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Proměny

R O Č N Í K 2., ČÍSLO 2., DUBEN

1965

Letos v květnu vzdělaný svět vzpomene, že před sedmi sty lety
se ve Florencii narodil Dante. I Proměny se chtějí poklonit ve svém
Druhém ročníku Dantovi v přesvědčení, že tak mohou učinit s větší
upřímností a zanícením, než to bude moci udělat za dnešního režimu tisk a oficielní kruhy v Československu•
Nám, exulantům, je Dante bližší především proto, že byl sám
exulantem. Plných devatenáct let, od roku 1302 až do své mrti. Je
možno o něm mluvit jako o člověku nešťastném? Nikoliv! F. X.
Šalda ve svém proslovu o Básnické osobnosti Dantově se už v roce
1921 jakoby naším jménem o něm vyslovil takto: "0 tragice Dantova života nemluvil bych vůbec: velikost jeho vidím právě v tom, že
se jí dovedl vyhnouti, ačkoliv ho k ní všecko svádělo. Není a nemůže
býti tragický život člověka, který vypuzen jsa z úzkého obzoru empirie, vytvoří ze sebe formu a hodnotu platnosti tak široké a obecné,
že působí stonásobnou silou do vzdáleností stonásobných." Ele, v
čem musíme hledat svou naději a v čem je nám Dante vzorem, byť
nedostižným! Vypuzeni z úzkého obzoru národní empirie, musíme
se snažit překonat svou tragedii nikoliv snadnou asimilací v cizím
prostředí, nýbrž uplatněním své národní osobnosti prací na poli hodnot všelidských. Dante, ač pohřben v Raveně, se dodnes opětovně
vrací do města, v němž byl pokřtěn, a které nikdy nepřestalo být
jeho Florencií.
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Oficielní místa v Československu dále nemohou pochopit Dantovo
dílo ani proto, že ve své pýše hříšníků, které Dante viděl v sedmém
okruhu svého Pekla, svou zastaralou pseudofilosofii pokládají za
dokonalou a obecně platnou. My, exulanté, však víme, že jsme se v
únoru 1948 - a mnozí z nás byli právě uprostřed své životní cesty ocitli v temném lese, odkud se nevymotáme po nějaké snadné a krátké
pěšině, nýbrž jen bolestnou poutí peklem a očistcem. Víme také, že
na této pouti bude naším vůdcem Vergilius, tento symbol civilizace
a evropské kultury, k níž patříme. A když v pekelné předsíni uvidíme
zástupy těch, kteří byli lhostejní k dobru i zlu, kteří byli neutrální
v boji, jenž je vlastním předmětem Dantova díla, poslechneme rozkaz
svého vůdce, a jen po letmém pohledu na ně mineme je, pokračujíce ve své cestě. V našich hlavách i srdcích musí stále znít pobídnutí Vergiliovo, které by se mělo stát heslem našemu exilu:
Lascia dir le genti;
Sta come torre ferma ehe non crolla
Giammai la cima per soffiar de'venti
Klasická tradice a latinská civilizace však nás nedovede do ráje
dokonalé a beztřídní společnosti. Na prahu ráje Vergilius předá vedení křesťanské filosofii, Beatrici, která poutníku a exulantu Dantovi
ukáže blažené duchy v ráji, toužící po onom spojení duše a těla, jež
je vyšším útvarem než duše sama, a čekající na nový život po zázraku slavného těla zmrtvýchvzkříšení.
Dante je tvůrcem "Božského vesnického zpěvu". Již v samotném
názvu jeho velebásně vidíme ono napětí mezi nebem a zemí, bez jehož
stálého prožívání člověk i národ je jen zemským červem, určeným
k zahynutí. Udržovat toto napětí ve své duši a v těle svého národa je
úkolem českých a slovenských vzdělanců v exilu. Sotva mě někdo
přesvědčí, že existuje nějaký vyšší.
Petr Den

Umelecká príloha:
Koloman Sokol - Hurikán - Kresba tužkou, 1954.
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Naše nová poezie

DANTE

Chrysostom Mastik

Ještě tak dosud ve světle naší paměti žije
jak kdysi nám ho Šalda do florentské scenerie
zasadil se své výše sokolí
do panoramy zbrojného guelského a gibelinského okolí
Bůh dal také Adamovi k di&posici biblický ráj
plod ostražité moudrosti v něm však nikdy neuzrál
ale v tom prastarém milostném světle věčného dne
(či tkví v něm i truchlivý závěr zvídavosti Evy?)
Na útěku z očistce nesli jsme s sebou v paměti jen Dantovy zpěvy
a snad mnohý z nás věrných uvízne v chladem číšící Ravenně
a nabere posléz do dlaně vody z onoho pramene
slitovného potoka zapomnění
která alchymisticky zrezavělý kov obdivu v zlato velké lásky mění
když duše poutníka a vyhnance je znavena
poslední útočiště nabízí exulantu příznivá Ravenna.
Jsme jen mlčící nástroj hudební
až čísi ruka ho dotekem svým rozezní
Dosud tak Dantův svět v odrazném světle naší paměti žije
jeho Beatrice, Virgil a mateřská i macešská Florencie.
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ŠACHY
Gertruda Goepferlová
na bělouše mraků
nad šiky polí
nasedá čas
z dálky
číhá les
tráva

SEN
v spánku, v suchu za oknem,
bouří sen
zasvítil blesk
milý můj
omyt, oslněn
je den

světlovlasá hlava
indiána
s peřím Černobýlů
na buben jezera
ve dne hrají
v kruhu skáče
letní břeh
večerem
černými poli
s bílými okénky
táhne
královna tvé hry

SRPEK MILOSTNÉ
ne v slunce zlaté
banán
hebce uložený
v tvém dřevě tajném
uvnitř černém
s tmou oddávaném
červotoč
klepe
na tvůj sen
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NAD HROBY ETRUSKŮ
Vladimír Vaněk
Stíny cypřišů ukazují poledne
jak na orloji
na hrobech Etrusků v té nekropoli v Cerveteri.
A dole v kamenných hlubinách
je bílá půlnoc, kolem sarkofágů
andělé smrti plují ve věčnosti,
symboly dávné duše národa
a duší mágů.
Písma tajemná píší po nebi
ratolesti oliv - zde nahoře co protest snad a snad co naděje
a dole písma utajená odpočívají,
s národem pohřbená.
Tehdy exil ještě nebyl potlačený národ
umíral bez boje jako les:
ve stoje.
Řím 1964.

V PAŘÍŽI S DCEROU
MICHAELE
Robert Vlach
Před léty (příliš mnoha)
v podkrovním pokoji
žil jsem, jen mládím bohat.
Pláč? Píseň? Obojí.

Zas chodím po Paříži,
jak jindy chodím v snách.
Co vzpomínek se kříží,
v kolika rovinách!
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A okouzlený divy
a divy zděšený
potkal jsem úsměv (živý)
Neznámé ze Seiny.

A zase hledám marně
(co na tom záleží!)
na mostech, v obrazárně,
na světlém nábřeží,

Přece však cosi ve mně
našeptávalo: Hled',
jsi jiný, z jiné země,
nemiluj, odejeď!

v licích rozzářených,
v něž padá letní čas,
tvář, úsměv jedné ženy,
jež ve mně nevyhas.

Je mládí plné sváru
a teatrálních gest:
jednou jsem na bulváru,
ty nej dražší z mých měst,

Tak stejně Seina plyne,
jak když jsem ji měl rád,
a přece vše je jiné.
Navždy? Jen tentokrát?

hodil ti rukavici
a pozvedl ji čas.
Paříži čarující,
vracím se zas a zas,

Paříži neho jící,
koho kdy potká sen?
Mám s sebou společnici
(vím - sovu do Athén)

ne vítěz, nepřemožen,
do veršů zasněný
a, nadosmrti, do žen,
otvírám kameny

Nenašetřím jí věno
- kde já bych věno vzal!
Nejkrálovštější klenot
dnes jsem jí daroval.

jak hnízda, kde spí ptáci.
Blíží se, vzdaluje
čas jenž nic nevyvrací,
nic neopakuje.

Modrooká a plavá,
ta místa, jež s ní zřím,
vždy bude vyhledávat
a tesknit: kdy a s kým.

Zas chodím po Paříži
po sté a po prvé.
Ty, krásná po malířích,
přešlas mi do krve.

Jdu po Paříži s dcerou.
Též čaru propadneš Montparnasse, Trocadéro
a Eiffelova věž.

Zavoláš-li mne, přijdu
ze všech míst nejspíše
na Chatelet, k Invalidům,
k fontáně St. Michel.
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Setkání se světovými básníky
SPOMIENKA NA T. S. ELIOTA
Juraj Slávik
K e ď prišla z Londýna zpráva o smrti veľkého anglického básníka T. S. Eliota vynorili sa v mojej pamäti spomienky na tohto veľkého
nášho priateľa z doby druhej svetovej vojny, keď sme sa s Eliotom
stýkali a keď sme - medzi iným - usporiadali 17. novembra 1942 v
Československom inštitúte v Londýne i recitačný večierok Eliotových
básní, za jeho osobnej prítomnosti.
T. S. Eliot nás pri tej príležitosti veľmi srdečne pozdravil a predniesol nám niekoľko svojich básní v anglickom origináli. Večierok
usporiadala česká prekladateľka Eliotových básní Libuše Pánková.
Požiadala ma, aby som pri tej príležitosti recitoval v češtine báseň
East Coker (Tam domov máš), ktorú preložila v Londýne v septembri
1940 a vydala v nakladateľstve Faber and Faber. Potom báseň znova
vyšla v novembri 1941 v edícii Evergreen, ktorú za redakcie Bonanny
Dobrée a Jozefa Kodíčka vydával anglický a československý P.E.N.
Club v Londýne.
V svojej knižnici opatrujem toto vydanie, venované mne a podpísané
dvakrát T. S. Eliotom i s vlastnoručným podpisom maliara Johna
Pipera z roku 1941 a s podpisom prekladateľky Libuše Pánkovej.
Recitácia bola doprevádzená hudbou. V uvedenom exemplári mám
poznámky, kde sa v recitácii malo počkať na akord alebo na znamenie,
kde hudobný doprovod bol v rýchlom tempe alebo v tanečnom rytme
a kde sa malo recitovať bez prestávky, napriek hudobnému sprievodu.
Krásna postava a zduchovnelá tvár básnika "stratenej generácie",
ktorý dal celej básnickej škole názov "Doba T. S. Eliota", a ktorý
potom v roku 1948 získal Nobelovu cenu, ostala iste v pamäti všetkým účastníkom spomenutého večierka. Miestnosti Československého
inštitútu boli preplnené.
Už do tých čias, do roku 1942, Eliot vydal devätnásť kníh poézie a
esejov. Potom prišli veršované drámy Murder in the Cathedral a The
Cocktail Party, za ktorú dostal cenu newyorských dramatických kritikov.
Anglická kráľovná vyznamenala Eliota tiež najvyšším rádom: Order
of Merit.
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V českom preklade jednej z básní Eliotových je táto pasáž:
"Kdyby ses' státi chtěl něčím,
čím nejsi,
jdi cestou jedinou, tou, na níž není
tebe."
Bonanny Dobrée k tejto pasáži poznamenáva:
" . . . básníkův úkol jest ustavičně vítězit nad slovy, nacházet nový
způsob pro vyjádření nové skutečnosti, anebo skutečnosti věčné."

"East Coker" je jméno vesničky v Dorsetu, odkud pochází rod
básníka T. S. Eliota, a kde byla uložena urna s popelem zemřelého
básníka. Jak již řečeno ve vzpomínce Juraj e Slávika Libuše Pánková
tuto báseň přeložila do češtiny s názvem "Tam domov máš", a to jak sama píše - v pěti večerech, kdy bomby pršely na Londýn. Proměny uveřejňují poslední dva odstavce této básně v jejím překladu:
Tam domov máš, odkud jsi kdysi vyšel. V příboji let
do větší podivnosti svět nám zraje, a divnější se spřádá vzor
mrtvého s žijícím. Už nejsou chvíle extasí
jen samy o sobě a bez průvodu dění,
teď celé životy se propalují každým okamžikem,
a nejen lidské životy, i bytí starých kamenů
zarytě mlčících k otázce člověka.
Byl čas, kdy pod hvězdami objímal tě večer,
a přijde čas, že večer najde tě již v záři lampy,
(ten večer s albem podobizen).
Láska se nejvíce plnosti blíží,
když vyšla z poddanství místa a času.
Proč na výpravy k pólům nevysílat starce?
Již konec poddanství zde nebo jinde Kupředu musíme, věrně jen kupředu dál,
do krajů jiného, silného bytí,
vstříc novým láskám a hlubšímu oddávání,
skrz chladné temnoty i prázdno beznaděje,
vítězní nad řevem vichrů a vzlykotem vln,
nad vodstvem nesmírným,
nad říší bouřňáka, domovem plískavice.
V mém konci jest můj počátek.

N O V Ý ČESKÝ PŘEKLAD GOETHOVA

FAUSTA

Dr. Bedřich Heřman, který od několika let žije s námi v Americe,
je znám jako překladatel německých básníků. V posledním desetiletí
přeložil do češtiny i první díl Goethova Fausta a jednu část dílu druhého. Podle vyjádření Bedřicha Heřmana jde o desátý překlad Fausta
do českého jazyka. Mezi Heřmanovými předchůdci nacházíme Jaroslava
Vrchlického a Otakara Fischera, jehož přebásnění se podle mínění
mnohých blíží dokonalosti. "Příliš četné a často zcela zbytečné odchylování od Goethova originálu u Vrchlického a Fischera bylo pro
mne hlavní pohnutkou, pokusit se o nový překlad Fausta", píše Bedřich Heřman. Jeho práce, která byla předmětem literární kritiky Ph.
Dr. Ladislava Nezdařila, uveřejněné v roce 1959 v Časopise pro moderní filosofu, byla v Československu uložena v Památníku národního písemnictví. Poněvadž dosud publikována nebyla, Proměny uveřejňují
jako ukázku nového překladu Bedřicha Heřmana tuto slavnou scénu
z prvního dílu Fausta od J. W. Goetha:

PROLOG V NEBI
Hospodin, zástupové
archandělé.

nebeští,

později

Mefistofeles.

Rafael:

Slunce svých dávných zvuků zpěvem
v bratrských sférách závodí,
a denní cestu v oběhu svém
bouřlivým krokem zakončí.
Andělům prýští z divu síla,
kým může býti pochopen!
Ta neprozírná vzácná díla
jsou nádherná jak v první den.

Gabriel:

A rychle, nekonečně rychle
se točí Země nádherná,
po denním jasném rajském světle
noc nastupuje příšerná;
moře se vrhá v proudech pěny
na kolmé tesy u břehu,
a tes i moře jsou unášeny
v sfér věčně rychlém oběhu.
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Předstoupí

tři

Michael:

A bouře ženou v závodění
od moře k zemi, k moři zpět,
a tvoří vzteklé sřetězení
účinků na okolní svět.
Než rány hromu zaznívají,
tu plamenná spoušť zablýskne;
však poslové tví uctívají
mírný chod v klidu tvého dne.

Všichni tři:

Andělům prýští z divu síla,
kým můžeš ty být pochopen,
a všechna tvoje vzácná díla
jsou nádherná jak v první den.

Mefistofeles:

Když jsi, o Pane, se zas přiblížil
a ptáš se, jak se dole nám všem daří,
a měls to rád, když jsem té navštívil,
tož jsem s tvou čeledí zas před tvou tváří.
Odpusť, že neznám přepjatými slovy mluvit,
mohou se všichni kolem ušklíbat,
můj pathos mohl by i smích tvůj vzbudit,
však odvykl sis dávno již se smát.
Co říci mám o sluncích, světech, moři;
jen vidím, že se lidé těžce moří.
Ten světa malý bůh je stále nezměněn,
a jest tak podivný, jak byl již první den.
O něco lépe moh' by žiti,
neměls mu záblesk nebes záře uštědřiti;
on zve to rozum, jehož užije,
by zvířečtějším byl, než zvíře je.
Snad Vaše Milost za pravdu mi dá,
že nohaté on cikádě se podobá,
jež lítá, skáče létajíc,
a leží v trávě jen svou píseň zpívajíc,
a kdyby jenom v trávě vždycky cvrkal,
ne všude v každou hloupost nos svůj strkal.

Hospodin:

Nic víc mně nechceš vypravovat?
Přicházíš vždy jen obviňovat?
Věčně ti na zemi nic není vhod?
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Mefistofeles:

Ne, Pane. Shledávám tam jak vždy mnoho psot.
Mám s lidmi pro jich strastiplný život lítost,
trápit ty bídné, nedělá mi radost.

Hospodin:

Znáš Fausta?

Mefistofeles:

Toho doktora?

Hospodin:

Mého sluhu!

Mefistofeles:

Věru! Ten sluha má k vám zvláštní postoj.
Pozemský není blázna pokrm ani nápoj.
Jej duše kvas štve do daleka,
on zpola zná svou směšnou šílenost;
od nebe nejkrásnější hvězdy čeká
a od Země všech slastí blaženost,
a ani blízkost ani dálka
neztiší jeho nitra vzrušenost.

Hospodin:

Ač jeho služba je teď zmatená,
z mé vůle jeho mysl záhy zjasní.
Ví zahradník, když stromek zelená,
že po květu plod příští léta zkrásní.

Mefistofeles:

Vsaďte se! Že ho ještě prohrajete,
když půjde mými cestami,
a Vy-li k tomu svolujete!

Hospodin:

Jen dokud žije na Zemi,
co zamýšlíš, ti nezapovím.
Člověk vždy bloudí svými snahami.

Mefistofeles:

Pak díky Vám; neb s žádným mrtvým
jsem nikdy rád se nezabýval,
nejvíc vždy plné čerstvé tváře rád jsem míval.
Mrtvolu u mne v domě nespatříš;
jak kočka nemiluje mrtvou myš.

Hospodin:

Nuž dobře! Můžeš volně jednat!
Zbav toho ducha jeho prazdroje
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a můžeš-li ho opanovat,
a ť s tebou tvojí cestou jde,
a hanbu skliď, až přiznáš mi,
že člověk ve své matné touze
je pravé cesty sobě vědomý.
Mefistofeles:

Dobře, jen netrvá to příliš dlouze.
Tu sázku mou, vím, prohrát nelze.
Přejte mi všechnu radost pouze,
když dostanu se k cíli vítězstvím.
Že prach žrát bude rád, to vím,
jak strýc můj, slavný had, kdys jej žral z nouze.

Hospodin:

K těm, jež se tobě podobají,
zášť nemám, volným potom zůstat smíš.
Z duchu všech, kteří popírají,
šprýmař mně nejméně byl na obtíž.
Člověk se činností až příliš rychle zmoří
a vyhledává záhy plný klid;
a proto druha po boku má mít,
jenž dráždí, štve a, ač je čertem, tvoří.
Však, synové vy praví bohů,
se těšit z živé krásy mějte za úlohu!
Co vzniká, žije, věčně působí,
nechť páskou lásky spojuje se s vámi,
a co se vznáší jako přelud mdlý,
zpevňujte trvalými myšlenkami.
(Nebe se uzavře, archandělé se

rozejdou.)

Metistofeles (sám): Čas od času rád vidám Starého
a pozor dám ho nerozlobit.
Je pěkné od pána tak velkého
tak lidsky ba i s čertem mluvit.
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Stati a úvahy

MORAVSKÝ ŠLECHTIC V LONDÝNSKÉM GLOBE
Otakar Odložilík
Příteli bezmála sedmdesátníkovi
Před třiceti roky jsem vydal v Časopise Matice Moravské (ročník
59, str. 241-320) studii Cesty z Čech a Moravy do Velké Britanie v 1.
1563 - 1620. Zapadla skoro bez ozvěny. Až loni u příležitosti čtyřstého
výročí Shakespearových narozenin si několik autorů všimlo poznámky,
ve které jsem otiskl stručný popis londýnského divadla, nejspíše Globe.
Někteří upozornili na mou studii, jiní psali, jakoby věc objevili sami.
Přišel jsem na těch několik řádků, když jsem probíral deník moravského šlechtice Zdeňka Brtnického z Valdštejna, uložený ve vatikánské knihovně v oddělení Regina Sueciae. Přede mnou mělo deník
v ruce několik badatelů. Jeden z nich C. A. Mills otiskl úryvek o divadle v londýnských Times. Tam odtud zmínku přetiskl E. K. Chambers
v druhém svazku díla The Elizabethan Stage (str. 366). Ani Mills ani
Chambers se nestarali o to, kdo si vedl deník na cestách po západní
Evropě.
Zdeněk byl v Londýně v létě 1600 a k 3. červenci podle gregoriánského kalendáře si udělal záznam, který přeložený z latiny do češtiny zní takto: "Poslechli jsme si anglickou veselohru. Divadlo bylo
zbudováno ze dřeva a je po způsobu starých Římanů tak zařízeno, že
diváci mohou se všech stran docela pohodlně vidět jednotlivosti."
Když čteme pozorně, uvědomíme si, že Zdeněk neuvedl, jak se divadlo
jmenovalo, a že nepověděl, ba ani nenaznačil, co se ten den hrálo.
Při zjišťování divadla trochu pomáhají jiné dva údaje. Po příjezdu
do Londýna se Zdeněk ubytoval v hostinci U liliového květu. Byl to
někdejší křížovnický klášter v Hart Street, poblíž Aldgate, patrně
slušně zařízený, ve kterém přebývali i jiní vznešení pocestní. Zdeněk
se tam sešel s jedním z pánů Leszczynských, kterého znal z dřívějška.
Cestou z divadla kráčel po starém mostě a viděl na jednom z domků
stěsnaných na okraji stavby hlavy šlechticů popravených za vzpouru
proti královně. Bylo tedy divadlo na jih od Temže v místech zvaných
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Bankside. Popis při vší stručnosti dovoluje myslit na Globe, budovu
dokončenou rok předtím a svítící ještě novotou.
Fantišek Marek, který psal " o prvním Čechu, který viděl divadlo
Zeměkouli" (v knížce William Shakespeare a jihlavská divadelní tradice Jihlava 1964), se zastavil u otázky, odkud měl Zdeněk zájem o
divadlo. Markovi bylo nápadné, že si šel poslechnout anglickou komedii hned na čtvrtý den pobytu, ačkoliv neuměl anglicky, a že se do
divadla podíval ještě jednou, 2. srpna, nedlouho před odjezdem z Londýna. Máme odpověď sice jenom nepřímou, ale dosti určitou v deníku u několika dřívějších dat.
Zdeněk, narozený na Brtnici na západní Moravě dne 12. května
1582, začal studovat na městské škole v Jihlavě počátkem října 1592.
Na jaře 1594 odešel do slezského Břehu na školu ještě proslulejší a
pobyl tam necelé dva roky. Po otci byl sirotek, avšak i matka i jiní
příbuzní se starali o to, aby si osvojil vyšší vzdělání. Plnili přání
Zdeňkova otce Jindřicha, který studoval na wittenberské universitě a
procestoval Itálii, než se ujal správy rodového zboží. Po návratu z
Břehu zůstal Zdeněk na Moravě jenom několik týdnů a v srpnu 1596
se vydal na studie do Štrasburku. Jízda trvala plné tři neděle.
Štrasburská střední škola měla znamenitou pověst daleko široko.
Zdeněk se tam sešel s několika krajany, se synky některých říšských
knížat, s členy polských, rakouských i jiných šlechtických rodů. Vzpomenutého už pana z Leszcynských poznal ve Štrasburku. Zdeněk setrval
v rušném městě nad Rýnem do června 1599, tedy bezmála tři roky. Zápisky z těch let, vkládané do deníku pravidelně, jsou stručné, jak mu
to dovoloval čas a znalost latiny. Kdybychom si je seřadili podle obsahu a vyložili, dostali bychom dosti dobrou představu o tom, čím se
zaměstnával a čemu se učil b u ď ve škole nebo za dozoru vychovatelova. Byla to dobrá příprava na život zámožného šlechtice, od něhož se
očekávalo i porozumění pro problémy veřejného života i obratné společenské vystupování.
Už v rodném domě a potom na školách byl Zdeněk vychován v evangelické víře. Brtničtí Valdštejnové se sice přátelili s členy Jednoty
bratrské, avšak počítali se mezi pod obojí toho směru, který se silně
klonil k lutherství. Zdeňkovy studie byly zaměřeny podobně, jak je
vidět už z toho, že o Veliké noci 1597 přistoupil ke stolu Páně v
chrámu sv. Tomáše, sloužícím občanům augsburského vyznání a těsně
spojeném se vzornou školou. Zdeněk chodil do kostela pravidelně;
doma se pocvičoval ve znalosti biblických knih i jiných spisů nábo-
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ženského obsahu. Bydlel většinou u profesora Dasypodia, člena štrasburského rodu, jehož jméno bylo původně Hasenfuss.
V rozvrhu studia měla hodně místa latina. Zdeněk přijel do Štrasburku tak připraven, že brzo začal s četbou Cicerona. Později přišli na
řadu spisovatelé, jejichž jazyk byl složitější. V květnu 1598, brzo potom co začal sedmnáctý rok života, se Zdeněk začal učit řecky. Do
Štrasburku jezdili studenti z našich zemí i proto, že se tam mohli
naučit francouzsky. Zdeněk zřejmě postupoval slušně i v tom předmětu,
jak vidět z toho, že občas užil francouzského obratu ve svých zápisech.
Tak na příklad ke zmínce o vycházce do kraje připojil v závorce "avec
les damoiselles"; jinde zase místo latinského "saltatio" čteme "danse".
Společenský život v městě na křižovatkách obchodních cest byl
čilý. K zábavám, které pořádala škola, přistupovalo mnoho událostí,
kterých se studenti účastnili buď za dozoru učitelů nebo o své újmě.
Zdeňkovo společenské postavení bylo tak pevné, že byl zván ke stolu
význačnými osobnostmi, které b u ď sídlily v městě nebo tam přijely na
návštěvu. Měl hodně přátel mezi studenty a buď chodil k nim nebo jim
dělal hostitele ve svém příbytku. Byl družný, zvídavý a máloco v
městě uniklo jeho pozornosti. Než odjel ze Štrasburku po ukončeném
studiu na vzorné škole, vystrojil hostinu, na kterou pozval šestatřicet
osob. Byli mezi nimi i starosta města i rektor školy a mezi přáteli
čteme jméno pana z Leszczynských, Karla ml. ze Žerotína a jiných. Stolovali patrně ve dne, protože za zápisem čteme v závorce: "Au soir
la danse".
V červnu 1597 se ve Zdeňkových zápisech začalo objevovat jméno
Terentius. Po dvou třech prostých zmínkách přicházejí poznámky, ze
kterých vyrozumíme, že četl hru Andria a že se ji učil kus po kuse
nazpamět. Deník neprozrazuje, jestli mu úkol zadal vychovatel nebo
jestli Zdeněk začal o své újmě. A ť tak či onak, deník dosvědčuje, že
se Zdeněk učil s chutí napřed vstup a potom výjev za výjevem. Mezitím pak, dne 17. července 1597, viděl na jevišti veselohru, o níž však
nepověděl nic určitého. Bylo to možná představení ve škole, ale nelze
o tom povědět nic víc.
Zdeněk byl méně skoupý na slovo, když si o necelé tři týdny později
zapisoval jiné příběhy. V pondělí 4. srpna 1957 napsal:: "Byl jsem
na první veselohře předvedené Angličany o jakémsi vévodovi ferrarském. Trvala od jedné hodiny do čtyř". Zápisy potom jdou za sebou
v pravidelném sledu: 5. srpna viděl druhou komedii o jakémsi muži,
kterého ošidil ďábel. 6. srpna byla na pořadu třetí hra o marnotratném
synovi. 7. srpna hráli biblický příběh o Juditě. 8. srpna probíhala na
ií>

jevišti zase hra s biblickým námětem o Zuzaně. V sobotu 9. srpna
hráli komedii o bohatém židovi. Herci nezaháleli ani v neděli, nýbrž
opakovali druhou komedii. V úterý 12. srpna předvedli osmý kus o
Faustovi. Příští den pobavili obecenstvo devátou hrou o starci, který nedůvěřoval své ženě. Zdeněk v těch dnech neztrávil mnoho času
doma: ve čtvrtek 14. srpna byl mezi diváky na školní hře, jejíž obsah
zase nenaznačil ani slovíčkem. Jeden den ztrávil v klidu a potom šlo
za sebou několik představení, pořádaných anglickými herci. V sobotu
16. srpna vystoupili po desáté a opakovali hru o Zuzaně. Příštího
dne, v neděli, Zdeněk vyslechl ráno kázání a později, nejspíše odpoledne, viděl jedenácté představení s biblickým námětem o Estheře. V
pondělí herci předvedli hru o Errastovi. Poslední představení, které
Zdeněk navštívil, bylo třinácté v pořadí; bylo to opakování příběhu
o marnotratném synovi.
Pracoval jsem v červenci minulého roku v městském archivu štrasburském na jiné věci, ale nic jsem nepominul. Co bylo zapsáno roku
1597 do městských knih o anglických hercích, vydal Johannes Crúger v
XV. svazku Archivu fiir Literaturgeschichte, takže můžeme porovnat
úřední zápisy se Zdeňkovým deníkem. Něco látky je obsaženo v jiných studiích, které se obírají zájezdy anglických kočovných společností na pevninu. Podle prvního záznamu v protokolech městské rady
štrasburské požádal John Busset, aby směl hrát se svou společností
čtrnáct kusů se světskými i náboženskými náměty. Rada se usnesla
povolit mu jenom osm dní a na další žádost přidala šest dní. Třetí
žádost o ještě několik dní otcové městští zamítli. Srovnáváme-li s těmito údaji Zdeňkovy zápisky, zjistíme, že vynechal jenom jedno představení. Vstupné mu jistě nedělalo potíží. Herci chtěli vybírat jeden
bac, což byla jednotka o čtyřech krejcarech, avšak městská rada jim
povolila jenom tři krejcary. Aby se odvděčili za souhlas k vystoupení,
pořádali herci jednou představení jenom pro členy rady a jejich rodiny. Tak se předešlo návalu, který býval veliký.
Principálovo jméno působí trochu potíží, ale badatelé v tom oboru
už je většinou rozptýlili. W. Creizenach ukázal v úvodu ke svému vydání kusů, které angličtí herci provozovali, že pravé jméno bylo Thomas
Sackville. Byl to herec, který pro sebe stvořil komickou postavu, nazývanou v programech John Bouset (nebo Busset) a jména se potom
zaměňovola. Sackvillova společnost působila ve Wolfenbiittelu na dvoře brunšvického vévody Jindřicha Julia. Podnikala tam odtud zajížďky jinam, kde bylo možno očekávat zájem. V letech 1596 a 1597
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navštívila lidnatá města jako Norimberk, Augsburk, Frankfurt a Štrasburk. Byla to tedy její představení, která Zdeněk horlivě navštěvoval a která se mu zřejmě líbila. Nezapomeňme, že mu šlo teprve
na šestnáctý rok.
Herci mluvili pravdu, když slibovali městské radě, že předvedou hry
se světskými i duchovními náměty. Volným zpracováním biblických
příběhů byly aspoň čtyři kusy: o marnotratném synovi, o Juditě, o
Zuzaně a Estheře. Ze světských her dosti zřetelná jsou slova o vévodovi
ferrarském a o Faustovi. Zmínku o židu-boháčovi lze aspoň trochu
podchytit z jiných souvislostí. Pokusy určit názvy tří jiných her zatím
nevedly k bezpečnému závěru.
K tomu, aby se hra dostala na jeviště, nebylo potřeba knižního vydání. Úlohy se rozepsaly podle rukopisu a herci je jistě brzo znali
nazpamět. Hry se jednou přizpůsobovaly jejich povaze, jindy zase zřetelům na obecenstvo. Lze si představit, že zejména ve veselých'scénách
nechybělo pokusů přimísit do naučeného textu slova nebo věty v jazyce poslucháčstva. Mnohá zpracování byla anonymní. Na takový námět, jako čert, který napálil člověka, bylo možno složit nejednu hru!
Neméně lákavý byl jiný námět, stařec nedůvěřující mladé ženě. Anglické kočovné společnosti nehrály jenom kusy sepsané v Anglii, nýbrž
užívaly i zpracování líbivých themat, která vznikla v německém prostředí. Sackvillova družina se za dlouhého pobytu ve Wolfenbůttelu
jistě seznámila s hrami, které složil tamní vladař Jindřich Julius, známý svou zálibou v anglickém divadle.
Příběh o marnotratném synovi byl zpracován nejenom na britských ostrovech, nýbrž i na pevnině, jak ukázal E. Herz ve studii
Englische Schauspieler und Englisches Schauspiel ZUT Zeit Shakespeares
in Deutschland. Námět získal i brunšvického vévodu, který doplnil
biblické podání hrůznými výjevy, při kterých mohly neostříleným divákům vstávat vlasy na hlavě.
Znalci těch věcí, jako Albert Cohn (Shakespeare in Germany in
the sixteenth and seventeenth centuries) dávno zjistili, že vypravování o Zuzaně bylo neméně lákavé než osudy marnotratného syna. Anglická verse, zjištěná už r. 1578, sloužila asi za vzor vévodovi Jindřichu
Juliovi, když začal svou literární činnost. Jeho Tragi-comoedia von der
Susanna vyšla roku 1593.
Ve svazku her, které hrávali angličtí herci na pevnině, vydaném roku 1620, je na prvním místě uvedena komedie o královně Esther a
zpupném králi Amanovi. I to byl oblíbený námět. V Anglii o tom měli
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knížku, která vyšla roku 1561. Jiná verse se nazývala Hester and
Ahasverus. Tu hráli roku 1594 herci páně komorníkovi, z nichž jedním
byl William Shakespeare. Zdeňkův údaj je však tak neurčitý, že by bylo
málo užitečné rozvažovat, které zpracování předvedla Sackvillova společnost.
O hře, ve které byla ústřední postavou Judita, jsem zatím nezjistil
nic, co by stálo za zmínku.
Postoupíme-li k světským hrám, nezůstaneme dlouho na pochybách,
jak rozumět zápisu o první hře, kterou Zdeněk viděl 4. srpna 1597.
Titul nebývá uváděn pokaždé stejně. Jednou je to o Annabelle vévodské dcerce z Ferrary, jindy prostě o vévodovi z Ferrary. Jindy T. Murray
(English Dramatic Companies, 1558 - 1642, díl I, str. 305) dosvědčuje, že herci páně komorníkovi hráli na královnině dvoře ve Windsoru v lednu 1583 A History of Ferrar. Sotva lze pochybovat o tom,
že přes rozdíly v titulu, námět zůstával stejný.
První jméno, které se ozve, když čteme o Faustovi, předvedeném
anglickými herci, je Christopher Marlowe. Jeho dílo bylo už deset let v
oběhu, než se objevilo na štrasburském jevišti.
Od Marlowa pocházel nejspíše i šestý kus, který Zdeněk nazval
komedií o bohatém židovi. Hra zvaná někdy Tragédy of Barrabas,
the Jew of Malta, jindy jenom The Jezv of Malta vznikla mezi 1588 a
1590 a mohla přijít Sackvillovi do rukou, ještě před odjezdem na
pevninu. Nelze arci vyloučit, že podnikavý principál poznal před vystoupením ve Štrasburku Shakespearova Kupce benátského, avšak stotožnění Zdeňkova zápisu s Marlowem je podobnější pravdě.
Předcházíme přes dvě hry o člověku ošáleném čertem a o starci
nedůvěřujícím manželce k dvanácté hře, označené v deníku de Errasto.
Knihy pojednávající o anglických kočovných společnostech nedávají
k záhadě klíč. V XVII. století byla v oběhu hra o hrdém mládenci Ecaustovi a kdo ví, jestli Zdeněk nezaměnil jména!
Z naší zběžné obhlídky nevyniká ani jediný kus, jehož autorství by
bylo možno přičíst Shakespearovi. Nicméně pro zjištění vzniku a
růstu Zdeňkova zájmu o divadlo jsou jeho štrasburské zápisy nesmírně zajímavé.
Položme si nyní vedle sebe dvě data: Zdeňkův odjezd ze Štrasburku
24. června 1599 a příjezd do Londýna 30. června 1600. Co dělal mezitím? Deník ukazuje, že ze Štrasburku jel do Paříže, že něco času ztrávil tam a v okolí a že se 16. srpna vydal na cestu do Belgie a do Nizozemí. Po návratu se v Paříži neomeškal, nýbrž odjel na studia do Orlé-
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ansu. Tamní universita slynula jako středisko právních nauk. Zdeněk
tam ztrávil několik měsíců, od 3. listopadu do 7. března 1600. Na
jaře cestoval po jižní a západní Francii. Návrat do Orleansu je položen k 31. květnu 1600. Z Paříže odjel 15. června a než měsíc skončil, byl v Anglii.
Dvě věci sluší uvést pro lepší vyjasnění londýnského zápisu. Za pobytu v Orléansu viděl aspoň jednu francouzskou veselohru, a to v
neděli 16 ledna 1600. Neudává však jméno a ani slůvkem se nezmiňuje o obsahu. Za cesty Provencí navštívil Orange, Arles a Nimes a ve
všech třech městech si prohlédl, co tam zůstalo z římských divadel.
Když tedy napsal o londýnské budově, že byla postavena po způsobu
starých Římanů, věděl, o čem mluví.
Badatelé o Shakespearovi nenašli zatím pramene, ze kterého by bylo
možno zjistit, co se který den hrálo. Datum Zdeňkovy první návštěvy
je bezpečné: 3. července 1600 podle gregoriánského kalendáře, kterého užíval v deníku od 1. ledna 1600. Podle juliánského kalendáře, v
Anglii tenkrát běžného, to bylo 23. června. E. K. Chamber (William
Shakespeare. A Study of Facts and Problems) nepřisvědčil docela domněnce, že divadlo bylo vskutku Globe a uvedl i dvě jiná jména, Rose
a Swan, aniž se měl oč opřít. Předpokládejme, že šlo opravdu o Globe.
Zdeňkův zápis mluví výslovně o komedii, takže hra jiného rázu je z
úvahy předem vyloučena. Byl-li na pořadu Shakespeare, mohla to být
buď hra Jak se vám líbí nebo Mnoho povyku pro nic.
Zápis o druhé a poslední návštěvě londýnského divadla je tak suchý,
že se pohybujeme na docela nejisté půdě. "Viděli jsme anglickou veselohru." Datum je jasné: 2. srpna, což převedeno do juliánského kalendáře dává 22. července 1600. Z toho, že Zdeněk nenapsal nic o podobě budovy, můžeme usuzovat, že byl na témže místě co 3. července.
Ale co se hrálo? Shakespeare nebo dílo některého jiného autora?
Murray zjistil, že se v létě 1599 v Globe provozovala hra Ben Jonsona
Every Man Out of his Humor. Ale ani Murray ani nikdo jiný nemohl
povědět, jestli se i roku 1600 střídala se Shakespearovými kusy.
V obou zápisech užil Zdeněk množného čísla. V těch věcech deník
není důsledný. Nelze tedy ani tvrdit, že byl v divadle sám, ani dokazovat, že šel s družinou. Měl-li společníky, byli to b u ď lidé, kteří přijeli s ním, nebo se k němu přidružili v Londýně. Spojení s anglickými
osobnostmi navázal až 6. července, když vykonal návštěvu u státního
sekretáře Roberta Cecila a s ním umluvil cestu ke dvoru královny
Alžběty, tenkrát v Greenwichi.
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K návštěvě Globe ho tedy nepobídl nikdo z Angličanů, nýbrž šel
tam nejspíše o své újmě z dychtivosti podívat se na takové představení, jaké předvedli angličtí herci ve Štrasburku. Nebylo to ani výjimkou
ani pravidlem. Někteří příchozí z ciziny se také zajímali o divadlo, jiné lidi herecké výkony nepřitahovaly, přestože se o nich mezi lidmi
hodně mluvilo.

FILOSOFOVÉ V RÁJI
Věra Stárková
Dante byl duch všestranný a rozpětí jeho zájmů bylo úměrné rozmachu jeho básnické inspirace. Filosofie a filosofové zaujímali v jeho
obzoru významný podíl.
Pere Mandonnet vyjádřil Dantovo pojetí filosofie zajímavou thesí:
Tři ženské postavy se vyskytují v jeho díle. Všechny tři jsou uvedeny
ve Vita Nuova: Beatrice, Poesie a Filosofie.
Dvě z nich se objevují v Hostině: Beatrice a Filosofie. Jediná z nich
zůstává v Božské komedii, kterou prozařuje svým úsměvem: Beatrice.
Všechny tři jsou postavy symbolické. Filosofie zůstává básníkovi jako
hluboká útěcha po pozemské ztrátě zbožňované ženy, která byla skutečnou florentskou dívkou a zemřela krátce po svém sňatku se ctihodným Simone de Bardi.
Mnoho knih bylo napsáno o možnostech rozluštění záhady Dantových důmyslných kryptogramů. Z většiny těchto úvah vyplývá však
jeden kladný poznatek, ke kterému chci soustředit svou jubilejní úvahu:
Dante miloval filosofii a měl velikou úctu před filosofy.
V Hostině vystupuje "donna gentile", jejíž totožnost básník sám
odhaluje: je jím moudrost filosofů. Je to táž fiktivní osobnost, o které
píše ve Vita Nuova a která mu byla útěchou po smrti Beatrice.
Boethiovo klasické dílo o útěše z filosofie bylo Dantovi známo, taktéž Ciceronova kniha o přátelství a útěše po smrti přítele. "Donna
gentile" byla ztělesněným symbolem filosofie. V poetickém chvalozpěvu je filosofie nazývana dcerou boží a královnou vesmíru. Nadšení
pro čistou krásu této blahodárné činnosti ducha, láska k pravdě, kterou zažehuje v mysli hledajícího moudrost, osvobozují duši od zármutku a lidské bolesti. Světlo a mír se rozprostírají nad duší, která je
povznesena nad hmotné starosti.
Když se ve svém velikém snu o pouti peklem, očistcem a rájem
dostává Dante až k vrcholnému místu nebe, ozářenému sluncem nej-

20

vyšší moudrosti, setkává se tu s filosofy, kteří jsou seskupeni v kruhu
kolem sv. Tomáše Aquinského. Tomáš se ujímá slova, ahy představil
Dantovi jedenáct duší osvícených mužů, kteří naplnili svůj život hledáním nedělitelné pravdy boží. Je tu po jeho pravici Albert Veliký,
Gratian, Petr Lombardský, Šalamoun, Dyonysius Areopagita, Orosius,
Boethius, Isidor Sevilský, Bede, Richard Svatoviktorský a nakonec,
kruh uzavíraje po Tomášově levici, Siger z Brabantu.
Přítomnost Sigerova v nej světlejší části ráje byla po dlouhá léta
hádankou mnoha badatelům v oboru kulturní historie středověku. Jak
to, že tento důsledný a neoblomný averroista, kritisovaný za svého života Tomášem samým a nařčený inkvisitorem z kačířství, ocitl se v
Dantově básnické visi na místě nejen čestném, ale poznamenaném
věčnou blažeností?
Vyskytlo se mnoho theorií, které měly vysvětlit záhadu jako nedopatření: možná, že Dante osídlil své nebe vyvolenci, o jejichž životě a
díle málo věděl. Avšak nejnovější badání v tomto směru nás dokonce
vede k pádné domněnce, že Dante byl nejen s učením Sigerovým dobře obeznámen, že však byl dokonce sám jeho žákem během svého
krátkého pobytu v Paříži. A přece, není nám celá thematika Božské
komedie význačným svědectvím, že Dante byl thomistou? Tomáš byl
Sigerovým odpůrcem za života, avšak v Dantově ráji se vyjadřuje s
velikou úctou o svém protivníku, který je nyní oděn stejným světlem
boží pravdy, jako on.
Problém zůstává problémem, i když připustíme ojedinělost niterné
logiky básnické obraznosti, která se odklání od "věcí jak jsou" a prodírá se světlou visí k onomu království "věcí jak by měly být".
Je dnes už jisté, že Dante věděl o Sigerovi natolik, aby měl důvod v
nebi se s ním setkat. Několik malých a přece významných narážek v
básni samé naznačuje, že to, co z jeho života a díla znal, stačilo k jeho
přesvědčení o vysoké hodnotě intelektuální poctivosti tohoto filosofa.
Siger se mu stal symbolem neodvislého filosofického badání, vedoucího k moudrosti jiného druhu, nežli bylo učení osvícených theologů.
Sv. Tomáš mohl za života kritisovat a opravovat důsledně racionalisticky pojaté "závist vzbuzující pravdy" Sigerových syllogismů, ale
po smrti jenom chvála plynula z jeho úst. A kdyby v nebi nedošlo
k smíření velkých duchů, které pro pravdu hořely na své pozemské
pouti, jaké by to bylo nebe? Proto ta pochvalná slova pro trpitele za
pravdu, plynoucí z úst sv. Tomáše v sídle těch, jejichž snaha dosáhla
vysoké ceny lidské touhy po vědění v lásce k moudrosti. Po levici To-
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mášově dlí v nebi světlý duch toho, který "ponořen do vážných myšlenek, čekal dlouho na smrt" - když mu bylo znemožněno učit a oddalováno se obhájit. Toto je věčné světlo Sigerovo, který učil závist
vzbuzujícím, ve třináctém století neblaze proslulým pravdám v ulici
Fouarre v Paříži.
Jak tomu vlastně bylo se Sigerem a proč Dante připojil k tolika
enigmatickým rysům svého díla a své osobnosti ještě tuto scénu, která
nám dnes dokazuje nejen jeho hodnocení významného ideového střetnutí své doby, ale i velikou visi pravého usmíření ve světle boží lásky?
Po dlouhá léta se myslilo, že díla Sigerova byla nenávratně ztracena,
avšak v minulých desítiletích byly některé jeho spisy nalezeny. Hádanka filosofů v ráji se počíná rýsovat jasněji a to co nyní víme, vrhá
zajímavé světlo i na moderní zásady v učení filosofie.
Siger z Brabantu učil filosofii na Fakultě svobodných umění v Paříži. Nebyl theologem a nikdy nebyl vysvěcen na kněze. Když byly
Aristotelovy spisy přeloženy z děl arabských filosofů a uvedeny na
fórum svobodných učení, zápal nadšení pro dílo Stagirského myslitele se rozhořel v kulturním světě. Aristotelovy doktriny byly neslučitelné s učením zjeveného náboženství. Tomášovo veliké dílo nebylo
ještě napsáno. Poslední slovo filosofie nebylo a nemohlo být posledním
slovem Pravdy.
Součastníci tohoto nesnadno řešitelného rozporu mezi pravdou filosofie a pravdou křesťanské theologie nevyhnutelně zjednodušili tento problém učení o dvojí pravdě: co je nepravdivé ve filosofii, je pravdivé v theologii a naopak. Výsledkem by byla čirá irracionalita. Toto
byl rozsudek doby a Siger byl její obětí.
Je pravda, že Siger byl nej inteligentnějším exponentem latinských
averroistů. S hlediska čistě racionálního vynikal neobyčejnou filosofickou vlohou. Avšak v jeho učení nebylo výstřednosti. Nebyl racionalistou ve smyslu vzpoury proti víře. Nebyl ani nositelem, který by si
liboval ve zdůrazňování rozporů mezi rozumem a vírou. Nehledal konfliktů, i když jim čelil. Jako mistr svobodných umění na pařížské universitě učil filosofii a nic více. I když závěry, ke kterým byl veden
aristotelovskou methodou odporovaly učení víry, spokojil se s tím, že
jim učil a vysvětloval je pouze jako filqsofické nauky, zatím co učení víry bylo mu zjevením pravdy.
Siger nikdy nepředstíral, že ve filosofii objevil konečné objasnění
povahy člověka a Boha. Jako svědomitý učitel přál si nalézt a ohodnotit to , co Aristotelova filosofie dokazovala v mezích přirozeného ro-
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rumu, který není schopen pochopit pravdy jej přesahující. V rozporu
mezi filosofií a zjevenou pravdou Pravda je jen jediná: ta, kterou
Bůh sám lidstvu zjevil.
Byť soukromé úmysly Sigerovy byly sebe poctivější s hlediska intelektuálního, navenek se celá záležitost jevila jinak. Filosofové, kteří
dospěli k souladnému řešení racionalistické a theologické doktríny museli odsoudit Sigerův postoj. Myšlenka, že by rozumové závěry byly
zároveň nutné a neplatné, byla jim nesrozumitelná a pochopitelně nepřijatelná. Seznam odsouzených článků averroistického učení, vydaný
v Paříži Štěpánem Tempierem v roce 1277, byl namířen hlavně proti
Sigerovi. V roce 1269 Tomáš byl poslán do Paříže, aby přednášel proti
averroistům. Aquinas veřejně odsoudil učitelskou činnost těch, kteří
"studují filosofii a prohlašují věci, které ve světle víry jsou nepravdivé." Ideový spor vypukl v pravou bouři na pařížské universitě. Studenti pořádali pochodové demonstrace a s typickou mladickou výbojností dávali průchod své loyalitě k učitelům a svému zápalu pro věc.
V roce 1275 věci dospěly tak daleko, že papežský legát Simon de
Brion pohrozil vůdcům ideových skupin "mečem spravedlnosti a pomsty". Siger se uchýlil do Liěge a když byl později nařčen z kačířství,
vydal se do Orvieta, kde po několik let čekal na předvolání. Zahynul
pod rukou vraha: jeho vlastní písař ho ubodal k smrti v záchvatu nepríčetnosti. Z kacířství Siger usvědčen nebyl a Dantovi musel být
tento fakt dobře znám.
Básník umístil dva ideové protivníky, sv. Tomáše a Sigera, v ráji
vedle sebe a dal Tomášovi vyslovit chválu toho, který učil "sillogizzo
invidiosi veri". (Ráj, Zpěv X, verš 138.). Jaké ponaučení máme z tohoto zajímavého rysu Dantovy interpretace?
Dante si zvolil Sigera jako představitele světské filosofie a umístil ho
v ráji vedle představitele osvícené theologie, sv. Tomáše. Podle Gilsonova mínění Siger je v ráji v zastoupení Aristotelově, který sám
na spásu aspirovat nemůže. Avšak Dantova myšlenka, podle Gilsonovy these, šla ještě hlouběji: Ve jménu boží spravedlnosti snaží se
básník obnovit v ráji onu stupnici hodnot, která byla na zemi zavržena
vlivem lidských vášní a nedokonalého vědění. Všechny pozemské nesrovnalosti byly ponechány chybujícímu a tápajícímu lidstvu na zemi.
Nebe však nastolilo světlo Lásky a Usmíření.
Pojetí nebe v Dantovi není špatné - a přece není zcela postačující!
I k vstupu do Dantova nebe je nutno mít osobní papíry v pořádku.
Jak to tedy bylo s pověřujícími listinami na zemi znesvářených filosofů?
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Siger byl averroistou a Tomáš bojoval proti averroismu. Siger přijal za své, že rozum není vždy v souhlasu s vírou. Tomáš to popřelSiger přijal za své, že filosofie věří v jednotu intelektu. Tomáš zavrhl tuto thesi.
Dante umístil Sigera ve svém Ráji proto, že učil pravdám, kterých
si Dante vážil a za kterými stál.
Které to byly pravdy?
Především ta, že filosofie j e věda čistého přirozeného rozumu a
theologie, která j e moudrostí víry, nemá autority nad přirozenou mravností a politikou, jejímiž základy j e přirozená ethika.
Poněvadž byl mučedníkem nezávislé filosofie, Siger z Brabantu má,
podle Dantova mínění, právo, aby ji zastupoval v Rájů Dante měl
vrcholné pojetí nezávislosti duchovního řádu od řádu časnosti. V zápalu
své vlastní básnické vise proměňuje hodnoty světa ve velikou jednotu blaženého smíru Ráje. V ž d y ť , jak praví,
"Jediná je pravda, v níž všechny rozdíly jsou sjednoceny
všechny parodoxy vyrovnány tam,
kde dvojí přirozenost tkví v Trojjedinosti
v nehybném středu otáčejícího se světa
všech viditelných i neviditelných věcí."
A Dante dodává s dojemnou horoucností:
"Věřím, že jsem to vskutku viděl, neboť jak to nyní
pravím, cítím neskonalou radost prýštit z mého srdce."
Bibliografie:
1. Dante: The Divine Comedy, transl. by D. Sayers.
2. M. Bradford-Whiting: Dante ťhe Man and tiie Poet."
3. D. Sayers: Introductory Papers on Dante.
4. E. Gilson: Dante the Fhilosopher.

TRAGICKÝ POCIT Z PROMĚN NAŠÍ DOBY
Petr

Kašpárek

Ne že by nebyla vědecká pravda! Je i nadále, jistě nejenom na papíře a nepochybně na obou polokoulích naší země se i nadále bude učit, že "pravda j e souhlas představy se skutečností". Představa i
onen souhlas jsou v naší dobré moci. Ale, co nějak nám uniká z dosahu a, řeklo by se, z naší denní kontroly, je právě ta "skutečnost".
Alespoň nám, lidem všedního dne tohoto světa- Nechceme tvrdit, že by to

24

byla novinka zcela nová. Se "skutečností" i v minulosti byly svízele.
Máme však za to, že se nekonečně zvýšily.
Dobře se nám dříve chodilo na zemi. Sebevědomě jsme si vyšlapovali
a vesele a hrdě zvonily při každém kroku ostruhy na podpatcích našeho života. Zvonily a řinčely, že's neslyšel večer klekání a ráno pozdvihování.
Kolik bylo zákonů! A všechny platily, denně jsme se o tom přesvědčovali a dychtivě brali tužku do ruky a se ujišťovali, jak vše
souhlasilo. Jak vše bylo pochopitelné! Jaký souhlas mezi člověkem a
přírodou. Jaká totožnost mezi zákony světa a zákony člověka! Nemohl
jsi nemyslet na Stvořitele.
A přece: byly věci z "onoho světa", na které jsme přestávali myslit, o nichž se nám zdálo, že je přestáváme potřebovat a které jsme
odmítali. Nyní tušíme, že tak se dělo bud' z "nedostatku času" či z pocitu překypujícího rozvoje. A ť tak či onak: příroda s námi hrála
otevřenou hru, my vášnivě hráli či přihlíželi a přicházeli k ní blíž
a blíž. Příroda bezelstně dávala a my brali. A platili jsme láskouMužové veršů za nás pověděli, co všechno jsme měli rádi. "Pravda mimo nás", denně odkrývaná a poznávaná, byla chlebem života. Stala se
kredem, morálkou, za níž se otvírala, vírou oživená či jen zející, věčnost.
Něco se změnilo ze dne na den? Ze dne na den zmizelo všechno to, co
dávalo životu jistotu, naději a slibovalo dát i víru? Příroda zavřela své
brány, přestala dávat či přestala dávat bezelstně? Není již pravdy " o d
věčnosti do věčnosti"?
Ano a ne. Pro každého z nás ano a ne.
Něco, co měli jsme za pouhou myšlenku, za nej vymyšlenější myšlenku, nápad, co se zrodilo v hlavě člověka či my mysleli, že se tak
stalo, jednoho dne ožilo. Nabylo existence. Dokonce existence velmi
pádné. To byl náraz.
Zprvu to byla jen docela obyčejná hypotéza, jako jedna z mnohých. Jako každá jiná, něco vysvětlila, něco ne. Co nevysvětlí jedna,
vysvětlí druhá, tak jsme si říkali. Atom. Takových slov již bylo. Dokonce slovo tak málo originelní. To přece již staří . . . Atom však
tvrdošíjně zůstával na scéně. Zůstával a k němu přidružovala se j rnóna
nová: elektron, positron, proton, neutron. Řada nekončí. Komplikovaná
teorie, jsme si mysleli- Jako ty nebeské kruhy a patrně stejně platná.
Hypotéza je hypotéza a pravda je pravda. To jsme ještě tančili s ostruhami. Pak přišly číslice. Prý " t o " změřili. Četli jsme čísla. Stejně malá
jako přesná. Viděli a nevěřili. Hypotetické dedukce, jsme si říkali.
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Mluvila z nás minulost. Pak léta klid a po klidu výbuch. Řeklo se
atomový.
Čemu že se nyní říká pravda? Shoda představy se skutečností. Již
dávno ne. V ž d y ť : abys poznal skutečnost, musíš prý vzdát se představy o ní, tedy toho, co platilo přece nám za skutečnost. Se skutečností? Kde je skutečnost? Jaká je skutečnost bez představy? Hypotéza,
idea, myšlenka, cifra, energie, nic.
To již není otevřená hra, kterou příroda nám nabízí. A za tajuplnost jich darů již neplatíme láskou. To již není otevřená hra, kde
vše je nepředstavitelné, nepochopitelné, krom, zatím vždy, hrůzného
výsledku. Kde slovo a myšlenka vytváří vesmír a pravdu.
Nevíme, kdo první počal účtovat s minulostí. Či věda, odstranivší
absolutnost pravd Euklidových a Kantových a představu podřídivši potřemám vědeckým, či my první počali pochybovat o věcech podobných
Desateru a kategorickému imperativu a "vzali svůj osud do svých
rukou" tak vášnivě, že stali jsme se ochotnými již pro prostý prožitek
toho opustiti "cesty boží" a je opustili. Kodifikace pravd vědeckých
(Euklid) a mravních (Desatero) je příliš nám vzdálena, než abychom
mohli cokoliv odvážit se říci s platností, jak se výstižně označuje, "ex
tunc". S hlediska dneška můžeme však pro sebe uvažovat, že, pakli
se navzájem jistě nepodmínily, tož vyplynuly zajisté z týchž živelných
potřeb, byly výrazem téže přirozenosti, pily z téhož pramene. Obě byly
již od počátku považovány za absolutní, neměnně platné, transcendentní. Obě byly přirozené, výrazem lidské přirozenosti, zakotveny v
člověku. Obě od člověka a podle jeho pravidel vedly do nekonečnosti,
vědecké i náboženské. Tato přirozenost, přiměřenost a congruence
transcendentna s člověkem byla proklamována Starým Zákonem přímo
(Bůh stvořil člověka k obrazu svému - což dopouštělo, ve sféře filosofické, i opačné čtení, pokud jde o autorství "obrazu"), ve vědě uznanou absolutností euklidovských axiómat a tím vyloučení jiného názoru.
A dále: Euklidovy axiomy i Desatero problémy člověku přibližovaly, dávaly mu možnost, aby je vyřešil pro svůj okamžik definitivně,
třeba ve vědě často jen potencionálně. To neznamenalo, že vše bylo
vždycky vyřešeno a dořešeno: znamenalo však jistotu, že bude-li vyřešeno, stane se tak v souhlase s přirozenými předpoklady a vlastnostmi člověka. V tom tkvěla jejich absolutnost a věčnost a odtud klid a
jistota, kterou přinášely člověku.
Staletí a staletí lidstvo jimi či tuchou jich žilo. Byla to pevná dvě
útočiště pro potřebu člověka po "absolutnosti". Absolutnost stala se
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více či méně ujasněným majetkem všech. Jeden ji nalézal v náboženství, jiný ve vědě, jiný v obou. Lidstvo je přijímalo spontánně,
vždyť byly k "obrazu jeho".
Byly boje mezi vědou a tou či onou formou víry. Nebylo jich mezi
vědou a vírou a máme za to, že ani nemohlo jich být.
Euklidovy axiomy a Desatero přestaly být, čím po více jak 20 století byly. Přestaly být absolutní, přestaly být absolutní mírou, zachovávajíce svou existenci jen "na širší základně", z dopuštění ne absolutna, nýbrž něčeho jiného, o čem mnoho ještě nevíme. Jak se to
stalo a kdo začal? Pomiňme "vzájemnou závislost sociologických jevů". Skutečnost, že vývoj postihl obě současně, dovoluje myslit na
společný pramen. Tam se musilo něco změnit.
Pokusme se sestoupiti, bude-li nám možno, hlouběji k pramenůmO Euklidovi a o všem, co na něm bylo postaveno, jsme řekli, že jeho
axiómata odpovídala přirozenosti člověka a poskytovala člověku klid
a vnitřní bezpečnost. Co to znamenalo, že odpovídala přirozenosti? Přirozené, od přírody tedy neměnné - to byla jedna tvář, jíž jsme zvykli
říkat absolutnost. Ano, k "obrazu své přirozenosti" stvořil si svět svého
vědeckého poznávání. Nejen, že přirozenost stala se mírou a podmínkou světa mimo nás, nýbrž položila poznání také absolutní meze, za
nimiž byla víra, také jako projev pokory, zrozený z vědomí omezenosti člověka. Tato věda neotevírala víře dveře z kurtoasie, nýbrž v poznání, že přirozenost nás omezuje a že toto omezení končí zánikem jejím, tedy životem. Toto spětí "přirozenosti člověka" a "poznáním" a
"životem", vyplynuvší z poznání absolutních hranic lidských možností,
bylo základem dualistického pojetí světa, bez něhož není ani morálky,
ani náboženství.
Moderní věda odstranila tyto absolutní předpoklady vědy, víry a
morálky minulých staletí. Pokud jde o minulou vědu, stalo se tak prostředky exaktními. Pokud jde o tradiční náboženství a morálku, radikálním odstraněním jejich předpokladů.
Kdežto stará věda považovala přirozenost lidskou a vlastnosti z ní
plynoucí za podmínky a hranice poznání, nová věda prohlásila je za
nerozhodující a leckdy prakticky za zábranné. V tom nešlo jen o
abstraktní a filosofické úvahy o trancendentnosti a imanentnosti, nýbrž
o vědu, vědecká fakta, zde, na tomto světě ověřovaná a ověřená. V
sázce byl člověk.
I zde pokusme se, bude-li možno, sestoupiti blíže k pramenům. Řekli
jsme, že stará věda položila absolutní hranici svému poznání pod-
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mínkou jeho přirozenosti, a ,poněvadž tato přirozenost je spjata se životem, položila možnost něčeho jiného až na tuto mez. Tato koncepce
dopouštěla či přivodila mravní pojetí světa, rozdělení na svět smyslů
a svět nadsmyslný či morální. Svět nemohl být jiný než smyslový,
a vše, co prostředkovaly smysly, bylo z tohoto světa. Přirozenost nadpřirozenost. Co nebylo přirozené, tedy nebylo smyslové, bylo nadpřirozené. Jen dobře-li uvážíme samozřejmost, zákonitost a apodiktičnost, s jakou jsme slova přijímali, pochopíme zhuštěně a téměř
abstraktně, co vzalo novou vědou za své. Neméně, než tradiční přirozenost a nadpřirozenost, smyslovost a nadsmyslnost ve smyslu vědním
i mravním.
Smyslovému poznání odňata absolutní platnost a prohlášena za specielní případ vědeckého poznání mimosmyslového. Tím odstraněny
absolutní hranice poznání, tradiční vědou položené přirozeností člověka, odstraněny hranice mezi světem smyslovým a nadsmyslným, přirozeným a nadpřirozeným a všechny tyto pojmy prohlášeny za velmi
omezené důležitosti. Z rozdílu absolutního, zásadního a kvalitního mezi poznáním a nepoznatelností učiněn rozdíl relativní, podružný a kvantitní, odstraněn pojem absolutní nepoznatelností, jenž nahražen pojmem
"dočasné nepoznanosti". Překonání podmínky přirozenosti poznání
oprostilo vědu od jakékoliv absolutní, transcendentálni hranice.
Věda začala poznávat absolutně, mimo člověka a jeho přirozenost.
Takové jsou nové perspektivy.
(Máme za to, že souvislost dovolí pojmouti tuto "absolutnost" v
náležitém smyslu.)
V ohledu náboženském nová věda odstranila možnost dualistického
pojetí světa, tuto podmínku jakéhokoliv náboženství a zvlášť podmínku křesťanského názoru světového. Tím nemá být řečeno, že monismus dekretovala nebo přímo či nepřímo zastávala. Je to jen prostý a
nutný důsledek. Znamená, že duchovní předpoklady, z nichž nová věda vzešla, vylučovaly možnost spontánnosti takového názoru. Jaké
jiné hranice měla tradiční věda, než smyslovosti? A jaké jiné zbyly
pro vědu, jež proklamovala poznání mimosmyslového? Když novou
vědou se poznávalo, co tradiční věda kladla za absolutní hranice svých
možností, za hranice světa monistického, kde jsou předpoklady pro
dualismus ?
Pakliže, konec konců, z konečnosti života se zrodilo náboženství,
morálka, tedy dualistický názor na svět, pak nová věda jeho význam
změnila odňavši mu možnost těchto důsledků.
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Vždyť život znamenal souhrn přirozených vlastností člověka, jeho
přirozenosti "z tohoto světa". Znamenal touto přirozeností poznávat,
poznávat touto dočasností. Náboženství a morálka, to je víra v duševnost či duchovnost časem neobmezenou. Zde základ dualismu. "Absolutní" poznání je duchovní, ne přirozené, leckdy nepřirozené. Člověk
nemá jiného antagonismu, než duch - přirozenost. Poznáním duchovním, absolutním, člověk duchu předal slovo na tomto světě, prohlásiv
poznání tradiční, tedy smyslové a přirozené, tedy také "za života", za
případ specielního poznání duchového.
Jestliže tedy duch, nejen koncem života, nýbrž i v tomto přirozeném
světě, dovede popřít přirozenost, třeba jen v určitém úseku, a dovede poznávat duchovně, jakou zásadní změnu může přinésti popření
této přirozenosti definitivní? Konec života, který byl oknem k náboženství i morálce, přestal být předělem v tomto smyslu důležitým.
Když potencionálně všechno můžeme poznati, jaký je svět v protikladu k tomuto?
A zde je právě mravní utrpení našeho věku.
Náboženství vstoupilo do věku liberalismu a industrialismu s touže
dogmatikou a liturgickou výzbrojí, jakou je vybavila první století naší
éry. Mnoho z této výzbroje ztratilo svůj věroučný účinek kritikou vědy,
nicméně zůstalo v oficielním rejstříku církevním. Symbolizování dřívějších faktů s jedné strany usnadňovalo víru tak, jak byla církví předkládána, s druhé strany však nemohlo zůstati bez vlivu na pevnost celé
dogmatické a liturgické stavby. Byly ovšem vědou a jejími argumenty
otřeseny články, které napotom ani symbolisací zachráněny být nemohly
a formálně zůstavše v původní své váze a doslovné platnosti, působily
značné rozpaky u kritických věřících. Tehdy to nebyl rozpor mezi vírou a vědou, nýbrž mezi vědou a církevním náboženstvím. Odtud náboženský pesimismus, který hledal útočiště ve víře bezprostředečné, či
hledal a nalézal jistotu v důvěře a optimismu, jež přinášel denní život
a úspěchy lidstva v oboru vědy.
Pakli tradiční věda 19. století otřásla leckterými dogmatickými náboženstvími, nová věda vztáhla ruku po základu víry vůbec. Zahrnula do
své domény svět mimosmyslový, odňala víře pojmy věčnosti a nekonečnosti, ponížila přirozené vlastnosti člověka, jež označila, se zřetelem na
rozsah svých úspěchů, druhotně důležitými. Problematiku světa "zlineárněla", absolutní zrelativisovala. Našla fysický princip světa tak
jednoduchý, téměř jen symbol, že tento ani po dalším vystvětlení netoužil a ve své téměř symboličnosti ani je nedopouštěl.
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To podstatně člověk prožívá, chce-li povýiiti své myšlení k víře.
A co za to věda člověku nabízí v této chvíli? Vzala mu důvěru ve
smyslu a poučila ho, že skutečný svět vypadá tak, jak si nepředstavuje
a ani představit nemůže. Vzala mu nekonečnost a řekla mu, že nekonečnost nic není, poněvadž "ve skutečnosti" svět je konečný a nekonečnost
je jen lokální potřebou smyslů. Že čas, který pro nás byl symbolem
věčnosti, není také absolutní a je podmíněn velmi fysicky. Že, prostě,
je mu dáváno vysvětlení světa a jeho podstaty, které je jemu cizí, jemu
a jeho přirozenosti, a které přesto je správné a správnost dotvrzována
úspěchy vědy. Že prostě bude se musit připravit na vědecký výklad,
který nebude přirozený a který bude musit přijmout a s ním se vyrovnat.
Cítíme, že takováto věda nemůže poskytnout člověku radost a uspokojení jeho duchovním potřebám.
Tato analýza dneška může být nazvána pesimistickou. Je, není-li
jím dnešek. Že důsledky změněných linií vědy jsou přeceněny: jsou,
pakliže naše doba nežije v hlubokém otřesu. Že změny vědeckých axiómat nemohly ovlivnit masy, jich morálku a náboženství. Tato otázka
by mohla být předmětem samostatného studia.
Ano: Skutečnost, kterou dokazuje nová věda, nám unikla a pravda
o ní se vymanila z naší kontroly a také z možnosti naší potřeby. Pravda
v živém smyslu se stala privilegiem vědecké aristokracie, která nám ji
předkládá. My ji přijímáme se všemi nám nepřirozenými předpoklady
v duši pokořeni, že dáváme svou přirozenost za vědecký poznatek,
který nám nedává ani dostiučinění, kterou živá pravdivost sebou přináší. Pravda vědecká bere na sebe charakter pravd zjevených.
Je podivné, že totéž se děje s pravdami společenskými. Je podivné,
že firmamentem víry hvězdné noci naše pohledy se propadají do
zamlženého oceánu číslic a rovnic?

NA NÁVŠTĚVĚ U JOSEFA MARTÍNKA
Aurelie Jeníkova
V Martínkově domku, obklopeném písčitou zahradou s kaktusy, jsme
se seznamovali nad skleničkou tequily, která měla ochladit 120 stupňů
horka kolem nás. Přítulný pes oživuje prostředí, šest koček se stará o
vyčištění okolí od škorpionů a jiné havěti, které se tak dobře daří v
horku pouště. Po stolech, stojanech, v policích knihy, noviny a časopisy
z mnoha států amerických, z Kanady, Anglie a Belgie, v kterých byly
otištěny jeho básně-
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Poslouchala jsem se zájmem, když můj hostitel vypravoval o svých
začátcích a prvních úspěších. České verše psal od svého mládí, ale do
tisku dávál jen věci politické, epigramy. Obával se prý, že kdyby byl
v amerických krajanských listech tiskl i lyriku, byl by ztratil "political
face". I dobří přátelé, obával se, by byli kroutili hlavami a říkali:
"Joe se zbláznil."
Jeho první báseň v anglickém jazyce byla otištěna v roce 1954 - to
už Martínek začal pobírat Sociální pojištění. Když pronikl do veřejnosti svými verši psanými anglicky (za což prý sklidil od komunistů
přísnou kritiku, že prý je špatný vlastenec, protože asi opovrhuje
mateřštinou), se přišlo na to, že i jeho české básně "za něco stojí".
Tak od těch dob začal posílat do tisku i verše české.
Básník mi pověděl o své dvoujazyčné inspiraci: "Když mne napadne
verš česky, dokončím jej česky, když zabere nejdřív angličtina, tož
anglicky . . . V angličtině, chudé na rým, odškodňuj i se aliterací, zvlášť
v těch krátkých slovíčkách, která telegrafují fakta a emoce, a v češtině
si zas rád hraji se zázračným českým slovesem, kterému je dnes
tolik ubližováno."
V Martínkově poezii nemá místo žádná intelektuální nepřirozenost.
Je to poezie bez záměru a bez afektace a přece se nenechává unést
do rozmazanosti výrazu. Ale ani jeho jednoduchý záznam není banální.
Některé básně znějí lehce, ale víme, že nejsou jen nahozené v tvořivé
horečce; básník měl čas usednout, dívat se a prožít.
"Zrníčka písku v poušti,
jen kuličky navlečené
na růženci času,
na nichž přepočítáváš
věčnost
které se nedopočítáš
na růženci času,
"Jak píšu?" opakoval na mou otázku. "Ani sám dobře nevím. Snad
abych si ulevil". Ano, některé básně říká tichým hlasem, jakoby uvažoval pro sebe: "Tuhle noc zas s hvězdičkami prosedím do rána . . .", aby
uvažoval o všem "co žil i nedožil".
Žije sám, ale ne osamoceně. Jeho poušť kvete, jeho život má náplň.
Své náměty čerpá hlavně ze svého okolí. Zachycuje obrazy ze svého
prostředí, reaguje na to, co vidí, ale zabarvuje, co vidí svými dojmy a
náladami. Poušť je mu neustálou inspirací a uvádí jej do lyrické nálady:
"Západ boří se do obzoru
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v závrati barvy . . .
A ten, co v milionech let
dal v útrobách země
utuhnout krystalům drahokamů,
opakoval ten div
v minutkách západu
na nebi Arizony."
Poušť není pro něho něčím stále stejným, vidí v ní neustálé změny.
Jednoho večera "tma se nepřivalila . . . jednou vlnou", ale "jako mořský příboj sestupovala po stupních vln několika a teprve devátá vlna
den zabila." Nebo vidí, jak "západ žhavým koštětem zametá stopy
dne" a "z otevřené peci nebes zlatý přiboj bije do ostrůvku obláčku . ."
a pak "bosou nohou stoupá jarní noc a studeným palcem zašlapuje
poslední oharky dne." Poušť není mrtva. "Nitky dálek si spřádá a
přádénky neviditelnými obzory posouvá-"
Jeho poezie je svěží, i když jedná o vedru!, a jeho imprese jsou plny
delikátních vjemů krásy. Svým způsobem vyjadřování nemá v úmyslu
upoutávat záměrnými efekty, ale právě proto získá čtenáře, který cítí
upřímnost sdílení.
Ač je zasazen trvale ve své poušti, o které snil jako hoch, přece nezapře touhu po domově a oloupává "jablíčko vzpomínek na rodný
kraj"; malý, lety opotřebovaný oblázek, který našel v pohoří Rinconu
jej ve vzpomínce převedl k labskému břehu u Poděbrad, a most v
Coloradu si pojmenoval Karlovým mostem. " A proč n e ? " ptá se v
básni "Můj Karlův most":
"Však jsem tu v poušti už
pokřtil všechno co je moje.
Dal jméno svému psu
i své kočce
a svým větrům, mým mazlíčkům
v nebi Arizony.
A i ten most je můj,
můj, můj."
Některé jeho krátké básně mají příchuť čínské a japonské poezie. Přiznává se v podobné básni, že byl ovlivněn japonskou haikou a proto
"dnes ráno nemohl se na své hory dost a dost vynadívat čerstvou
pavučinou". V některých básních o lidech mi připomíná amerického Edgar Lee Masterse. Jiné básně jsou psány stylem moderní impresionistické lyriky a jsou půvabné. (Nocturmo, Měsíční duha a jiné.)
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Je si vědom faktů dneška a představuje si, kam svět míří a uvědomuje si budoucí vývoj světa. A přece:
"Ale hlavní fakt této noci
je úplněk,
zaklínač lásky,
důvěrník mladých snů
utěšitel mladých fantasií
a skladiště resignací
srdce, jež vychládá.
Zní včerejškem i dneškem, ale i zítřkem.
" V poušti jako v křišťálové kouli
vidíš do dnešků i zítřků
a přiložíš-li ucho k zemi
uslyšíš i hlasy
až z jiného kontinentu.
A tak "slyší hlasy" i z domova, kam by "tak rád donesl hrst svobody . . . " a nezapomníná: "Když venku bratři ještě ve jhu
v sebe se zarýt smíš?"
Fakta Martinkovy životní dráhy jsou dostatečně známa. Ve svém
trvalém domově v poušti vidí splnění svých chlapeckých snů, vzbuzených čtením historek z amerického západu. Už jako hoch se rozhodl, že se tam dostane - a po padesáti letech se jeho touha splnila.
"Může být něco krásnějšího, než dožívat poslední svá léta v pohádkovém kraji snů svého mládí?" ptá se.
Při příležitosti uveřejnění jeho Listů z deníku, kterými pilná edice Sklizeň uctila básníkovy sedmdesátipětileté narozeniny, panu Martínkovi přejeme, aby tato jeho krásná sbírka nebyla jen kvetoucí
agave, ale aby mohl žít svůj pozemský sen ještě mnoho dalších let
v dobrém zdraví a síle, a dovolil nám jej s ním sdílet prostřednictvím svých básní - květů vykvetlých sice v arizonské poušti, ale z bohatství půdy jeho srdce.

ÚČAST ČECHŮ NA OBRANĚ UNIE
Z A OBČANSKÉ VÁLKY
Jaroslav F.

Chmelíček

Spojené státy vzpomínají v těchto letech stého výročí různých
událostí a bitev Občanské války. Čekal jsem netrpělivě, zda naši
písmáci nebo odborní dějepisci aspoň zavadí o účast Čechů na
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tomto důležitém úseku amerických dějin a sepíší doklady, aby neupadly v zapomenutí. Čekal jsem však marně, a proto se pokouším
v těchto řádcích konstatovat některé skutečnosti, jež by snad později mohly posloužit budoucímu historikovi, zvláště onomu, který jednou sepíše dějiny naší větve v Americe, od počátku až do
přítomnosti.
Není mým úkolem opakovat známé skutečnosti, které vedly k
odtržení Jihu od Severu a k zahájení Občanské války o samu existenci Spojených států. Stačí, řeknu-li, že v roce 1860 se konaly presidentské volby, v nichž napětí mezi Severem a Jihem vyvrcholilo.
Stát Missouri - v jehož městě St. Louis byla kolébka Jednoty
československých spolků v Americe - patřil k státům otrokářskýmVenkov přál Jihu a v St. Louis sympatie občanstva byly rozděleny.
Domácí živel hlasoval šmahem proti Lincolnovi, kandidátu protiotrokářské strany republikánské, založené tři měsíce po vzniku původní složky Českoslovenkých podporujících spolků. Pro Lincolna
hlasovali většinou přistěhovalci, mezi nimiž byla silná obec německá a česká.
Na jaře roku 1861 vypukla Občanská válka. První výstřely padly
12- dubna 1861 při přepadu tvrze Sumter v přístavu Charleston
jižními vojsky.
Válka za udržení celistvosti Unie našla Severní státy nepřipraveny, nebylo ani dostatek válečných potřeb, ani dostatek vojska.
Proto vydal president Abraham Lincoln provolání, aby dobrovolníci
se přihlašovali k vojsku. Požadoval 75.000 a doufal, že za tři měsíce
bude po válce. V čemž se ovšem zklamal, neb bratrovražedná seč
skončila teprve po pěti hrozných letech. Od vyhlášení proklamace
hrnuli se občané k odvodu do republikánské armády a sestavovaly
se setniny, které vedli vysloužilci z evropských armád.
Jižní státy byly připraveny na válku mnohem lépe, chystaly se na ní
hned od podzimu, kdy byl zvolen Lincoln presidentem. Válečné potřeby byly stále tajně dopravovány na jih.
Dějiny jasně dosvědčují, že sympatie české osady st. louiské,
jako téměř všech českých přistěhovalců v Americe, byly na straně
Severu proti otrokářskému Jihu, pro Unii a proti Konfederaci.
Ve 22. pluku v Iowě sloužila též česká setnina, a česká setnina
byla i v 36. pluku wisconsinském. Pod prapory Unie se hlásili dobrovolníci z Detroit a ze Saginaw v Michiganu, z New Yorku, Baltimoru, Clevelandu a z jiných osad.
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Město St. Louis v Missouri utvořilo českou setninu, která čítala
46 mužů a scházela se v hostinci "U Kašpara" (Kašpara Rotha).
Celou polovinu mužstva tohoto dobrovolnického sboru tvořili bratři
Československých podporujících spolků.
10. května 1861 unionisté předešli očekávaný přepad městské
zbrojnice Jižany a sami udeřili v příhodnou chvíli na tábor Jackson,
kdy tam nebyl nikdo z velících důstojníků, takže překvapená posádka asi 800 mužů se vzdala bez boje. Tím nabyla Lincolnova
strana v Missouri rozhodné převahy, a v senátu byl poražen návrh
na odtržení státu od Unie. Většina gardistů byla zařaděna brzo
do druhého pluku missourské pěchoty.
V seznamu důstojníků, sloužících v Uniové armádě, v němž se
tvrdilo, že to byli Maďaři, nelze přehlédnout taková nemaďarská
jména, jako John T. Fiala a Anton Pokorný. Druhý z nich byl
jmenován majorem osmé a podplukovníkem sedmé newyorské
pěchoty.
S pýchou mohou chicagští Čechoslováci poukázat na fakt, že
jejich prvním klubem (1860) byla vlastně vojenská organisace, nesoucí jméno Slovanská Lincolnova střelecká setnina. Několik jejich českých členů odstoupilo před povoláním dobrovolníků do
služby, načež jméno klubu pozměněno na Lincolnovu střeleckou setninu. Geza Mihaloczy byl podle jedné verse Slovákem, podle druhé
(Pivany) Maďarem, a pamatuje se na něho jako na jejího organisátora. Zemřel smrtí vojenských hrdinů na bojišti a jest pochován v Chattanooge.
Tento muž byl roku 1848 rytmistrem v uherském vojsku, avšak
po revoluci prchnul do Ameriky a žil mezi Čechy v Chicagu. Tak
zaznamenal Josef Čermák v roce 1889. V únoru 1861 byli zapsáni tito členové do "Slovanian Lincoln Rifle Company": G. Michaloczy,
Filip Ferdinand, Josef Dvořák, A. Kovata, Josef Ferdinand, Fr. VPetron, Jan Mendlík, Alois Uher, Frank Novák, Josef Kyšperský,
Josef Soukup, Jan Talafous, Fr. Kukla, Prokop Hudek, Jan Vrabec,
Václav Kohout, Fr. Smola, Anton Havelka, Jan Staněk, Karel Soukup, Ferdinand Antonín, Fr. Příbramský, Eduard Kafka, Josef Fišer,
Fr- Zirman, Aug. Kučera, Jan Martínek, Joseph Novák, Josef Horn,
Josef Havlík, Jan Řeřicha, Martin Moravec, J. Novák, Alb. Kubíček,
Josef Kabrna, Jan Slavík, Jan Wolf, Ant. Mach, Fr. Žabokrcký, Jan
Salomon, Nikodém Tábor, Josef Střádal, Josef Adámek a Frant.
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Pavel. Svá cvičení setnina konala v místnosti Antonína Máchy na
rohu ulic Canal a Randolph.
Podle dokladů byl to první vojenský sbor, který v nastávajícím
zápase mezi dvěma polovicemi Unie byl povolán z Chicaga k činné
službě. Mnoho Čechů k vůli svým rodinám zůstalo doma, takže setnina
byla nucena doplňovat své řady cizinci. Proto z jejího názvu vypadlo slovo "Slavonian" a zůstalo pouze "Lincoln Rifle Co." Tento
sbor opustil Chicago 16. dubna téhož roku a bylo v něm 12 Čechů21. července 1861 došlo v bitvě u Bull Run k opravdovému krupobití kulí. Na straně Jihu u Bulľs Run bojoval Jakub Hanzlík,
který byl vzat k vojsku v New Orleansu. "Když jsem po bitvě u
Bulľs Run jel přes bojiště," praví jmenovaný ve svých zápiscích,
"bylo toto mrtvolami tak poseto, že při každém kroku musel můj
kůň po nich šlapat".
Jak mnoho Čechů vzalo na ramena pušku k obraně Unie, nelze
říci, neboť výplatní listiny neuváděly národnost svobodníků.
Na Českém národním hřbitově v Chicagu na památku
účasti na velkém vojenském zápase byl postaven pomník.

české

Pokud bylo možno zjistit, žádný Čech v Uniové armádě neměl
vyšší hodnost než Adolph B. Chládek, narozený v roce 1838 ve
Vamberku, v orlickém kraji, který zemřel v Chicagu v roce 1887.
Sloužil s devátou wisconsinskou pěchotou a záhy byl povýšen na
podporučíka. S počátku byl přidělen k štábu generála Shefielda a
později sloužil pod generálem Weirem.
Jsem přesvědčen na základě skromného materiálu, jež mám k
disposici, že američtí Češi poslali značný počet svých synů k vojenské službě na obranu Unie- Přesný počet nebude asi nikdy zjištěn. Zdá se, že Iowa dala Uniové armádě 29 mužů, Wisconsin 26,
Maryland 19, Illinois 13, Michigan 10, atd. Jižní státy s českým
obyvatelstvem v tu dobu (Texas a Lousiana) možná také měly zastoupení v konfederační armádě. Jest známým faktem, že zakladatelé
nynější Jednoty Československých spolků v Americe, jak jsem již
podotknul, přihlásili se do uniové armády na výzvu presidenta
Lincolna.
Mnoho životů a krve se obětovalo, aby se Amerika těšila
které užíváme v plné míře a které někdy si ani nevážíme,
domnění, že svoboda je trvalá. Ale svoboda se musí znovu
dobývat, abychom si jí vážili a nedívali se na ni jako
samozřejmého.
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svobodě,
v lichém
a znovu
na něco

Rozhovory a polemiky

O PÍSNI KDE D O M O V MŮJ?
Hymna "Kde domov můj" je stará 333 let, zpívali ji naši pobělohorští .
exulanti ve Slezsiku v roce 1632. Tento objev jsem učinil při studiu mate- '
riálu pro můj román z třicetileté vojny "Země krvácí - země kvete", psaný ve štokholmské věznici v roce 1943. Mezi 850 knihami a prameny dostalo
se mi tehdy do rukou objemné německé dílo Deutsche Kultur-Geschichte
z r. 1875. Tam v díle IV. se uvádí, že v "husitské kolonii" v Sacken,
Proppelaner Forstrevier v Horním Slezsku se zpívala píseň "Kde můj je
kraj, kde má je wlast . . " (uvedeno česky) s nápěvem zčela podobným
""jako "Kde domov můj". Že tehdejší exulanti v touze po ztracené vlasíFsT
zpívali"1fcatewacrpfseft- to je víc než přirozené.
Věděl to Škroup, když komponoval svou "Fidlovačku" před 130 lety?
Jeho potulný pěvec, který tam pěje "Kde domov můj" se nápadně vyděluje z
libreta i ze hry, jako kdyby tam nepatřil. A kolem pohnutého roku 1830,
jak známo, se vraceli z Německa domů různí potomci exulantů, přinášejíce
do vlasti nový vlastenecký tón. Je víc než pravděpodobné, že Škroup přišel s nimi do styku.
Vladimír Vaněk
O písni "Kde domov můj" jsem četl jiné dohady o tom, že u její kolébky
někde v pozadí stáli dva z největších Němců. Foukazovalo se na ideovoiu
příbuznost jejího textu s textem známé Mignoniny písně "Kennst du das
Land atd" z třetí knihy Goethova díla "Wilhelm Meisters Lehrjahre", které
bylo na počátku devatenáctého století v Praze známo velmi dobře. A posloucháme-li volnou větu z Mozartovy Sinfonie concertante E b (K. Anh.
9. 297 b), překvapí nás nápadná podoba krásné melodie s melodií naší
národní hymny. Je jisto, že když Škroup přijel jako jedenáctiletý ze své
rodné obce Osice pod Kunětickou horou do Prahy, znělo toto město Mozartovou hudbou, s kterou se Škroup později intimně seznámil.
Žádné umělecké dílo nevzniklo z ničeho, každé má své kmotry- Bylo by
zajímavo zjistit, zda Goethe a Mozart znali či aspoň mohli znát píseň,
o níž Vladimír Vaněk mluví.
Poznámka redaktora
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Beletria

MUŽSKÉ PENÍZE
Vilém, Gran Embustero
'Neodcházej. Dej mi moje diario!" volala Marie Ana a vyběhla
před rančo rozespalá, neupravená. "Dej mi moje denní tři bolívary,"
volala, držíc Francisca za kožené pouzdro těžkého koltu.
Francisco položil prst na ústa, na znamení, aby byla zticha a pokračoval v chůzi.
"Dej mi moje diario," volala, aniž by pustila z rukou pouzdro
revolveru. Ťapala bosýma nohama splaškami tekoucími uličkou mezi
ranči, podle Fransicova dlouhého kroku. "Ay de m í ! " bědovala, snažíc se rozepnout pouzdro a zmocnit se koltu.
Francisco svou těžkou rukou mírně se opřel o její rameno.
Uklouzla a klesla na jedno koleno. "Chci moje tři bolívary . . .
chci moje . . chci moje peníze," ječela.
Ranní slunce se vzepřelo do rosy. Lidé vycházeli před ranča a
usmívali se škodolibě. Muži rozkročeni, přehrabovali drobné mince
v hlubokých kapsách svých kalhot a ženy zimomřivě skládaly ruce
pod svá mohutná ňadra.
"Ještě dva bolívary, Francisco, ještě dva bolívary, dej mi ještě
dva . . . ještě jeden bolívar . . . ještě jeden bolívar mi musíš dát,
Francisco . • . "
Francisco a Marie Ana zašli za rančo na konci uličky, ale stále
bylo slyšet Marii Anu dožadující se svého diaria, postupně, jak
jí ho Francisco vyplácel.
Francisco a José, agenti městské policie, vstoupili do Portuguésova baru. Pili kávu. José se divil: "Je velmi tenká. Jak se mohlo
přihodit, že ses s ní oženil?"
Roxana, matka Marie Any, seděla na okraji postele. Pravila: "Peníze máš žádat večer, když jdete ležet. I když je to tvůj muž, za
postel musí zaplatit. To je jediná příležitost, jak z něj dostat peníze
na živobytí. Ráno, když potkává přátele, nedá ti ani cent.
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Ty jsi bílá a on je jako čertův trus. Jak se mohlo přihodit spřátelit se s tímhle tipem? Za tři bolívary denně, neuživil by kočku a
o tobě říká, že jsi hubená-"
Marie Ana se usmívala, aniž by otevřela ústa. Usmívala se se zavřenými ústy a pozvedla svoji tvář, jako v noci, kdy ji pozvedala,
aby ji líbal. Řekla: "Je velmi zábavné být zamilována."
"Ty j s i ? " otázala se Roxana.
"Jak je dobře, že on je on," mručela Marie Ana, "on je on, a já
jsem já. Bylo by velmi smutné, kdybychom na světě byly jen ženy."

ŽENSKÉ PENÍZE
Frasquita byla moje mujer (žena) a já jsem byl její hombre
(muž). Nikdy před tím jsem se neměl tak dobře.
Frasquita často navštěvovala svoji matku, jak říkala. Vracela
se za dva, tři dny domů, s náručí peněz. Svou matku velice milovala,
jak říkala- Její matka jí také milovala, jak jsem myslil, podle množství peněz, co mi dávala Frasquita na útratu.
Po odchodu Frasquity (Fanynky) pečlivě jsem okartáčoval prach
s ramen svého saka, štětičkou očistil krempu svého sombrera, pozorně uvázal stuhu zdobící můj límec do tvaru motýlka, přeleštil
špičky svých střevíců, takže se blýskaly jako ještěrčí oči, a jsa připraven k odchodu, jedním, nebo dvěma rozmachy opláchl jsem svoji
hladce vyholenou tvář. Osvěžen, cinkaje stříbrnými půldolary v
kapsách, kopnul jsem do dveří Portuguésova baru, až bar i Portuguéz se vzrušili.
Tak to chodilo už dlouho, hned jak jsem se přistěhoval k Frasquitě před třemi týdny. Polovici týdne pobýval jsem u Portuguése
a zbytek vyspával. Chlapi v baru si hryzali ucouraná vousiska bez
poznámek. To co jsem viděl, byly jen bezhlesné pohyby sanic a
poskakující ohryzky. To co jsem slyšel, bylo vrzání vousů mezi zuby.
V těch dnech volával jsem do kuchyně Portuguésova baru: "Hola,
příteli Joe, kuchařská ozdobo Ameriky, po polévce vepřovou pečeni
se zelím, s dvojitou porcí knedlíků." Pro ukrácení, mezitím, popíjel
jsem rum. Uvažoval jsem, jak znamenitou věcí jsou peníze. Peníze Frasquity učinily ze mne pána. Přestal jsem se uctivě klanět
a zdvořile pocheohtávat nepodařeným žertům. Zásadně platil jsem
kovem. Můj půldolar chvíli se točil na desce nálevního pultu, dříve
než se rozezvučel v pádu.
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Ana byla nejlepší přítelkyní Frasquity. Bydlila o poschodí výše, hned nad námi ve třetím patře státního činžovního domu, ve
čtrnáctiposchoďovém lidském mraveništi. Kdykoliv při mém odchodu Frasquita mávala na rozloučenou s okna našeho bytu, mávání
se súčastnila též Anita, zachycujíc v odměnu část mých pohledů a
polibků určených Frasquitě. Kdykoliv odcházela Frasquita, mávajíc
na rozloučenou z ulice, okno Anity zelo nezájmem, zůstávalo prázdné.
Z temného pozadí bytu Ana hledívala upřeně za odcházející a teprve,
když viděla Frasquitu odjíždět v taxi, sestupovala se svého apartmentu, radíc mi co a jak při oblékání. Ona objevila prach na ramenech mého saka. Ona mne poučila, jak kartáčovat kalhoty. Nejen
na břiše a nad koleny, ale především obrubu nohavic. Ona dozírala
nad souměrností křidýlek mého motýlka a dotykem svých rukou
na mé tváři měřila délku mých vousů. Někdy jsem ji z žertu políbil
za ucho, někdy jsem ji pleskl otevřenou dlaní, což bylo zvláště veselé, neboť v našem prázdném bytě se rozlehalo ozvěnou. Za mé
přehmaty drtila mne pohledem.
Jednou, když Frasquita opět navštívila svou matku, vstoupila Ana.
Hned ve dveřích řekla: "Vypadáš, jako utržený od šibenice. Dej
mi svoji košili, přišiji ztracený knoflík."
Mně se nechtělo. Měl jsem už uvázaného motýlka a kdo to nezažil,
neví, co dá práce. Odpověděl jsem: "U nás se knoflíky nepřišívají.
Když něco nedrží na těle, tak se to zahodí. Frasquita mi koupí košili
novou. My na to máme."
Abych opět nemusil vázat motýlka, zaútočil jsem na zvědavost
Any: "Mám něco dobrého. Zavři oči a otevři ústa." Sáhl jsem mezi
encyklopedické slovníky a vytáhl tam ukrytou láhev anýzky.
Přesto Anita prosadila svoji. Musil jsem vydat košili.
Potom, když se sešeřilo, Ana mi svěřila, že mívá dotěrné přání
se opít. Ale opít se v klidu, bez bázně, aniž by byla nucena vrátit
se domů, aniž by šněrovala cestu, klopýtala a pletla nohama před
svědky. Chtěla se opít jen jedenkrát, ale podle své chuti a docela.
Anita se tázala: "Estoy borracha, ya? Jsem už opilá?"
"No, Ana, ne ještě tolik, jak si přeješ."
"Todavía no," opakovala, "ještě ne dost, abych měla odvahu ti
říci, co ti říci muiskn."
" 0 mně? 0 Frasquitě?"
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"Sí, hombre, acerca de tu mujer. Ohledně Fanynky, člověče."
Najednou řekla: "Eh? Supondrás lo que te habrá fastidiado, si
Fany fuera una mujer como todas? Předpokládáš, že by tě obtěžovalo, kdyby Fany byla takovou ženou, jako ostatní? Kdyby peníze,
co rozhazuješ, byly ženské peníze?"
"Que te importa? Co je ti do t o h o ? " odvětil jsem hrubě.
"Máš pravdu, que me importa, všichni žijeme pod vlivem blouznivých představ, do nichž druhému nic není. Frasquita své krátké potřeštěné lásce věnovala lesk svých očí, hebkost pleti, krásu, mládí,
zdraví. Co na tom, že jí patříš jen když jsi opilý. Vytrhla tě z asociace představ méněcennosti, aby sama do nich zapadla. Co ty víš,
jak těžko se vydělávají peníze na ulici. Třese se bázní, kdy prohlédneš její pohádku o bohaté mamince. Kohouti už o tom kokrhají."
V nitru jsem rozumoval: "Po tolika ústrcích, strádání a ponižování nastal zázrak. Nalezl jsem důstojnost, zvonil jsem stříbrňáky
slintavým ožralkům u nosů, cpal jsem se prasečí pečení, měl jsem
pěknou, chutnou mujer, měl jsem všecko, o čem kdy snily všechny
odstíny barevné kůže. Přestal jsem říkat: "Ta země mne pohltila,
z té země se nevrátím."
Uvědomil jsem si, že nejsem jedním z nich, že když celý svět pracuje, přemýšlí, tvoří a vynalézá, nemohu se opírat zády a jednou
nohou o sloup v Portuguésově baru, popíjeje. Každým dnem přibývalo mi síly a já věděl, že se vzchopím. Potřeboval jsem narovnat
páteř, aby budoucnost byla moje. K tomu jsem potřeboval čas.
Musil jsem se zbavit komplexu malosti, malomocenství. Musil jsem
rozlomit, zničit začarovaný kruh neúspěchů. A nyní tohle.
Rozkřikl jsem se: "Říkáš, že Fany je prostituta?" Zalykal jsem
se lítostí a vztekem: "Odejdi pryč, nebo tě zabiji."
Anita hleděla na mne udivenýma očima: "Proč, bandido?"
Uchopil jsem láhev se zbytkem kořalky: "Zabiji tě pro tvou řeč."
Stál jsem zeširoka, můj krok byl vratký. Blížil jsem se zvolna,
zatvrzele.
Konečně pochopila, že to není hra. Rozběhla se do ložnice, klíčem otočila v zámku. Skřípaje zuby, bušil jsem od dveří. Potom
jsem se podíval spárou v rozeschlých dveřích. Přivazovala prostěradlo na okenní rám. Tloukl jsem znovu, pak zase hleděl štěrbinouUzel prostěradla na okenním rámu se napjal. Domýšlel jsem se, že
Ana se zavěsila na prostěradlo. Znenadání uzel se rozpletl a zmizel.
Byl jsem vzrušen, nevšiml jsem si, že Frasquita již se vrátila
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domů- Zlehka mne odstrčila a svým klíčem vyrazila klíč trčící v
zámku zevnitř. Vstoupili jsme. Z ulice se ozývaly hlasy:
" T o j e Ana, pane strážníku, co bydlí ve třetím patře."
"Já ji viděl vyskočit z druhého-"
" T a si dala."
Aniž rozsvítila, Frasquita přinesla ložní prádlo a postel znovu přistrojila. V hale spatřila mou košili, knoflík dosud nebyl přišit. Navlékla nit do ouška jehly a hned nato se ozval dupot na chodbě. Policejní agente vstoupil, tázaje se: " T o j e vaše prostěradlo?"
" N o , seňor," odpověděla Fany, "moje prádlo j e jemné s vyšitými monogramy."
Agente nahlédl do ložnice, poděkoval a odešel.
" P r o č jsi to udělala?" otázal jsem se.
"Que sé y o ? Což v í m ? "
Zahleděl jsem se do tváře své mujer. Únava zírala z jejích mladých očí. Na rtech měla smutný úsměv Maří Magdaleny.
"Maminka umřela," řekla.

Dantova obrazotvornost je zraková. Jde o jinou zrakovou obrazotvornost než
mají moderní malíři zátiší: je zraková ve smyslu doby, kdy lidé ještě viděli
vidění. Byl to psychologický zvyk, byl to trik, na který jsme zapomněli, ale
tak dobrý jako každý z našich. My už máme jen sny a zapomněli jsme, že
zření - způsob nyní zůstavený jen slabomyslným a nevzdělaným - bylo kdysi významnějším, zajímavějším a ukázněnějším sněním. Pokládáme za prokázané, že naše sny pramení zdola: patrně tím jakost našich snů trpí.
Z eseje T. S. Eliota: Dante
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Kritické marginálie

Diskobolos jednou provždy
Dne 15. února byla vydána 5 centová známka: United States Centennial of the Sokols Physical
Fitness.
Není pochyby o tom, že to byla
událost radostná pro československé krajany v Americe a uznání
práce, kterou po sto let 250.000
amerických Sokolů pro tělesnou
zdatnost občanů Spojených států
koná. Dokonce i Prague News Letter z 9. ledna ve svém filatelistickém koutku udělal "výjimku" a
referoval "o vydání cizí známky,
která jaksi (!) souvisí s touto zemí a jejími atletickými tradicemi."
I v zemi Spartakiád tedy zabušilo nějaké oficielní srdce soukromou radostí nad úspěchem sokolské myšlenky v Americe.
Také SVU se samozřejmě raduje.
Avšak, nebyli bychom poctivou
Společností pro vědy a umění, kdybychom neřekli otevřeně, že kapka hořkosti tuto naši radost zkalila.
Proč bylo na této sokolské pamětní známce užito obrazu slavné
řecké sochy Diskobola? Diskobolos není symbolem pravé a plné
ideje Sokola. Navrhovatel známky
si zjevně nedal vůbec práci seznámit se s ideou Sokola. Skutečnost
je však ještě horší. V roce 1948 b y la vydána 3 centová pamětní znám-
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ka ke "stoletému výročí amerických turnerů, století zdraví (18481948)." A na této známce je malý
obraz diskobola, s nápisem: "zdravá mysl zdravé tělo". Oddělení pro
vydávání pamětních známek si už
tedy v roce 1965 nepotřebovalo lámat hlavu. Jeho navrhovatel sáhl do
šuplíku, vytáhl známku stoletého
výročí turnerů, ze století zdraví se
stalo století tělesné zdatnosti a sokolská známka byla hotova. Jen
diskobolos roku 1965 vyrostl proti
roku 1948, pochopitelně.
Takhle, snadno a rychle, by se
americké pamětní známky věru vyrábět nemělv.
Vratislav Bušek

Ještě k sokolské známce
Výbor pro vydání sokolské známky v Chicagu připravil celou akci
dobře. Těší, že se k ní připojily
všecky americké sokolské organisace.
Poprvé v historii své existence spolupracoval zde Sokol, český, slovenský, polský i jihoslovanský, a
nezáleželo na tom, zda to byl Sokol
původní, katolický nebo dělnický.
Na úspěchu celé akce nic nemění
ani skutečnost, že -ačkoliv se opatřilo americkým poštám několik desítek návrhu známky, také od malířů K. Sokola, Heřmanové, Lněničky, Stříbrného, Hladíkové, L.

Sokolove a jiných - byl přece vyvrán návrh objednaný od amerického komerčního kreslíře N. Todhuntera z Nového Yorku, který užil
fotomontáže sochy zhotovené podle
Myronova Diskobola a věnované
před léty italskou vládou americkému ministerstvu zahraničí, před jehož budovou ve Washingtonu stojí.
Ministerstvo pošt bohužel nevypsalo veřejnou soutěž, očekávalo se
však přece, že přihlédne k dobrovolně předloženým, modernějším a
původnějším návrhům. Vždyť stejný nákres naleznete již na známkách, vydaných k Olympijským
hrám v Los Angeles, v roce 1932!
Neobvyklou je jistě také okolnost,
že navrhovatel známky je současně
členem Stamp Advisory Committee,
jehož úkolem by mělo být návrhy
po věcné a umělecké stránce posuzovat a doporučovat, nikoliv je dodávat.
Je zde příležitost i pro výtvarníky
SVU, aby sami nebo ve svých stavovských organisacích uplatňovali
požadavek zásady veřejné soutěže na
návrhy známek a tak přispěli podstatně k zvýšení umělecké úrovně
příštích amerických známek.
pž

Výstava Jana Špály v Paříži
V listopadu m.r. měli jsme možnost vidět v Paříži bílou vránu z
Československa. Myslím tím malíře,
který se snaží o uznání svého umění
ve Francii a uspořádal soukromou
výstavů svých obrazů, kreseb a grafických prací v jedné pařížské galerii. Je to mladý malíř Jan Špála,
syn zvěčnělého malíře Václava špály.
Jan Špála, kterému je asi 43 let,
získal u svého otce první a neoce-
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nitelné lekce malířské, studoval pak
na Umělecko průmyslové škole a
poté na Akademii, zejména ve speciálce prof . Baucha. Být synem
slavného otce, který poznamenal
svou vlastní notou celou část našeho moderního umění, není lehká věc.
a mladý Špála cítil tuto tíhu od
svých učednických let až po vlastní
dozrávání. Nemohl se přirozeně zbavit typicky rozmáchlého způsobu
malování svého otce a též jeho jedinečného způsobu kreslení štětcem
s čínskou tuší. Ve svých krajinách
je ovlivněn malířskou technikou svého otce, ale snaží se dát jim zcela
odlišným koloritem jiný ráz. S rostoucími lety a zkušenostmi vyzrával Jan Špála na umělce, osvobozujícího se z područí otcova talentu.
Zvolil si malebné skalnaté krajiny
v prachovských a jičínských skalách a na Turnovsku, a v poslední
době též krajiny s vodou, vodní
přehrady u Lipna, na Písecku a
jinde. Zde vykazuje znaky svého
vlastního rukopisu.
Jan Špála maloval až do nedávna
výhradně předmětně a realisticky,
ale v poslední době se přiklonil
ke spekulativnímu, nepredmetnému
malování, v němž hledá svou vlastní cestu. Zaujaly jej nejdříve např.
jiskry z jedoucího rychlíku, maloval je v noční tmě, vlakový ohňostroj, a potom se snažil hloubavě
přejít k zrození elekrické energie jako zdroje věčného' světila, pohybu, živého vlnění, marathan na
Ostravsku a pod. Pražské úřady
mu dovolily po delším váhání v y vézt toliko 30 procent obrazů, jež
mají povahu abstraktní. Zdá se, že
právě tyto obrazy zaujaly především v Paříži, jak jsem mohl vidět též asi ze dvou dosavadních
kritik a také ze zájmu západo-německých obchodníků s obrazy.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, říká
staré české přísloví, a bílá vrána
patrně ještě méně. Výstava Jana
Špály v Paříži příjemně překvapila
svou odvahou i svým úsilím. Přejeme odvážnému Janu Špálovi, aby se
nedal odradit, aby spoléhal dále na
francouzské přátelství, které se jistě ukáže nenáročné a desinteresované, a aby po první pařížské výstavě, která seznámila veřejnost s jeho
uměním a s jeho jménem, mohl
přijít brzy s výstavou další. Snad
se bude konat již za lepších hmotných podmínek.
Mladý pražský historik umění
František Dvořák napsal k výstavě studii o Janu Špálovi, která vyšla francouzsky a anglicky v pěkném katalogu (byl vytištěn v Praze)
na křídovém papíře a s četnými
ilustracemi. Fr. Dvořák vysvětluje
české moderní malířství, Václava
Špálu a dosavadní práce jeho syna
Jana. Pokud jde o jeho abstraktní
obrazy, srovnává je těsně s dílem
Frant. Kupky, což je však určitý
omyl. Kdežto abstraktní představy
Kupkovy vycházejí z lyrického a
poetického stavu nitra, u Jana Špály naopak prýští z racionalismu, rozumování. To ovšem nic neubírá
na jeho statečném úsilí o původnost.
Dr. Jaroslav Jíra

Československé miniatury
románských a gotických
rukopisů
Fod tímto titulem vyšla jako jeden z posledních svazků serie Mentor-UNESCO Art Books malá, kouzelná knížka (cena 95 centů) s úvodem pražského historika umění a
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velkého znalce středověké knižní
ilustrace, Jana Květa.
Květ zasazuje tento úsek naší výtvarné tvorby do historického úvodu, objasňujícího atmosféru, v které a z které vyrostla. Politické vztahy s Itálií, Francií, Německem a
Anglií vysvětluje vlivy, které už v
ranném 11. století zasahovaly do našeho výtvarného umění. Líčí vývoj
od Evangelia Jindřicha IV. (kolem
r. 1084) k Vyšehradskému Codexu,
který je dílem "První české školy
malířské". Charakterisuje společenský i kulturní vzestup 12. století v
našich zemích, a ilustruje je Hildebertovými miniaturami Horologia
Olomucense a De civitate Dei Sv.
Augustina. Jako příklad světské literatury a byzantisující ilustrace uvádí rukopis slovníku Mater verboruni ze 13. století. Pasionálem abatyše Kunhuty (kolem r. 1320) začíná vyspělé malířství, které vrcholí
v kreslených, jemně kolorovaných
cyklech Velislavovy Bible, již předchází skupina rukopisů, objednaných královnou Rejčkou pro cisterciácký klášter Aula Sanctae Mariae
v Brně. Ilustrace rukopisu Laus
Mariae a Liber Viaticus zakončují
výčet tohoto význačného úseku českého iluminačního umění, který
Květ stručně a velmi jasně charakterisuje ve všech jeho vývojových
fázích.
Tekst je doprovázen 28 barevnými, podivuhodně krásně reprodukovanými ukázkami z rukopisů, které
mu byly doma přístupné. Obtíže
dnešního československého historika umění prozrazuje poznámka, že
nemůže přinést reprodukce z četných rukopisů, které se nalézají ve
sbírkách mimo Československo.
Zdenka Miinzrová

Josefa Hory, kterou Hostovský předesílá svému příběhu.

Egon Hostovský:
Tři noci
Román. Vydala SVU. Tiskla Orbis
Frinting Co., Inc. New York. 207
stran. Cena 3.-$. Pro členy SVU
2.50 $.
Společnost pro vědy a umění vydala v krásné grafické úpravě a o bálce Ladislava Sutnara nejnovější
román Egona Hostovského Tři noci,
který již vyšel nedávno v anglickém
překladu. Plní se tak dluh Hostovskému, o němž Arne Novák ve svých
Dejinách české literatury napsal, že
"z nejmladšího pokolení se Hostovský jeví vedle Jana Čepa nejčistším
pracovníkem slohovým ve volbě slova, odstínu a metafory a v péči, jakou věnuje tomu, aby skutečnost b y la očištěna a prosvícena magií v ý razu".
Není úkolem kritika, aby podával
obsahy recenzovaných děl. V našem
případě nebylo by to ani slušné vůči čtenářům, kteří jistě budou hltat
nový román a přečtou jej spíše v
jedné než ve třech nocích, a to tím
spíše, že Hostovský se v exulantských svých dílech pohybuje v bezpečné i nebezpečné blízkosti detektivních románů, jak ostatně činí
mnoho velkých spisovatelů, včetně
Dostojevského, a ovšem včetně Grahama Greena, který patří k obdivovatelům Hostovského. Neprozradím tedy ani jak dopadne celé nešťastné manželství Američana Pavla s Věrou, půl Němkou a půl Češkou, kterou Pavel jako americký
voják v druhé světové válce si přivezl do Brooklynu z Plzně, neprozradím ani, kdo vlastně tajemně klepal
po tři noci na dveře jejich bytu. Není pomoci tomu, kdo to po přečtení
románu sám nepochopí, ostatně celý
obsah románu je naznačen v básni

Ortega y Gasset ve své studii, nazvané Poznámky o románu, napsal,
že dobrý romanopisec si musí v každém románu vytvořit svůj vlastní
svět, svůj vlastní rámec, svůj systém, z něhož není dovoleno beztrestně vystoupit, a to ani románovým postavám, ani autorovi. Jinými
slovy román nesnese žádnou didaktiku, žádné vysvětlování a poučování,
žádné líčení, které do příběhu nepatří. Nový román Hostovského tomuto požadavku vyhovuje na sto
procent. Je podivuhodné, jak Hostovský umí nikoliv napsat (to dovede
leckdo), ale dokázat bez přímého napsání, jak jeho románové postavy
žijí ve svém vlastním světě, zavinuty v sebe samy, jak se točí ve svém
vlastním kruhu, jak si samy tvoří to,
co bych nazval soustavou svého bytí.
Hostovského postavy si hrají samy se
sebou na schovávanou, jsou nejisté
ve všem svém počínání, neboť "jistoty páchnou hřbitovem", stále jen
trpně čekají na příchod nějaké změny zvenčí (na zavolání telefonem), ač
vědí, že život beze změn je jen pomalé umírání. Věra se stále "identifikuje, jak by identifikovala svou ú hlavní nepřítelkyni", Pavel se propadá do své bezradnosti jako do rašeliny, všichni si neví rady s nemocí, která se nazývá "život". Hostovský umí skvěle nám představit
lidi, kteří trpí typickou chorobou
dneška: nedostatkem světového názoru. Hostovský umí zaklít své postavy do jejich bludného kruhu
skutečně mistrně. Je jen škoda, že je
to kruh přeplněný jen lidmi nešťastnými, ubitými narkotickými jedy i
alkoholem, žijícími ze dne na den jen
pomocí uspávajících prášků a utišujících prostředků. Volbou takových
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lidí se Hostovský trochu opakuje, což
říkám s vědomím, že jeho variace na
toto dané téma jsou stále virtuóznější.
Hostovský totiž dospěl již k takové spisovatelské zručnosti, že své p o stavy nebéře ze světa, nýbrž je sám
ze svého vnitra do světa vkládá. Jeho román není popisem, je samostatným světem, je věcí, asi tak, jako moderní výtvarní umělci již neobkoukávají přírodu, nýbrž sami
obrazy tvoří. Hostovský svého Pavla
a Věru a ostatní v Brooklynu neviděl, on je tam prostě umístil podle
svého vlastního svrchovaného' rozhodnutí. Hostovský ovládá své hrdiny jako slavný principál pimprlového divadla ovládá své loutky: tak
dokonale, že si čtenář někdy přeje,
aby se někdy nějaká nitka přetrhla,
aby hrdinové a hrdinky se vzbouřili
a začli žít svůj vlastní život - asi
tak, jak to učinil Don Quichot Cervantesovi. Vím, že kdyby se něco takového stalo, bylo by to na úkor
čistoty románu a spisovatelského
umění. Domnívám se však, že by tím
do Hostovského románu vniklo více
poezie, kterou dokonalý romanopisec
Hostovský snad až příliš zahání jen
do postraních temných koutů. "Moci
vyjít ze sebe, je nádherné dobrodružství", říká ve Třech nocích autor na
jednom místě. Hostovský ve své d o konalé spisovatelské cudnosti toto
dobrodružství ani sobě, ani čtenářům, nepopřává.
Nathalie Sarraute ve svém eseji o
románu, nazvaném ĽEre du Soupcon, se po svém způsobu vypořádává
s tvrzením, že moderní román se pohybuje od psychologického románu
Dostojevského k situačnímu románu Kafkovu. Na jednom místě říká,
že odklon od psychologie je v mo-
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derním románu tak očividný, že prý
žádný autor dneška nesnese, aby se
slovo "psychologie" jen vyslovilo v
souvislosti s jeho dílem, aniž by se
nemusel červenat a klopit oči. Poněvadž se jméno Dostojevského někdy
vyslovuje v souvislosti s dílem Hostovského, snad není nemístné vyslovit i domněnku, že i Hostovský jako světový román vůbec - se pohybuje od románu psychologizujícího k románu situačnímu. Tedy od
Dostojevského ke Kafkovi, který p o dle všeho je vynálezcem onoho ponoření člověka do prostředí a situace, z nichž není únik, a kde "hrdina"
již je jen obětí. I ve svých Třech
nocích Hostovský líčí pracněji a v y stižněji situaci, do níž se Pavel a
Věra dostali, než je samotné. Lidé
v posledním románě Hostovského v
té své bezvýchodné situaci prostě
jsou, jsou v ní chyceni jako mouchy
v pavučině, a všecky pokusy se v y plést jsou nejen marné, nýbrž vlastně též nezábavné. Vždyť i starý pán
Sigmund Frankl z Vídně, tak nápadně podobný Sigmundu Freudovi, v
Hostovského románě při vší své dobrosrdečnosti otravuje Věru omamnými jedy, protože nemá sílu nevydat ji příslušný lékařský předpis. A
Pavel stále jen čeká na telefonické
zavolání, patrně od nějaké vrchnosti
kafkovského Zámku.
Jako Dostojevský, Kafka, Graham
Green - a doma Škvorecký - Hostovský je poznamenán existencialistickou metafysikou. I on jako ti jmenovaní je hledačem jistot, hledačem
hlubiny bezpečnosti, a všecko bloudění a kolotání, které dovede tak
dobře ve svých románových postavách nám předvést před oči, patří k
tomuto hledání. Již jinde jsem napsal, že Hostovského dílo je jakoby
propracováním věty "Tvor lidský

bloudí, pokud za čím spěje", věty,
kterou nalézáme v Prologu v nebi.
Hostovský svými díly nepřestává
štvát nás štvance, abychom hledat
nepřestali. Jako své Věře i nám
představuje
našeho
ďábelského
dvojníka, který stále provází bloudící
Fausty.
Špatné romány někdy začínají
dobře a končí spisovatelským vysílením. Hostovský svůj příběh tří nocí začíná s okolky a končí jej slavně.
Jeho narážka na veverčí pohřeb, který Pavel viděl v brooklynském parku, v poslední velké scéně románu je
plna srdce. A není pravda, že - jak
jsem četl v jedné kritice Tří nocí poslední rouhavý proslov Pavlův je
nelogický a nedůsledný. Naopak Hostovský dobře ví, že ateisté se nemohou rouhat, že i rouhání je Jen
způsob sklonění se před Bohem. Proto také Pavel se rouhá jen slovy,
uteče od rouhavého skutku a zahodí
svůj nabitý revolver z mostu do kalných vod. Neboť je zachráněn "tichounkým (podtrhuje Hostovský)
hlasem", který v Pavlovi umlčel
vnitřní řev zlých živlů. A tak román
pesimisty Hostovského končí optimisticky. Amen.
Petr Den

Dvě nové
Vlacha

sbírky

básní Roberta

Slova k hostu
25. svazek "Vigilie" Křesťanské
akademie v Římě a 45. svazek Sklizně svobodné tvorby, a Pláč za Španělsko, 26. svazek "Vigilie" a 46.
svazek Slizně svobodné tvorby, 1964.
Dvě zcela útlé knížečky a přece
těžké myšlením a smutkem.
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První, jejíž obálku navrhla a zajímavými ilustracemi doprovodila
Gertruda Goepfertová, obsahuje verše z let 1953 _ 63. Již jiní přede
mnou odkryli ve Vlachově poezii
máchovskou patetičnost a viděli máchovské ozvěny v takových závažných verších, jaké nalézáme například v básni Astronaut: "A visí,
visí, visatec, /šklebí se, kývá, hrozí, kroutí/, můj exil, oběšený švec"/
atd. I pro mně je tato sbírka zvláště ve své poslední části, krásnou
variací na poutnický motiv posledního zpěvu Máje, tam i u Vlacha
poutníkova "píseň stoupá do poloh,
kde život se smrtí se protne." Jako Mácha i Vlach je věčný poutník
na této zemi, exulant v metafysickém smyslu, kočovník, jenž své svršky sbírá znovu a znovu a jenž se
tak krásně a světle liší od přistěhovalců, s kterými jsem v poslední
době mluvil a kteří v lepším americkém bydlu vidí konec své cesty.
Ve Vlachovi vidím poutníka, an
dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než
červánky pohynou, jenž hledá tu
pravou vlast (byla vždy v něm nebo
v něm teprve vzniká?), vlast, která je bodem spočinutí pro poutníka.
Při všem svém smutku je Vlach
nadějnější než Mácha, neboť hledí
"vstříc té zvratné chvíli", (co vzklene duhu nad exily) a nalévá číši na
zdar těm, kteří chodí světem. Vlach
věří, že snad i Bůh zase chodí světem a že k nám dnes zavítá.
Druhá knížka, Pláč za Španělsko,
je psána v říjnu 1963 na Mallorce.
Pláče nad ním, dvacet sedm let po
té, co se také chystal tam bojovat,
protože v něm stále nalézá stopy
kruté občanské války, kdy neúklonný osud nutil zvolit stranu, jednu
z dvojí víry, jednu ze dvou zel.
Vlach dosud tam vidí, jak mouchy

na mrtvolách a zneužitá hesla všechno živé dosud oblétují dál. Poutník
Vlach pláče za Španělskem, které
nazývá předem poraženým býkem a
kde apaticky muži hledí na dění a
kde nevibruje život a nemá ladění.
Vlachův pesimismus v této knížce
dostupuje vrcholu, takže se musím
ptát, zda opravdu je v nynějším
Španělsku jen víno z nešpanělských
vinic a zda za dvacet sedm let přece jen živá španělská réva někde
neobrostla ruiny války cizinců na
hnědé španělské půdě. Je hrozné
bojovat zbytečně, hroznější nebojovat vůbec.
Petr Den

Petr Den:
Petra Dena protest proti "civilizaci".
Světélko jen malé
Vydala Křesťanská akademie v Římě, v edici "Vigilie". Obálka od
Gertrudy.
Autor označil svou útlou knížečku skromně "stránkami prázdninového deníku", ale ve skutečnosti
jde o nehalasný, ale mocný a účinný protest proti všemu, co ochuzuje a komolí přirozený způsob života, a čemu říkáme omylem "civilizace". Autor protestuje proti našemu věčně upospíchanému životu
v tomto "papírovém věku", proti
nesmyslnému kultu rychlosti, proti
kondenzování života do referenčních knih a knihoven, v nichž naleznete tak žalostně málo originality
a žhavého jádra nové myšlenky.
Přímo cítíte autorovu touhu sevřít při tom jeho prázdninovém
styku s přírodou kus horkého a syrového života, sevřít jej horoucím
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srdcem básníka i moudrostí filosofa. Nebyl by to totiž hluboce přemýšlivý, filozofující Petr Den, kdyby se spokojil jen básnickým popisem přírody v americkém státě
New Hampshire, kam jezdívá na
dovolenou. Soustředěným, přemýšlivým pozorováním zevního světa,
se autor přesvědčuje, že "existuje i
jiný, nadpřirozený, podivuhodný a
ještě krásnější svět".
Petr Den si je na každém kroku
vědom, že jeho cesta pozemská a
každá jeho "kratší či delší dovolená" na této zemi, vyústí jednou
v Cestu za zemřelou matkou, v
cestu na "Dovolenou" věčnou. Dušičku jen malou a srdce jen slabé by
takové vědomí snad mohlo znepokojovat. Ne tak Petra Dena! Veliká
životní moudrost, smír a šťastné
přitakání životu, hledí na vás laskavě s každé stránky té kouzelné
knížky.
Jsou tam také místa síly a originality vpravdě básnické. Například
reminiscence na rodný dům v českém Polabí, básníkovo poslední setkání s matkou, na jejímž hrobě už
hoří "světélko jen malé", symbol
života věčného i autorovy víry ve
vše, co je čisté a horoucí v životě
člověka i našeho národa . . .
Petře Dene, děkujeme za ten čistý doušek vody živé!
Pavel Javor

Ku knihe Mikuláša Bakoša:
Problémy literárnej vedy
včera a dnes
Vydavateľstvo Slov. akadémie vied,
Bratislava, 1964, str. 292
Kniha je súborom štúdii a článkov, uverejňovaných v rokoch 1935

až 1963. Autor uvádza, že jej poslaním je preklenúť myšlienkovú stagnáciu rokov "kultu" a "dogmatiokého
splošťovania marxizmu".
Podobný cieľ má i zvláštne číslo
Slovenských pohľadov z minulého
septembra. Je venované slovenskému nadrealizmu, ktorého knižná
produkcia, celkove asi pädesiať publikácií, bola za Stalina vyradená
zo všetkých verejných knižníc. Sem
možno zaradiť i vlaňajšiu výstavu
a katalóg Avantgarda 38, a v širšom meradle Mňačkove Oneskorené
reportáže a napokon mnohé články
a úvahy bratislavského Kultúrneho
života.
Je azda pravdou, že tieto snahy o
rehabilitáciu alebo nápravu, pokiaľ
je možná, sú takmer vždy doprevádzané určitým rituálom, v ktorom se musia rešpektovať "pravidla
hry", určované alebo trpené orgánmi verejnej moci.
Ale Bakošove metodologické štúdie sú nesporne niečím viac ako
taktickým podporovaním hnutia za
obrodu a nápravu. Sú napospol podnetnými príspevkami k otázkam
vzťahu umenia k spoločnosti. Mnohé sú priam kľúčom k pochopeniu
slovenských literárnych snáh v posledných pädesiatich rokoch. V súhrne ich možno považovať za základ
modernej literárnej vedy na Slovensku. A posledné kaipitoly knihy,
venované vzťahom medzi slovenskou
a českou literatúrou, sú vari vedecky najzávažnejšími prácami tohto
druhu. Štúdie majú napospol tú
prednosť, že sú teoreticky vyhranené a stále aktuálne. Na všetkých je
patrná snaha o poznanie reálneho
stavu pri skúmaní literárnych javov danej epochy.
K.Š.
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Žízniví po Stalinismu
Kolik místa zaslouží špatná kniha? Jiřího Žáka Žízniví (Praha,
1964, Svobodné .slovo, 728 str. Kčs
17,50) je román tak vzácně špatný,
že se ani nedá o něm mlčet. Kdyby
byl vydán v první polovině padesátých let, zasloužil by si bez nejmenší výhrady státní cenu. Při pomyšlení na letošní Leninovu cenu
(Oleše Hončára Tronka) mimoděk
se nabízí otázka, je-li opravdu pozdě, nedostane-li ji přece.
Kdyby někdo na západě nebo doma pro pochybné potěšení pečlivě
sbíral a zapisoval nej otřelejší a nejnepříčetnější klišé socialistického realizmu alespoň deset let, měl by
dnes po radosti, protože Jiří Žák
ho s publikací předběhl. Jen šťastná láska doj ičky a traktoristy se
mu kdesi, jakýmsi nedopatřením,
vytratila a je to škoda, neboť je
to jediné, co chybí k úplnosti. Zato však milovník soc. realistické
četby najde něco navíc, co nemohl
očekávat a co dodává románu zvláštní pikantní příchuť: za maskou románových hrdinů se skrývají skutečné postavy.
Vlastně z poctivosti musím to
množné číslo zmírnit jistou rezervou, protože nejsem z Plzně, nebyl jsem v ní v době americké okupace a nemohu prokázat, kdo v románu má být kdo ve skutečnosti.
Ježto však jeden případ je příliš jasný, je těžko předpokládat, že autor
se omezil jen na něj. V exilu je
těžké nedomyslit se, kdo asi v autorově pojetí je "jeden z vůdců národně socialistické strany, bývalý
politický vězeň Petr Zahn," který
"nyní však vystupoval v roli státníka
s nejvyššími aspiracemi." (Otázkou
je možná, bude-li to jasné doma, ale

kdo ví, snad je knížka míněna na
export.) A protože předáky sociální
demokracie a funkcionáři městské
správy se na stránkách Žíznivých
jen hemží, Plzeňáci si asi přijdou
na své.
Komunisté jsou bělostně běloskvoucí a jejich jedinou slabinou,
v některých případech, je jazz (to
také jsou jediné pasáže neodkoukané "lakýrníkům," zato však Škvoreckému). Všichni ostatní jsou
ovšem pakáž, jak to vymáhá už samo umělecké vyvážení díla. Jestli
někoho i po tomhle ještě zajímá děj,
nemohu mu pomoci, musí si knihu
přečíst.
Jeden okamžik jsem byl na pochybách, nejde-li vlastně o sabotáž režimu, o jeho zdiskreditování.
To bych pochopitelně o románě vůbec nepsal. Pak jsem však myšlenku
zavrhl, protože Novotný se v případě potřeby může bránit poukazem
na to, že kniha nevyšla v komunistickém vydavatelství, nýbrž ve Svobodném slově, které, jak známo, nikdy komunistické nebylo a není.
Spíše se domnívám, že jako se mluví o chruščovovské literatuře (Solženicyn, Jevtušenko, atd.), jde zde
o pokus vytvořit typickou literaturu
Novotného éry. Stačí k tomu jednoduchý trik, až závratný ve své jednoduchosti: nechat hrdiny mluvit o
Stalinovi v ději, který se odehrává
(a končí) před destalinizací. Uvedu
jen dva citáty, bez zvlášť namáhavého hledání.
- "Sklouzl jsi do trockistického
bahna," řekl mi Daněk. "Jsem leninovec," nafukoval jsem se. Daněk
nešetřil časem a narýsoval mi po
paměti, jak Stalin geniálně operoval na jižní frontě. Dnes sám sotva
chápu, kde se ve mně vzala drzost
přít se o věci tak jasné. (Str. 156.)
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(Dnes ovšem není dnes nyní, nýbrž v době, kdy si hrdina vzpomínal.)
- "Opoziční skupiny roztály jako
sníh, kdyby se člověk nestyděl banality, dalo by se říot, že roztály pod
Stalinovým úsměvem." (Str. 158.)
Ne, zde nemohu souhlasit: napsat,
že něco roztálo pod Stalinovým ú směvem, není banalita, rozhodně ne
v r. 1964. Naopak, s ohledem na letopočet je to originálnější než cokoli,
co jsem v posledních letech četl. A
tak je možné, že Jiřímu Žákovi
křivdím a že se mu stane křivda,
jestli snad za své Žíznivé státní
cenu nedostane.
Robert Vlach

Otakar Odložilík:
Jednota bratrska a
reformovaní
francouzského jazyka
Philadelphia, 1964, 139 stran.
Kniha, kterou vydal profesor Odložilík vlastním nákladem, obsahuje
soubor statí otiskovaných v létech
1962-64 v americkém měsíčníku československých protestantů "Křesťanské listy a Husův Lid" (Chicago). Látka na pohled útlého svazku značně přesahuje titul díla, které sleduje a osvětluje styky členů
a přívrženců jednoty se zahraničním
protestantismem kalvínského (reformovaného) typu i mimo francouzskou jazykovou oblast. Kniha je založena na bohatství původního materiálu, který autor _ přední český
historik období kolem Bílé hory a
po ní - dvě důležitá díla Odložílíkova z této doby jsou: Karel Starší
ze Žerotína (1936) a Ze zápasů pobělohorské emigrace (1932-3) - shro-

mažďoval řadu roků a doplnil v
letech 1961-1963 návštěvami hlavních evropských archivů. Výsledkem
je pestrá a poutavá kronika lidských osudů a událostí, které v letech zhruba 1575 - 1630 byly spjaty
tak či onak se snahami Jednoty
Bratrské.
Rejstřík osob (který dosud nebyl
zhotoven), o nichž je v knize řeč,
jistě by se rozrostl do několika stovek jmen. Mezi členy a přívrženci
Jednoty Bratrské, kteří měli osobní
nebo písemný styk se zahraničními
protestanty reformovaného vyznání
- styk navázaný často na školách
basilejských, ženevských, heidelberskýeh - najdeme přední vůdce českého politického života: Karla Staršího ze Žerotína, Václava z Budova, Václava Vilíma z Roupova
(předsedy Sboru direktorů, kteří
vedli české povstání 1618 - 1620).
Mezi představiteli zahraničního protestantismu, kteří navázali přátelství
s členy Jednoty, a o nichž se čtenář dozví mnoho zajímavého, jsou
jmenovitě Theodore de Beze, reformátor ženevský a Kalvínův p o kračovatel na tamní universitě. Vliv,
který měly styky s Bezou na theologickou orientaci Jednoty, byl v posledních letech osvětlen studiemi
F. M. Bartoše a A. Molnara. Profesor Odložilík popisuje na základě původní korespondence Bezův
vřelý poměr k studentům a návštěvníkům z Čech a z Moravy a dokládá
jeho mimořádný vztah k Jednotě
na dvou málo známých okolnostech.
První souborné vydání básnického
díla Bezová bylo pořízeno r. 1597
jeho českým žákem Václavem mladším ze Zástřizl, který v latinské
předmluvě se zmiňuje o evropském
věhlasu dvou sloupů Jednoty, Karla
Staršího ze Žerotína a Václava z
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Budova. A když starý Beza, na o d počinku v Ženevě, se rozhodl prodat svou knihovnu, našel ochotného
kupce mezi svými bývalými žáky z
Jednoty: Jiřího Zikmunda Prakšického. Zvláštní zmínky zaslouží alespoň dvě cizí historické osobnosti,
o jejichž přátelských svazcích s
bratrskou šlechtou se dovídáme zajímavé podrobnosti: Philippe du
Plessis Morney, dvořan původně hugenotského krále Jindřicha IV. a
anglický vyslanec Sir Stephen L e sieur. Rodný zámek prvního, Saumur, byl místem, který navštívila řada bratrských mladých šlechticů
cestujících po Francii. Anglický diplomat, o němž prof. Odložilík plánuje obsáhlejší monografii, byl důvěrníkem Václava Budovce a úspěšně prostředkoval styky braitrské
šlechty s královským dvorem u Sv.
Jakuba.
Bohatý dokumentační materiál nashromážděný prof. Odložilíkem v této práci mu poskytuje dostatečnou
základnu k revisi Pekařovy these,
vykládající kořeny českého povstání 1618-20 jako střetnutí katolicko
-románského a protestantského n ě meckého (t. j. luterského) civilizačního proudu. Vedoucí úloha příslušníků a přívrženců Jednoty v
přípravě a ve vedení českého p o vstání a duchovní afinita Jednoty
s evropským protestantismem kalvínskeho ražení - afinita prokázaná
nejen Odložilíkem ale i jinými moderními badateli, zejména J. Polišenským _ ukazují, že nejprozíravějšími a nejdůslednějšími odpůrci
katolicko - románského světového
názoru, zosobněného Habsburgem
Ferdinandem II., byli odchovanci a
přívrženci Jednoty duchovně a politicky spřízněni s táborem reformovaných (t.j. kalvinistů.)

Kniha, psaná - s ohledem na první kruh čtenářů - záměrně snadným
besedním stylem, znamená nesporný
přínos i odborné české historiografii. Doufejme, že se dostane bez
prodlení i do ruikou vědeckých pracovníků v Československu. Čtenáři
neodborníkovi poskytne kniha poutavou četbu, osvětlující na velkém
množství jednotlivých lidských osudů soukromý i veřejný život, jak
probíhal koncem 16. a počátkem 17.
století v českých krajích a v jiných
evropských zemích, které navštěvovali čeští studenti a jejich vychovatelé. Čtenáři žijící v zahraničí ocení Odložilíkovu ryzí češtinu, obohacenou jadrnými citáty z české literatury 16. a 17. věku.
Vladimír Herčík (Paříž)

Jaroslav G. Polach:
Eurotom
Oceana Publications, Dobbs Ferry,
N. Y. 1964. Stránek xxiv + 232.
Cena $7.50.
Dr. Polach ve své knize nejenom objasnil cíle a problémy
Evropského atomového společenství,
ale přispěl podstatně k našemu porozumění celého komplexu evropského sjednocení. Kniha si zaslouží
jak podrobné studium odborníky,
tak i pozornost všech, kdož se zajímají o dynamiku
současných
dějin. EURATOM je jednou ze
tří evropských organizací (vedle
Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství
báňského a hutního) a to organizací
nejméně známou. Celá řada knih
rozbírá společný trh, který řídí EVS,
kdežto literatura o atomové organizaci je nadmíru chudičká.
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Kniha je tím cennější, že staví
na původních dokumentech a publikacích, doložená podrobnými statistickými daty a obohacena mnohými fakty, které nebyly dosud přístupny veřejnosti. Dr. Polach ovládá materiál suverénně a jeho sloh je
příkladem přesnosti a jasnosti. Je
zřejmé, že autor ovládá jak problematiku evropského sjednocovacího
hnutí tak i podstatu a teorii energetiky, takže i po stránce teoretické
zabírá celou novou oblast technické
politiky.
Mnohá z jeho zjištění a postřehů
překvapí i čtenáře, který sledoval
evropský vývoj. Jedním z nejzajímavějších závěrů knihy je kontrast
mezi původními účeli organizace a
tím jak se skutečně vyvinula. Zpočátku měla založit a řídit atomové
elektrárny. Odborníci se domnívali,
že v několika letech Evropa bude
trpět nedostatkem
energetických
zdrojů. Ve skutečnosti má teď přebytek uhlí a nové bohaté zdroje nafty a přírodního plynu. Hlavní činnost Euratomu se pak soustředila na výzkum a distribuci izotopů,
jakož i koordinaci jaderného průmyslu členských států. Organizace
trpí dále nedostatkem jednoty mezi
atomovou politikou Francie, která
se soustředila na účele vojenské, a
politikou Německa a ostatních států. Je značně odvislá od politiky
Spojených států, což rovněž komplikuje situaci. Pozice bude ovšem
podstatně jiná, dojde-li skutečně k
chystanému sloučení všech tří evropských organizací a zejména ke
sloučení komisí, které představují
výkonné orgány.
Dr. Polach dochází k názoru, že
sjednocení hospodářských funkcí nevede samočinně k politické jednotě,
nýbrž že politická integrace podmi-

tendenčních historických škol, kterými byli usměrňováni ve svém
mládí; těžko je též překoná ti emoce
vyvolané poslední světovou válkou.
"Historie je jako pytel, který bude
vzpřímeně státi až se do něho něco nasype", říká jeden z Pirandello-vých charakterů. Historická fakta stanou se známými jenom do té
míry, jak je historik vybéře a zdůrazní.

ňuj e další pokrok k jednote ekonomické, a že se Evropa nesjednotí
bez posílení evropského ducha. Přes
to oceňuje přínos Euratomu kladně
- kladnějí, než některé jeho vývody a rozbory dovolují čtenáři.
Snad možno dodati, že tato kniha
českého autora je novým dokladem
tvůrčího příspěvků Čechoslováků k
současné politické a ekonomické literatuře. Jestliže Maďaři mají zvláštní zásluhy o aplikace moderní,
zvláště jaderné, fyziky, Čechoslováci mají dnes citelný vliv v oboru
politických a společenských věd. Jejich činnost publikační i účast na
nedávném sjezdu SVU to plně dokazují.
František Munk

Radomír Luža:
The Transfer of the
Sudeten Germans
A Study of Czech-German Relations 1933-62.
New York University Press, 1964,
365 stránek, $7.50.
Tato nová "exilová" kniha je vážným pokusem o historickou analýzu vývoje vztahů Čechů a Němců
od první světové války. Aktuálnost
námětu, bohatost materiálu a jasný
sloh činí její četbu fascinující. Knihu musíme víta ti jako první systematický a dokumentovaný rozbor
ožehavého problému, který by většina z nás ráda považovala za v y řešený jednou pro vždy.
Napsat objektivní historii českoněmeckých vztahů nepodařilo se
nikomu před Hitlerovou érou, a je
mnohem těžším, ne-li nemožným,
pokoušeti se o to nyní. Čeští i němečtí historici těžko se oprostí od

Pro dra. Lužu musilo být obzvláště obtížným úkolem překonat vliv
osobní historie na integritu jeho
vědecké práce. Radomír je synem
hrdinného generála Luži, který byl
zabit při přestřelce během podzemního odboje v protektorátu. Též
Radomír byl horlivým, a po smrti
otcově zvlášť tvrdým partyzánem.
Jeho dosavadní exilová činnost b y la bouřlivou a plnou zvratu.
Pečlivý a kritický čtenář této
studie nemůže se ubrániti dojmu,
že kniha byla počata s rozhodnutím
ospravedlniti odsun a dokázati, že
byl výsledkem nevyhnutelného (dialektického?) vývoje; co se stalo,
dobře se stalo. V tomto směru většina exilu, a pravděpodobně i obyvatelstva doma, bude souhlasit.
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V první části, s historickým pohledem na česko-německé soužití,
Luža přijímá tradiční, Palackého,
interpretaci odvěkého boje; pod tímto zorným úhlem odsun je logickým
rozuzlením tohoto dlouhého zápolení na život a na smrt.
Druhá a nejdelší část, jednající o
nástupu nacismu v ČSR a o Mnichovu nepřináší mnoho nového. O této
periodě bylo tolik napsáno nej různějšími českými i cizími autory,
že obzvláště, po důkladné knize
Dr. B. Ďelovského "Das Muenchen
Abkommen", těžko se může mnoho
nových faktů objevit.

Ve třetí části, nazvané "Rozhodující léta", autor se zabývá protektorátem, podzemním odbojem a
vznikem myšlénky odsunu. Kapitola o podzemní resistenci má pouhých
16 stránek a nesplňuje čtenářovo
očekávání s ohledem na Lužovu
osobní zkušenost z tohoto, stále málo známého úseku válečné historie.
Více zajímavou, i když stále ještě
neúplnou částí, je nástin původu
myšlénky odsunu.
Idea odsunu sudetských Němců
vznikla bez pochyby v čs. vládě v
Londýně. Luža se domnívá, pravděpodobně správně, že Dr. Hubert Ripka byl jejím hlavním architektem.
Dr. Beneš byl ze začátku ochoten k
menším územním ústupkům ve prospěch Německa za předpokladu, že
ono přijme 2 miliony čs. Němců.
Většina londýnské vlády však trvala
na konštituční nedělitelnosti ĎSR.
(V souvislosti s londýnskými jednáními by bylo zajímavým čisti též
svědectví bývalého ministra čs. vlády v Londýně, Václava Majera, který má svůj zajímavý názor a zkušenost, a není v knize vůbec zmíněn.)

9. června 1942 měl Beneš v Londýně konferenci s Molotovem, kdy
prý mu též byla přislíbena podpora
odsunu. Konečně oficielní přijetí
odsunu bylo však potvrzeno Moskvou až 5. června 1943. Během Benešovy návštěvy U.SA. v květnu a
červnu 1943 byl, opět podle Benešova
záznamu, i Roosevelt získán pro myšlénku odsunu. Takže 10 měsíců po
prohlášení mnichovské dohody za
neplatnou, Beneš měl zajištěný zásadní souhlas všech tří velmocí.
Čtvrtá a poslední část knihy, nazvaná "Odsun" popisuje vlastní o d sun a jeho techniku pouze na několika stránkách. Luža se též snaží
zrekonstruovati
skutečný
počet
Němců v ČSR na konci války, aby
tak dokázal přehnanost tvrzení Dr.
B. Bechera, že na 304,000 sudetských
Němců bylo obětmi odsunu. (Luža
zjišťuje, že za války bylo zavražděno 68,000 židů z protektorátu a 86,000
ze Slovenska.)
28 stránková bibliografie seznamuje nás s řadou známých i méně
známých, často těžko dostupných
pramenů. Z pramenů bychom rádi
viděli, že dr. Luža zná Pekařovu
historickou školu a že také četl
neobyčejnou knihu dra. Emanuela
Rádla, "Válka Čechů s Němci", v y danou v Praze (německy v Liberci) v roce 1928. V bibliografii by
také neměla chyběti publikace mnichovského sudetoněmeckého Collegium Carolinum "Staatsbuergerliche
Loyalitaet im Nationalenstaat", napsaná Kurtem Rabl-em v roce 1959.
(Čs. historici a politici by neměli
ignorovati mravenčí vědeckou práci této instituce, a ť již její konečné
cíle jim mohou jiti proti srsti.)
V uzávěru knihy dr. Luža vyslovuje pevnou naději, že odstraněním
sudetské páté kolony byla otevře-

Během Benešových rozhovorů s
Edenem o likvidaci Mnichova v
červnu a červenci 1942 byl též
zmíněn odsun a podle záznamu dra.
Beneše, britský vyslanec u čs. vlády, Nichols, potvrdil Benešovi, že
Anglie nebude odsunu opanovat.
(Sudetoněmecký aktivista W. Jaksch,
který byl jak s Benešem tak anglickou vládou v častém styku, pochybuje o věrohodnosti tohoto prohlášení. Jaksch měl v období 1939 až do
ledna 1943 četné rozhovory a výměnu dopisů s Benešem o budoucím
poměru Čechů a sudetských Němců a o jejich representaci v Čs. státní
radě v Londýně.)
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na cesta k vzájemnému přátelství
mezi Československem a Německem.
Citace posledních slov sudetského
předáka Hans Krebs-e před čs. lidovým soudem v roce 1947, má, jako anti-climax, tuto naději potvrditi:
"Konečně český národ bude nyní
žiti ve svém národním státě . . .
Nechť rozchod Němců a Čechů ko
nečně přinese mír jim oběma . . .
Jen tak budou míti všechny ty
nesmírné oběti smysl . . ."
Dosavadní vývoj tuto naději nepotvrdil. Jen delší časový odstup
ukáže, zda-li tato očekávání byla
splněna. Dr. Luža odkazuje uskutečnění přátelských styků česko-německých příštím generacím. Nám
nezbývá než doufati s ním . . .
Ur. Jaroslav Bouček (Ottawa)
Joseph Čada:
Czech-American Catholics
1850 - 1920
Vydalo Center for Slav Culture,
Saint Procopius College, Lisle, Illinois. 124 stránek. Cena 2 - $.
Ústředí pro slovanskou kulturu u
koleje svatého Prokopa v Lisle, jehož náš autor je ředitelem, je ústavem, studujícím předně život slovanských národů, a za druhé osudy
Slovanů v americké historii. Jeho
bohatý program si zaslouží pomoci
všech lidí dobré vůle. Vydání knihy o osudech českých katolických
přistěhovalců v Americe tento program částečně plní úctyhodným způsobem.
První kapitola stručně, ale velmi
vhodně, vykládá Američanům osudy
a dějiny katolictví země, odkud
čeští přistěhovalci přišli. Mám jen
jednu menší výhradu. Dr. Čada říká
o Husovi, že "wrote in the native
tongue and in his written work
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raised it from a peasant idiom to a
literary language". Domnívám se,
že Hus jako kazatel užíval mluvy
lidu pražského (a tedy nikoliv selského), a že ji pak povznesl na nový jazyk spisovný. Kladu důraz
na slovo "nový", poněvadž citovaná autorova věta jakoby Američanům napovídala, že před Husem jsme
spisovný jazyk neměli. Smil Flaška
z Pardubic a Tomáš ze Štítného a
slavné předhusitské žaltáře samozřejmě nejsou psány nějakým selským nářečím, nýbrž spisovnou češtinou velmi vyvinutou.
První kapitola ovšem tvoří jen
velmi zdařilý úvod k dějinám českých katolíků na americké půdě.
Čtenář s napětím sleduje boje, vítězství i porážky českého katolictví
od roku 1850, kdy byly založeny
první české farnosti, až do roku
1920 a do vydání přistěhovaleokého
zákona, Čechům tak nepřátelského.
Na stránkách knihy se setkáváme
s velkým počtem ušlechtilých lidí,
zápasících v cizí zemi za udržení
přinesené víry a národního jazyka,
a to při nedostatku kněží a hmotných prostředků. Dokumentace vzatá z knih, jejichž seznam je uveden,
z farních záznamů, z katolických i
jiných novin a buletinů, je znamenitá. Dovídáme se mnoho nejen o
dějinách farností, nýbrž i o dějinách
katolického tisku, a prožíváme mnohé episody a krásné činy, kterých
by nemělo být zapomenuto. Čadovu
knihu musí číst nejen katolík, nýbrž každý, kdo se zajímá o dějiny
české národní větve v Americe. Divím se, proč kniha opětovně užívá místo slova "Czech" názvu
"Bohemian" (Bohemian language,
parish, history atd.), který musí
plést čtenáře, kterým látka je nová.
Ladislav Radimský

Slovník českých spisovatelů
Po informativním, obsáhlém a objektivním Kuncově Slovníku soudobých českých spisovatelů, který
obsáhl krásné písemnictví v letech
1918-1945, vyšel krátce před vánoci
1964 nový Slovník českých spisovatelů, vydaný nákladem Československého spisovatele. Zpracoval jej
Ústav pro českou literaturu při Československé akademii pod redakcí
Rudolfa Havla a Jiřího Opelíka s
redakčním kruhem, který tvořili Jaroslav Kolár, Jaroslav Opavský, Mojmír Otruba, Zdeněk Pešat, Jan Petrmichl a Miloš Pohorský. Tito páni
hned v úvodě napsali honosně, že
Slovník "je prvým pokusem toho
druhu u nás." Ale dodávají hned:
"s omezeným počtem autorů." Tedy
výběr? Ano. A tento "výběr se řídil zásadou, že do slovníku malého
typu budou zařazeni spisovatelé, kteří bud' významně zasáhli do literárního vývoje, nebo jejichž dílo je
pro určité období naší literatury
ideově nebo umělecky příznačné a
mělo ve své době širší ohlas." Proto tedy vypadl na př. T. G. Masaryk, poněvadž ten nezasáhl významně do literárního vývoje. Ale
je tam zato Ant. Zápotooký.
Páni vzali na milost "konečně i
několik spisovatelů, kteří po únoru
1948 vyjádřili svůj zásadní nesouhlas se socialistickým vývinem československého státu a emigrovali do
ciziny." To mají být asi Jan Čep
a Egon Hostovský. Proč ale ne Ferd.
Peroutka a Fr. Kovárna?
"Z velkého množství překladatelů
bylo zařazeno pouze několik nejvýraznějších představitelů." Proč tam
tedy není Bohuslav Rovenský, mistrný překladatel Balzaca, Feucht-
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wangera a V. Huga? Proč tam není
Albert Vyskočil, překladatel Carlylea a E. A. Poea?
Do Slovníku byli prý zařazeni i
literární vědci. Proč tedy vypadl
na př. Frank Wollman, byl-li do
Slovníku zařazeni Albert Pražák,
Julius Dolanský a dokonce i Fr.
Buriánek?
"Aby byl Slovník zpracován co
nejrychleji, podíleli se na jeho přípravě téměř všichni vědečtí a odborní pracovníci Ústavu ČSAV." Podle toho to tak dopadlo. Na Slovník
je prý se "nutno dívat jako na
dílo v pravém slova smyslu kolektivní." Tohle je opět jeden doklad
toho, že se kolektivismus všude nevyplácí.
Z významných autorů, kteří ze
Slovníku vypadli nebo z určité diskriminace záměrně nebyli pojati,
uvádíme jen několik jmen jako T.
G. Masaryk, cestovatel Emil Holub,
"Sedm let v jižní Africe" bylo přece svou dobou závažné cestopisné dílo, slavista Frank Wollman, literární kritik Albert Vyskočil, J. B.
Foerster, jehož "Poutník" převáží
všecka díla Karla Nového, V. Řezáče a M. Pujmanové dohromady,
L. N. Zvěřina, jehož přebásnění
Hviezdoslavovy Hájnikovy ženy dostalo na př. punc od min. školství
jako mimočítanková četba pro školy, vypadl lit. historik Jan Thon, Růžena Schwarzová, Maryša B. Šárecká, Oldřich Zemek, Jindřich
Hauft, Ot. Štorch-Marien, který už
jen svým Aventinem zasáhl do v ý voje naší literatury, a jiní a jiní.
A přece tato jména, když si je
vezmeme jedno po druhém, mluví
za vše. Vidíte, jaká odporná a příkladu nemající diskriminace vedla
ten redakční kruh osmi niemandů,

kteří si osobili právo cejchovat literární pracovníky, ba dokonce tvůrce, na významné a nevýznamné. Slovníkem komunistických spisovatelů
nebo komunisty prověřených spisovatelů mohl by se vhodněji nazvat
tento zbytečný výplod rádoby kritiků o 625 stranách. Ale proč tedy
vypadl i Karel Cvejn?
Literatura u jednotlivých autorů
kusá a neúplná (Bezruč), názvy knih
zkomolené (u Havlasy "Touha a
dálky" místo "Touha do dálky"),
seznam vzadu neúplný. Slovem:
zmetek, hodný stoupy - nic víc. X.

K dějinám českého
výzkumnictví
V posledních letech jsme svědky
renezance zájmu o historii českého
výzkumnictví a životopisy našich
cestovatelů. Nejen v exilu, ale i ve
vlasti: Otakar Dorazil v knize Objevitelé nových světů (Lidová demokracie, Praha, 1959, 292 str.) podává všeobecný nástin výzkumných
cest od starověku, v němž věnuje
patřičné místo našim známým cestovatelům, jakými byli Dr. Emil
Holub, Enrieo St. Vráz, Josef K o řenský, Vojtěch Frič a zejména Dr.
Alois Musil; představuje však i jména neodborníkům méně známá, jako Tadeáš Hanke, Benedikt Roezl,
a ještě méně, Jindřich Zdík, olomouský biskup v 12. století. Dobrá
úroveň knihy je v ostrém protikladu s nesmírně skromnou úpravou. Bylo užito papíru jakosti, v
níž byly před 50 léty vydávány
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Illustrované listy nebo Pečírkovy
kalendáře. Méně obvyklou věcí je
užití psacího stroje pro slovní popis map, jež doprovázejí knihu. Ty
mají úroveň měšťanské školy, neb o ť jim chybí jak měřítko, tak
síť rovnoběžek a poledníků.
Méně známým pramenem staršího
data o slavném českém cestovateli je
kniha Vlasty Vrázové, Život a cesty E. St. Vráze (Čs. grafická unie,
a. s., Praha, 1937, 337 str.) Zasluhovala by druhého vydání, které
by Čechy žijící ve svobodném světě lépe seznámilo s dílem Vrázovým; nebylo by na škodu ani v y dání anglické. Vráz i po smrti zůstává naším vyslancem.
Pozoruhodnou prací je Všeobecný
zeměpis od prof. Dr. Josefa Kunského (Čs. akademie věd, Praha,
1950, 519 str.). Je to vysokoškolký úvod do studia a bibliografie
zeměpisu, přesahující rámec dnešního Československa. Kniha je rejstříkem světové literatury v oboru geografie a příbuzných věd a může být oceněna i českými studenty v západním světět. Pozornost
se věnuje českému výzkumnictví.
Prof. Dr. František Vitásek z
brněnské university, jenž loni oslavil své 75. narozeniny, je autorem
vysokoškolské učebnice Fysický zeměpis ve třech dílech (Ovzduší a
vodstvo, Pevnina a Rostlinstvo a
živočíšstvo; Čs. akademie věd, Praha, 1955). V posledním díle Vitásek
používá výsledků cest českých geobotaniků, zejména prof. Dr. Karla
Domina.
Ráz osobních vzpomínek na Dr.
Aloise Musila měl nedávný článek v
Českém slově (prosinec, 1964) "Ibn
Músa" od Dr. Jaroslava Drábka.

Obsahuje zajímavé podrobnosti ze
života velkého cestovatele, které se
dobře doplňují s knihou Otakara
Dorazila.
Není bez zajímavosti i jméno
Augustina Heřmana
(1609-1686),
jednoho z prvých Američanů, českého původu, a vůbec prvního kartografa v oblasti Filadelfie. Třistaletého výročí jeho smrti vzpomněla Česko-americká historická společnost v Baltimore, jejíž člen, M.
Norma Švejda, o jubileu referoval
na I. kongresu SVU.
Se vzrůstajícím důrazem na historickou stránku vědeckého badání
české
výzkumnictví
představuje
vděčnou kapitolu pro naše studenty
v západním světě. Pramenů není
nedostatek, obor je málo známý, a
jeho souvislost se západní kulturou
je nepochybná.
Na druhé straně literatura o výzkumnictví, vycházející v dnešním
Československu, je pouhou retrospektitou; většina autorů se netají
tím, že píší o věci jim nepřístupné.
Od komunistického převratu, či spíše od H. světové války, nejsou tu
žádní čeští cestovatelé — na rozdíl,
jak se zdá, od výzkumnictví polského, které je na vzestupu i za éry komunistické.
Miloš Šebor

10 let Českého Slova
Mnichovský měsíčník České Slovo
sice není nejstarším časopisem čs.
exilu, má však řadu jiných předností a proto zde připomínáme letoš-
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ní květnové 10. výročí založení tohoto, v mnohém směru příkladného
časopisu. V známé tradici melantrišských časopisů, na jejichž řadu,
přerušenou v roce 1948, navazuje,
dbá vzorně o grafickou úpravu
(včetně nákladné ilustrace), kterou
naše zahraniční časopisy většinou
ignorují. Na svých stránkách se
správně vyhýbá zbytečnému rozjitřování nevyléčitelných ran exilu a
místo toho se soustřeďuje na konstruktivní otázky. Podle vzoru někdejšího pařížského
Svobodného
zítřku Luďka Stránského, prvního
skutečného časopisu čs. exilu, který
si vzalo za vzor, České Slovo poskytuje příležitost vyjádřit své názory
představitelům všech demokratických i kulturních směrů v exilu a
krajanské obci. Snaží se být všestranně informativním časopisem a
proto soustavně sleduje zejména u dálosti v Československu. V této
souvislosti je vhodné poznamenat
jen na okraj, že - .a to se týká
prakticky všech exulantských časopisů - při referování o událostech
v ČSSR by mělo jít hlouběji pod
propagandistický povrch, mělo by
zkoumat důsledněji a podrobněji
různé proudy v kultuře a umění.
Vedle objektivní kritiky nemělo by
se vyhýbat ani kladnému hodnocení
nových myšlenek v hospodářském
životě země. Dnes už nestačí jen
šmahem odsuzovat vše, co považujeme za dogmatismus a nekriticky
jen registrovat to, co vítáme jako
neortodoxní myšlenky liberálnějších
komunistů. Bylo by jistě ideální,
kdyby každý náš časopis mohl nepřetržitě vycházet alespoň deset let
se železnou pravidelností a dosáhnout na naše poměry rekordního
nákladu jako České Slovo.
V. N. Duben

J. R. Piek:
Jak jsem byl zavražděn . . •
Detektivka se zpěvy, hraná v divadle Paravan v Praze.
S opožděním se nám dostává do
ruky text zábavné hry Jiřího Picka, satirika a epigramatika, autora
knížek Bez ubrousku a Ptáci a jiné
ryby, který debutoval výpady proti
západním kapitalistům, a který nyní - zcela podle nového ducha doby - nalézá vhodnější látku v československých poměrech. Nová hra,
spíše fraška než detektivka, svým
vtipem útočí na komunistické patolízalství a na neschopnost nynějších
pánů našeho domova. Jako Zahradní slavnost od Václava Havla i Pickova fraška činí svým "hrdinou" nepřítele komunismu, který se svým
bojem proti němu dostává stále víc
do komunistických řad, takže nakonec za svou sabotáž je povýšen,
neboť komunisté přizpůsobili své
názory jemu, což na konci hry vý-

slovně říká, aby se ospravedlnil
před svou manželkou. Tato manželka, ač je nemanželská dcera z proletářského prostředí, je totiž divoce
protikomunistická a nemůže komunistům zapomenout, že jejímu muži ukradli velkokrejčovství. Ač Fickova fražka stojí umělecky hluboce
pod Havlovou Zahradní slavností,
přece dovedla postavit na scénu
situace, vzniklé z nedostaku přesnějšího filosofického názoru jednajících osob, takže staví zrcadlo lidem, postrádajícím zásady i inteligenci. A jaké jsou popěvky? Mladík
vyznává lásku dívce asi takovými
veršíky:
S tebou bych se rozdělil
0 polovinu gáže,
s tebou bych snad byl poslouchal
1 hudbu hradní stráže.
Tento namátkový příklad ukazuje,
že nejde o nic hlubokého, že však
texty "zpěvů" jsou veselé a někdy
vtipné.
Petr Den

(Dantovo Peklo) nám připomíná, že peklo není místo, nýbrž stav; že člověk
je zatracen nebo spasen ve tvorbě své obrazotvornosti a také v lidech, kteří skutečně žili; a že peklo, ač je stavem, může být jen myšleno a snad jen
zakušeno promítnutím smyslových obrazů; a že vzkříšení těla má možná
hlubší význam, než chápeme.
Z eseje T. S. Eliota: Dante
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