lebo život rýchlo horel po prázdnych tvárach
kým krv sa trpko hromadila na jalových poliach
žiadny Marťan sa neusmieval.
Naše vody plynuli zlostne proti prázdnym nebesiam
naša krv sušiaca sa diabolsky pri bezduchých telách
a malomyselnosť plynula zlostne cez zasmušilé tváre
náš nepriatel’ zbledol.

Ale svetlo sa dostavilo zatrpklé z pokradmých lások
vaša krv hnaná surovo pod neľudskými brlohami
z hviezd plynula vol’ne okolo nerestných zločinov
nebesia zbledli.

© Zo základnej zásoby približne sto anglických slov, zámerne organizovanej a 1’ubovol’ne prerušovanej v rozdielnych intervalech mate
matickým strojom RCA 301. Výsledný text preložil Klement Šimončič.)
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RELATIVITA VE SVĚTLE ANALOGIÍ

Václav Hlavatý

Teorie relativity se zdá nezasvěcenci věží ze slonové kosti, kterou
lze otevřít jen klíčem matematiky. Tento dojem je způsoben tím,
že odborník myslí v pojmech matematického čtyřrozměrného pro
storu, jenž je názoru nepřístupný, výsledky však formuluje v
prostoru trojrozměrném, který jedině můžeme smysly chápat. V
teorii relativity jsou nicméně určité pojmy, jež lze i neodborníkovi
názorově přiblížit buď analogií nebo jiným popisem, aniž by bylo nut
no užít “zaklínačích” formulí znalců. Pokusím se o to v tomto článku.
Nejdříve popíši pojem, který je základním kamenem relativity a
ovlivňuje celou teorii, což mi umožní přiblížit názorově (pomocí
analogií) hlavní objekty studia relativity. Nakonci článku uvedu
aspoň jeden filosofický důsledek této teorie.

★
Vysvětlíme si především přibližný rozdíl mezi obecnou a spe
ciální teorií relativity. Hlavním objektem obecné teorie je gravi
tační pole ve čtyřrozměrném prostoru. Gravitace ovlivňuje zakři
vení prostoru tak, že nepřítomnost gravitačního pole má za ná
sledek prostor rovný, nezakřivený. Ten je operačním prostorem
speciální teorie relativity.

★
Schopnost klást správné otázky je nej důležitější schopností ana
lytického vědeckého pracovníka. Následující příklad, který se sice
nikdy ve vědecké praxi neobjevil (ale mnohem složitější případy
svedly často vědu se správné cesty-flogiston!), ukáže, jak snadno
může pouhá konvence svést k otázkám, nemajícím smysl: Rychlost
molekulárních pohybů záleží také na teplotě tak, že při “absolutní
nule”, to je při - 273 stupňů Celsia, veškeren molekulární pohyb
ustává. Tato teplota dosud nikdy nebyla dosažena (ač experimen
tálně dosažená teplota je jen o několik málo setin stupně nad - 273).
Každému pravděpodobně vyvstanou v mysli tyto otázky:
1. Je-li teplota neomezená
bodem mrazu, proč je ome
zená pod bodem mrazu?
2. Je možno dosáhnout teploty - 273 stupňů Celsia?
3. Co by nastalo, kdybychom teplotu ještě snížili, například
na - 274 stupňů Celsia?
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Každá z těchto otázek má jen zdánlivě své vědecké opodstatnění,
jak ukáže toto vysvětlení: Absolutní nula je na Celsiově teplo
měru označena číslem - 273. Na tomto teploměru je horní teplo
ta neomezená. Lze však zavést jinou stupnici měření, která má tyto
vlastnosti: Teplota nad bodem tání je omezena číslem +273, bod
tání je označen nulou. Teplota pod bodem tání je neomezená. Je-li
C číslo, značící teplotu na Celsiově stupnici a T číslo, značící tu
též teplotu na nové stupnici pak (1) 273 C : / C + 273 /
= T /pro C větší než - 273/. Vskutku pro C - 0 obdržíme T - 0.
Je-li C rozdílné od nuly hoření vztah možno přepsat na 273 :
/ + 273/C / - T / pro C větší než - 273/. Z tohoto vzorce ihned plyne,
že pro C blížící se základními hodnotami nekonečnu, T se blíží
273, což označíme popisem C = + ∞ T = 273. Blíží-li se C zá
porné hodnotě - 273 směrem od nuly je T záporné, a je-li C velmi
málo vyšší než - 273 je T záporné a velmi malé. To značíme po
pisem: pro C = -273 T = -∞. Skutečně tedy stupnice T má vlast
nosti shora zmíněné. Z toho vidíme, že připustíme-li měření stupnicí T
je první otázka vůbec špatně formulována, druhá nemá smysl,
neboť nekonečno nikdy nemůžeme prakticky dosáhnout (nekonečno
v matematice je podle příslušného kontextu buď jen pouhým sym
bolem pro vyjádření t. zv. pojmu limity nebo vyjadřuje určitý stu
peň v Russellově hierarchii typů - v tomto případě rozeznáváme
několik druhů “nekonečen” 1) a totéž platí o třetí otázce v nahoře uve
deném kontextu. Ostatně způsob měření (buď stupnicí Celsiovou nebo
stupnicí T) je věcí pouhé konvence, jejíž zdůvodnění je diktová
no jen touhou po účelnosti a praktičnosti. Poněvadž však Celsiova
stupnice je pro svou účelnost velmi vžitá, její užití nepřipadá nám
diktováno pouhou konvencí a proto dříve zmíněné otázky se ne
zdají na první pohled bezpodstatné. Jejich bezobsažnost vynikne
teprve, připustíme-li ještě jinou stupnici, ve které absolutní nula
je označena symbolem - ∞ a nekonečně vysoká teplota číslem 273.
Právě uvedený příklad je poučný pro pochopení základního úkolu
teorie relativity: teplota nezávisí na tom, v jaké stupnici ji měří
me. Kyslík zkapalní při určité teplotě, železo taje při určité teplotě
atd. a tyto teploty nezávisejí na tom, měříme-li je stupnicí Celsiovou
nebo stupnicí T. Ovšem jsou v každé stupnici vyjádřeny jinými čísly.
Teplota je tedy nezávislá na transformaci (I), která převádí Celsio
vu stupnici na stupnici T, a proto se nazývá invariantem vzhle
dem k transformaci (I).
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Teorie relativity spočívá v hledání invariantů, které vyjadřují
fysikální zjevy. Historicky nejdůležitějším invariantem je rychlost
světelného signálu. Význam tohoto invariantu pro speciální teorii
relativity může snadno pochopit i laik, uvědomí-li si Newtonovo
pravidlo pro tak zvané skládání rychlostí. Toto pravidlo lze objasnit
příkladem jedoucího vlaku. Předpokládejme, že se vlak pohybuje
rychlostí 100km/hod a že průvodčí se pohybuje (vzhledem k vla
ku) rychlostí C a to ve směru jízdy. Pak podle Newtonova pravidla
výhybkář vidí - v době, kdy ho vlak mijí -, že se průvodčí pohy
buje rychlostí /100 + C / km/hod. Toto pravidlo se potvrdilo na
mnohých příkladech skládání rychlostí - až do klasického pokusu
Michelsona a Morleyho, kteří chtěli toto pravidlo pokusně po
tvrdit pro případ světelného signálu. Příklad s vlakem nám zde
zas může posloužit. Označíme-li rychlost světelného signálu (vysla
ného zdrojem v klidu) symbolem C, pak podle Newtonova pravidla
by byla rychlost signálu vyslaného ve směru jízdy našeho vlaku
/100 + C / km/hod. Ačkoliv oba experimentátoři pokus opakovali
několikrát, přišli vždy k stejnému výsledku: rychlost světelného
signálu není /100 + C / km/hod, nýbrž je jen C km/hod, to jest
je nezávislá na rychlosti zdroje signálu! To byl ovšem velmi ne0
příjemný výsledek. Pro všechny ostatní rychlosti platilo New
tonovo pravidlo, ale pro světlo neplatí! Když ve fysice jediný pokus
odporuje příslušné teorii je pokládána za špatnou a nutno ji na
hradit jinou, vyhovující všem experimentům. V našem případě Michelson-Morleyova pokusu je tedy situace tato: Newtonovo pra
vidlo bylo experimentálně potvrzeno ve všech případech kromě
v případě světelného signálu. Nemůže tedy Newtonovo pravidlo
být správné a je nutno je nahradit jiným pravidlem, které
1. vysvětlí všechny výsledky, potvrzené předcházejícími poku
sy, a současně
2. vysvětlí výsledek Michelson-Morleyova pokusu, který od
poruje Newtonovu pravidlu.
Tento problém byl rozřešen způsobem nečekaným (Eistein-Minkovski). K pochopení tohoto řešení nutno si uvědomit, v jakých
termínech mluvíme o prostoru a času. Porazíme-li strom 20 m
vysoký, pak řekneme, že strom na zemi je 20 metrů dlouhý. Můžeme
říci, že pozemek je 30 metrů dlouhý a 40 m široký, anebo 30 m
široký a 40 m dlouhý. Můžeme tedy rozměry délku, šířku a výšku
zaměňovat a při tom neovlivňujeme nikterak čas. Naopak můžeme
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čas měřit třeba od narození Krista nebo od narození Budhy a
nikterak tím neovlivňujeme rozměry prostorové. V žádném z těchto
případů nemůžeme údaj (rozměr) časový zaměnit s rozměrem
prostorovým. Nemůžeme říci, že od narození Budhy uplynulo
2500 km, ani že nejvyšší hora na světě je vyšší než 8000 hodin. Pro
to říkáme, že žijeme v absolutním (Newtonově) čase a v absolut
ním prostoru. Nyní snadno pochopíme dosah rozřešení shora zmí
něného problému. Požadavky ad 1. a ad 2. jsou splněny v prostoru,
který má tyto vlastnosti:

a. Je čtyřrozměrový, čtvrtý rozměr je čas, ale časový rozměr
je téže podstaty jako rozměry prostorové, (proto se tomuto pro
storu říká “prostor-čas”). Se změnou rozměrů prostorových se
mění i rozměr časový.
b. Jsou dovoleny jen takové změny rozměrů prostor-času,
při nichž je příslušná Pythagorova věta zachována.
c. Vzdálenost dvou bodů prostor-času, určena pomocí Pythago
rovy věty, je časovým rozdílem příslušných dvou událostí v pro
storu, ve kterém žijeme.
Matematickou analysou se ukázalo, že skládání rychlostí v prostor-čase se řídí zákonem, který pro světelný signál potvrzuje vý
sledek Michelson-Morleyova pokusu, a pro každou jinou rychlost
je přibližně zákonem Newtonovým. Je-li tato rychlost velmi malá
vzhledem k rychlosti světla, je tento nový zákon prakticky k ne
rozeznání od Newtonova zákona.
Tímto způsobem se zrodila speciální teorie relativity. Byla to jen
speciální teorie, protože byla formulována tak, že popisovala sou
časně Michelson-Morleyův experiment, v němž je vyloučen vliv
gravitace.

Číselnými výsledky se Newtonova teorie a speciální teorie rela
tivity liší velmi málo. Za to epistomologicky je mezi oběma teorie
mi Obrovský rozdíl. To se jeví i v tom, že můžeme interpretovat
výsledky čtyřrozměrné prostor-časové teorie jen v trojrozměrném
absolutním čase, který jedině názorově chápeme. Z toho plynou
některé pro nás nepochopitelné (ale matematicky zcela oprávněné)
důsledky. Tak například současnost není absolutní, každý pozoro
vatel má součastnost svou vlastní. Tím je také způsobeno, že při
jistém druhu pohybu dvou pozorovatelů každý vidí (prostřednictvím
své současnosti), že se hodinky druhého opožďují a podobně.
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Ovšem rozdíly jsou velmi nepatrné a teprve při rychlostech velmi
blízkých rychlostí světla jsou znatelné.
Speciální teorie relativity je dnes všeobecně uznávanou teorií. Vy
světluje nejen výsledky klasické teorie, ale i výsledky nových ex
perimentů, které klasickou metodou se vysvětlit nedaly. Jedním z
jejích podstatných znaků je, že nepřipouští větší rychlost než rychlost
světla, a že tato rychlost je invariantem v poměru k změnám rozmě
rů prostor-času. Proto se někdy nazývá “kosmickou konstantou.”
Jsou však i jiné kosmické konstanty a v novější době se objevily podle vzoru teorie Einsteinovy - pokusy o nové teorie, které jsou
určeny právě těmito kosmickými konstantami, jakožto extremními
hodnotami v té které teorii. Ohlasu však nenalezly.

★
V zájmu vědecké pravdy je zde nutno vsunout tuto poznámku:
speciální teorie relativity je založena na výsledku Michelson-Morleyova pokusu. Její platnost se dnes uznává všeobecně . pro onu
část fysikálních výzkumů, při nichž gravitace je eliminována. Ví
me však také, že vedle Michelsona a Morleyho i Miller konal ob
dobné pokusy po léta a vždy došel k výsledku, který odporoval vý
sledku pokusu Michelson-Morleyovu. Protože speciální teorie re
lativity se dnes obecně uznává a Michelson-Morleyovův pokus je
jejím základem, domnívají se fysikové, že Millerův výsledek je
způsobem nějakým statistickým omylem. Einstein byl pochopitelně
velmi citlivý k této otázce. Když jsem se ho jednou ptal, jak on
vysvětluje Millerův výsledek, řekl rozčileně: “To je statistický
omyl a nic víc. Nebudu o tom více mluvit.” Ptal jsem se ho, pro
tože jsem odůvodněně doufal, že jeho nová teorie jednotného pole
přinese vysvětlení této záhady. Má naděje byla opodstatněna, ne
boť tři roky po Einsteinově smrti se ukázalo, že za předpokladu
konstantní rychlosti světla (v prostoru bez zemské tíže) jeho nová
teorie připouští nejen Michelson-Morleyův výsledek, ale i Millerův.
Jinými slovy není pro tuto teorii, jejímž velmi speciálním případem
je speciální teorie relativity, žádný se shora zmíněných výsledků
rozhodující.

★
Po objevu speciální teorie relativity Eistein přikročil k jejímu
sevšeobecnění, to je k obecné teorii relativity. Tato obecná teorie
obsahuje zejména studium gravitačního pole. Jejími základními
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kameny jsou gravitační pole a prostor-čas tímto polem zakřivený. Pro
další porozumění je nutno oba tyto pojmy - čtyřdimensionální prostorčas a gravitační pole - blíže objasnit. Řekli jsme si již několik slov
o prostoru-času a můžeme je zde doplnit těmito přesnějšími údaji:
Podle definice n-dimensionální prostor je matematikovi soubor
všech tak zvaných “n-čísel” / xl, X2, xn / čísel. Čísla
x1, x2, . . . xn jsou koordináty podstatných součástek (zvaných
někdy “body”), jež sestrojují prostor a o nichž se domníváme, že
jsou počátečními základy apriorně danými. Tak, například, na náš
prostor se můžeme dívat jako na třídimensionální, předpokládáme-li,
že jeho počáteční podstatné součástky jsou body; je to vskutku
soubor všech pořadových trojic /x1, x2, x3/. Takový prostor můžeme
nazvat “bodovým-prostorem”. Pokládáme-li však v témže prostoru
přímku za počáteční základ, pak je prostor čtyřdimensionální a
stane se souborem všech čtveřic /x1, x2, x3, x4/, v němž x1 . . x4
jsou koordináty přímky (přímkový prostor). Žijeme tedy v třídimensionálním bodovém prostoru, který současně je čtyřdimensionálním přímkovým prostorem. Nadto tento čtyřdimensionální
přímka-prostor není rovný, nýbrž zakřivený: Nejsme schopni si
názorově představit jeho čtvrtou dimensi a kromě toho neumíme
odkrýt jeho zakřivení!
Prostor Newtonovy mechaniky je třídimensionální bodový pro
stor, nezávislý na času. Prostor obecné relativity je čtyřdimensionál
ní prostor-čas, v němž čtvrtá dimense je ekvivalentní s prvními třemi
(prostorovými) dimensemi, jak je tomu u přímkového prostoru.
Apriorní součástka tohoto prostoru se často nazývá “událostí”.
Nesmíme nikdy zapomenout, že je nám nemožné si tento čas-představit, i když jej umíme dokonale popsat matematickými vzorci.
Druhým základním pojmem obecné teorie relativity je gravitační
pole, které v Einsteinově pojetí je invariantem vzhledem k dovoleným
změnám prostor-časových údajů.* Můžeme si je názorově přiblížit
touto analogií:
*/Jeden z mých mladých spolupracovníků, který užil mých výsledků,
zavedl v původní Einsteinově teorii změnu, epistomologicky důležitou:
opustil zásadu invariance polí a zavedl jen invarianci pozorovanou, to je
invarianci, jíž pozorujeme vzájemné působení rozličných polí, což mate
maticky vede k širším možnostem. Tak například příslušný prostoročas není
již zakřiven gravitací, nýbrž je již apriorně mnohem složitěji sestrojen,
zatím co rozličná pole se chovají jako invarianty tohoto prostoru, za
křiveného apriorně.
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Předpokládejme, že pozorujeme povrch nějaké řeky v klidné
noci tak temné, že nerozeznáváme povrch řeky od jejího okolí.
Předpokládejme, že po povrchu řeky volně plove svítící žárovku.
Poněvadž noc je klidná, žárovka bude rysovat přímku - jiného
neuvidíme nic. Nebudeme-li v poetické náladě, vzpomeneme si hned
na Newtonův zákon o setrvačnosti a usoudíme, že se žárovka (čás
tečku) pohybuje volně bez vnějších sil. Předpokládejme dál, že se
zdola k žárovce přiblíží ryba, což zneklidní povrch řeky, zvlní ji
a zbortí. Jinými slovy, povrch již není rovný, nýbrž zakřivený.
Žárovka se již nepohybuje v přímce, ač její dráha je dále nej kratší
spojnicí mezi každými z jejich dvou bodů. Nevidíme rybu, nýbrž
jen skutečnost, že se dráha svítící koule odchyluje od své přímé
čáry. Vzpomenouce si na druhý Newtonův zákon, usoudíme, že
nějaká síla působí na žárovku a že křiví její dráhu. Správné vy
světlení ovšem zní, že ryba vytvořila pole sil, které zakřivuje celé
prostředí, takže dráha částečky, ač dále je nejkratší spojnicí (mezi
každými dvěma libovolně vybranými body), není více přímkou.

Zaměňme rýhu za naše slunce a částečku za některou z planet, a
jsme tam, kde jsme chtěli být. Podle Newtona dráha planety není
v našem třídimensionálním bodovém prostoru přímkou, poněvadž
- mimo jiné - slunce planetu “přitahuje”. Podle obecné relativity drá
ha není přímkou, protože hmota slunce bortí čtyřdimensionální
prostor-čas tak, že nejkratší spojnice, to je dráha nebeského tělesa,
není již přímkou. Hle, jak obecná relativita zaměňuje gravitační
silový vektor za nový pojem gravitačnho pole!

Až sem to všecko zní jako zábavný vědecký román. K vytvoření vě
decké hypotézy je třeba popsat gravitační pole a výsledné zakřivení
prostoru přesnými matematickými výrazy. Užijeme zase analogie,
abychom matematicky pochopili gravitační pole. Známe-li metriku
koule, to je vzorec pro určení vzdálenosti mezi každými dvěma z
jejích bodů, snadno vypočítáme její poloměr r a její zakřivení 1/ r2.
Totéž platí pro čtyřdimensionální prostor. Zde metrika je defino
vána deseti funkcemi, při čemž zakřivení tohoto prostoru je defi
nováno deseti diferenciálními výrazy těchto metrických funkcí.
Einstein geniálním nápadem prostě ztotožnil gravitační pole s deseti
metrickými funkcemi, které nazval gravitačními potenciály, a tak
dosáhl, že dovedl nalézt zakřivení prostoru v pojmech shora uve
dených deseti diferenciálními výrazy gravitačních potenciálů. Docí
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lil tím, že zakřivení prostor-času bylo vyjádřeno pomocí ještě ne
známých gravitačních potenciálů. K vyčíslení těchto deseti ne
známých gravitačních potenciálů potřebujeme deset rovnic. Víme,
že všecka možná fysikální data, související s touto teorií, lze shr
nout v deset funkcí, popisujících fysikální stav. Dalším geniálním
nápadem Eistein položil znaménko rovnosti mezi deseti diferen
ciálními výrazy, týkajícími se zakřivení, a deseti funkcemi, popisu
jícími fysikální data. Tak obdržel deset diferenciálních rovnic (rov
nic pole) pro vyčíslení deseti gravitačních potenciálů. Řešením
těchto rovnic obdržíme gravitační pole, definované pojmy fysikálních dat. Tak se zrodila vědecká hypotéza obecné relativity. Hypotéza
se stane teorií, když se podrobí zkouškám a když dovede vysvětlit
všecka pozorování a nevede k protikladům. Obecná relativita byla
zkouškám podrobena, a shledalo se, že přibližně vyhovuje výsled
kům Newtonovy mechaniky, a že další přibližná pozorování vy
světlují pozorování, jež Newtonova mechanika vysvětlit nedovedla.
Tak hypotéza obecné relativity se stala teorií a pokládá se nyní za
věrný popis, velmi blízký pravdě, fysikálního vesmíru* / Otázka
zní: jak tato teorie přispívá k rozřešení problému o stavbě prostoru?

★
Odpověď na tuto otázku je dost překvapující. Podle obecné
relativity žijeme ve čtyřrozměrném zakřiveném prostoru-času.
Nemůžeme si však tento prostor-čas představit, nemluvě ani o
představě čtvrté časové koordináty jako rovnocené s koordi
nátami prostorovými. Tak, podle této teorie, žijeme v prostoru,
jehož stavbu nikdy nemůžeme pochopit a jí porozumět. Ačkoliv ta
to odpověď nás neuspokojuje, přece nám poskytuje jakousi útěchu.
Jasně ukazuje, že ošidné otázky po prostoru nekonečném a konečném,
jakož i otázky o věčnosti, nemají smysl. Rozumíme jen třírozměrné
mu průsečíku čtyřrozměrného zakřiveného prostoročasu vesmíru,
a proto výše uvedené otázky jsou a fortiori bezesmyslné.
Chci skončit odpovědí na námitku, ostatně velmi rozumnou, již
patrně na mně vznesete: jaký smysl má - má-li vůbec jaký -

*/V zájmu úplnosti dodejme, že Einstein v posledních letech svého ži
vota navrhl určitou generalizaci své teorie. Tato nová generalizovaná teorie
nejen skytá stejné výsledky, jako to činila obecná relativita, nýbrž navíc
otevírá nové cesty a možnosti pro vysvětlení vesmíru. (Viz V. Hlavatý,
Geometry of Einstein’s Unified Field Theory; P. Noordhoff, Groningen,
Holland, 1958.)
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matematický popis vesmíru, k němuž dospíváme pomocí matema
tických vzorců, chybí-li mu intuitivní věrné porozumění?
Představte si matematika, který se narodil slepý. Jako matematik
dovede vytvořit a rozumět teorii barev (poněvadž tato teorie se
dá plně popsat matematikou), nebude však nikdy schopen si vy
ložit pravý význam svých vzorců. A kdyby někdo se snažil ho s
barvami seznámit a řekl mu, že oheň je červený a sníh bílý, bude
si chybně spojovat červeň s pocitem tepla a bělost s pocitem chladu.
Při srovnání těchto falešných závěrů se svými vzorci, narazí patrně na
četné protiklady. Poněvadž však je matematikem, bude jistě věřit
ve své vzorce - přes existenci těchto protikladů. Uvědomí-li si, že
patrně nikdy nenalezne věrný výklad své teorie, již tak dokonale
ovládá pomocí matematiky. Zůstává mu jen víra, že existuje něja
ká vyšší inteligence, než je jeho vlastní, která rozumí nejen jeho
abstraktní teorii, nýbrž i jejímu pravému smyslu.
Jsouce v podobně žalostném stavu jako náš slepý matematik,
musíme se smířit s faktem, že není dáno schopnostem našeho
lidského mozku vyložit si odpovědi, jež jsme nalezli na otázky,
týkající se tajemství stavby vesmíru.

JE EMIGRANTSKÁ PROBLEMATIKA
OTÁZKOU CHLEBA?
(Príspevok k diskusii.)

Dr. V. E. Andic

V poslednej dobe sa v exulantských a krajanských časopisoch
diskutuje o osudoch a ambíciach emigrantov. Emigrantská proble
matika je ovšem tak stará, ako sú emigranti sami. Ako je nemožno
redukovat’ túto problematiku na otázku chleba, tak je tiež nemožné
ignorovat’ hospodárske straty a obete exulantov samých, ako aj
národa, z ktorého vyšli. Osudy vysťahovalcov sa staly predmetom
pozornosti niektorých našich najväčších myslitel’ov a literátov,
včítane Karla Čapka, Svetozára Vajanského a autorov-exulantov, ako
boli spisovatelia Zdeněk Němeček a Martin Kukučin.
Dve svetové vojny a revolúcie sú súčasťou tejže krízy moderného
človeka. Jedným dôsledkom tejto krízy sú exulanti. Vyše sedemdesiat milionov l’udí bolo vytrhnutých z domácej pôdy od prvej sve30

tovej vojny v rôznych častiach sveta. Exulanti sú nilen problém
československý, ale problém svetový.
Hospodárske ztraty ako aj imateriálne újmy sú nedozierne a nenahraditel’né. Postihnutí sú však nielen tí, ktorí museli opustit’ do
movinu, ale aj národ sám, pretože stratil pracovníkov rúk a intelektuálov. Náš prípad je o to citel’nejší, že Čechov a Slovákov je
pomerne málo v porovnaní s inými národami. A pre malý národ
Čechov a Slovákov je tých exulantov príliš mnoho. Jedna pätina
Čechov a jedna tretina Slovákov sa vysťahovala do Spojených
štátov, a v posledných desaťročiach aj do iných europských a zá
morských krajin. Prirodzene, že tito exulanti, či už šli do sveta za
chlebom, či za neodvislosťou a slobodou, zanechali v radoch svo
jich vrstovníkov v domovine medzery, ktoré nie je možno nahradit’.

CENA ZA OSOBNÚ A HOSPODÁRSKU NEZÁVISLOSŤ

Mnohí z exulantov mohli zostať v Československu, keby sa boli
vzdali osobnej a hospodárskej nezávislosti. V prvých týždňoch,
mesiacoch a rokoch sa domnievali, že sa budú môcť vrátit’ do zeme
svojich otcov. Také nádeje mali aj pobelohorskí vysťahoválci. Pre
svedčili sa však, že svedomie sveta bolo tupé k ich volaniu po ná
pravách. A tak namiesto aby sklonili šiju a podrobili sa rozkazom
tyranov, alebo vegetovali vo večnej zatrpklosti, rozhodli sa hl’adať
živobytie a uplatnit’ sa v povolanich, pre ktoré boli kvalifikovaní
ďaleko od domova, v krajinách, ktoré im poskytli prístrešie. Ovocie každej nezávislosti, včítane hospodárskej, je príliš sladké, aby
sa ho exulant chcel dobrovol’ne vzdat’.
Pravdou je, že exulant žije v rozpoltenosti, či už zanechal do
movinu dobrovol’ne, alebo aby si zachránil život. Uvedomuje si, že
hospodársky a spoločensky je pre neho lepšie, keď sa čím skór za
člení do národa, ktorý mu poskytuje nový domov. Čím viac spytuje
svoje svedomie, tým si je istejší, že jeho domov je v krajine, ktorá
ho adoptovala a ktorú si aj on adoptoval. Rozumom chápe, že niet
pre neho návratu, pretože v jeho domovine bačujú národu cudzie
a nesociálne elementy, v konflikte so zmyslom dejín a túžbami
národa, ktorý trpí ešte viac, ako exulant sám. A tak si začína zvy
kat’ na trvalú odlúčenosť od svojich príbuzných a od svojich vrstov
níkov. Dedictva predkov sa nevzdáva, naopak rozoznáva v ňom
trvalé hodnoty, ktoré môže v novom domove a v novej civilizácii
zvel’aďovať. Exulant dospieva v senzitívnejšieho a hodnotnejšieho
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človeka so svetovejším rozhl’adom a s ohl’aduplnosťou k svojským charakteristikám starej civilizácie, z ktorej vyšiel i civilizácie novej, ktorej integrálnou súčasťou sa stáva.
POZITIVNE STRÁNKY EMIGRÁCIE

Exulant postupuje správne, keď sa pracovne a kultúrne plne za
radí do spoločenstva, v ktorom žije. Nik ho nenúti, aby sa vzdal
duchovného dedictva svojich predkov, alebo reci, ktorú ho učila
matka, hoci jednym z problémov exulanta je reč adoptovanej zeme.
Najmä v Spojených štátoch podmienkou primeranej životnej úrovne
a úspechu v povolaní je znalost’ anglickej reči. Viac ako v iných
krajinách v Amerike je znalost’ jazyka a dokonca aj výslovnost’,
intonácia konštrukcia viet dôležitá, hoci sa aj tu najdú povolania, ked
štatút exulanta rozhodne predovšetkým odborná kvalifikácia. Aj
inak môže mať exulant ťažkosti hospodársky sa začlenit’ do primeraného povolania podl’a svojich ambícií, už aj preto, že jeho
vidiny o kariére v novej bohatej zemi sú často prehnané a nerea
listické. Na počiatku musí spustit’ zo svojich požiadavkov a sa
uskromniť. Menej kritičnosti a menej 1’udskej zlosti, ale viac Božej
milosti, je zásada, ktorá aj tu má svoje miesto.
Noví exulanti, ktorí prišli do Spojených štátov v posledných
dvoch-troch desaťročiach, sú na tom hospodársky inak lepšie, ako
boli emigranti starší, ktorí odišli z domu za chlebom. Mnohí z nich
majú akademické hodnosti a prichádzajú do Ameriky ako doktoři,
inžinieri, technickí znalci, umelci, profesori. Vel’mi časti ovládajú
anglickú reč a môžu si rýchlejšie nadobudnúť primerané postavenia.
Starí emigranti nemali výhod, akým sa tešia emigranti noví. Mu
seli ísť do najťažších prác. Či z lásky, či z nutnosti, pritulili sa ku
krajanskej pospolitosti. Neraz boli kritizovaní vlastnými synmi a
dcérami, ktorí sa hnali za kariérami. Neraz sú kritizovaní aj najnovšími vysokoškolenými exulantmi, z ktorých pojedni sa nechcú
identifikovat’ ako Češi alebo Slováci. Z akéhosi komplexu sa nevedia vyslobodiť, krajanov za ich pospolitost’, obetavost’ a ochotu po
máhat’ “svojim v starej vlasti” kritizujú a nechcú sa priznat’ k
svojmu českému či slovenskému pôvodu. Sú tu, pravda, výnimky, ako
nasvedčujú stovky našských vedeckých pracovníkov, ktorí sa hlásia
do Spoločnosti pre Vedu a Umenie, do americkej Československej
Národnej Rady, do Sokola a iných krajanských spolkov. Dr. Aleš
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Hrdlička, kurátor Smithsonian Institutu vo Washingtone, je krás
ny príklad pozitívneho amerického krajana svetovej úrovne, který sa
k svojmu pôvodu vždy hrdo hlásil. Takých verejných činitel’ov
našského pôvodu je ovšem mnoho v každom obore vedy a umenia.

HOSPODÁRSKY POTENCIÁL EMIGRANTOV

Americkí krajania dokázali vernost’ k národu, z ktorého vyšli.
Tak ako pod Tatrami sa národ udržoval a zachoval ideami svojich
dejin, zvykmi, slovenskou rečou, prísloviami, spevmi, tancami a
zvyklosťmi, tak aj v ďalekej Amerike, drobny l’ud sa čestne zastal
svojich v domovine. Politické a vojenské prínosy amerických krajanov, Čechov a Slovákov, sú dobre známe. Sami odišli z dedin a
mestečiek v “starom kraji” do Ameriky za zárobkom a v snahe,
aby jednak pomohli “svojim”, jednak aby sa dakedy mohli vrátit’,
či na dlhšiu návštevu alebo sa v Československu trvale usadit’. Po
máhali, ako mohli po prvej i po druhej svetovej vojne návštevami,
finančnými zásielkami (nie tak po stovkách ako skór po piatich či
desiatich dolároch), liečivami, patrovinami atď. Väčšinou bola to
“neviditel’ná pomoc”, to jest pomoc rodinným príslušníkom. Veď
v niektorých dedinách na Slovensku nebolo rodiny, ktorá by nemala
niekoho v Amerike a ktorá by nebola dostávala spomenuté zásielky.
Keď k tomu pridáme organizované pomocné akcie obciám, nemocniciam, knižniciam a iným 1’udomilným a kultúrnym inštitúciam,
prídeme na to, že táto pomoc na príklad v rokoch 1945 až 1948
dosiahla okolo desať milionov dolárov. Je to suma, ktorá sa vyrovná
medzinárodnej póžičke a ktorá je pre každú krajinu, i väčšiu ako je
Československo, významnou pomocou.

Ťažko je pochopit’, ako mohli vykladači marxismu v Českosloven
sku tak otrocky podl’a litery vykladač komunistický manifest, v
ktorom sa doporučuje konfiskovat’ majetky exulantov, ako keby
americkí krajania boli dajakí buržuji alebo kulaci. Veď tito vysťahovalci odišli zo zeme svojich otcov pre chudobu, poctive pomá
hali príbuzným a ak si dajaký ten majetok v kraji nadobudli, nuž
stalo sa tak po ťažkej mozol’natej práci. Namiesto uznania a vďaky
dostávajú uder za úderom. I tak ešte v kritických prípadoch pošlú
lieky, ak sú o ne žiadaní, pošlú aj balíčky a dokonca aj si svojich
tam navštívia. Inými slovami vždy dávali viac ako prijali, dávali
plnými priehrštiami.
★ ★ ★
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Kríza moderného človeka, ktoréj emigranti sú jednym z dô
ležitým symptonov, trvá. Máme obavy, že je ešte ďaleko od jej
riešenia. Diskusia o historickej zodpovednosti emigrantov v tejto
krize je záslužná a môže prispet’ k vyjasneniu nejedného problému
moderného človeka - najma na poli ducha.
Dr. Andic je profesorom národného hospodárstva na vysokej škole
Union University (Albany, N. Y.)

Cesta kritikova je zlá cesta krvavá; jest to cesta, na níž se dochází poko
je s cílem a cíle teprve se smrtí. Smysl její je dobrati se pravdy, prosekati
se k ní v boji se všemi a s každým - sebe nevyjímajíc - vyzvati celý svět
na souboj, změřiti lež a klam i pravdu a sílu, svoji i cizí, měrou, která ne
klame, měrou vlastní hrudi ranami poseté: přesvědčit se z ran, zasazených
do ní, že je kdesi jakási pravda a síla a kolik jest jí.

Každý opravdový a charakterný kritik tvoří a tvoří cosi významnějšího
ještě než jsou literární díla, pracuje na čemsi větším než na svých knihách:
na inspiraci a pathosu nové, rodící se doby, na její nové logice.
Ke kritice, přesně mluveno, má právo jen ten, kdo se narodil k obdivu a
k uctívání a byl v nich zklamán a zrazen. Kde není tohoto vnitřního dra
matu, kde nepředcházelo, tam všude vyzní kritika naplano a mělce.
Hodnota a noblesa kritikova jest v tom, že bere dobrovolně na sebe utrpe
ní soudu a pravdy. Kritik činí ze sebe míru mnohých věcí a tím trpí
jimi všemi.
F. X. Šalda: Boje o zítřek - Kritika pathosem a inspirací
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Rozhovory a polemiky

O ČEM BYCHOM MĚLI DEBATOVAT?

Kdo nechce propadnout narcistickému sebeobdivu, nesmí povýšeně
přehlížet kritiky, přicházející zvnějšku. Zejména československý kulturní
exil měl be se přímo štítit každé sebechvály a měl by se snažit vážit sebe
a svůj kulturní přínos na vahách, které si sám nevyrábí.
Profesor Dr. Emil Schieche, bývalý historik německé university v Praze
a nyní profesor jedné švédské university, Němec, který umí výborně česky
a je znalcem naší kultury, napsal do třetího svazku Ročenky “Collegium
Carolinum” Bohemia, vycházející v Mnichově, článek, nazvaný Die Proble
matik einer Kulturgeschichte der Tschechen, který stojí za přečtení - a za
podrobení kritice. Článek má také odstavec o českém kulturním exilu.
Dr. Schieche, když podtrhl důležitost exulantského kulturního snažení
pro českou kulturu ve století 17. a 18. a v první polovině století dvacátého,
v tomto odstavci říká, že v druhé polovině dvacátého století se česká kul
tura rozdělila na domácí a exulantskou, takže máme nyní co činit vlastně se
dvěma různými českými kulturami. Dále se táže, zda česká exulantská
kultura, rozvátá po všech světadílech a přizpůsobující se kulturám hosti
telských zemí, ještě vykazuje ony společné znaky, bez nichž o jednotné
české exulantské kultuře sotva můžeme mluvit. A Dr. Schieche píše dále
doslova v českém překladu toto: “Jak málo se dosud české emigraci poda
řilo dát svým různým skupinám jednotné kulturní zaměření, ukazuje
srovnání české emigrace s estonskou, která přes nevyhnutelné odstředivé
tendence si v kulturních věcech vytvořila tuhou organizaci jako pod
mínku jednotného usměrnění a zachování národní podstaty. Obdobné sna
hy jsou ovšem patrny i u české emigrace ve Spojených státech, dosud
však převládají odstředivé a asimilační tendence, které narušují národní
podstatu.”

Poněvadž poslední věta míří přímo na činnost naší Společnosti pro vědy
a umění, klade nám četné otázky, z nichž uveďme jen tyto: Vidí profesor
Schieche naši situaci správně? Existují skutečně dvě české (a slovenské ?)
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kultury, jedna doma a druhá venku? A v případě kladném, co je hybnou
silou české kultury domácí a co je hybnou silou české kultury exulantské?
Mají obě tyto kultury společného jmenovatele a jakého? Rozpadá se
československá exulantská kultura a mizí v moři národů, které jí posky
tují pohostinství? Co má a může SVU dělat, aby jednak omezila odstře
divé tendence, zbavující nás především naší mládeže, jednak zamezila
rozpadávání české exulantské kultury na americkou a evropskou, se
všemi příslušnými odděleními a pododděleníčky? Jaké cíle si máme vytkout
- při veškeré úctě k nutnému kulturnímu svobodnému pluralismu - naše
mu společnému kulturnímu snažení?

Hle, toť jen několik otázek, na které bychom si měli odpovědět! A to
v přesvědčení, že tentokráte defetistické odpovědi nejsou dány před otáz
kami! Debata o těchto otázkách by mohla být plodnější, než mnohé jiné
debaty, v nichž si v našem tisku někdy libujeme.
Tento časopis ve svých příštích číslech rád otiskne krátké a konstruktivní
diskusní příspěvky, které se budou obírat nadhozenou problematikou,
o jejíž důležitosti lze sotva pochybovat.

Ladislav Radimský

Sokrates Má se žák, který se učí tělocviku, ohlížet na pochvalu, kárání
nebo mínění kohokoliv, nebo má dbát jen o mínění jednoho mu
že - svého učitele a trenéra?

Crito

Jen o mínění tohoto jediného.

Sokrates A má se bát pokárání a usilovat o chválu tohoto jediného či
se má starat o mínění mnohých?

Crito

Samozřejmě jen o mínění svého učitele.

Sokrates Tak, Crito, v otázce, co je spravedlivé a co nespravedlivé, co
slušné a co neslušné, co dobré a co zlé, nesmíme se řídit tím,
co o nás lidé říkají, nýbrž tím, co nám velí onen jediný, který
ví, co je spravedlivé a co nespravedlivé, a co říká pravda sama.
Z Platonových Dialogů.
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Beletria

SIGURD

HOEL

Egon Hostovský
Přinášíme ucelený fragment z rukopisné knihy Egona Hostovského, kterou
nazval Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině - (aneb o
ctihodném zaměstnání, kouzla zbaveném). Tato knížka autorových pamě
tí, určená především českému čtenářstvu, začne vycházet v březnu t.r.
na pokračování v kanadském týdeníku “Nový domov”. Vydavatelství časo
pisu “Nový domov” v Torontu vydá později Hostovského paměti s četnými
fotografiemi knižně a vypisuje již nyní na toto dílo subskripci.

Četl jsem od něho česky již doma nezapomenutelný román Bylo
to jednou v říjnu a pak ještě překlad rozkošné novely, plné osobi
tého humoru, Hříšníci u moře. Ta druhá knížka mě zaujala zvláště
proto, že v severské literatuře je humor velmi vzácný.
A později za pobytu v Oslo mě tato kniha ještě víc upoutala,
když jsem se dozvěděl od Norů, že za každou postavou mladých
hříšníků je tak trochu někdo z těch norských spisovatelů (včetně
autora), jež jsem téměř všechny již znal osobně. Až na Sigurda
Hoela. Objevoval se v Oslo jen jednou za čas, neboť byl tehdy re
daktorem švédského deníku “Dagens Nyheter”, a většinou tedy žil
ve Stockholmu. Jednou mi ho ukázal v nějaké restauraci norský
malíř Henrik Finne. Hoel seděl dva stoly ode mne s nějakým starým
pánem a já s něho nemohl oči spustit. Netušil jsem, že autor tak
něžných a křehkých příběhů je postavou obří hromotluk s holou
hlavou, silnými brýlemi a věčným posměškem kolem úst.
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Počátkem roku 1949 řekl mi jeden z nejbližších norských přátel, Nic
Stang, kterého jsem náhodou poznal již hned dva dny po příjezdu
do Oslo, že ho požádal Sigurd Hoel, alby nás dva příležitostně se
známil. Stang byl redaktorem literárního měsíčníku “Vinduet”,
vydávaného norským nakladatelstvím Gyldendal, a Sigurd Hoel
byl literární poradce tohoto nakladatelství a zároveň redaktorem
proslulé knihovny moderních autorů celého světa, jež se jmenuje
“Den Gule Serie”, což znamená žlutá serie, a kde vyšel na př.
Ehrenburg, Faulkner, Hemingway, Graham Greene, Kafka, dos
Passos, Mauriac a jiní. Byli tedy Stang a Hoel redakční kolegové.
Ptal jsem se hned Nica, co asi Hoel po mně bude chtít, ale on
jen zamhoural očima a povídá lakonicky: “však uslyšíš!’’

Než budu vyprávět něco o svém prvním setkání se Sigurdem
Hodem a o tom, co pak v zápětí následovalo, musím něco jen tak
šeptem prozradit na své milované Norsko: ono se tam moc pije.
Prý ne tolik, co ve Finsku, ale Finové totéž tvrdí o Norsku. A
pije se tam ve věku dospělosti všechno možné kromě mléka, které
mé ženě za mého druhého krátkého pobytu v Oslo roku 1956 číš
níci ani neúčtovali. To poněkud nadměrné pití prý zavinilo drsné
podnebí, podle jiných nedostatek slunečného světla za nekonečné
zimy, a podle mne prostě přirozená žízeň velmi družných lidí, kteří
si mají pořád co povídat. K lidem podnapilým jsou norští občané
shovívaví, vlídní a ohleduplní. Ta ohleduplnost jde tak daleko, že
mne jedné noci drožkař odmítl zavést domů, protože jsem se mu
nezdál dost podroušen a on tu přece se svým koníkem čekal dobro
činně na ty, kteří nebyli schopni dostat se domů pěšky, tramvají či
autobusem. Vyprávěl mi později malíř Paul René Gauguin, (vnuk
velkého Gauguina), že nakonec byl nucen opustit Norsko a pře
stěhovat se do Kodaně, protože v Oslo pro stálé přípitky nebyl
schopen vůbec malovat. A jeden profesor university v Oslo, který
je mým přímým bratrancem, pochází z Hradce Králové a přednáší
Norům o Ibsenově vlivu na evropské literatury, (jestli posud žije a
je zdráv a trudné mysli), že má na Severu značné společenské po
tíže, jsa zásadní abstinent. A na druhé straně si mi stěžovali Norové
na mého bratrance, že, ač už je dávno norský občan a působí v Oslo
hezkou řádku let, respektuje tak málo národní zvyklosti, že třeba
někomu telefonuje už v osm hodin ráno, jako by nevěděl, co se v
této zemi za nocí děje a co se tedy nazítří sluší a patří. Já se o
těchto problémech nechci vyjádřit, jednak respektuji zvyklosti všech
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hostitelských zemí vůbec, a těch, které mám rád, zvláště. A pak
z odporu ke klevetám. Vím jen tolik: jestliže Norové snad pijí
víc než třeba Američané (nedíval jsem se do statistik), je na nich
sympatické, že si pití nevyčítají, že z něho nemají patrně tolik du
ševních traumat jako jinde a že pro pití je zde víc rodinného poro
zumění a méně svárů než v bohatších a mocnějších zemích třeba
pro návyk civět celé hodiny na televisi.

Nuže, setkal jsem se se Sigurdem Hoelem po prvé v Klubu
novinářů, kam mě Nic Stang zavedl. Seděli jsme ve třech asi tři
hodiny, za nichž Stang vypil půl láhve koňaku, já asi třetinu a
Sigurd Hoel - světe žasni! - ani slzu. Hoel mi oznámil, že s velkým
zájmem si přečetl švédské vydání mého románu Sedmkrát v hlavní,
úloze a že by chtěl vydat nějakou mou novější knihu ve své “Žluté
serii” v nakladatelství Gyldendal. Vyjít v “Žluté serii” znamenalo
neobyčejnou poctu, takže se mi ani nechtělo věřit tomu, co slyším.
Řekl jsem Hoelovi, že si může přečíst korektury mé Černé tlupy v
anglickém překladu, který se právě chystá, pak několik mých poví
dek z různých amerických a anglických revuí a konečně rukopisný
překlad mého románu Cizinec hledá byt. Ale upozornil jsem ho na
odmítavý soud Grahama Greenea o této poslední knize. Greeneův přís
ný soud na Hoela nepůsobil. Prý si Greenea velmi váží, ale v posud
cích se nedá nikým ovlivnit. Má prý o literatuře svůj vlastní severský,
nebo, jestliže chci, vikingský názor. A poněvadž již bylo pozdní odpo
ledne a poněvadž Hoel měl nazítří znovu odjet do Stockholmu, po
zval jsem ho k sobě na večeři, abych mu doma mohl dát všechny své
knihy v jazycích jemu přístupných.
U mne jedl málo a nepil vůbec. Měl už celý plán, jak mě uvést na
literární skandinávský trh: Jestliže ho prý zaujmou mé knihy, napíše
prý nejdříve o mně delší studii do švédského listu “Dagens Nyheter”.
A nejen že vydá nějakou mou knihu norsky ve své “Žluté serii”, ale
doporučí mě též k vydání švédskému nakladatelství Bonnier a ně
kterému z velkých vydavatelů dánských. V té chvíli jsem se ho všecek
zkoprnělý nesměle zeptal, jestli nikdy nepije alkohol. A když on ne
méně užaslý chtěl vědět, jak má otázka souvisí s tím, co mi právě
pověděl, řekl jsem poctivě, že nemohu pochopit, proč chce tolik pro
mne vykonat na základě četby jedné jediné knihy, kterou zná ve
švédském překladu. Dovtípil se, zasmál se - jeho smích byl neoby
čejně podmanivý - a povídá:
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“Kdybych byl opilý, tak byste lépe rozuměl mému zájmu o vás?
Nebojte se, nejsem abstinent, ale už delší čas mě zlobí žaludek a
kromě toho mám ještě dnes v noci před sebou velmi nepříjemnou
návštěvu, kde se určitě s několika lidmi chytnu při literární a politické
diskusi, pro kterou musím mít čistou hlavu. Půjde totiž o dost vážné
věci. A co je na tom divného, že k některému autoru máme důvěru už
po přečtení jeho jediné knihy? Vyprávěl jste mi v klubu, že znáte
ode mne jen dvě knížky, jež vyšly česky. Kdybyste byl v Praze lite
rárním redaktorem, nechtěl byste ode mne vydat aspoň dva další
romány ?”
Pa k odešel a mně se o něm v noci zdálo. Viděl jsem toho obra, jak
poráží střízlivými argumenty všechny své odpůrce v názoru na nor
skou spisovnou dvoujazyčnost či jednojazyčnost (v této šťastné zemi
se spisovatelé o této otázce dovedou hádat celé noci), a pak jsem ho
viděl v dalším snu, jak ho král Haakon pasuje na ministra osvěty
a pak jsem se probudil s poněkud těžkou hlavou.
A bylo třeba jít do práce, neboť zastupitelské úřady v Oslo, včetně
československého vyslanectví, neuznávaly norské zvyklosti. Jako oby
čejně zastavil jsem se cestou na snídani v kavárně hotelu Continental. A když jsem odtamtud vyšel, vrazil jsem na chodníku do
člověka, jenž sotva stál na nohou a pohyboval se posledním zbytkem
sil, tak nekontrolovatelných a neposlušných, že se daleko spíš tanečně
motal než kráčel. Nevím, kolik máme v češtině souznačných slov s
přídavným jménem opilý. Je jich hodně a musil bych jich všech užít,
kdybych měl popsat stav muže, jenž do mne vrazil. Byl zpitý pod
obraz, zpanákovaný, byl děsivě “pod parou”, byl namazaný, udělaný,
napařený, nachňachňaný - nač pokračovat? A byl to Sigurd Hoel,
vracející se nejspíš z oné důležité schůzky, kde si chtěl zachovat
čistou hlavu. Nemusím dodávat, že mě vůbec nepoznal.
Byl jsem zdrcen. Ne že bych se nad ním pohoršoval, pro takové
moralizování nemám nadání, ale prostě proto, že jsem zřejmě naletěl
a že jsem včera večer začal rozpřádat růžové sny nad sliby člověka,
který už podle všeho byl tehdy podnapilý, a který, až se vyspí, si jistě
nevzpomene ani na mé jméno. Řekl jsem snad upřímně na těchto
stránkách o sobě už dost, aby bylo jasné, že ze všeho nejhůře v živo
tě snáším dvě věci: být ponížen, a potom: dát si někým věšet na nos
hejla. Ne že bych nesnášel ironii na vlastní účet. Snáším ji docela
dobře a sebeironii mi dokonce mnozí přátelé vyčítají, tvrdíce, že se
zbytečně a v nepravé chvíli “shazuji”. Za tu sebeironii často ani nemo
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hu a ptám se veršem svého nejoblíbenějšího českého básníka Fran
tiška Halase: Kdopak si to ze mne ve mně dělá smích? Nicméně tohle
všechno je něco zcela jiného než v dobré víře někomu naletět, být
zaskočen takovou vlastností bližního, jakou jsem u něho nehledal a
nečekal. Prostě trpím stále se opakujícím zklamáním z nedokonalosti
vlastní, z nedokonalosti světa a lidí. Jsem přesvědčen, že moderní
psychiatrie má pro tahle zbytečná zklamání nějaké jméno, ale já v
psychiatrii valně nevěřím a tak je mé trauma nezhojitelné. Na druhé
straně každý doklad o tom, že jsem se v něčem nebo v někom šťastně
zmýlil, že někdo nebo něco je daleko lepší, než jsem si byl myslil,
uvádí mě v radost až nesmyslně opojnou.

V nejasném pocitu, že se mi je za něco hanbit, živé duši jsem se
nezmínil o setkání se Sigurdem Hoelem, a když se mne ptal Nic
Stang, na čem se se mnou při večeři Hoel dohodl, pokrčil jsem jen ra
meny. Norové na štěstí nikdy nenaléhají, abychom se jim vyzpovídali.

A pak přišlo to radostné zklamání. Několik lidí mi toho dne telefo
novalo, abych si honem opatřil švédské noviny “Dagens Nyheter” a
norský deník “Verdens Gang”. Že v obou je na celé stránce nadšená
studie o mých knihách z pera Sigurda Hoela, v níž je zároveň ohlá
šeno švédské, norské a dánské vydání jednoho z mých nových románů.

Až mnohem, mnohem později jsem se zmínil Hoelovi o tom, jak
jsem ho potkal zpitého před hotelem Continental a jak jsem ztratil
na chvíli víru v jeho sliby. Smál se dlouho tím svým nakažlivým zvo
nivým smíchem, který pořád ještě někdy slýchám ve svých vzpomín
kách. A pak jenom řekl: “Ono to chvíli trvá, než poznáš Nory.”
Později za společného vysedávání přemnohá číše se nachýlila k na
šim rtům. A nej častěji tehdy, když se bylo čemu smát, když nás na
vštívila milost nějaké velké radosti. Ale nikdy jsem ho už neviděl
opilého.

★
Desítky a desítky příběhů bych mohl vyprávět o Sigurdu Hoelovi.
Tak třeba, jak se na mne rozhorlil, když jsem mu svěřil po své resignaci na diplomatickou funkci, že dvě krásné neznámé Norky, při
stoupily k mému stolu v kavárně Continental, řekly mi, že mě poznaly
podle fotografie z novin a že, nemám-li nazítří co dělat, odveze mě
jedna z nich (ta ještě krásnější) autem na venkov, abych se zúčast
nil oslavy narozenin norského spisovatele Johana Bojera, jehož.
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Poslední Viking mě kdysi velmi uchvátil. Hoel mi vyčetl, že jsem
nejnezodpovědnější člověk, jakého kdy potkal, že z Norska už několik
politických emigrantů bylo uneseno, jak prý jsem mohl přijat hned
pozvání dvou neznámých žen, a co teď on, Sigurd Hoel, má si počít,
když s Johanem Bojerem už deset let nemluví a mluvit nebude. A
musil jsem mu slíbit, že do auta nenasednu, pokud sám nezatelefonuji
Bojerovi a nevyšetřím, zda se opravdu chystá nějaká oslava jeho
narozenin.
Slibu jsem nedostál. Nemohl. Hoel mě sice poněkud znepokojil
historkami o únosech, ale Bojera jsem nemohl volat, protože bych
nesmírně urazil obě ty dámy, až by zjistily, že jsem si vyšetřoval, zda
mi nelhaly a zda mě nechtějí unést.
A tak jsem prostě nasedl do auta vedle krásné plavovlásky s
blankytnýma očima, jež řídila vůz sněžnými pláněmi, kde nebylo
stavení ani živáčka. A jak jsem tak vedle ní seděl, ztratil jsem na
jednou poslední zbytky strachu z únosu, ba myšlenka na únos se mi
začala docela líbit . . . Její první jméno bylo Liv - a to v norštině
znamená Život a proto ....
Odpusťte, zapomněl jsem, že mám vyprávět jen o literárních dobro
družstvích. Nuže, nebyl jsem unesen, setkal jsem se se staříkem Joha
nem Bojarem a prožil v jeho domě a s jeho hosty jednu z nejkrás
nějších starodávných oslav, na jaké se pamatuji.
A pak se přiblížil den mého odjezdu z Norska. Nic Stang pozval
do svého domu na rozloučenou třetinu norské literatury a nad za
hradní branou plápolaly dvě pochodně. Ty pochodně měly nočním pří
chozím označit místo loučení se mnou, ale mohly mít také význam
symbolický, jak později řekla při přípitcích básnířka Inger Hagerupová: “Cožpak, proboha, jsme se tu dnes sešli, abychom Egona Ho
stovského tak trochu pochovali ?”
A přišli spisovatelé a malíři a sochaři a novináři a přišel Sigurd
Hoel jako hlavní řečník a obřadník, a stalo se, že k vůli mně si po
letech nedorozumění podal ruku se svým starým odpůrcem Oddem
Eidemem (po mém odjezdu se zase hned znepřátelili). Příliš mnoho
krásného jsme si tenkrát pověděli, a bylo stále o čem hovořit, i když
se už rozednívalo a nohy nám dřevěněly nevyspalostí i z vína. Po
chodně nad branou zahrady Nica Stanga dohořívaly a mně připadalo
v podroušeném krásném žalu, že jsem opravdu tak trochu na vlastním
pohřbu, kde dávám s bohem tomu nejkrásnějšímu, co je na této
zemi: sdílnosti mezi lidmi.
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Málem jsem zmeškal loď pro loučení, jež se nám nechtělo zakončit. Možná, že jsem ji tenkrát měl zmeškat. Kdopak může říci?

★
Po mém odjezdu do Ameriky jsem si mnoho nedopisoval s Hoelem.
Kdykoli měl pro mne nějaké důležité sdělení, raději telegrafoval než
psal. Podle mých zkušeností si Norové příliš nepotrpí na korespon
denci, zvláště ne tehdy, mají-li psát v jiném jazyku než norském.
A tak si jistě dovedete představit mou radost, když někdy v prv
ních dnech března roku 1953 u mne v bytě zazvonil telefon a já
hned poznal hlas Sigurda Hoela:
“Proboha, odkud voláš?”
“No, z Oslo ne, to by bylo moc drahé, ale z New Yorku. Člověče,
to nebyla maličkost nalézt tvé telefonní číslo! Jsem tady asi na čtr
náct dní jako host americké vlády, abych se porozhlédl trochu po
Státech. Tak kdy se uvidíme? Máš dnes navečer čas?”
To se ví, že jsem měl čas, a i kdybych neměl, tak bych za ním
stejně přišel kamkoli třeba ve tři v noci.
Seděli jsme zase jako za starých, dobrých časů naproti sobě u baro
vého stolku v hotelu někde na třetí nebo čtvrté ulici, naše sklenky co
chvíli o sebe zacinkly při severských přípitcích “skol!” a smáli jsme
se na sebe jako děti nebo blázni z té prosté radosti, na niž jsem zatím
trochu pozapomněl, že jsme navzájem svázáni balšámovými pouty
nevyčerpatelné družnosti.
“Tak povídej, Sigurde: co dělá Nic Stang? Kolik už má teď
vlastně dětí? Co Borgen? Slyšel jsi v poslední době o Olafu Rytterovi? A Bože, jak se daří Inger Hagerupové? A Max Tau je pořád
stejný hypochondr? Ale, počkej musím začít otázkami u tebe! Co dělá
tvá paní Ada?”
“Ty o tom nevíš? Rozvedli jsme se, a ona se znovu provdala. Vzala
si lékaře. Víš, často mi to dělá starosti. Se mnou měla takový bohém
ský život a tomu je teď konec. Už nemůže spát ráno jak dlouho chce,
to víš, žena lékaře má mnoho povinností. Opravdu mi to někdy dělá
starosti.”
V tom okamžiku se vůbec nesměje, ba ani neusmívá, spíš se kaboní.
“Sakra, Sigurde - já jsem z toho janek! Proč ty si děláš starosti?
Ať si je dělá ten lékař, který si ji vzal!”
Teď už se zase směje na celé kolo prostomyslnosti lidí, kteří nikdy
nepochopí severskou duši:
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“Takhle my, hochu, v Norsku neuvažujeme. Rozvod u nás sice
není žádná velká aféra, ale na druhé straně v jistém smyslu naše man
želství jsou často věčná, jako kdybychom byli katolíci. Jakpak si to
vlastně představuješ? Rezejdeš se s manželkou, oba se na tom do
hodnete, oba víte, že tak bude lépe, ale nemít pak již jeden o druhého
starost? Vždyť by to bylo kruté, nemyslíš?”
Nevím na mou věru, co si myslit, a chvíli ani nevím co říci. A v
tom kratičkém odmlčení volá hotelový sluha pana Sigurda Hoela
k telefonu.
Vrátil se ke mně za několik minut a tvářil se velmi vážně.
“Volal mě právě z paláce Spojených národů náš zahraniční ministr
Lange. Chce se mnou ještě dnes mluvit a znát můj názor. Stalo se totiž
cosi velmi závažného, co může pozměnit politický život na celé plane
tě. Ještě to není v novinách, asi až zítra, ale je to už jisté: Stalin
je mrtev.”
Stalin je mrtev! To je zpráva, jejíchž důsledků se nedomyslíš. Ale
vedle té zprávy a nad ní ještě jiný údiv: Jaká to země, jejíž zahra
niční ministr při veledůležité události politické chce už v první chvíli
vědět, co si o věci myslí básník a spisovatel! Jaká to země, kde ještě
podnes jsou básník a umělec prvními představiteli i mluvčími národa!

★
V roce 1956 a pak znovu v roce 1957 odplul jsem se ženou na ně
kolik měsíců do Evropy. Při první cestě navštívili jsme též na tři
neděle Norsko. Hned po příjezdu do Oslo jsem volal Sigurda Hoela.
Sešli jsme se několikrát, ale vždy jen nakrátko, protože Hoel odkládal
hlavní setkání na chvíli, až dopíše poslední stránku svého nového ro
mánu. Dopsal ji den před naším odjezdem do Dánska a pozval nás na
slavnostní večeři. Pohodu té večeře mi zkazil podivným vyprávěním:
Stěžoval si na své pocuchané nervy a přepracovanost. Prý z nervosity
se mu přihodilo nedávno ve Stockholmu, co ještě nezažil. Odjížděje
taxíkem z nádraží do hotelu, pocítil prý náhle zvláštní, nepopsatelnou
stísněnost, a když se chtěl zeptal řidiče, kolik mu je dlužen, vyrážel
ze sebe místo slov jen jakési skřeky. Nevolnost prý trvala zcela
krátce, ale i pak, když zase byl schopen mluvit, jako by mu ještě
chvílemi ochrnoval jazyk. I když Hoel napřed řekl, že celý ten podivný
stav je nepopsatelný, vylíčil mi jej přece jen tak podrobně, abych
nakonec nebyl na pochybách, co ho vlastně tenkrát potkalo. Nejsem
lékař, ale ze zkušeností se svým otcem jsem ihned poznal, že mi tu
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Hoel popisuje první záchvat mozkové mrtvice a že (na štěstí pro
něho) všecky typické příznaky pokládá za důsledky přepracovanosti
a vyčerpaných nervů. Ale on byl při naší večeři tak šťastný, vtipný,
rozesmátý a později v chůzi tak sebejistý, že jsem zapudil podezření
z mozkové mrtvice. Loučili jsme se dlouho a dlouho, jak v restauraci,
tak ještě na ulici - a nakonec jsme se objali, což jsme nikdy před
tím neučinili. A bylo to strašné objetí společného zármutku a společné
předtuchy, jež se náhle stala jistotou: že už se na této zemi nikdy
neuvidíme ....

Jsou tomu asi tři roky. Chystal jsem se odjet do New Yorku z
městečka v New Jersey, kde bydlím. Měl jsem již na sobě svrchník,
v ruce deštník a aktovku, ba, bral jsem snad již za kliku, když mě
ode dveří podivným hlasem zavolala má žena, čtoucí u stolu New
York Times. Beze slova jen ukázala na záhlaví jedné zprávy:
SIGUARD HOEL, VELKÝ SKANDINÁVSKÝ SPISOVATEL
A KRITIK, JE MRTEV.

Odhodil jsem na židli kabát, aktovku a deštník a pomalu se vracel
zpět do svého pokoje. Už jsem nikam nechtěl odjet. Chtěl jsem být
jen dlouho, předlouho docela sám.

Netvořil jsem svou knihu více než moje kniha stvořila mně, kniha soupodstatná se svým autorem, jen jím se zabývající, úd mého života: ne ná
mětu cizího jako všecky knihy ostatní. Byla to ztráta času, vydal-li jsem
počet ze sebe sama tak vytrvale, tak zvědavě? Vždyť ti, kteří se zkoumají
pouze z rozmaru a ústně v náhodnou hodinku, nevyzpytují se tak do zákla
du, ani neproniknou jako ten, jenž z toho činí předmět své snahy, své
dílo a své povolání, jenž se uváže v povinnost trvalou, celou svou věrou, ze
vší své síly . . .
Montaigne: Essais, kn. II., kap. 18
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Kritické marginalie

ZEMŘEL BÁSNÍK

E. J. POPERA
Dipl. sc.po. Emanuel Jindřich
Poppr - E. J. POPERA se narodil
6. ledna 1895 v Kopidlně u Jičína,
zemřel 24. ledna 1964 v Palma de
Mallorca, Španělsko. 1914-1917 ra
kouská armáda, 1915-1917 zajatecký
tábor Irkutsk, Sibiř, 1918 Legie,
1918-1920 Liason (spojka) u Am.
Gen. Konsulátu na Sibiři, 1920-1922
spojka mezi čs. ministerstvem zahra
ničí a US vyslanectvím v Praze,
pak v United States Lines v Praze,
ředitel pro Centrální a Východní
Evropu, od 1948 v United States
Lines, New York. Svou první báseň
napsal na podzim roku 1939. Jeho
první sbírka vyšla brzy potom a do
roku 1945 napsal 13 svazků básní, z
nichž 10 vyšlo v Praze brzy za sebou
v České Grafické Unii, Orbisu, na
kladatelství Petra a Vilímka, u Dole
žala v Červeném Kostelci. Kritikové
chválili dokonalou formu a melo
dičnost jazyka vedle hlubokého citu.
Příchod Němců do Prahy zastavil
vydávání sbírek, pouze v roce 1943
vydány básně pro mládež. Na jaře
roku 1945 Poppr-Popera opustil Čes
koslovensko a dvě sbírky jeho básní
byly vydány Sklizní v Hamburku.
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Poppr-Popera ovládal dokonale
anglický jazyk a napsal sbírku an
glických básní THIS AND THAT,
která vyšla v New Yorku v roce
1962 a našla ohlas v Americe. Mimo
to bylo možno čisti jeho verše v
různých sbírkách amerických. Jako
Hearts’ Secrets, Scimitar and Song, v
londýnském magazínu Courier, atd.
České denníky v USA přetiskly bě
hem času hodně jeho básní ze star
ších sbírek, Bohemica Viennensia v
Rakousku otiskla jeho verše. Do tis
ku měl připravenu sbírku Reluctant
Harmonies.
Na jaře 1963 odcestoval na Mallorku, doufaje, že tamnější podnebí
pomůže jeho churavícímu srdci - bo
hužel nepomohlo. Vilma Stiehlová
— o—
E. J. Popera vydal v exilu dvě
sbírky českých básní: v edici Sklizeň
svobodné tvorby sbírku znělek Věn
ce, udivující obtížností formy a do
konalostí básnického výrazu, (1955)
a v edici Sklizeň sbírku Zamčené
dveře, v níž básník stále rozmlouval
a potýkal se se svou smrtí. (1961).
Básníkův pesimismus byl však vy
vážen nadějí a radostí ze života. Ci
tuji zde jednu znělku z jeho Věnců,
která jakoby předvídala básníkův
konec na slunném a vinorodém
ostrově ve Středozemním moři:

i dnes sú odsudzovaní a prenasledo
vaní nevinní l’udia, zvlášte, keď sú
to nie komunisti. - V jednom má
ovšem Mňačko do istej miery prav
du, v tom, čo píše v politickom úvo
de ku knihe: “Fakt, že (kniha) vychádza, že môže vyjsť, je tiež ukazovatel’om vel’kých zmien, ktoré sa
v našom živote stali.”
Ladislav Mňačko je nie velkým
spisovatel’om. V Dejinách slovenskej
literatúry, ktoré vyšly v r. 1962 pod
hlavnou redakciou Milana Pišúta,
píše Pavol Štefček, že to, čo Mňač
ko napísal, zprvu podobalo sa pocti
vému literárnemu nádenníctvu. Neobišlo sa to bez improvizácií. Štef
ček cituje, čo Mňačko napísal o
sebe: “Za patnásť rokov som napí
sal niekol’ko stranickych cestopisov
a brožúr, stovky stranickych repor
táží. Cítil som sa agitátorem strany.
Tomu som po celý život podriadil
všetko ostatně, aj formu, aj druh, aj
zmysel svojej tvorby.”
Komunistickí kritici a literárni historikovia zaznamenali hlavne Mňačkové “epicky vyrozprávané príbe
hy skutečných l’udí v reportážach
Vody Oravy (1958), memoárové zá
znamy Marxova ulica (1957), a zvláš
te román “o vine, o prostom hrdinstve prostých l’udí” - Smrť sa volá
Engelchen (1959). Ináče písali len o
tom, že Mňačko napísal a vydal nie
kolko knih novinárskych reportáží.
Oneskorené reportáže vzbudili po
zornost’ zvlášte preto, že vyšli po
III. sjazde slovenských spisovatel’ov,
na ktorom sa začala, vlastne pokra
čovala akcia o rehabilitáciu t.zv.
buržoazných nacionalistov, Davistov
- Clementisa, Novomeského, Husáka
a iných bývalých komunistických
predákov, odsúdených na smrť alebo
na dlhoročný žalář. V tejto knihe
sú líčené niektoré prípady “surové

Pro úsměv, na dně snů se zrcadlící,
výpravy odvážné chci podnikat,
dál od sebe a dále od svých vrat,
chci jít a všeho marného se zříci.
Svůj stan chci rozbít v modru na
vinici
a s hroznem na slunci chci v
srdci zrát,
jen zrnka přečistá chci vybírat
a úsměv snů svých žárlivě si stříci.
Až přijde vinobraní mé a čas
uložit k spánku i mé pilné včely,
vpletu svou píseň v jará kola chas.
To sen je můj, vždy mého srdce
král,
a proto ani v tmách, jež zabíjely,
nikdy jsem, Pane, doufat nepřestal.

Proměny budou pokládat za svou
povinnost k dílu básníka a spisova
tele E. J. Popery, k dílu částečně
ještě neuveřejněnému, se vrátit v
některém ze svých příštích čísel.
Petr Den

Ladislav Mňačko:

ONESKORENÉ REPORTÁŽE
Vydalo Vydavatel’stvo politickej literatúry v Bratislave, 1963
Reportáže Ladislava Mňačka sú
skutočne oneskorené. Mňačko by
ich bol mohol napísať už před 1015 rokmi. Ale doma sa hovorí, že
tieto reportáže sú predsa len pred
časné. Veď to, čo Mňačko popisuje,
a o čom tvrdí, že sa to už dnes ne
může stať, sa stále ešte deje. Ešte
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ho zaobchádzania s človekom, neraz
vinným, ale neraz i nevinným” za
takzvaného “kultu osobnosti”. Spiso
vatel’ priznáva, že on sám sa vzpieral uveriť odhaleniam XX. sjazdu
KSSS, že on sám “uveril, že Novomeský a Clementis boli zločincami.”
V knihe Oneskorené reportáže po
pisuje, aké krivdy sa diali niektorým
komunistom, i hrdinom slovenského
národného povstania a partizánskym
velitel’om. Obetavému a statočnému
riaditel’ovi rozsiahleho mlynárskeho
podniku, komunistovi, ktorého na
falošné obvinenie krajského tajomníka komunistickej strany súdili a
odsúdili s použitím falošných svedkov a za pôsobenia “strachu” a ná
tlaku. Všetci tito súdení a ukrivdení
l’udia - inžinier, ktorý staval obe
tave priehrady, Klára, tuberkulotička-komunistka z chudobnej východoslovenskej židovskej rodiny, inži
nier, ktorého len v dôsledku záme
ny mena vylúčili zo strany i zamestnania a iní a iní, boli komunisti.
Komunistami boli i tí, ktorí boli poškodzovaní machináciami kádrovníkov a kádrovacím aparátom. Iba
jediný, ktorého osudy Mňačko po
pisuje, nebol komunistom, ale odborníkom, stavbárom, ktorý spolupra
coval s komunistickým režimom.
Tento si všetko zaznamenáva do
diára, aby sa mohol bránit’ proti
falošným obvineniam.
Mňačkova kniha vyvrchol’uje v
reportáži Svedok. Popisuje hanebný
proces s partizánskym velitel’om, v
ktorom boli použití falošní svedkovia. Mňačko tu hovorí: “Právo je
jedným z najslabších úkazov nášho
života, zavinených svojvól’ou autoritatívnych miest a paprdáctvom,
skompromitovanosťou, zbabelosťou
sudcov . . . Sudcovia, najviac sudcovia sú zodpovední za všetky ha
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nebnosti v porušovaní zákona. Ne
vzdelaný nadutec si môže vo svojej
bohorovnosti myslieť, že koná podl’a
práva . . . ale sudca - . . . vie, čo je
právo . . Kultík sem, kultisko tam,
bez súhlasu a spolupráce sudcov by
všetky tie hanebné udalosti, justičné
vraždy, trápne procesy a svojvol’né
rozsudky neboli bývali možné.”
Základnou chybou Mňačkovou je,
že nemá odvahy písať reportáže o
justičných vraždách, ktorých sa re
žim dopustil na nekomunistoch a
protikomunistoch. Taktiež to, že
všetko, čo sa dialo i proti “poctivým”
komunistom, nepripisuje režimu a
neodvodzuje z viny systému. Preň je
komunizmus stále ideálom a komu
nistický systém môže byť spravodlivý, humanistický a “demokratický”.
Nepriznáva, že k všetkým neprávostiam, surovostiam a justičným vraž
dám dochádzalo len preto, lebo boly
vykonávané v duchu komunisticého
učenia, komunistických zásad a ko
munistickej praxe. Že všetko, čo
Mňačko popisuje a odsudzuje, vy
plýva z komunistickej ideologie, z
diktatúry proletariátu a z toho, že
komunizmus nepripúšťa demokratic
kú diskusiu a nedovol’uje vôbec opozíciu alebo opačný názor.
Mňačko napísal v knihe Výstavba
Slovenska, ktorú vydalo vydavatel’stvo Roh v r. 1960: “Všade na Slo
vensku si môžeš pohovorit’ s mrtvý
mi bojovníkmi. Padli za teba a ani
nevedeli, že žiješ, že si na tomto
svete. Nemôžeš už nijako napravit’
ich koniec, zmierniť bôl’ tých, ktorým boli drahí; okrem kytice na
hrob a niekol’ko minút zadumania
im nemáš čo dat’. Ale nezabúdaj!
Keby mohli, keby vedeli hovorit’,
pripomínali by ti na každom kroku raduj sa, že žiješ, veď život je
vel’ký sviatok, si šťastnejší než my,

čo sme museli zahynúť. Ale nezabúdaj! Nesmieš nikdy zabudnúť!”
Ano, reportér Ladislav Mňačko,
nesmieš nikdy zabudnut’ na tých,
ktorých komunizmus zavraždil!
Neresnický

Z češtiny sa vydávali v maďarčine diela Boženy Němcovej, Karla
Hynka Máchu, Jána Nerudu, Karla
Čapka, Mateja Čapka-Choda, Alojza Jiráska, Eduarda Bassa, Františka
Kožíka, Jána Drdu, Karla Poláčka,
Ladislava Ptáčka, Jána Očenáška,
Jozefa Tomana, Vítězslava Nezvala,
Zdeňka Pluhařa, Norberta Frýda,
Márie Majerovej, Adolfa Hoffmeistra, Jaroslava Haška, Márie Pujmanovej, S. K. Neumana a iných.
Keď uvážíme, že od rozvoja slo
venskej literatúry boli predtým pre
ložené len niektoré básne Sládkovičove (“Detvan” a “Marína”), ukáž
ky z poézie Miroslava DumnéhoBacháta, niektoré drámy Jána Chalupku, Hviezdoslavova Hájnikova že
na (v preklade Gézu Schöpflina v
roku 1924), a niekol’ko iných básní
a poviedok, uverejnených v časopisoch, musíme uznat’, že teraz sa pre
kladá nepomerne viacej.
N-ý

BRATISLAVA VYDÁVA
MAĎARSKÉ PREKLADY ZO
SLOVENČINY A ČEŠTINY

Na inom mieste sme zaznamenali
hlas amerického žurnalistu, že slovenskí spisovatelia v Bratislave otvorili okno do západnej kultury a že
prekladajú mnohých amerických a
západných spisovatel’ov. Hodno tiež
zaznamenat’, že Slovenské vydava
tel’stvo krásnej literatúry horlive
vydáva preklady zo slovenskej a
českej literatúry do maďarčiny.
Tak napríklad v roku 1956 nakla
datel’stvo vydalo po maďarsky
Hviezdoslavove Krvavé sonety, Kukučinov Dom v stráni a Tajovského Fritz Peter Habel:
Rozprávky. V roku 1957 vyšli v maďarčine Zobrané básne Ivana Kras DOKUMENTENSAMMLUNG
ZUR SUDETENFRAGE
ku a Sládkovičova Marína. V roku
1958 vyšiel preklad Hviezdoslavovej
3 vyd. Mnichov 1962, str. 210
Hájnikovej ženy, kratšie rozprávky
To, co autor nazývá dokumenty,
Kukučinove a Moje deti Eleny Maróthy-Šoltésovej. V ďalších rokoch jsou velkou většinou citáty, často
vyšli potom Jégého Kuruci, Povesti jen jednovětové, z dokladů, které se
Janka Jesenského, Hviezdoslavov “sudetsko-německou otázkou” nema
Ežo Vlkolinský, Timravini Hrdinovia, jí leckdy nic co dělat, jako například
Vybrané povesti Martina Kukučina citáty z Magny Charty (1215), nebo
“rozhodnutí Valného shromáždění
a mnohé iné.
Okrem toho vyšli v maďarskom Spojených národů”, jak se cituje
preklade mnohé diela novších spiso “deklarace o poskytnutí nezávislosti
vatelův: Jána Poničana, Zuzky Zgu- koloniálním zemím a národům”, a
rišky, Alfonza Bednára, Štefana Žá- podobně. Tyto citáty jsou zařaděny
ryho, L’uda Ondřejova, L’uda Zúb- do jednotlivých kapitol jako doku
menty k právním a historickým
ka, Ladislava Mňačka a iných.
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otázkám, k poměru sudetoněmecké
a německé mládeže k sudetské otáz
ce, do kapitoly o Němcích v Česko
slovensku 1945-1962 a o budoucí
úpravě “sudetskoněmecké” otázky.
Jako jiné podobné publikace také
tyto Dokumenty se vyznačují tím,
že zapomněly na poslední světovou
válku, o Hitlerovi je jen letmá zmín
ka, koncentrační tábory nebyly, za
pomnělo se na to, že Němci, když
v roce 1938 získali sebeurčení, užili
tohoto práva k zničení téhož práva
téměř všech evropských národů. V
knize se samozřejně uplatňuje prá
vo “návratu do domoviny”, v níž
navrátilci znovu uplatní své “právo
sebeurčení”. sice v rámci “svobodné
Evropy”, ale připojením svého úze
mí k Německu.
Výjimečně dokumenty jsou také
poučné. Dovíme se v nich, že vůdco
vé hnutí proti Hitlerovi, dr. Goerdeler a plukovník von Stanffenberg,
zahrnovali mezi mírové cíle pohitlerovského Německa vtělení “Sudetenlandu” do Říše (str. 40), (podržíce v pohitlerovské vládě i ministra
pro “Protektorát Böhmen und Mähren” - poznámka podepsaného.) Do
víme se také, že německý velvysla
nec ve Washingtonu Grewe prohlá
sil 17. září 1959 před Councilem on
Foreign Relations v New Yorku, že
pro německou spolkovou vládu ne
existuje žádný problém hranic s
Československem: hranice z roku
1937 nevyžadují žádné úpravy a vlá
da nepodporuje nároky organisací
sudetskoněmeckých uprchlíků ohled
ně sudetské oblasti. Podobně psal
západoněmecký pozorovatel u Spoje
ných národů velvyslanec Knappstein
v oběžníku z 19. října 1960: “Spolko
vá republika nikdy nevznesla poža
davek územních nároků proti Čes
koslovensku.” Dovídáme se však
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současně, že podle vydavatele Doku
mentů tyto projevy nutno vyložit na
podkladě skutečnosti, že bonnské
ministerstvo zahraničí v květnu 1959
vzalo na vědomí bez komentáře a
“tak za vlastní převzalo” usnesení
sudetoněmecké mládeže, podle něhož
spolková vláda se staví za sebeurčovací právo sudetských Němců, které
za určitých okolností se může proje
vit požadavkem vtělení jejich úze
mí do spolkové republiky, takže
spolková vláda bude přinucena
“uplatniti a mírově prosazovati urči
té územní požadavky vůči dnešní
mu Československu: stránky 46 a
47). Zajímavé jsou i dohody před
sednictva “sudetského Landmannschaftu” s členy předsednictva ně
mecké sociální demokracie, v čele s
předsedou Erichem Ollenhaurem (22.
ledna 1961) a s bavorskou křesťansko-sociální unií za účasti tedhejšího ministra obrany a předsedy unie
Franze Josepha Strausse (3. června
1961.) V prvé se praví, že “konsta
tování, že Německo právně uznává
hranice z roku 1937, nevylučuje prá
vo na domovinu a sebeurčení su
detských Němců”. Podle druhé do
hody unie uznává též jejich právo
na domovinu a sebeurčení a v “Land
mannschaftu” uznává legitimní zá
stupce “národní skupiny” (Volksgruppe) ve vyhnanství a domáhá se
jejího “udržení jako ethnické skupi
ny, kterou považuje za čtvrtý kmen
bavorský” a bude prosazovat práva
sudetských Němců ve spolkové vlá
dě, až jednou budou navázány di
plomatické styky s Československem
(stránky 196, 197.).
Závěrem stačí říci, že jde o knihu
velmi pochybné vědecké hodnoty a
povahy čistě propagační, která stě
ží může ovlivnit i toho, kdo nezná

podstatu problému, z něhož autor
vykonstruoval “sudetskoněmeckou
otázku”.
Karel Bělský

Karel Honzík:

ZE ŽIVOTA
AVANTGARDY
Československý spisovatel, 1963,
Praha.

Jde o vzpomínky a zážitky zná
mého představitele moderní české
architektury a výtvarnické generace,
narozené kolem roku 1900, Karla
Honzíka, jde o líčení bojů mladých
architektů, kteří v době první re
publiky jistě museli těžce bojovat o
uznání a uplatnění. Knížka je ja
kýmisi malými a osobními dějinami
Devětsilu, Levé fronty a Svazu socia
listických architektů, líčí se v ní
schůze a kavárny, v nichž se setká
váme s mnohými osobami, s kte
rými se každý kulturní člověk v
době první republiky musel setkat.
Jako nostalgická reminiscence je to
čtení zábavné, byť v něm čtenář
postrádá jakékoliv poučení o purismu, konstruktivismu a jiných archi
tektonických směrech, o něž se ten
krát bojovalo. O těchto věcech se
zajisté může poučit jinde, avšak
snad by bývalo bylo na místě i v
této knížce více zdůraznit podstatu
boje uměleckého, a nejen osobního
a politického. Kniha vyvrcholuje
citátem Waltra Gropiusa, že “oprav
du moderní architektura se dá dělat
jen v socialistické zemi!”, za kte
rýmžto výrokem Karel Honzík dělá
tečku.
škoda, že tuto tečku udělal, rád
bych viděl druhý díl jeho vzpomí
nek, který by byl vylíčil, jak se

naše avantgarda architektů uplatni
la v šestnácti letech “socialismu” v
Československu. Rád bych si byl
početl o tom, kolik nových mrako
drapů postavili v Praze stavitelé
Pensijního ústavu na Žiškově (ny
ní ROH), jaké velké projekty Hon
zík za nových poměrů uskutečnil,
jaké a kolik skvělých elektráren
postavil Jaroslav Fragner či zda byl
omezen jen na restauraci betlémské
kaple, zda již uskutečnil své velko
lepé řešení regulace města Kolína,
co vystavěl a v jakých skvělých mo
derních čtvrtích bydlí komunista
Ivan Nedoma atd. atd. Otázek by
bylo mnoho, právě proto, že občasní
návštěvníci Prahy a jiných měst
mnoho z architektonických zázra
ků neviděli. Proto lituji, že jistě
výborný architekt Honzík vedle
svých vzpomínek o neporozumění
buržuázní společnosti k modernímu
umění v první republice nenapsal
také chvalozpěv na poměry za ko
munistů, abych, když v kapitalistické
Americe a v New Yorku vidím podi
vuhodné mrakodrapy, moderní chrá
my, školy a mosty - si jako dobrý
Čech mohl říci, že to všecko nic
není proti výtvarnickým zázrakům
u nás doma.
Petr Den

Z MĚLNICKÉ SKÁLY
Výbor básní. Uspořádal Jindřich
Hauft. Vydal Městský národní výbor
na Mělníce 1963.
Povoleno ONV v Mělníku.

Výbor veršů Z mělnické skály, po
jmenovaný podle známého cyklu
básní Jana Nerudy, chce seznámit
čtenáře se starými i novými básněmi
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o Mělnicku. Do sborníku Jindřich
Hauft zařadil ukázky básní mělnic
kého rodáka Viktora Dyka až po
nejmladšího Josefa Schnabla a jejich
společným jmenovatelem je krajové
zaměření. Setkáváme se zde se jmé
ny známými (Dyk, Petr Křička,
Hora, Zvěřina, Seifert, Kamil Bed
nář) i méně známými. Verše jsou
přirozeně různé jakosti, což není ani
jinak možné, bylo-li nutno přihlížet
k regionalistickým ohledům, nikdy
však neklesají pod vysoký průměr.
Réva, Říp a soutok Vltavy a Labe
se v básních půvabně opakují a
spolu zápasí znovu a znovu.
Mělnický básnický sborník mě na
plnil radostí z nejednoho důvodu.
Viktor Dyk v něm budí k svobodě
a zvoní na poplach. Sám jsa narozen
v Polabí, jak bych nerozuměl Josefu
Horovi, když zpívá: “A večer já
jsem to, jenž pokrývám tu zem, já
píseň cvrčků” a s ním výhrůžně
zakazuji: “Neplaš milence na me
zích, Irmu v travách, křepelku pole
kanou.” Ano, Polabí je zem nejkrás
nější, třeba na ní nic není! Mnohé
verše tohoto sborníku voní topoly a
šípkovými růžemi a také staletími,
a nikdy - slyšte! - nejsou kaženy
komunistickými cancy, jež tak často
v knihách dnes vydávaných “omlouvaly” vydání děl, jež povzná
šejí ducha.
Kéž bychom mohli brzy číst více
takových regionálních knížek, jež ja
koby soukromě říkaly to, co ještě
nelze říci veřejně! Kéž vykvetou
tu i onde v počtu stále větším, aby
svou vůní podléšek, fialek a sasanek zaplavily české luhy a háje a
nakonec se slily v jedno jediné veli
konoční vyzvánění!
Petr Den
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Johannes Urzidil

PRAGER TRIPTYCHON
Román. Deutscher Taschenbuch
Verlag GmbH & Co. KG. 1963

Čtenář krajanských i nekrajanských novin se občas dočte, jak
ten či onen cizinec navštívil Pra
hu a co o ní píše: o špatné či
dobré obsluze v hotelu Alcron, o
jakosti jídla, jež předkládají pražské
restaurace, o oblečení lidí v elek
trikách. Přiznám se. že těžce sná
ším takové popisy - urážející Pra
hu. Jako o Beatrici má psát Dan
te a nikoliv novinářský módní re
ferent, tak o Praze má psát jen
umělec a nikoliv obchodní cestu
jící. Praha je pro ně příliš veliká,
příliš složitá a příliš křehká. Sloni
nepatří do krámu s porculánem,
prodávajícího starou Prahu.

Poněvadž novináři a obchodní ces
tující navštěvují nyní Prahu častě
ji než umělci, s uměleckým - a
tedy orlím a nikoliv myším - po
hledem na Prahu se setkáváme jen
zřídka. Stane-li se tak, tím větší
je naše radost. Srdce nám plesá,
přijde-li nám do ruky relief Prahy,
který vytesal umělec ze svých chla
peckých snů, opravdu tvořivých.
Umělec, který ví, že Praha není
“gemůtlich” jako Vídeň, a jenž se
nebojí říci, že je “unheimlich”: pro
tože “každý dům, každá ulička, kaž
dé náměstíčko v Praze neustále kři
čí celými svými dlouhými dějinami
“Nezapomeň na tohle! Nezapomeň
na ono!” Praha není město asfaltu,
po němž pneumatiky aut lehce klouzají, je městem kočičích hlav, kte
ré možno rvát z jejího dláždění i
holýma rukama, jsou-li dostatečně

rozčílené a nezapomenuly-li na nic.
Sám jsem viděl takto trhat kameny
z malostranského dláždění na sta
vění barikád proti nacistům, a už
tehdy jsem se ptal, kolikrát již ty
samé kameny byly rvány z dláž
dění a házeny proti husitům i papežencům, proti Švédům a Windischgratzovi, proti Čechům, Něm
cům i Židům: Ne, náš umělec má
pravdu, tvrdí-li. že Prahu nelze de
finovat nepřeložitelným slovem “gemütlich”, a naším komunistům mož
no přičíst k dobru, že ani oni ji
“gemütlich” neudělali: ani oni ne
pokryli pražské ulice měkkým asfal
tem, kočičí hlavy jsou pro holé
a nezapomínající ruce stále připra
veny, proti nacistům nebyly trhá
ny naposledy.

selý lák při nakousnutí těchto plo
dů české země teče do rukávu. Urzidilův pražský relief je živý jako
život sám, slyšíme z něho velearzenál šťavnatých nadávek pražských
pavlačí, cítíme z něho z košíků ovo
ce na Ovocném trhu všecky vůně
českých luhů a hájů, slyšíme v něm
znovu drnkat sklenice s čerstvou
vodou, nosené sklepníky praž
ských kaváren. Mně osobně neva
dí, že Urzidil vidí Prahu němec
kou a židovskou přesněji a vý
razněji než Prahu českou. Není nic
přirozenějšího! Jako příslušník elit
ní minority musí být citlivější na
minoritní a elitní ladění. Urzidil v
knize vypravuje o tom, jak se ho v
Americe dvě staré dámy ptaly, kým
je, a že jim odpověděl, že je Něm
cem z Prahy. “Z Prahy!” zvolaly
dámy, “to přicházíte z velikého měs
ta!” A měly pravdu: Urzidil jako
velký umělec dělá Prahu velkou.
Protože mu jako velká zůstává - na
rozdíl od malých vykořeněnců - v
mysli a v srdci.

Johannes Urzidil je umělcem, o
kterém mluvím. Umělcem, tesajícím
relief Prahy, spisovatelem trojdílné
ho a trojjediného románu “Pražský
Triptychon”, jenž nedávno vyšel v
Německu. Urzidil vytesal svůj re
lief ze svých vzpomínek, hledajících
“Causa Wellner”, jednající o spo
ztracený čas, a ze svých bohatých
vědomostí o dějinách města kostelů ru o právo převozu přes Vltavu,
a synagog, defenestrací a pranýřů, dané Wellnerovým předkům králem
alchymistických uliček, v nichž se Václavem IV., tvoří první křídlo
dodnes hledá kámen moudrosti a Pražského Triptycha. Psychologický
zlato života, a aristokratických par chorý mladík, nesouhlasící s etikou
ků, v nichž buclatí barokní amor- sporu, vedeného jeho otcem, končí
kové mají rány od kulek. Urzidil zná sebevraždou ve Vltavě. Na druhém
dokonale i pražské obyvatele, pivni křídle triptychonu je vymalován
ci “U Fleků” dovede oživit figur mladý nadaný a umírající spisovatel
kami tak typickými, jako je sám půl z kruhu německých básníků, schá
litr piva. A jako umělec dovede užít zejících se v kavárně Arco, kde
pravého slova na pravém místě: báby všecko “brodelt und werfelt und kafna Uhelném trhu mu nesedí a nepro kat und kischt”. Střed triptychonu
dávají květiny, nýbrž mu pod domem tvoří životopis “Weissensteina Karla”,
“U tří lvů” právoplatně “úřadují” - odstrčeného židáčka, zamilovaného
neexistuje prostě jiné slovo, které do prostitutky Vlasty a končícího
by lépe sedělo. Čtu-li o okurkách na Malvazinkách. Jde vlastně o
v sudech v Melantrižské ulici, jsem stále tutéž historii mladého a na
znovu chlapcem, jemuž sladko-ky- daného spisovatele, příliš citového a
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příliš nemocného, než aby dovedl
vzdorovat krutým rozporům nic ne
zapomínající Prahy. Praha je totiž
vlastní hrdinkou celého trojjediného
Urzidilova románu - Praha příliš
citlivá, příliš bolestínská a příliš
milující, bohužel ne láskou vždyc
ky silnou.

Známý švýcarský list “Neue Zůrcher Zeitung” vychválil Urzidilovu
knihu jako skvělý obraz staroslavné
Prahy, pro Západ navždy ztracené,
jako část umírajícího světa včerej
ška, který se nevrátí. Domnívám
se že tímto názorem Urzidilovi a
jeho Triptychu křivdí. Ano, román
jedná o Praze z Urzidilova mládí v
letech před první světovou válkou.
Urzidilovo umění však vidím v tom,
že v celém textu dovedl ukázat, že
v Praze se nic neztrácí, že se na
nic nezapomíná, že v ní všecko,
všecičko, trvá. Jako v ní trval a trvá
spor o právo převozu přes Vltavu,
dané Václavem TV. Urzidil dovedl
ukázat, že není Prahy minulé a pří
tomné, že přítomnost je těhotná mi
nulostí, a že rodící se budoucnost
nebude jiná. Urzidil dal po Praze
chodit ne stínům minulosti, ale ži
vým lidem, kteří minulost předsta
vují - minulost neumírající. Pro
to se mi zdá, že román Urzidilův
není románem historickým, nýbrž
prorockým. Urzidilovi je Praha monstresymfonií samých provizorií. A
v jejich neutuchajících sledech Pra
ha trvá, svým způsobem věčná.
Petr Den
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Kurt Glaser:

CZECHO-SLOVAKIA:
A CRITICAL HISTORY
Caldwell, Idaho: The Caxton
Printers, 1961, 275 str., $5.50.
Kromě několika prozatímních ná
črtů odpovědní čeští historikové se
dosud ještě neodvážili napsat historii
Československé republiky. Pro dů
kladnou kritickou práci nebylo dosti
odstupu od událostí ani dosti pří
stupu k dokumentům, archivnímu
materiálu a k jiným původním pra
menům.
Odváží-li se proto nyní poněkud
zapadlý nakladatel z Idaho předložití
nám “kritické dějiny” Českosloven
ska, pak musíme jeho knihu otevírat
se značnými pochybnostmi, i kdyby
chom si nepovšimli té pomlčky ve
jméně Československa, i kdybychom
neznali nakladatele se stránek orgá
nu nechvalně známé organisace,
John Birch Society, i kdybychom ne
věděli, že autor není historikem z
povolání, v Československu nikdy
nebyl a český ani slovenský jazyk
nezná, a i kdybychom neznali auto
ra jako fanatického germanofila a
čechofoba, jakým se projevoval už
dvacet let v různých funkcích: jako
zaměstnanec vojenské vlády v Ně
mecku, jako profesionální lobyista ve
Washingtonu, a jako služebník sená
torů McCarthyho a Kerstena, v kte
réžto funkci se zvláště angažoval
pokusem denuncovat presidenta Be
neše a jeho vládu jako nástroje a
agenty sovětského pronikání do
střední Evropy.
Po několika stránkách se naše po
chybnosti změní v jistotu, že tu ne
máme co dělat s kritickou historií
Československa, nýbrž s jedním z
nejhrubších útoků, jaké byly dosud

Druhá část knížky popisuje histo
rii Československa od r. 1939 na 140
stranách. Zde se nejprve dovídáme
od autora proč se Československo
dostalo do moci komunistů. Klíčem
je tu opět charakter Dr. Beneše a
sudetští Němci. Aby si prý Beneš
získal zpět popularitu, ztracenou za
Mnichova, a mohl se vrátil do Pra
hy na presidentský stolec, rozhodl se
k populární politice vyhnání sudetských Němců z českých zemí. Proto
že západní spojenci nebyli hned
ochotni k tomu dát souhlas, obrátil
se na Sověty a smlouvou o spoje
nectví s nimi zašantročil svobodu
Čechů, Slováků a Rusínů. O proná
sledování českého lidu za války se
autor sotva zmiňuje. Zato věnuje 23
strany - tedy více než na celé období
první republiky - historkám sudetských Němců o tom, jak s nimi bylo
nakládáno v Československu po vál
ce. Český odboj je předmětem auto
rova posměchu, slovenské národní
povstání bylo podle něho podvodem
komunistických agentů. Slovenský
lid prý do konce stál věrně za Ti
sovou vládou, kterou autor horlivě
omlouvá ze vší kolaborace s nacisty.
Naproti tomu celá tato část knihy
neustále nadhazuje, co autor nazývá
kolaborací Dr. Beneše a jeho vlády
s komunisty. Pro ně nemá autor ani
slovíčka pochopení. Oni prý byli do
brovolnými nástroji komunistické
agrese. Takoví jsou prý i jejich stou
penci v exilu. Je nutno se jich obá
vat jako potenciálních agentů So
větského svazu. Je nutno je potírat,
zvláště odnětím vší podpory, včetně
možnosti užívat radia Svobodná
Evropa. Tato podpora má pak být
přenesena na skutečné protikomunisty: sudetské Němce, separatistické
Slováky a “hodné” Čechy, kteří se
s nimi chtějí dohodnout.

proti Československu napsány. Autor
se nijak netají svým úmyslem. Hned
na prvních stránkách prohlašuje “čechoslovakismus” za zdroj všeho zla
ve střední Evropě, na dalších strán
kách se to snaží dokázat, a v po
sledních dvou kapitolách, které za
bírají celou třetinu knížky, dává
americké vládě radu, jak toto zlo
odstranit - celkem podle Hitlerova
receptu: odpojit Slovensko od čes
kých zemí a přiznat sudetským Něm
cům “právo na vlast” (Heimatrecht),
které si oni, jak známe - přes auto
rovo ujišťování o opaku - stále
ještě představují jako připojení k
Německu, a to tím více, že oni
i on věří, že mnichovská dohoda stále
ještě platí.
“Historický” obsah knihy se dělí
na dvě části. První na 47 stranách
vypisuje českou historii od středově
ku do r. 1939, a to pouze podle toho
jak se vyvíjel poměr Čechů k Něm
cům. Když se Češi podřizovali ně
meckému “vedení”, dobře se jim
vedlo na zemi; když se opřeli proti
nim, zle si ublížili. Zřízení Česko
slovenské republiky je presentováno
jako výsledek hlouposti spojenec
kých státníků, zvláště presidenta
Wilsona, a hanebného podvodu čes
kých agitátorů, Masaryka a Bene
še. Historii první republiky mezi léty
1918-1938 je věnováno pouze 21
stran, ačkoliv by měla vyplňovat
alespoň polovinu knihy. Autor si z
ní vybral jenom poměr Čechů k
Němcům a Slovákům, který líčí ja
ko poměr koloniálních imperialistů k
utlačovaným národům.
Sudetští
Němci byli prý proti nacismu a do
Reichu se jim nechtělo. Hitler o ně
také nestál. Spadli mu jaksi do klí
na, a s nimi zbytek českých zemí,
hloupostí české politiky.
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Hledáte-li v knize nějaké původní
prameny, z kterých byste si mohli
ověřit autorovy “objevy”, pak maří
te čas. Autor se v této “kritické”
práci ponejvíce spokojil citováním
čechofobských a benešofobských
plátků, jakých na západě vycházejí
tucty. Jejich multiplicita je zřejmě
autorovi dostatečným důkazem, že
jejich informace jsou pravdivé.
Soudný čtenář, byť neodborník, so
tva asi tuto knížku dočte. Méně
soudný čtenář ovšem nalétne, a to
bude pro autora dostatečným vítěz
stvím.
Josef Anderle

Lumír Soukup

CESTA A SETKÁNÍ
Tak se nazývá sbírka básní z let
1937 až 1960, kterou vydala Edice
Zvěrokruh jako svůj 25. svazek, v
exilu pátý. (Cena 1.50 $ ). Tato
Edice vznikla koncem první republi
ky a podle Jaromíra Měšťana, kte
rý ji řídí, jsou dnes z jejího kruhu
v exilu ještě Helga Schubertová a
Pavel Javor.
Obsah básní Soukupových je vel
mi sympatický, otevírá se jimi před

námi polabská krajina, mluví v
nich láska k vlasti, kterou bylo
nutno opustit, abychom nezahynuli
(Soukup jako Viktor Dyk pochází
z Mělnicka), města jako Paříž, Mad
rid, Strathblane a Edinburg jsou
autorovi jen zastaveními na křížo
vé cestě za svou duší. Sympatická
je také básníkova filosofie, jejímž
jménem Soukup prohlašuje: “Pro
zatím pouze jsem nosičem myšlenek
z neznáma”. Škoda, že je obtížno v
těchto jeho básních odkrýt osobitěj
ší formu, rytmus a melodii, snad
nější by bylo zjišťovat reminiscence
na verše jiných známých básníků,
vzpomínky, které ovšem nemají nic
společného s nějakým opisováním.
V básni “Cíl a setkání”, která za
číná zvoláním “Ó sílo tajemných
sdružení v Království myšlenek,”
čteme například příliš mnoho slov
a la “nadzemské katedrály”, “že
hnání ruk”, “akordy odešlých bra
tří”, “mystická početí” a podobně,
která i svým užitím příliš připo
mínají Březinu. Oprostit se od tako
vých velkých vzorů není ovšem
práce snadná, setkání s milovanými
básníky jsou snadnější než osobitá
trnitá cesta. Kéž se ji talentovaný
básník Soukup nebojí nastoupit!
Petr Den

Býti kritikem v hlubším slova jest jen maskou duševní cudnosti a noblesy,
jménem pro velkou touhu, jak hlouběji sloužiti a býti tím užitečnějším,
čím jsi méně známým. Býti kritikem znamená skoro vstoupiti do řádu, v
němž každý pozbývá vlastního jména, aby působil tím hlouběji a vroucněji
pod jménem cizím a rodovým.
F. X. Šalda: Boje o zítřek - Kritika pathosem a inspirací
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