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Proměny

ROČNÍK 2., ČÍSLO 3., ČERVENEC 1965
Z důvodů nasnadě jsoucích mnoho z nás žije či spíše živoří v minulosti. Exulanti hledají viníky své situace, často nikoliv proto, aby našli
pravdu, nýbrž aby sebe mohli politovat. Přou se mezi sebou i o osoby
mrtvé, ač tolik přítomných úkolů marně čeká na pracovníky. Krajané
stále vzpomínají na zemi svého mládí, národní literatura u nich skončila
Boženou Němcovou, divadlo Tylem a hudba Dvořákem. Munifikováni
ve stovkách starých obalů, přenecháváme starost o budoucnost jiným.
Jako žena Lotova se měníme v solný sloup, ohlížející se dozadu, a začínáme se podobat oněm zatracencům dvacátého zpěvu Pekla> majícím
hlavu nasazenou na tělo obráceně . . .
Historie je velkolepou vědou jako magistra vitae, hledající věčnou
pravdu ve zkušenostech minulých generací. Jako vládkyně života ve své
marxistické formě byla však správně nazvána Jaques Maritainem Minotaurem, zabíjejícím lidi v moderním labyrintu světa.
Proměny uveřejnily již hodně článků z našich dějin, snažily se však
vybrat jen ony, které hledaly v časech nadčasovost. Rozhodně budou
odmítat články, které by nepřispěly k jednotě v boji o budoucnost, čímž
ovšem nikdy nesmí trpět pravda, která vždy osvobozuje. Stále však touží
po projevech, zaměřených do budoucnosti, protože si myslí, že účelem
vědy je připravovat cestu k lepšímu zítřku, a že opravdu poezie nelká
nad minulostí, nýbrž staví budoucnost.
Konec konců člověk se liší od zvířete tím, že sahá za svou přítomnost
a nad svou smrt. Ostatně jen v tom tkví smysl všech mýtů, líčících proměny člověka v něco trvalejšího a světlejšího. A ještě dnes žijeme v mytické době. Nechceme-li připustit, že jsme jako lidé již mrtvi.
I v exilu a z exilu můžeme a musíme stavět novou a lepší republiku
jako část Evropy a světa. Vždyť vše, co je, bylo kdysi jen myšlenkou>
a každou skutečnost vždy předcházel skutek. Historie nikdy neuctívá památku těch, kteří žili v minulosti a minulostí. Naopak, pokloní se těm,
kteří nejdříve v sobě a pak ve světě minulost přemohli na cestě k vyšší proměně.
Ladislav Radimský
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Naše nová poezie

Z BÁSNÍ FRANTIŠKA LISTOPADA
DNES V NOCI PRŠELO
Dnes v noci pršelo
na dětské hřiště
Míč včera lehký
nabobtnal ve křoví
v křoví kde Lazar spal
Grenouille bleu Bleu de Grenouille
Jitro z vod růžových
veplouvá do léta
Voják den prokulhá
Chleba se upeče
náramný pecen
pro dobu noveny
Lx, srpen 1964

XXX
Zemětřesení se nedostavilo
Odložili konec světa
Cena obuvi o něco klesla
Do výprodeje třešní zavedli telefon
černoška znovu rozčesávala vlasy
železným hřebenem
Blížilo se rozmarné léto
fotograf zachytil pihovaté dláždění
a jen zimomřivý básník
pitomec před prázdnými židlemi
recitoval černý med noci
Lx, leden 1965
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SLOVA
Zdeněk Salzmann
Některá^jsova jsou křehká
tak jako z křišťálu tyčinky
a jiná zase lehká —
pavučinky
hlásek
dechem rozechvělé.
A pak jsou také slova těhotná a plná,
jež se zvolna valí jako mořská vlna.
Slova sedmihlavá,
slova zimomřivá,
kukuřičně plavá,
jak bumerang křivá,
slova s ostřím kaleného meče,
slova omamná
jak noci senoseče.
Nelehce po létech
připomínají se mi tu
slovíčka pohádek a bájí . . .
Varhany citů,
jak strnule mé prsty na vás hrají!

Vám lesy loupežníci světel vůní stínů
pradleny podhoubí klíčníci chrámoví
vy zaklely jste vzpomínky mé do modřínů
Vám pole roztoužená sluncem poledním
s jásavě vlajícími korouhvemi máků
vám zapsal jsem se pohledem svým posledním
Vám města živé vody studnice století
jimž netřeba se bát o věrnost milenců
vždy znovu rozvášní je vaše objetí
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Setkání se světovými básníky

BÁSNÍK K A N A D S K É H O SEVERU
O Robertu

Wiliamu Servicovi píše a jeho
McGrew přeložil Antonín

baladu Nebezpečný
Cekota

V noci, kdy jsem se poprvé setkal s verši R. W. Service, teploměr klesl
přes třicet pod nulu. Byla to tichá a jasná noc, v níž plameny polární
záře, míhající se za mírnými kopci malé kanadské vesnice Frankford,
Ontario, mne stále ještě okouzlovaly leskem novosti. Jaký je kanadský sever za Mackenzie River a hlavně na Yukonu, který jsem znal
jen v představách románů Londona a Curwooda? Je tomu již léta co
jsem si zvykl hledat poznání míst a lidí v poezii, co jsem zjistil, že verš
má pro podobné poznání stejnou hodnotu jako matematická formule
pro porozumění vlastností hmoty. Šel jsem do frankfordské obecní knihovny, proběhl nedlouhý seznam knih veršů a požádal o The Songs of
Sourdough; a takto jsem se seznámil s "Nebezpečným Dan McGrew" a
s jeho autorem, jehož prozaické jméno ani zdaleka nenaznačovalo jednu z nejmalebnějších postav Severu, básníka, v jehož žilách proudila
krev stejně neklidná jako u Jack Londona, a který svým veršem závodil s jiným, jehož pověst byla tehdy již světová - R. Kiplingem.
Je zvláštní, kolik básníků má nebásnické pozadí, z něhož jen menšině se podaří uniknout. R. W. Service, původem Skot (narozen v Presto nu 1874) začal jako bankovní úředník ve službách Commercial Bank
of Scotland (čímž se podobal Macharovi s jeho vídeňským zaměstnáním
v Boden Credit Anstalt nebo Bezručovi z jeho let na poštovním úřadě
v Brně.) V 21. letech emigroval do Kanady, kde jej kanadská Bank
of Commerce poslala do Dawsonu na Yukon, který tehdy žil v horečce zlatého shonu slavného roku "98." Service tam prožil 8 let, v nichž
zlato nenašel, ale v nichž se mu podařilo odkrýt hodnoty mnohem trvalejší, třebaže neviditelné - ducha arktického Severu a ducha doby a
místa, jež vyjádřil mnohem pronikavěji, než jeho literární soupeř (v
próze) Jack London svými romány Volání Divočiny a Zářící den.
R. W. Service měl mnoho společného s Londonem a Kiplingem, s
nimiž sdílel stejného ducha dobrodružství a obdivu drsných mužů a
tvrdého prostředí. Nicméně v hlavních strunách své povahy se lišil od
obou svou láskou prostých lidí, kteří žijí hrdinským životem, aniž by si
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toho byli vědomi. Během vlastního života jich poznal mnoho, napřed na Yukonu, potom jako válečný reportér torontského denníku Star
za balkánských válek 1912-13 a konečně jako řidič ambulance na Západní frontě v první světové válce, jíž se účastnil jako kanadský dobrovolník ve Francii. Po válce zůstal ve Francii, kde žil zřejmě šťastně
a spokojeně, což mělo na jeho literární tvořivost vliv nepříznivý. Zdá
se, že básník, má-li tvořit díla, která mají co říci současníkům i budoucnosti, nemůže žiti v poměrech klidných a zabezpečených. Vpád nacistických armád do Francie a její porážka r. 1940 ho vyhnaly nazpět
do Kanady. Bylo mu tehdy 66 let. Zde také napsal své poslední dvě
knihy - autobiografii Ploughman of the Moon (1945) a Harper o)
Heaven v roce 1948, deset let před svou smrtí.
Bylo to začátkem let padesátých, kdy jsem se znovu vrátil k jeho
veršům Severu, z nichž "Nebezpečný Dan McGrew" mne vábil více,
než kterákoli jiná literární vidina. Napsal jsem tehdy jeho autorovi o
svolení k překladu do češtiny a když jsem je obdržel, zpracoval jsem
"Dana" po svém, snaže se zachytit vidinu zjevu, doby a kraje, jak je
vytvořil její autor v jiném jazyce.

R. W. SERVICE - NEBEZPEČNÝ DAN McGREW
Tlupa chlapů u korbelů v staré krčmě Malamut
chytla notu vřískající, jíž se holce vytáhnout
podařilo u piana. V zadu, v karty hoře hrou
přes rameno lady Lou,
výš a výše hrál a sázel Nebezpečný Dan McGrew.
V noci, z mrazu přes padesát, z venku do prachu a lesku,
špinavý a roztrhaný, s nákladem patřícím mezku
zapadnul chlap do hospody, bledý, sešlý - v oku žár,
praštiv pytlem zlata v bar
pijte chlapi - pijte - praví - na zdraví a ať se baví.
Kdo ho viděl? Kdo ho zná?
Pili jsme, leč poslední pil, u karet co znal jen hru,
do níž házel, vše co sázel, Nebezpečný Dan McGrew.
Čím to, že jsou zraky chlapů, které drží vás jak kleště
jako toho, z jehož očí, peklem dýchalo to ještě.
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Chlupatý a zdivočelý, výraz jako zbitý pes,
co to hledá ve sklenici ?
Proč si kazí dobré pití? Proč se trhnul zlobou zlou?
Čí to oči hledají ho?
Jsou to oči Lady Lou?
Ano, oči lady Lou.
Unaveny, omámený, jeho oči bloudí kolem
zakouřených zdí a stropu, proč se na pianu s bolem
zachytly, když holka vstala, míříc k baru pro svůj drink.
Proč se zvednul? Jak se klátí?
Klopýtá a valí těžce k pianu, do jehož kláves
vryl se rukou mozolnou?
Velký Bože - jak se změnil!
Co to žilo jeho hrou?
Byl jste kdy v samotě sám a sám
kdy měsíc byl bílý a plál
s vrcholů ledovců tiše - tich,
kdy v ohnivých plamenech polární zář
v klidu, jenž v duši vám hrál,
šílenství zlata a vlk
v daleku vyvíjí v bodavý mráz?
Potom jste pochopil v ráz
čím j eho tóny to mluvily
co bylo v hudbě, jíž hrál:
třpytivé hvězdy a smrt a hlad,
hlad, který pronikal dál
krutější hlad než je břicha hlad
jež utiší maso a hrách
hlad mužů samoty, sžíravý hlad
po domově hlad, jehož práh
volá a vábí a loudí a zve
k plamenům krbu, co žhnou
teple a přítulně volají, zvou
k bezpečí lahodných snů.
Sžíravý, trvalý po lásce hlad
ženy, jež nebe je dražší.
Můj Bože - jak zbledly líce Lou
a co se to v tváři ji zračí?
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Úhoz - hudba změnila se,
zmlkla, k neslyšení stichla,
zjemněla, leč co jste cítil
bylo jak by smat k vám dýchla
jako by vám bylo vzato
proč jste žil a co vám vzato
proč jste žil a co vás hřálo,
ženu, že vám někdo svedl
a že její srdce lhalo
lásku lhalo, předstíralo
a že nesmyslem je žiti
Lepší do příkopu zalézt
jako zvíře, jehož bytí
prchá otevřenou ranou
Zoufalého srdce chvění
mluvilo k vám jeho hrou
dnes to skončí pramizerně.
Prohodil k Lou Dan McGrew
Hudba téměř zmírající
výbuchem pojednou vzplála
pomsti se - a bij - a.msti se každým tónem v krvi hrála,
burácela jako bouře
bičující bor a skály
krev a peklo, vášeň bití,
pomsta - šílenství v ní hrály.
Náhle, jako v propadlišti - uťala
a kde kdo stichl
pohlížeje na cizince
který, otočiv se - vzdychl:
v grimasu svá ústa stáhnul
napnul je - a pootevřel
promluvil - a v sál se nahnul
s chladem, který srdce sevřel.
Nikdo z vás mne nezná, chlapi,
ničeho vám do mne není
jako mně. Leč mezi vámi
pes je, který krev mi pění,
ničema, co patří peklu
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kam dnes přijde rudou mlhou
a ten lotr zatracený
jmenuje se Dan McGrew.
Třesk - a byl jsem u podlahy
sehnuv se, když světla zhasla
v burácení revolverů
když se celá jizba třásla.
Bylo slyšet vřískot ženy
někdo rozžal - zahnal tmu.
Oba v křeči nataženi
napřed - v krvi - Dan McGrew
druhý chlap, co přišel z lesů
prsty vryté křečí zlou
v obnažená, rozhalená
ňadra lady, zvané Lou.
To jsou fakta - to jsem viděl,

nikdo, myslím, nezná více.
Zbláznil prý se ze samoty.
Nepopírám. Mozkovice
v samotě se divně motá.
Nejsem jako advokáti
kteří znají lepší všecko.
Ale - mezi námi dvěma holka, která jako děcko
plakala a líbala ho
jeho křečí smrtelnou
kradouc při tom jeho zlato
byla lady zvaná Lou.

K ŠEDESÁTINÁM DRA. V Á C L A V A ČERNÉHO
přinášíme tento citát z jeho úvahy "Kritik a generace", která byla uveřejněna v třetím ročníku (1940) jeho "Kritického měsíčníku":
Jako kdokoliv jiný, i kritik debatuje s generací, má své generační zážitky,
svou generační zkušenost, zná generační problémy. To nikdo nepopírá: toť
ostatně říci jen, že žije v určité době, že tuto dobu prožívá a cítí a že se
nevyhýbá úkolům. Ale tyto úkoly-je-li kritika opravdu tvůrčí _ jest povinen
řešit na svou pěst a na svou odpovědnost také, svobodně a sám. Setká-li se
na cestě odpovědí se svou generací, tím lépe. Nesatká-ii, o nic hůře. Kritik
zajisté vychází ze své historické chvíle a nevidíme nic jiného, z čeho by
vycházel. Ale mířit musí nad ni, nad chvíli a nad sebe, k hodnotě a platnosti
obecné a trvající. Tedy i nad generaci: ven z ní musí, do minulosti i do širší
přítomnosti než je přítomnost generační svým zážitkem, poznáním a soudem,
do budoucnosti svou intuicí a prací budovatelskou. A musí mít odvahu své
generaci své soudy i vnucovat. Tedy odvahu se svou generací zápasit. Tedy
také odvahu se se svou generací rozejít. Neboť troufám si říci, že kritik - a
každý tvůrce - si může svou generaci volit. Věře ve svobodu duchovního
určení, jež si dáváme, jsem přesvědčen, že generační příslušnost není žádný
absolutistický zákon přírody, který by mohl člověka nutit silou naturální.
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Stati a úvahy

N O V Ý M ČLOVĚKEM K N O V É EVROPĚ
S. Velinský
Mluvit o nové Evropě znamená hledět dopředu, uhádnout chod dějin
do budoucna. Máme si tu počínat jako proroci? Nejen, že je to riskantní, ono je to i zastaralé v době rozmachu vědy. Na půdě vědy mnohou zkušenost s hleděním do budoucna mají lékaři. Svým povoláním
lékař musí hledět vpřed a musí být optimista. Bude tedy přiléhavější v
našem případě zaujmout postoj lékaře, již také proto, že Evropa je
vpravdě nemocna, ba je nemocen celý dnešní svět. Je třeba ohledat tohoto velkého pacienta, najít obtíže a jich příčiny, a pak hledat cestu
nápravy.
Z druhé války Evropa vyšla s tolika ranami, že ochromení zdálo se
trvat dlouho. Když přišel na pomoc Marshallův plán, byla naděje, že
nemoc bude dočasná. Leč tento plán přinesl rozčarování Československu - zákaz účasti na plánu od moskevského panstva. Tak se svět dověděl o rozdělení Evropy na Jaltě. Československo bylo tam vydáno
Rooseveltem dominanci Moskvy. Ač jsme v tom viděli novou vlnu chorob valící se na svět, ostatní národy Západu nesdílely tyto obavy. Žel,
naše tucha nové nemoci lidstva ukázala se správnou. Čtete knihu
Rossevelťs Road to Russia od George N. Crockera (1959, Chicago:
Regnery), nebo paměti Admirála Leahy a uvidíte kořen nemoci v plné
jeho nehumánni zrůdnosti, tak těžko pochopitelné zdravému rozumu.
Viditelně propukla krise Evropy a světa po puči v roce 1948 a ztráta
Československa pro západní demokracie se stala faktem. Zdálo se, že
se Západ probudí a zaujme rozhodnější postavení v obraně proti totalitnímu neduhu. Po víc jak patnácti letech studené války je však zřejmo,
že Západ má pro východní demokracie krásná slova, ale skutkem si
mají porobené národy pomoci samy. Přecitlivělost Západu pro africké
kmeny a jeho lhostejnost k národům vydaným na pospas autokratům
Východu je příznakem hluboké choroby Západu.
Realistické ohledání celosvětové situace ukazuje, že k sociální patologii totalitních režimů přistupuje patologie demokracií, vyznačující se
krátkozrakým sobectvím, slepotou k nebezpečím, nemohoucností roz-
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hodnouti se pro čin, zmäteností v cílech a ochablostí v sledování trvalých hodnot. Jedním slovem: svět je ve vleklé krisi: bují materielně a
hyne kulturně-spirituálně. Je to krise světová - Východu i Západu.
V tomto, místem omezeném, nástinu nelze uváděti doklady pro tento
chmurný obraz. Stačí uvědomit si rozháranost mládeže, pramenící ze
spirituálního nihilismu, na nějž jsou stížnosti s obou stran Opony.
Rostoucí alkoholism staré i mladé generace vyskýtá se stejně na Západě
i na Východě a je rovněž příznakem kulturního vakua. Po století osvícenství a rozmachu věd a umění, je to příznak úpadku hodnot. Před
Oponou je to působeno hmotařstvím, za Oponou útlakem.
Tato krise je nemocí těžkou nejen rozsahem, ale zvláště tím, že si
"pacient" svůj stav reálně neuvědomuje, snad leckdy ani o něm vědět
nechce. Východ je zaslepen mocí, řvavostí za mocí; brutální, fysickou,
destruktivní k rozbití všeho, co nejde s ním. Západ je plně v osidlech
chtivosti po materiálním blahu, po penězích, po plných "egyptských
hrncích". Svět trpí posedlostí, řekli bychom dikcí Dostojevského, nebo
ještě starší, půl světa je posedlo ďáblem a půl belzebubem. Dnes posedlost nazýváme abnormalitou, nezdravostí, nemocí.
Jesdiže někdo bude chtít zkrášlit tuto diagnosu poukazem na plnost
kostelů na Západě, na výstavy a koncerty, tu Východ se dovolá slov
Žukova k Eisenhouwerovi, že oni vychovávají lid k idealismu. Skutky
mluví však jinak. Mládež je syta lokálních ideologií na obou stranách
opony. Tam nemá volnosti a je zhnusena lžemi propagandy, tu je znuděna opakováním frází, které i pro ty, kdo je pronášejí, znamenají jen
"záclonku ve výkladní skříni". Žijete-li blíže mládeže v US, slyšíte odmítnutí spirituálního vedení v jeho tradičních formách, protože se stalo jen sociálním aktem pro dekorum různého druhu. Z mého vlastního
výzkumu zdejší mládeže plyne: otrávenost úzkoprsostí dogmatismu, jenž
je "flatus vocis". Východní mládež o tamní ideologii smýšlí stejně. Valná část staršího pokolení omezuje se na dělání vtipů z toho ze všeho, tu
i tam. Cynism je konec kultury a spirituality. Komu není nic svatého,
spirituálnosti ceny nepřikládá.
A přece je na světě touha po kulturních a spirituálních hodnotách.
Po celém světě najdeme jednotlivce tíhnoucí k vyšším hodnotám. Jedni
je hledají v minulu a spokoj ují se Platonem, Leonardem či Goethem,
jiní se snaží konstruovat vyšší hodnoty v souhlase s pokrokem poznání.
Aspoň jeden doklad: V Indii ozval se hlas obžaloby těch, kdo se pokládají za vůdce Západu, že do Indie vyvážejí materiální "vyšší životní úroveň", zatím co tamní národy čekají na spirituální vedení.
(Prakash C. Jain: How materialism has failed in the foreign aid pro-
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gram, otištěno v "U.S. News and World Report" Oct. 19, 1959.) Svět
stůně ve sféře kulturních a spirituálních hodnot.
Jak pomoci? Jak dál?
Je třeba kulturně spirituální obrody. To neznamená jen návrat k
nějaké tradici, která kdysi uspokojovala. Dnešek je jiný. Mnoho se změnilo. Odtud dnešní krise. Dnes je nutno vzít v úvahu pokrok poznání a
změny všeho druhu, významné pro spirituální atmosféru. Tedy vše
dobré a nadějné z minula jest doplnit hodnotami nově získanými. Dále
je třeba začít s léčením tam, kde jsou orgány nejméně narušeny a odkud je nejvíce naděje na ozdravující proces. Podle dějinné zkušenosti
jeví se nám pro tento začátek nej vhodnější Evropa.
Proč ne jiné kontinenty? V Asii je mnoho smyslu pro duchovní
hodnoty. Je tam však veliká technologická nemohoucnost, která pokrok
silně omezuje. A pak se tam rodí nový nacionalismus, stejně jako v
Africe, a to není cesta vpřed, ale pro celek lidstva krok o 150 let dozadu. Amerika je vedoucí silou technologickou bez kulturních kořenů
vlastních, pevněji usazených. Je to nově se tvořící národ, jehož dynamika nalézá společné jmenovatele spíš v materiální než kulturní sféře.
Evropa od 10 století p.K. rozvíjela se kulturně jako předvoj kulturně
a spirituálně tvořivé éry ve vývoj i lidstva a přivedla tento pokrok nej dále ze všech kontinentů. Je neštěstím dnešního světa, že Evropa byla
těžce postižena válkou a oslabila své vůdčí postavení ve světě. Je v
zájmu lidstva toto postavení Evropy obnovit. Nikoliv z důvodů preštyže,
která se ozývá z de Gaullových projevů, ale prostě ze sociálně-psychologických důvodů ekonomie pokroku na poli ideovém, na poli hodnot,
nej vyšší to tvořivé sféry člověka, pro niž jsou dosud v Evropě příznivé podmínky.
Aby se Evropa dopracovala tohoto odpovědného postavení, musí se
zbavit přežitků, které ji uvedly na pokraj záhuby. Jsou to zvláště hospodářské, národnostní, politické a ideologické partikularismy, které
Evropu parcelovaly na malé státy vzájemně více méně nepřátelské a na
sociální celky, rovněž vzájemně se potírající.
Základní příčina obou světových válek byl egoistní a agresivní nacionalismus. Je arci třeba vlastenectví, jak patriotism vykládal anglický
vyslanec Nichols v Národním divadle po druhé válce, ale nacism a
fašism byly zkázou Evropy. Ruský a čínský komunism je vlastně jejich
nacismem, který ohrožuje dnes celý svět.
Jako za 30ti leté války ideologické - náboženské - partikularismy
zpustošily Evropu a bylo třeba úsilí osvícenců k překonání dogmatických nevraživostí a nastolení tolerance, která působila celkem dobře ve
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20. století po celé západní Evropě, tak nutno likvidovat i politické a
národnostní -ismy ve prospěch evropské spolupráce a solidarity. Počátek je tomu dán "Společným evropským trhem" a výměnou dělnictva. Je to praktická cesta překonání nacionalismu na poli hospodářském. Je však třeba ještě něco víc, co by zajistilo evropanství na
poli lidskosti.
Je třeba spirituálně-kulturního obrození, je třeba vyjít z ideologických zmatků, je třeba ideologie na nové všelidské základně, která by
mohla vést člověka vpřed a výš nad živočišnou úroveň ke skutečně
specifickým formám jednání a vztahů. Každé ideologické přebudování
znamená reorganizaci motivů a hodnot. Je to podnik pracný a časově
nákladný. Je však kulturně vděčný, neboť nové ideologie zpravidla
podněcují tvůrčí elán jedinců a jsou velmi účinným poutem individuí
za společným cílem.
Ideologická rekonstrukce mysli jedinců byla zpravidla opomíjena politickými činiteli i Spojenými národy, které tomuto úkolu určily
UNESCO, leč jeho akce jsou spíš representativní, takže ideové usměrnění individuí je ponecháno jiným činitelům.
Nová Evropa nemůže se uskutečnit, nebude-li přebudován člověk,
neboť mysl individua je vlastním dějištěm sociálního dění. Tedy převýchovy je třeba, jak (v podmínkách v mnohém podobných dnešním)
usiloval o ni již Komenský a všichni duchovní vůdcové dějin. Pro tuto
činnost potřebujeme nové cíle, nové koncepce, nové systémy hodnot nové i lépe definované - i nové nástroje akční.
Jak dalece "nové"? Nejde tu arci o odhození všeho starého. Jde o
revisi složek lidské osobnosti s hlediska pokroku poznání. Jde o odstranění těch, které nevyhovují a mohou být nahrazeny lepšími. Jde
hlavně o vyvarování se složek, které vedou či mohou vésti k vnitřním
rozporům. Jde o nové postoje, hlediska, výklady a názory . . .
Máme k tomu právo, abychom měnili hodnoty, spirituálno, kulturu?
Zajisté, neboť ony jsou lidským výtvorem, b y ť i tím nejvyšším, přece
lidsky nedokonalým a hodným zlepšení. Toto stálé zlepšování je úkolem člověka, ba je jeho přímou povinností. Je to odpovědnost starší
generace vůči mladší a vůči budoucnosti lidstva. Jde o taková zlepšení
ideologických systémů, která by snížila možnost konfliktů mezi ideologiemi a individui na minimum. Mládež bez životní zkušenosti snadno
upadá do konfliktů mezi ideologickými systémy a zmatenost v cílech i
hodnotách je toho následkem. Jak zhoubně tyto konflikty působí, je
doloženo 50 léty utrpení, jímž prošel kněz-badatel Pierre Teilhard de
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Chardin, spoluobjevitel Horno Pekinensis. Ještě v 65 letech působil mu
spor mezi vědou a vírou poruchy srdeční.
Krátce: je třeba přebudovat názor na svět ve smyslu Kosmického
Řádu, založeného na výsledcích současné vědy. Z jeho úplnějších poznání vyplývají pro člověka nově formulované cíle poslání člověka ve
vesmíru a tím nové směrnice pro lidskou činnost v tomto žití, řízeném
soustavou trvalých hodnot, odvozených z Kosmického Řádu, jichž společným jmenovatelem je kosmický princip ascendence. (Podrobnosti
jsme rozvedli v knize: The C osmic and our mentol health, London,
Interpress, 1963. V souhlase s principy Kosmického Řádu lze vyvodit
praktické kroky pro přípravu nové Evropy jako iniciativního činitele
na poli spirituálním - všelidském.
K tomuto postavení může Evropa dojít jen usilovnou prací sdružení
jedinců tvořivě činných za cílem všelidským, přinášející světu nové
formy názorů překlenuj ících staré rozpory. Jde o organizovanou činnost skupiny jedinců dobré vůle, která by usilovala o prohloubení poznání Kosmického Řádu. Tento všelidský cíl je společným jmenovatelem, pro nějž je třeba získat evropského člověka k dobru jeho budoucnosti i k dobru lidstva. Vybudování nových tolerancí v mysli evropského člověka, opřených o vlastnosti a důsledky Kosmického Řádu, je s
to otevřít cestu k nové budoucnosti Evropy, k budoucnosti trvalejší,
když ideové opory tolerancí budou odvozeny od kosmických principů
všelidské a universální platnosti vědecky dokazatelné. Takový ideový
systém bude s to usměrňovati vzájemné vztahy na základě ontologický
podloženém a tím nadindividuálním a nadnárodním. Bude úkolem strategie převýchovy navodit takové praktické důsledky nové ideologie, které by přesvědčovaly svou výhodností života zajištěnějšího a tvořivými
příležitostmi bohatšího.
Několik konkrétních úkolů jeví se již v jasnějším světle:
1. Je třeba přebudovat a zmodernisovat názor na spirituálno, na
jeho obsah, složky a funkce. Plná volnost individuálního nazírání na
spirituální hodnoty klestí si cestu i mezi dogmatické doktríny, j ak ukazuje řeč kard. Cushinga na římském Koncilu. Je to požadavek vyslovený před 120 lety Havlíčkem.
2. Je nutno najít účinné formy organisace proti lokalismům a pro
rozšiřování obzorů všech lidí, jako prostředek proti předsudkům, úzkoprsým dogmatům a automatismům schémat.
3. Tomu musí jít ruku v ruce podpora soustavného výzkumu a rozšiřování poznání ve všech oborech, jmenovitě v dnes opomíjené sféře
sociálního života.
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4. Je osudově nezbytné podporovat tvořivé iniciátory, kteří hledají
cestu, jíž by člověk pokročil k vyšším stupňům kultury a spirituálna,
jako prostředek pokroku lidstva ve smyslu principu ascendence. Jde o
hledání vesmírného poslání člověka pro jeho uplatnění jako kosmického činitele. Široká kooperace národů jeví se tu nezbytná.
5. Převýchova člověka vyžaduje hledat nové formy šíření nových
koncepcí odklonem od zpovrchnělé mezinárodnosti k zvnitřnělým mezilidským formám součinnosti a soužití.
Co v tom všem zmůže emigrant? Je třeba spojit síly příslušníků všech
postižených národů. My Čechoslováci máme tu na příklad krále Jiřího
i Komenského v rozměru všelidském, Masaryka, Beneše a Hodži v konsolidaci Evropy, a v Havlíčkově humanismu, od něhož se učil Masaryk,
zhuštěném ve výzvě: "Když zvoláš Čech, ať se ti ozve člověk!" Kdo
šel za hranice z ideových důvodů, je povolán pomoci Evropě k vedoucí roli kulturně spirituální. Kdo jiný může lépe porozumět situaci
Evropy ve světovém konsensu než my, kdo jsme poznali vlastní zkušeností Východ i Západ. Evropa by se dostala na zcestí, kdyby prostě
imitovala Ameriku jak dnes je. Evropa nemůže odhodit všechnu minulost a propadnout neofilství podtrženém jen materiální užitkovosti.
Evropa se nesmí zpronevěřit svému poslání hloubavého poznání a hledání dalších cest pro lidství sub specie aeterni. Je jí třeba pomoci odstranit překážky k moderní synthese spirituálních složek vedoucích k
ujasnění konstruktivního poslání člověka, jako Homo Sapiens, v kosmickém dění. Jen zharmonisování všech složek osobnosti ve smyslu
kosmického řádu a trvalých hodnot, nadindividuálních a nadnárodních,
povede k novému člověku, dbalému stálého zdokonalení a vzestupu k
vyšším formám akčním i organizačním. Tato pomoc Evropě bude prospěšná světu i vlastnímu národu a jeho budoucímu zabezpečení.

PĚT LET S DANTEM
Ze "Vzpomínek" Z. Kratochvíla
Velká část okupace a ještě několik let po ní, je v těsné souvislosti
s mou Božskou komedií. Ilustrace k ní objednal u mne "Elk" čili
Evropský literární klub.
>
Žádný umělec, ať literát nebo výtvarník, jenž se někdy utkal s
Dantem, nevyšel z tohoto utkání takový, jaký byl před tím.
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Tak Vrchlický musil v překladu Komedie několikrát důkladně znásilnit českou gramatiku, hlavně po stránce skladby větné, než bylo
možno nazvati jeho převod do češtiny netoliko překladem, nýbrž
přebásněním.
První, nám známý ilustrátor Pekla, Očistce i Ráje, Sandro Botticelli, jeden zmála výtvarných lyriků, ztroskotal se svým ilustračním doprovodem.
A je skoro neuvěřitelno, že nej větší ilustrátoři světa jako Daumier,
Hoghart, Rethel, Schwind, Menzel a jiní se o Komedii ani nepokusili.
Ani naše Alše a Mánesy nevyjímaje, neboť ani Quido, jenž doprovodil Dona Quijota krásnými dřevoryty, neupadl v této věci do pokušení. Relativně nej větším umělcem z těch, kteří se pustili do doprovodu k celé Komedii, byl Gustav Dorée, jehož francouzský esprit se
zmocnil opravdu velkoryse režie a divadelnosti božského komedianta.
Spíše velcí malíři, Bócklin a Delacroix, vyšli z tohoto utkání se
ctí. Příčina je asi v mocné prostorovosti a plastice, která volá spíše
po monumentální malbě než po peru kreslířově, které se hledí uspokojit v dvojrozměrnou dekorativní ilustrací na plošných stránkách
knihy. Ostatně i literáti tušili pravděpodobně něco podobného, když
nazvali Peklo Plastikou, Očistec Poezií a Nebe Hudbou.
Mám-li nyní v uctivé vzdálenosti mluviti i o sobě, musím říci, že
jsem na Božské komedii prožil úplný a dokonalý přerod.
Jest snad známo, že jsem byl po dobrých třicet, pětatřicet let zapřísáhlým stoupencem kresby dvojrozměrné, jež si modelaci, stíny vlastní i vržené, zařadila do kategorie hříchů smrtelných. Několik málo
výjimek bylo lze spočítati takřka na prstech a bylo spíše mementem pro celoživotní pokání.
Až moje takřka smrtelná nemoc dětská obrna, jež mne na dlouhou dobu zbavila možnosti práce a donutila o kreslení pouze přemýšlet, způsobila, že jsem v bezesných nocích vymýšlel principy a konstrukce, jimiž by bylo lze absolutní dvojrozměrnost proměniti v trojrozměrnost neméně absolutní. Když se mi pak vrátila možnost práce, prováděl jsem svoje teorie prakticky.
Tento přerod znamená nej větší, mnohaleté úsilí mého života. Každá z těch třiatřiceti ilustrací má několik variant dokončených a celé
desítky variant provedených pouze tužkou.
A ještě jedna věc je tu málem symbolická! Ilustrace pro Peklo
mně spadly do nej děsnější doby okupace, do Heydrichiády. Doufal
jsem neoblomně, že s první kresbou pro Očistec poleví i ta národní
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krvavá lázeň. Splnilo se to opravdu. To se týkalo ovšem jen čistě
dobového doprovodu mé práce s Dantovou Komedií.
Potíže s ilustrováním samotným byly ale rázu právě opačného.
Při mém značně karikaturárním založení mně bylo největší rozkoší
ilustrování právě Pekla. A nejvíce jsem se bál práce na velmi disertačním a traktátovém Ráji. I zde se mé předtuchy splnily> takže se pravdou stala má slova, která jsem před započetím celého díla pronesl:
" T o Peklo bude pro mne ještě rájem, ale s tím Rájem bude peklo!"
Ovšem netoliko můj humor byl mi při té sysifovské dřině pomocníkem. Nebýt mé ženy, nebyla by celá věc dopadla ani z polovice tak,
jak dnes vypadá. Stále, až do noci po své práci čtla, dělala výpisky
a výtahy, sháněla historické doklady, korigovala a srovnávala text
a příslušné transkribce výtvarné.
Ilustrace k Božské komedii byly již od počátku provázeny nepříznivými aspekty, neboť nový překladatel se bránil, aby dílo tak slavného
autora ilustroval karikaturista. Později i s tím se smířil, poděsil se
znovu, když se dozvěděl, že jsem levičák. Snad přitom vycházel z
fakta, že Leonardo da Vinci, jemuž říkali Mistr ďábel, kreslil též
levou rukou.
Psal mi: "Mnoho nocí jsem nespal. Nemohl jsem se srovnati s faktem, že mého drahého Danta má ilustrovati levičák. Ale na konec
jsem si řekl, že je jedno, kreslí-li člověk levicí nebo pravicí, jen
když má srdce na pravém místě." Ale když jsem podle svého zvyku
zase neodpověděl vážně, a humorně jsem napsal, že mám i srdce na
levém místě, nastalo odmlčení definitivní.
V době převratných změn právnických, kdy už s tištěním ilustrací
bylo započato, musilo být provedení tohoto plánu zrušeno z úsporných důvodů, při dalších vydáních Božské komedie bylo pak použito
ilustrací autorů historických.
Vzpomínám nakonec i na četné nálety, při nichž jsme se ženou i
jinými obyvateli našeho dejvického obydlí sestupovali často i po
půlnoci do podzemního krytu. V jedné ruce kufřík s posledními potřebami člověka a v druhé nikoliv už Labyrint světa, ale ilustrace k
Božské komedii.
Vznikala tedy za okolností nejtěžších, a tento osud ji provází i na
dalších cestách.
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GOTICKÁ TRADICE ČESKÉHO V Ý T V A R N É H O U M Í N Í
Dr. Zdenka

Munzrová

Ve sbíce Essayí o české literatuře vyšla stať dr. René Wellka nazvaná Dvě tradice v české literatuře. Jsou to gotické tradice ve 14.
stol. a barokní tradice století sedmnáctého. Pokusím se ukázat, že
současně s těmito dvěma vrcholnými obdobími české literatury se
vyvíjelo i naše výtvarné umění, které v těchto dvou údobích hrálo
vedoucí úlohu v Evropě.
V době, kdy křesťanství na cestě z Východu a ze Středomoří do
Byzance přijímalo prvky helenistické a iránské kultury, západní
Evropa vytvářela na troskách barbarských invasí impérium Karla
Velikého. Tato říše, posedlá visí Říma současně udržovala daleko primitivnější tradice, které se udržovaly ještě dlouhou dobu v podvědomí středověkého života. Teprve v 11. století začíná pronikat nový
řád; Západ začíná vytvářet ustálené politické systémy, budovatelé
měst a velkých eklesiastických řádů vytvářejí i nového člověka.
Skoro současně přetváří se i střední a východní Evropa. Doslovně
přetváří; křesťanství mění nejprve jejich hospodářskou, sociální a
kulturní strukturu. Skoro současně přetvářejí však jednotlivé země to,
co původně převzaly. Tak se středověk stal specificky západním výrazem evropské kultury.
Středověký člověk, jak ho vytvořil jeho sociální systém a jeho
intelektuální a spirituální život, nezanikl však příchodem renezance zůstal mezi námi v dědictví, které nám zanechal. Liturgická díla,
středověká filosofie a středověké umění vytvářelo jedinou hlubokou
základnu života, základnu, jakou vytváří jen velké historické epochy.
Architekt, sochař a malíř byli za jedno s filosofem a básníkem,
všichni společně vytvářeli " a city of the mind"*/ - jejich základy
spočívaly na nejhlubší vrstvě historického života.
Žádná jiná epocha nezanechala tolik památek. Profily kostelů a
hradů, poezie jejich dekorativních efektů, tvoří ještě dnes siluetu
evropských měst - dnešní evropský člověk žije částečně ve středověku
a středověký žije v něm s ním. Během svých velkých století, zvláště
ve 12. a 13. stol., toto umění přinášelo stále nové stylistické náměty a
obměny, až dosáhlo bodu harmonické zralosti, v níž krása řešení už
neměla lokální, nýbrž universální platnost.
*Citáty z Henri Focillona jsou převzaty z poznámek o jeho přednáškách
na ĽÉcole Libre Francaise des Hautes Etudes v New Yorku během války.
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Románske sochařství a malířství je ve skutečnosti určováno potřebami architektury - stává se součástí stěny, vlastně jejím nutným
akcentem. Gotická architektura, založená na žebru, oblouku a pilíři
se částečně zbavuje kompaktnosti stěny, ale sochařská díla zůstávají
monumentální, vytváří novými prostředky harmonii s architekturou.
Miniatury 13. stol. jsou zasazovány do architektury rámů. Znalec
seznámený s detaily může oviem rozeznat lokální a časové školy, ale
jejich vliv sahá do všech končin tehdejšího křesťanského světa. Středověká architektura a umění, která z ní vyvěrají vytváří společný jazyk západního křesťanství, jazyk, který má různé akcenty, ale který
vyjadřuje stejné myšlenky a stejné city.
Středověkému umění byla však společná i náplň. Křesťanské myšlení zahrnovalo vše co patří Bohu - tudíž všecko. Ukazovalo člověka se
všemi impulsy, ekstasemi a visemi. Henri Focillon říká krásně, že románské umění znázorňuje "sen Boha v předvečer stvoření světa".
Rozlišuje humanism vyvěrající z tradice, a humanism vyvěrající přímo
ze života. A právě tento humanism se svým vztahem k všemíru je
vyjádřen tak hluboce středověkým uměním, které ukazuje člověka
trpícího, radujícího se, pracujícího, a člověka odevzdaného do vůle boží.
Okna středověkých katedrál, sousoší na fasádě, výzdoba zlaté brány poučovaly lid neznalý písma o všem, co měl vědět o stvoření světa,
o Bohu, o Panně Marii, o životě a smrti svatých, o ctnostech i nectnostech. Název Biblia pauperum, který vyjadřoval v 15. století úkol
prvních tištěných obrázkových biblí, byl by vlastně stejně přiléhal i
tehdejším katedrálám. Prostřednictvím umění nejhlubší koncepce teologů a učenců pronikala až k myslím a srdcím těch nejprostších.
Už na počátku třicátých let 13. stol. náhle, bez předchozího vývoje,
proniká do české architektury čistý gotický sloh. Němečtí kolonisté,
stěhující se do českých zemí, přinášejí s ostatním zřízením své vlasti i
nový umělecký sloh, zbarvený místními slohovými tradicemi. Tím si
vysvětlujeme eklekticism ranné gotické architektury. Ale už kostel sv.
Barbory, nejmladší část kláštera bl. Anežky v Praze, navazuje na
sloh nej čistších gotických staveb pařížského okruhu, prostředkovaného
patrně saskou architekturou. Odtud vede vzestupná linie přes zámeckou
kapli v Horšově Týně a části kláštera oseckého, hradní kapli na
Zvíkově a dominikánský kostel v Jihlavě k vrcholně gotickému naturalismu kostela v Kouřimi a děkanského kostela v Kolíně. Pro naši
rannou gotiku jsou však příznačné i honosné hrady, vybavené ve
všech svých prostorách bohatým architektonickým dekorem (Bezděz,
Zvíkov, Písek a Strakonice, u nás ojedinělá kombinace hradu s
klášterem).
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V době Přemysla II. nabývá česká architektura svéráznějších tvarů. V kostele zlatokorunském založeném r. 1269, nalézáme poprvé
snahu po francouzském utváření opěrného pilíře. R. 1265 založený
kostel v Českých Budějovicích usiluje o zvýšení vertikály protažením
žeber. Cisterciácký klášterní kostel v Sedlci vykazuje již katedrální
půdorys pětilodní basiliky s ochozem a věncem kaplí - prvá katedrála v českých zemích. Odtud vede přímá vývojová linie k stavbám
doby Jana Lucemburského, v nichž vlivy francouzské gotiky jsou
zprvu prostředkovány řádovými organizacemi až po přímý zásah
francouzského vlivu od třicátých let 14 stol. Biskup Jan IV. z Dražie
povolal r. 1333 avignonského stavitele Vilíma na stavbu mostu v
Roudnici. Zásah tohoto mistra gotického stavitelství je patrný na všech
ostatních stavbách biskupa Jana z Dražie (Augustiniánský kostel a
klášter, biskupský hrad v Roudnici, kostel v Tachově, hrad v Dražících, kostel sv. Jíl jí v Praze.)
Avšak teprve Karel IV. dovršuje dílo a staví české gotické umění
na úroveň staveb západních, až konečně zásluhou Petra Parléře dosahuje česká architektura vedoucího místa v Evropě. V rámci Nového
Města Pražského vznikají kostely a kláštery i světské stavby, vykazující všechny známé stavební typy. Pražský hrad přestavěn podle vzoru
paláce francouzských králů. Matyáš z Arrasu začíná s přestavbou sv.
Víta, v které pokračuje po jeho smrti r. 1352 Petr Parléř. Zachované
stavební účty datují přesně stavbu nádherné svatováclavské kaple a
přilehlé chrámové předsíně, a t.zv. Zlaté Brány. Petr Parléř buduje
současně katedrálu v Kolíně (1372-87), a snad i části katedrály sv.
Barbary v Kutné Hoře. R. 1357 začíná se stavbou Karlova mostu
a slohová analysa dochází k závěru, že jeho dílem je i staroměstská
mostecká věž.
Ve všech jeho stavbách vidíme klidné, nové pojímání architektury,
zbavené zastaralého idealismu. Charakteristickými rysy Parléřova díla
je horizontalism staveb, masivnost přízemků, působících kontrastem
lehkých a vzdušných okenních částí, a volná umělecká invence v detailech. Síťová klenba nastupuje na místo křížových kleneb. V okenních
kružbách nastupuje prolínání až dosud vedle sebe řazených trojlistů
a čtyřlistů, a plaménkový motiv, který je takřka monogramem Parléřových staveb. Petr Parléř rozbil individualism architektonických
článků, které jsou hněteny v celky, které jsou výlučně dílem umělcovy fantasie. Jeho vlivem dostává česká architektura jako prvá v Evropě
pozdně gotickou tvářnost a ujímá se vedení ve vývoji evropského
stavitelství v druhé polovině 14. stol.
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Vedle toho vyrůstaly stavby skoro nedotčené vlivem Petra Parléře
v rámci klidně vyspělé gotiky korektních tvarů německého a francouzského rázu první polovice 14. stol. Neobyčejná šíře českého stavitelství druhé poloviny 14. století nemohla býti ovládnuta myšlenkami
silné umělecké individuality a podržela vědomě až do husitských válek tradiční předparléřovské tvary technicky a umělecky nejvýše
zdokonalené.
Románské umění je výrazem víry, gotické umění výrazem zbožnosti,
tak přibližně zní definice Henri Focillona. Románská doba je dobou
visí a mystérií, dobou, v níž zázrak byl zákonem. Morální náplní
byl strach a očekávání odměny a trestu. Z těchto epických výšin přenáší
nás zbožnost 13. stol. zpět k člověku a lidskosti, k člověku evangelií, jak
ho Bůh tvořil. Katedrála, klášter, město, tyto tři veliké výtvory gotiky
jsou iniciátory i producenty všeho kulturního dění. Masivní pilíře a
sloupy nesou na svých plošně zdobených hlavicích tíhu masivních
románských kleneb. Ve 13. stol. náhle tato tíha mizí, prutovité svazky
hlavicemi přerušovaných pilířů přecházejí v štíhlá žebra nesoucí lehké, vzdušné klenby, masivní stěny se proměňují ve vysoká okna. Skulptury ztrácející masivní pozadí stěhují se do bohatě členěných portálů,
tympanonů, ostění, do fiál a chrličů zdobících vzdušné opěrné pilíře
a oblouky. Freskové průvody světců a světic proměňují se v průzračné,
barevné zářící okenní malby a stěhují se ve formě deskové malby nad
oltáře chrámových lodí a kaplí i do rukopisů už nejen misálů, ale i
na stránky světské literatury.
Člověk, zobrazovaný sochařskými i malířskými díly 13. a 14. století,
začíná být lidský. 13. století vytváří madonu, respektující ženství a
krásu. Lidskost je přítomna v celé ikonografii 13. stol. Kristus i
světci stávají se lidmi, a všichni jsou zasazováni do přírody, vytvořené Bohem jako oni. Pod vlivem liturgie 13. stol. umění podrželo z
Kristova života cykly souvisící s vánocemi a s velikonocemi, s narozením a utrpením. Moudré panny, Dobrého Samaritána, Lazara, Ztraceného syna i momenty z apokryfních evangelií. Historie světa je
historií svatých, zeměpis světa je zeměpis jejich pousteven.
Ale zase teprve doba lucemburské dynastie přináší k nám tyto nové
popudy. Biskup Jan z Dražie, pod přímým vlivem Francie zřizuje sochařské dílny v Roudnici a v Praze, o jejichž vrcholných dílech víme
bohužel jen z literatury. Z malých zbytků, které se zachovaly, lze
soudit, že ani v sochařství nezůstaly Čechy daleko za Západem. V době
vlády Karla IV. pak nestojí za nimi, nýbrž staví se, pokud jde o sochařství a malířství, do popředí středoevropské tvorby.
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Výtvarníkem, který přivedl české sochařství na tuto výši, byl stavitel svatovítské katedrály, Petr Parléř a jeho dílna. S ním končí nadvláda linie a nastupuje plastické chápání tělesného objemu i draperie,
realismus nahrazuje typovou povšechnost individualisací lidské postavy a tesá do kamene tváře, které se blíží osobnímu plastickému
portrétu. Sv. Václav má už podobu mladého gotického rytíře v soudobém kroji, jehož tvář vyjadřuje vnitřní život. Současně vznikají v
choru katedrály figurální hrobky Přemyslovců a v triforiu galerie poprsí. Imaginární hlavy panovníků vykazují individuální rysy; tak postava biskupa Jana Očka svým naturalismem nevylučuje domněnku, že
sochař zde skutečně poprvé v českém umění vytvořil portrét.
Tyto náhrobky i poprsí členů královské rodiny a osobností zasloužilých o stavbu svatovítského domu svědčí o tom, že na nich v
sedmdesátých letech 14. stol. pracovala řada rukou. Nejstarší z nich
mají ještě rysy ranné gotické typisace a idealisace, odtud se však
postupem času zvyšuje realistické úsilí, které pak vrcholí ve skutečných portrétech ředitelů a stavitelů chrámu. Zde česká gotika anticipuje reální podobizny renezanční.
Pod vlivem, či snad přímo prací parléřovské školy vzniká na
sklonku 14. stol. výzdoba staroměstské mostecké věže. Této škole
přisuzuje se i figurální tympanon bočního portálu Týnského chrámu,
znázorňující dramaticky Kristovo vykoupení.
Nezbývá místa na výčet jiných, méně významných děl, chceme-li
se zmínit aspoň zběžně o "krásných madonách". Vyšly z neznámé
dílny, která se pokouší modernisovat starý francouzský typ Matky Boží
ze 13. století. Z této školy nebo snad z několika dílen vychází krumlovská madona, tak krásná, že se při pohledu na ni tají dech. Postoj,
gesto, tvář i její výraz, řasná draperie, vyjadřují kouzlo, jakého nedosáhlo sochařské umění nikde na západě. Známe celou skupinu těchto
českých madon nazývaných v dějinách umění ,'krásnými madonami".
Setkáváme se s nimi v našich i ve světových galeriích (třeboňská,
krumlovská, plzeňská, vratislavská, vimperská, chlumecká, suchdolská,
atd.) Vykazují v drapérii i v komposici a ve výrazu tváře řadu obměn. Tvořivá vůle a umělecké chtění této doby dokázaly, že i Piéta,
tento obraz bolesti a utrpení (v kostele sv. Ignáce v Jihlavě) "zjihl
v krásné formě" (slova A. Matějíčka). Husitské války, bohužel, přerušují tento tak velkolepý rozlet.
Gotické malířství pokulhávalo časově ve svém vývoji poněkud zä
architekturou i plastikou. Byzantisuj ící románský sloh zapustil kořeny a teprve kolem r. 1300 objevovaly se, nejprve v knižní iluminácia
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gotické prvky. Převahu měly lineárně dekorativní, lehce kolorované
iniciály. Rukopisy, které pravděpodobně objednal biskup Jan z Dražie pro roudnickou knihovnu, přináší první náznaky bohatší malby.
Teprve dílna, pracující pro prálovnu Rejčku v letech 1315-1323, zná
všechny proudy, které oživovaly současnou evropskou ilustraci, a vytváří z nich syntézu, kterou už můžeme nazvat českým slohem. Těchto
sedm rukopisů ovládá už dokonale sloh i techniku západních malířů
v proporcích, pohybu i fysiognomii, i v dekorativních, ponejvíce
rostlinných prvcích. Žaltář je dobově blízký Lekcionáři z let 13151316, za to Liber choralis ordinis cisterciensis užívá obrazové medailony a tektonické žerdi v okrajových rozvilinách, které jsou v českém
umění nové. Zdá se, že jimi poprvé obohatila česká škola umění Západu. Mravoličné obrazy, portrétům se blížící postavy královny, které
se v dalších rukopisech této dílny opakují, zobrazení Madony s děckem - všecky tyto prvky ukazují ve výrazu, formě i koloritu prvky,
které později nabyly zvláštního významu v malbě deskové.
Rukopis jedinečné umělecké ceny vznikl z popudu jiné členky královské rodiny. Je to Pasionál abatyše Kunhuty, jehož neznámý iluminátor patřil k nej význačnějším evropským umělcům té doby. Byl to
jeden z prvních, kdo přepisoval výtvarně tekst cyklicky vázanými
obrazy. Kromě suverenního plastického zvládnutí komposice, pohybu,
proporcí i drapérií vyjadřuje jako jeden z prvních citové hnutí, které
na př. v objetí Krista a matky je zobrazením bolesti, jakému není
rovno v umění té doby. Řada jiných rukopisů udržuje tradici české
perem kreslené, výzdoby: misál ze Zlaté Koruny a jiné rukopisy z
doby 1320-1340.
Vedle knih liturgických šířily se tehdy i duchovně naučné ilustrované knihy. Tak zv. Velislavova Bible byla nej význačnějším výtvorem jedné z existujících dílen. Úkol, který si malíři vytkli, totiž vytvoření této biblia pauperum, byl nad jejich síly a zůstal nedokončen. Svazek byl doplněn cykly duchovně naučnými a legendou o sv.
Václavu. Zde umělci navazují na běžný kresebný sloh středoevropské
ilustrace.
Rajhradský brevíř z r. 1342 vykazuje v ornamentice i v realičtější
figurální malbě vlivy italské. Rukopis Augustinova výkadu evangelia
sv. Jana z poloviny 14. stol. a Bible nisská z r. 1354, iluminovaná
Mikulášem z Prahy, zpracovávají už volně italsky tučný akant i realisticky poj ímavé postavy.
V letech 60tých ukazuje tato dílna nanejvýš vyvinutý smysl pro
plastiku tvaru a pro barvu ve čtyřech chorálních knihách, které Arnošt
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z Pardubic dal zhotovit pro chrám sv. Víta. Nové ikonografické podněty jsou nesporně přejímány z Itálie, ale zpracovány slohem, který
byl typický pro tuto českou dílnu.
V druhé polovině 14. stol. přejímá nástěnná malba vlivy z knižní
ilustrace. Tak malby kostela v Průhonicích jsou slohově blízké Pasionálu
abatyše Kunhuty, cyklus svatojiřské legendy je malován lineárním
slohem, který nacházíme i v kostele v Hostině. V téže době objevují
se deskové obrazy, které se slohově od knižní malby odpoutaly. Tři
světci roudnické predely podléhají silně západním vlivům. Teprve tak
zv. mistr vyšebrodský už spojuje tento vliv s vlivem italským. V
cyklu oltářních obrazů v obrazárně kláštera ve Vyšším Brodě, které
líčí život Kristův, překonává lineární styl prostoru a plastického tvaru více pomocí světla a barvy. Dokladem italského vlivu je zde hlavně
perspektiva z pogiottovské doby. Z jeho školy vyšli malíři madony ve
Veveří, berlínského Ukřižování, t. zv. kladská madona a madona se
světicemi v budějovickém museu.
Císaře Karla IV., obdivovatele a sběratele obrazů Tommasa de
Modena, napodobovali četní kněží, kupující obrazy pro své kostely.
Tak zv. milostné madony, zprvu dovážené z Itálie, byly u nás záhy
kopírovány a později napodobovány a obměňovány. Madona mostecká
je ještě volnou kopií italo-byzantského slohu. Madony v kostelech na
Vyšehradě a na Strahově spojují typ francouzské madony s typem
italským. Později už madony, jejichž vznik je kladen do let čtyřicátých (na př. madona zbraslavská), nesou už daleko silnější původní
slohové znaky.
Tehdy, v druhé polovině 14. stol. objevují se u nás dílny, jejichž
výtvory staví české malířství na výši světové tvorby. Nejdříve v knižní malbě mistra, který pro biskupa Jana ze Středy zdobí rukopis zv.
Liber Viaticus (1364) a vyšehradský antifonář, objevuje se nový
dekorativní sloh. Bohatý akantový list se vyskytuje v četných slohově
uvolněných variacích, jeho lupení tvoří trojlisty, růžice a kytice.
Figurální malby ve vylíčení života Kristova jsou ikonograficky bohaté, plasticky dokonalé: malíř používá svěžích, sytých a zářících barev,
jimiž dovede jemně zdůrazňovat přechod světla do stínu. Pomočí
zobrazované architektury vytváří trojrozměrnost. Tím vším řadí svůj!
výtvor mezi nej lepší evropské výkony své doby. K těmto vrcholným
výtvorům přibližují se práce jiných dílen, na př. Orationale objednané
Arnoštem z Pardubic, misál brněnského probošta Mikuláše a jiné.
Knižní malby těchto pozdních let 14. stol. čerpají však už ze zkušeností malby deskové a nástěnné, které tehdy vzkvétaly na královském
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dvoře zásluhou mistra Theodorika a jiných malířů, jejichž jména
neznáme. Kaple P. Marie na Karštejně (1354-1351) byla vyzdobena
malířem, který plně využil znalostí umění italského. Jiný malíř, zobrazující scény ze života Karla IV., už podává skutečné portréty v duchu realistického malířství francouzského. Cyklus rodokmene přemyslovsko-lucemburského v jednom z karlštejnských sálů byl zničen, ale
i zde individualisace postav se blížila portrétu.
V malbách kaple sv. Kateřiny blíží se portrétu poprsí císařských
manželů. Ve výklenku téže kaple madona s kořícím se císařem a jeho
manželkou, a Ukřižovaný na mense kláštera už zvládají plně realistické
figurální pojetí. Cyklus ilustrující legendu o sv. Ludmile a sv. Václavu
na schodišti zámku Karlštejna byl značně poškozen restauracemi 19.
stol., ale i tak vidíme odvážné zvládnutí prostoru a v něm volně se
pohybujících realistických postav.
Mezi všemi těmito umělci daleko vynikají práce Theodorikovy z
let 1365-1367 v kapli sv. Kříže na témže hradě. Nebeské vojsko Kristovo, Ukřižování v oltáři, a scény ze života Kristova a scény z Apokalypsy v ostění, ač je známe jen v přemalování nebo v renesančních
kopiích, ukazují, že tento mistr nalezl řešení v dobovém figurálním
realismu, v plastickém pojetí postav, v barevném překonání kresby.
Jeho vliv nalézáme až do let osmdesátých v oltářním obraze biskupského
zámku v Roudnici i v tak zv. miihlhausenské arše z r. 1385. Malby
v křížové chodbě emauzského kláštera a v kapli sv. Václava na Hradčanech jsou pokračováním tohoto vývoje. Cyklus emauzský byl prací
několika malířů nestejného nadání; všichni řeší problémy trojdimensionálního prostoru a individualisace postav v pohybu i ve výrazu a
dosahují opět vrcholných výsledků, podobně jako malby kaple svatováclavské z r. 1373, bohužel rovněž silně přemalované.
V malířství osmdesátých let zrcadlí se společenské, duchovní i politické proudy předhusitské doby odklonem od vlivu italských směrem
k oblasti burgundské. Tak zv. mistr třeboňský navazuje přímo na
umění franko-vlámského směru ve štíhlých postavách oděných v řasnatá roucha a umístěných v hlubokém prostoru; dosahuje tak realismu,
který se ve světských obrazech na rubu desek blíží často karikatuře.
Prostor jeho obrazů je složitě odstupňován, figurální skupiny jsou dějově komplikované. Poprvé v českém umění jsou pašijové výjevy
dramatickými, duchovně procítěnými scénami. Umělec potlačuje linii,
kterou nahrazuje sytými barvami a dosahuje temnosvitem dosud neznámých efektů. Dovede už barvou vyjádřit místní ton ve světle a stínu,
optické efekty, různost hmoty šatu, zdroje, atd. Barvy váže fermeží, je-
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jichž pomocí dosahuje lepšího spojení tahů štětce v jednotnou barevnou plochu. Toto vše svědčí o tom, že mistr třeboňský byl školen v
některé dílně franco-vlámského okruhu. Je sporné, pracoval-li přímo v
Třeboni, jeho dalekosáhlý vliv nasvědčoval by, že snad patřil k okruhu
pražských královských malířů. Kolem r. 1400 setkáváme se se stopami
jeho díla nejen v českém malířství deskovém, nástěnném a iluminačním, ale i v umění franckém a bavorském. Madonu mezi světci v zámku na Hluboké a Ukřižování ve vyšehradské galerii uvádíme jen jako
dva příklady tohoto vlivu.
Na počátku 15. stol. spatřujeme sklon k manýrismu. Dokonale technicky a formálně zvládnutým výkonům chybí tvůrčí napětí. Malířské
dílny používaly náčrtníků, jejichž pomocí přenáší motivy i typy z
místa na místo - umění upadá namnoze v řemeslnou práci.
Tak vidíme, byt' i jen ve zkratce, že i české výtvarné umění 14.
století prošlo podobným vývojem a vykazuje podobnou vysokou
úroveň a původnost jako česká literatura, jak ji vylíčil dr. Wellek.
V příštím článku ukáži, že i tradice v umění barokním probíhala
souběžně, na stejně vysoké úrovni, jako barokní literatura, o níž
píše dr. Wellek ve výše citovaném essayi.

K 25. V Ý R O Č Í Z. R Y K R A
Dr. Jaroslav Jíra
Na výstavě českého imaginativního umění z období mezi dvěma světovými válkami, která se konala před nedávnem v Umělecko-průmyslovém
museu v Praze, se objevilo v kruhu umělců kolem Devětsilu též jméno
malíře Zdeňka Rykra, jméno v té době známé. Dnešní poválečná, mladá
generace však už jej nezná. Umělec by se byl dožil letos koncem října
65 let. Zemřel tragicky před 25 lety, 15. ledna 1940, v necelé čtyřicítce.
Zdeněk Rykr byl v naší mladé poválečné kritické a umělecké obci
osamoceným zjevem. Nelze jej zařadit do žádné naší umělecké školy,
protože šel sice souběžně s nimi, ale vlastní cestou, živý a vervní experimentátor, který se chtěl vyrovnat se všemi aktuálními uměleckými
proudy, od impressionismu, Vlamincka a fauvistů přes kubismus k
surrealismu. Ze všech jeho prací, přehlížíme-li je dnes ve své paměti a v
reprodukcích, je patrná jeho vysoká, neklidná, někdy až rozmarná inteligence, která ku podivu dává dnes jeho dílu daleko více jednotný ráz
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než jaký se nám jevil za jeho života. Možno říci, že Zdeněk Rykr tvoří
součást živého odkazu umělecké avantgardy první Československé Republiky.
Zdeněk Rykr se narodil 26. října 1900 v Chotěboři. S rodiči přišel
do Kolína, kde vystudoval reálné gymnasium; učili ho profesoři jako dr.
Kunstovný, kteří vychovali celé generace spisovatelů a umělců. Po maturitě se zapsal na pražskou universitu, na obor dějin umění a klasické
archeologie. Na universitě jsem měl příležitost seznámit se s ním a navázat přátelství. Vzpomínám, jak byl neuspokojen tehdejšími poměry
na fakultě. Přiměl mě k tomu, že jsem se s ním dal zapsat na německou
universitu, na přednášky a do seminářů profesora Grunewalda a zvláště
světově proslulého profesora klasického umění Kleina a jeho asistenta
Opitze. Doktorát filosofie složil Zdeněk Rykr na české universitě.
V období mezi dvěma světovými válkami navrhoval nejen plakáty,
nýbrž i obaly různých druhů bonbonů a cukrovinek, zvláště pro firmu
Orion. Jsou jich celé stovky a snad se najde historik umění, který je
snese a tím zároveň ukáže neznámou stránku Rykrovy činnosti.
Kolínská rovina, Polabí, daly mu první krajinářské náměty; byly to
rozměrné akvarely, živého koloritu, trochu pod vlivem Kremličkovým.
Objevem byla pro Rykra Paříž; vedla ho k vyrovnání se s novými směry, tehdy hlavně kubismem. Později ho upoutal surrealismus, jmenovitě
fantasie Ernstovy. To je snad nej zajímavější umělecké období tvorby
Rykrovy a pak ještě jeho raoul-dufyovské (Kavárna).
Současní kritikové a umělci neměli osobnost Rykrovu rádi. Neskrýval
te se svou kritickou ironií a oni mu vytýkali, že je povrchní a že neprohlubuje dostatečně své myšlenky a provedení svých obrazů. Je
pravda, že Rykr byl, jak jsem již napsal, experimentátorem. Ale dovedl
dát každému obrazu vtipnou pointu, ať šlo o malby náladové, dojmy z
pražských ulic, kaváren, či o práce imaginativně abstraktní a jeho
reliefy. Roku 1924 byl s malířem Kerhartem delší dobu v Paříži a na
Korsice a od té doby se vracel do Paříže pravidelně. Seznámil se zde
s okruhem mladých umělců kolem Borese a jejich sdružení 'ĽEquipe",
navázal přátelství s mladým německým malířem československého původu Loevensteinem a vystavoval s nimi společně v průbojném tehdy salonu "Nadnezávislých;" roku 1938 na jaře uspořádali všichni v Praze
společnou výstavu Praha-Paříž. Před tím měl Rykr několik výstav, v
Rubešové salonu a zejména roku 1937 v Krasoumné jednotě přehlednou
výstavu své tvorby 1917-1937.
Dnes po 25ti letém odstupu od jeho smrti, se Zdeněk Rykr jeví jako
umělec neobyčejně talentovaný, velkého vkusu a schopností. Jeho ne-
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klidný duch a krátký, přeťatý život, znemožnily vyzrání jeho nadání.
Patří však mezi malíře, kteří přispěli k tomu, že československé moderní
umění se rovnoceně vyrovnávalo s evropským. A jako takový jistě
vstoupí Zdeněk Rykr do dějin našeho umění. Sám by se tomu asi iroricky smál.

O R G A N I Z O V A N I E A VEDENIE ČESKOSLOVENSKÉHO
ODBOJA V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH - 1938 A Ž 1941
Ján Papánek
Nebolo překvapením, že sa v dobe vyvrcholenia útoku Hitlera i
propagandy Henleinovcov a separatistov na Slovensku proti Československej republike, začala v Spojených štátoch spontánne prejavovať silná reakcia verejnej mienky proti tomuto tlaku. Skoro bez výnimky boli vyslovené veľké sympatie k Československu, v tlači i na
rozhlase. Organizácie a školy žiadali o prednášky, a svolávané boli protestné schôdze. V úradných dokumentoch Kongresu sa stále objavovali sympatické citáty článkov i rečí v záujme Československa a protesty proti Nemecku. Najživšie reagovala krajanská Amerika a spoločne s americkými priateľmi organizovala manifestácie. Burcovala
americkú verejnú mienku poukazovaním na nebezpečie, ktoré hrozí
celému demokratickému svetu, ak nebude Československu poskytnutá
- vedia vyjadrovaných sympatií - tiež politická pomoc.
Napriek tomu úradný Washington nebol psychologicky, politicky ani
mocensky pripravený na nejaký zásah proti Hitlerovi a podliehal
európskej mierovej defetistickej nálade. Niektorí čelní doplomatickí
zástupci Spojených štátov podávali zprávy zamerané proti Československu a napomáhali politike Mnichova. Izolacionizmus sa vzmáhal napriek tomu, že priemerný Američan bol konsternovaný tým, čo sa
odohrávalo v Mnichove. Začal pomáhať hmotne aspoň trochu uľahčiť
utrpenie československých obetí, ale sa aj začal utešovať, že obetovaním Československa bol zachránený mier. My úradní činitelia i
kraj ani, a sme sa začali pripravovať na organizovanie odboja.
Dr. Eduard Beneš prišiel z Anglie dňa 10. februára 1939, kde bol
od 22. októbra 1938 a hneď v New Yorku bol manifestačné privítaný.
Starosta Fiorello La Guardia usporiadal na jeho počest recepciu na
radnici; Prezident Columbijskej univerzity N. M. Butler usporiadal
večeru; podobne i Hamilton Fish Armstrong v Council on Foreign
Relations a absolventi Chicagskej univerzity, žijúci v New Yorku.
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Pri príchodu do Chicaga sa to opakavalo, ačkoľvek sa vyhýbal politickým manifestáciám. Sústredil sa na prednášky o demokracii na
univerzite. Tieto zahájil 20. februára. Ja som mu písal dňa 17. februára o potrebe styku a spolupráce.
Vyslanec Jan Masaryk, sklamaný Ghamberlainovou politikou, v
Londýne rezignoval a začiatkom januára 1939, prišiel do Spojených
štátov prednášať, poukazovať na hrôzy, ktoré politika Mnichova přivodila a ešte prinesie. V Pittsburghu na univerzite sme pripravovali
- za spolupráce Ruth C. Mitchellovej a Edwarda Tabora - slávnostné
dedikovanie Československej siene na 7. marca, ktorého sa Jan Masaryk účastnil ako hlavný rečník. Tisíce študentov, profesorov a priateľov
Československa varoval pred blížiacou sa katastrofou. Začali sme v
tých dňoch pripravovať tiež vytvorenie jednotnej organizácie pre
'"Československú národnú obnovu". Podobné prípravy sa konali vo
všetkých končinách Spojených štátov, najmä v Chicagu, s stredisku
krajanského života.
15. marcom 1939, obsadením Čiech a Moravy Nemcami sa situácia zmenila. Zastupiteľské úrady dostali z Prahy príkazy, aby postupovali len v dohode s Nemcami a aby im odovzdali úrady. Vyslanec vo Washingtone Vladimír S. Hurban Nemcov veľmi dramatickým
spôsobom vykázal z budovy vyslanectva. Ja som viedol konzulát v
Pittsburghu a hneď v deň okupácie republiky som sa rozhodol ho
Nemcom nevydať. Rovnako postupovali i ostatní konzulovia a honorárni konzulovia. Súčasne boli organizované nové protesty po celých Spoených štátoch. V Chicagu sa protestnej manifestácie v Plzeňskom paxku účastnil Jan Masaryk, ktorý vedľa vlastnej reči prečítal
prvé politické posolstvo Dr. Beneša v Amerike. Tento hneď dňa 16.
marca poslal telegramy F. D. Rooseveltovi, E. Daladierovi, N. Chamberlainovi a M. Litvinovi, ako aj J. Avenolovi, gen. Spol. národov, v ktorých žiadal, aby neuznali vojenskú okupáciu Československa. Dňa 17. marca, vláda Spojených štátov protestovala proti obsadeniu Československa a 21. marca odmietla uznať nový status Čiech
a Moravy. Samozrejme neuznala ani Tisovo Slovensko.
Po zaistení ďalšieho jestvovania Československých zastupitelských
úradov, sme sa s vyslancom Hurbanom a J. Hančom odobrali do
Chicaga navštíviť Dr. Beneša, kde sme sa mu dňa 19. marca dali
úradne i osobne k dispozícii. Vtedy sme v hlavných liniach dohodli
postup v boji proti Nemcom a za oslobodenie Čtskoslovenska.
19. marec sa stal dôležitým aj z iného dôvodu. Vtedy totiž Dr. Beneš vystúpil prvý raz verejne politicky aj pred americkú a svetovú
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verejnosť. Chicagska univerzita mala od roku 1931 týždenné debatně rozhlasové programy zvané - University of Chicago Round Table ktoré počúvala Amerika na vyše 60 staniciach a na krátkych vlnách
boli programy vysielané aj do ostatného sveta. Dňa 19. marca univerzita
túto zásadu debaty opustila a dala celú pol hodinu k dispozícii Dr.
Benešovi. Tento, po jedinečne priliehavom uvedení profesorom Quincy
Wringhtom, vo výzve k americkej a svetovej verejnosti okrem iného
hovoril: "Vláda, ktorá sa dnes snaží b i ť slobodu v Československu
neuznáva žiadnych slávnostne prijatých záväzkov, iba keď je to v jej
prospech, nedodrží žiadny sľub; nebude rešpektovať žiadon zákon. Jediný zákon, na ktorom je táto vláda vybudována, je zákon
násilia. Hlása, že jediným právom je moc, sila a násilie. Spojené štáty a národy Európy, ktoré ešte ostali slobodné, musia b y ť pripravené
na ďalšiu expanziu tejto moci násilia. Dnes niet mieru v Evropě,
je iba strašná illúzia, ktorá sa raz hrozne vymstí a vyžiada si veľké
obete všetkých národov sveta. V blížiacom sa rozhodnom boji ducha
a meča, Spojené štáty budú hrať veľkú úlohu". A zakončil výzvou
- "Buď pripravený na tento boj a buď silný - ľude americkej demokracie".
Krajanské organizácie, obzvlášť slovenské, posielali protestné telegramy do Prahy a do Bratislavy, v ktorých varovali pred odtrhnutím Slovenska od republiky. Súčasne sa začalo pripravovať organizovanie, koordinovanie a zjednocovanie krajanských organizácií. Toto
trvalo do polovice apríla, keď v dňoch 18. až 20. apríla svolané
boli do Chicaga sjazdy krajanských organizácií: Sokoli a iné české
pokrokové organizácie sa združili v Českom národnom sdružení;
Sväz českých katolíkov; Súčasne bola svolaná všenárodná konferencia
Slovákov, ktorá vytvorila Slovenské národné sdruženie. Zástupci týchto organizácií, spoločne so zástupcami Sdruženia Čechoslovákov z Texasu, zaktivizovali Československú národnú radu. V Rade boly rezervované miesta tiež pre slovenských autonomistov, ale tí sa k spolupráci nikdy neprihlásili.
Propagačná a politická činnosť bola zverená Rade, na ktorej čelo
bol postavený Jaroslav Zmrhal a znamenitý výkonný tajomník Josef
Martínek. Osvedčený John Červenka a Karel Prchal stáli na čele
Českého národného sdruženia; J. W. Voliér, na čele Sväzu českých
katolíkov, ktorému účinne pomáhali opat Neužil, Msgr. Zlámal a iní.
Rev. Ján Bradáč a rev. Jaroslav Pelikán viedli Slovenské národné
sdruženie. V Texasi bol na čele práce J. Maudr a Dr. Hollub. Za
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Podkarpatských Rusov sa práce účastnili Vansač, Ladižinsky a pozdejšie Gregory Žatkovič.
Sjazdy vyvrcholili vysláním delegácie k Dr. Benešovi s formálnym
požiadaním, aby sa ujal vedenia odboja. Bola mu sľúbená plná spolupráca a podpora. Predstavitelia Slovenského národného sdruženia
poslali zo svojho sjazdu tiež telegram to Paríža, v ktorom žiadali Dr. Š.
Osuského a Dr. Milana Hodžu, aby sa pridali k odbojovej práci
pod vedením Dr. Beneša.
Jan Masaryk sa medzitým vrátil do Anglie a Dr. Beneš s Alicou
Masarykovou prevzali čásť jeho prednášok, ktoré mal už zorganizované.
Dr. Juraj Slávik prišiel z Varšavy do Spojených štátov a účinne sa
podielal na práci sjazdu Slovenského národného sdruženia a prednáškami v krajanských strediskách. Potom sa i on vrátil do Európy.
S Dr. Benešom sme sa ďalej dohodli, že okrem udržania a vedenia zastupiteľských úradov a krajanskej činnosti, sústredenej v Československej národnej rade, bude treba vytvoriť politické teleso pod
jeho vedením a ja že mám túto činnosť v Chicagu organizovať a
viesť. Tak vznikla "Československá zahraničná akcia". Do jej vzniku
viedol veci Dr. Beneša jeho osobný tajmník Bohuš Beneš. Anglické
veci, najmä spojené s anglickým prednáškami viedol Edward Hitchcock.
Dňa 8. j úľa 1939 mi Dr. Beneš dal písomné plné poverenie ho osobne i
politicky zastupovať. Citujem len záver: "Budete mým jménem jednat podle zásadních směrnic ústně dohodnutých. Máte plnou moc zastupovat mne osobně ve všech věcech naší akce".
Vyslanectvo, spoločne s Generálnym konzulátom, ktorý viedol Karel
Hudec, sa sústredilo na dokončenie stavby a vybavenie Československého Pavilonu na Svetovej výstave v New Yorku a na jeho udržanie.
Bol to vtedy jeden z najdôležitejších propagačních prostriedkov Československého odboja. Správu Pavilonu viedol Jiří Janeček a vytvorený bol zvláštny výbor na získanie potrebných finančných prostriedkov, kde veľmi účinne pomáhal starosta New Yorku La Guardia.
Tiež československá účasť na výstave v San Franciscu bola zachránená.
Chicagska univerzita organizovala Dr. Benešovi prednášky po celých
Spojených štátoch. Do odchodu do Anglie dňa 10. júla vykonal vyše
sto prednášok na desiatkach univerzít, v rožných kluboch a organizáciách, na rozhlase, schôdzach a manifestáciách. Posielal výzvy na
členov Rady Spoločnosti národov, aby vec Československa dali na porad jej jednaní, ale bez výsledku. Celý rad univerzít mu udeli čestné
doktoráty. Túto nadľuskú prácu zakončil bezprostrendne pred návratom do Európy v Plzeňskom parku na oslave jeho narodenín a na
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rozlúčku. Tam krajanskej verejnosti rozvinul program druhého odboja.
Bolo treba opravdového sebazapretia na všetkých stranách, aby sa
všetko previedlo a zharmonizovalo. Boli predpovede, že sa nám to po
odchode Dr. Beneša rozpadne, ale sa tak nestalo. Hlavne preto, že bolo veľa dobrej vôle, mnoho idealizmu a málo straníckeho politikárenia. Dbalo sa hlavne na ideu "Slobodné Československo v slobodnej
Evropě" a na jej uskutočnenie. Nezáležalo na tom, či prácu vykonávala jedna, druhá alebo tretia odbojová zložka. Súhra bola jedinečná. V začiatkoch bola situácia zťažená tým, že ani jedna z
odbojových zložiek nemala peňazí. Jedine Dr. Beneš mal pravidelné
príjmy z univerzity a prednášok po Spojených štátoch. Z toho boli
financované najnutnejšie výdaje s odbojom spojené.
Výsledky tejto spoločnej práce sa veľmi skoro začali prejavovať.
Dr. Beneš bol 28. mája 1939 pozvaný do Hyde Parku k dôvernej
návšteve F. D. Roosevelta, významného politického dosahu. Vo Washingtone navštívil Štátny Department, členov kongresu a diplomatického sboru. Pri otvárání Československého pavilonu na Svetovej výstave
v New Yorku dňa 31. mája bol prijatý s poctami, prináležajúcimi
len hlave štátu. Diplomatické i politické postavenie vyslanca Hurbana zostalo neotrasené.
Československá národná rada a jej zložky začali vydávať rôzne propagačné publikácie a časopisy česky, slovensky i anglicky, organizovali
slety, bazáry, schôdze, iné podniky a zbierky a stali sa postupne
hlavným zdrojom financovania "Československej zahraničnej akcie".
Boli to dary obetavých vlastencov. Väčších darov, s výnimkou darov
Václava Hovorku, prakticky ani nebolo. V celku bolo takto od 8.
júna 1939, do konca roku 1941, poskytnuté $350,000-. Dary boli
členskými organizáciami odovzdávané Československej Národnej rade
a touto osobne mne pre prezidenta Dr. Beneša, k jeho volnému použitiu. "Československá zahraničná akcia" dostávala okrem toho dary tiež
priamo od organizácií a priaznivcov z celého sveta. Veľmi účinne
pomáhala pani S. Sommerová z Peorie. Ja som v tej dobe konal mnoho prednášok po Spojených štátoch a honoráre za ne som tiež odovzdával Zahraničnej akcii.
Je dôležité spomenúť úzku a účinú spoluprácu Československého národného sdruženia v Kanade spolu s predstaviteľmi československých
zastupiteľských úradov. Kanadskí vládni a politickí činitelia, ktorých
som viackrát v Ottawě navštívil, tiež porozumeli naším snahám a celej našej akcii pomáhali.
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Politicky a propagačné bolo veľmi dôležité, aby čo najväčší počet
československých zastupiteľských úradov v celom svete bol udržaný
a uznávaný. Na činnosť boli "Československou zahraničnou akciou"
poskytované minimálne prostriedky pre Belehrad, Caracas, Dublin,
Jeruzalem, Lisabon, Londýn, Moskvu, Rio, Santiago, Montreal, Stockholm, Sydney, Varšavu a Ženevu. Okrem toho sme poskytovali výpomoc pre prácu významných politických, kultúrnych i vojenských činiteľov. Podporovali sme aj cudzích priateľov a spolpracovníkov. V
New Yorku sme vytvorili Informačnú komisiu ako súčiastku Zahraničnej akcie, kde pracovali redaktori Arne Laurin a Jan Munzer.
Vytvorili sme tam tlačovú kanceláriu, obstarávali rozhlasovú službu
WWRUL na krátkych vlnách z Bostonu do vlasti a začali budovať
archív. Podporovali sme činnosť a vydávanie publikácií Karpatorusov. V maďarských veciach veľmi účinne pomáhal poslanec I. Schultz,
a v nemeckých veciach pracoval poslanec V. Taub. V roku 1941 sme
spoločne s ostatnými spojencami vytvorili tiež Interallied Information
Center, ktorý sa pozdejšie premenil na United Nations Information
Organization.
Pred odchodom prezidenta Dr. Beneša do Anglie sme sa s vyslancom Hurbanom a Československou národnou radou dohodli, že darov
krajanských organizácií nebude používané na udržovanie československých zastupiteľských úradov v Spojených štátoch. To sa aj dodržovalo.
Zeny sa veľmi aktívne účastnili všetkej práce - v organizáciách i
jednotlive. Bazáry a všetky podniky na získavanie finančných prostriedkov a opravdová drobná práca neboli myslitelné bez nich. Dr.
Alice Masaryková, Betka Papánková, Vlasta Vrázová, po mojich predbežných jednaniach vo Washingtone, založily československé odbočky
pri Americkom Červenom kríži v Chicagu, pozdejšie vo Washingtone
a New Yorku. Na príprave a odosielaní potrebného materiálu pre ranených a nemocných československých vojakov spolupracovali desiatky
organizácií a stovky žien. Hmotná pomoc bola poskytovaná československým uprchlíkom a do konca roku 1940 bolo pre nich získané 200 víz.
Konečne je treba zaznamenať významnú úlohu krajanskej tlače, ktorá jedinečne pomáhala všetkým zložkám odboja. Boli to: Denní Hlasytel, Svornost, Národ, Nové Časy, Svět-Američan, Americké Dělnické
Listy, New Yorský Denník, New Yorské Listy, Slovenský Sokol a asi
30 ďalších. Mená E. Řežábek, Pšenka, Vydra, Geringer, Dr. Žižka,
Matoušek, Valušek a veľký počet iných, ostanú krásne zaznamenané
v dejinách druhého odboja. V Chicagu a pri zájazdoch do iných stredísk som mával s nimi pravidelné informačné tlačové schôdzky.
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Táto rozsiahla činnosť vykonávaná bola s minimálnym počtom ľudí.
V Československej národnej rade hybnou silou práce bol J. Martínek,
V Českom národnom sdružení V. Vrdský. Vo Sväzu českých katolíkov bol vedľa Dr. žižku rad dobrovoľných pracovníkov. V Slovenskom národnom sdružení, ktoré vybudovalo behom troch rokov 100
sborov po celých Spojených štátoch, pracoval Jozef Žák, za výdatnej
pomoci J. Gološinca. V kancelárii "Československej zahraničnej akcie
bol redaktor Jan Hilgert a obetavé Ružena Kovalíková s Ruženou
Sedláčkovou. Na zastupiteľských úradoch bol tiež minimálny počet zamestnancov.
Rýchle rozvinutá a všestranná činnosť vykazovala dobré výsledky, ale sa neobišla bez vnútorných, propagačných i zahr. politických ťažkostí.
K spolupráci sa hlásili a žiadali pomoc niektorí čsl. diplomatickí
zástupci, ktorí odovzdali svoje úrady Nemcom alebo s nimi spolupracovali. V Českom národnom sdružení sa niektorí činitelia ponosovali, že ich práca a jej výsledky nie sú dostatečne uznávané a
začali vystupovať neodvisle od národnej rady v pomocnej akcii i finančne. Bol problém s firmou J. Baťa, ktorá bola americkou vládou
daná na čiernou listinu. Bol boj s výrobcami máp, ktori zakreslovali
Československo do Nemecka. Otto Habsburg s bratom a matkou prevádzali proti nám silnú propagandu. Podobne i Maďari na čele s
Tiborom Eckhardtom. Nemlčali ani slovenskí separatisti a komunisti.
Vážny problém bol v Slovenskom národnom sdružení, kde zapojené boli všetky zložky - najmä Slovenský Sokol a evanjelici - okrem
antonomistov a separatistov. Bol robený tlak, aby sa získali, ale mne
bolo jasné, že sa to nepodarí. Počas svojho pôsobenia v Spojených
štátoch (1926-31 a 1935-39) som sa s nimi so všetkými stýkal osobne, zvali ma na prednášky, slávnosti a rôzne spoločenské udalosti,
ale k spolupráci za Československo, až na ojedinelé výnimky, sa
nikdy nedali získať. Samozrejme i komunisti stáli mimo akciu odboja a po sovietsko-nemeckej smluve v 1939 našu prácu hatili.
Československý národný výbor, vytvorený v Paríži 1939, bol Angliou
uznaný dňa 20. december 1939. Táto ho potom dňa 21. júla 1940
uznala za provizornú vládu a dňa 18. j úľa 1941 za vládu definitívnu.
Niektorí členovia tejto vlády tlačili na to, aby Slovenské národné sdruženie pozvalo niektorého jej slovenského člena na prednášky do
Spojených štátov, ktorý by sa pokúsil získať autonomistov k spolupráci. V Sdružení nastal boj o to, či to má b y ť Juraj Slávik alebo
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Ján Lichner a bolo uznesené, že má b y ť pozvaný Lichner, ktorý prišiel v septembri 1941.
Ministr Lichner začal pôsobiť propagovaním Žilinskej dohody zo
6. októbra 1938, ktorou sa Slovensku dostalo autonómie a pozdejšie
sa usnadnilo prehlásenie nacistického slovenského štátu. Tým som
sa hneď dostal s ním do sporu. Ja som vždy bol a ostávam proti
každej odstredivej slovenskej alebo českej činnosti, ktorá oslabuje
jednotu, demokraciu a neodvislosť Československa. Výsledok zájazdu
ministra Lichnera, ktorý trval asi 4 mesiace, bol záporný> pretože
autonomistov a separatistov nezískal, ale súčasne rozdvojil Slovenské
národné sdruženie. Mimo to otriasol postavenie Dr. Hodžu, ktorého
príchod do Spojených štátov koncom roku 1941 držal v tajnosti a
zvýšil nedôveru väčšiny predstaviteľov Slovenského národného sdruženia voči politickým činiteľom z Československa.
Vedľa práce v organizáciách, do ktorej sa veľmi dobre zapojil Vojta
Beneš, stanúc sa organizátorom Českého národného sdruženia, bol celý rad jednotlivcov, ktorí veľmi pomáhali. Boli to zvlášť umelci a
profesori. Vraždy pražských študentov a zavieranie vysokých škôl
doma veľmi dobre používali k propagačnej práci v záujme československej veci na školách. O. Odložilík písal, prednášal a pripravoval
materiál pre knihu Harrisona Thomsona - Czechoslovakia in European
History. Behom 1937 až 1939 vznikol rad organizácií, zložených prevážne z amerických priateľov Československa - Masaryk Institute,
Save Czechoslovakia Committee, American Friends of Czechoslovakia.
Pomocnej i propagačnej práce v nich sa účastnili stovky ako Charles
Merriam, Bernadotte Schmidt, Samuel Harper, James Shotwell,, Dorothy
Thompson, Thomas Mann, Marcia Davenport, Sen. W. H. King,
Gov. H. Lehman, H. V. Kaltenborn, Maurice Hindus, Hamilton Fish
Armstrong, Kenneth Miller, F. La Guardia, Brackett Lewis, atď.
Spojené štáty
Spojené štáty vstúpili do vojny dňa 7. decembra
1941 a tým bol aj počiatočný úkol "Československej zahraničnej akcie"
v Chicagu skončený. Stredisko činnosti bolo v januári 1942 prenesené do New Yorku.

PROMĚNY KRAJANSKÉ POSPOLITOSTI
Vratislav

Bušek

Druhý vedecký sjezd SVU se zabýval některými většími či menšími
"proměnami" v Československu se projevujícími. (Viz můj článek v
Proměnách, ročník 2. číslo 1.)
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Některé cenné podněty o "proměnách" naší československé krajanské pospolitosti v Americe přinesl referát prof. Josefa S. Roučka The
Genesis o f the American Czechoslovak image in American Historiography a připomínky Josefa Martínka, který v debatě zdůraznil potřebu zainteresovat pro československou věc druhou, třetí ba i další generaci československého původu, především oživením klubů Komenského
na amerických kolejích a universitách. (Viz Věstník Československé Národní Rady Americké, prosinec 1964). Martínek tu opakoval některé
své myšlenky, o nichž mluvil, bohužel bez náležitého ohlasu, už na
ustavující schůzi Sdružení českých novinářů a radiových hlasatelů v
Americe dne 11. listopadu 1944: K našemu poválečnému programu. Už
před dvaceti lety si tu Martínek uvědomil, že starší krajanské generace
odcházejí z veřejné činnosti. Až dosud jsme snad příliš se soustřeďovali
na pozorování této tratící se starší generace a dávali se fascinovat úvahami především kvantitativní povahy. Tyto statistické pohledy, jistě nevyhnutelné, vzbuzují v nás často pocity melancholické. Nikoli vždy
zcela právem.
Pravda je, že naše krajanská pospolitost prodělává už delší dobu ve
svých mladších generacích proměnu kvantity ve kvalitu. Této skutečnosti by měly přizpůsobit svou činnost naše vrcholné krajanské organisace: Československá národní rada americká, Matice vyššího vzdělání,
Jednota Československých Spolků v Americe (Č.S.A.), Sokol a S.V.U.
Naléhavě potřebujeme moderně pojatou historii našich krajanů. Starší práce o krajanské pospolitosti jsou většinou metodicky zaostalé. Je
třeba nového přístupu na široké základně sociologické, jak ukázal Ferdinand Kolegar ve své disertaci: Political refugee as immigrant. An inquiry in to differential adjustements of immigrants. University of
Chicago, 1959.
Budiž mi dovoleno v hrubých rysech zachytit kvantitativní vývoj a
úpadek naší starší krajanské generace. Jako obvykle začínáme rokem
1633, kdy do New Amsterdam přišel z Čech Augustin Heřman, "pán
na české řece v Marylandu", první kartograf této části Nového
Světa. Kulturně-historickou je vysoce zajímavá početně nevýznamná česká pobělohorská emigrace, podobně jako příchod a působení asi 700
Moravských bratří, kteří přišli v letech 1741-1762 do Pennsylvanie, do
Betlehemu. O první vlně českých imigrantů možno mluvit teprve v letech 1850-1868, kdy přišlo do Ameriky 43,645 českých řemeslníků, dělníků a zemědělců. Tato generace zakládala naše krajanské instituce, jejichž stoleté výročí jsme nedávno oslavovali nebo oslavavat budem. V
roce 1854 byla založena v St. Louis (Missouri): Československá pod-
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pórující (a pojišťující) společnost, která tolik znamená pro krajanský
život; byla dokonce vzorem pro podobné americké podpůrné a pojišťovací společnosti vůbec. Tato podpůrná a pojišťovací činnost je základem i většiny jiných krajanských společností a přehlédnout ji znamená
nerozumět základní struktuře krajanského života.
Tato generace založila v roce 1860 první krajanské noviny a v roce
1865 založila v St. Louis první Sokolskou Jednotu, jejíž význam pro
tělesnou zdatnost všeho amerického obyvatelstva byla letos oceněna
vydáním pamětní známky sokolské. (První americký Slovenský Sokol
byl založen v Chicagu až v roce 1892, ale i tak to byl první slovenský
Sokol před rokem 1918.)
V roce 1870 zjišťujeme v Americe 40,289 Cechů, v roce 1880 už
85,361. V tomto roce první čechoameričané navštívili svou "starou
vlast" a v Chicagu byla založena první česká banka. V roce 1890 bylo
už napočítáno 118,106 Čechů v Americe a v roce 1900 jich bylo 156,401.
Velká nesnáz starších statistik je v tom, že přistěhovalci přicházeli z Rakousko-Uherska a že jejich národnost nebyla zjišťována.
V roce 1910 se obraz vyjasňuje. Na 110.736 Čechů a Slováků se
soustřeďuje ve velkých městech: v New Yorku, Baltimore, St. Louis,
Cincinnati, Milwaukee, Detroitu, Clevelandu a především v Chicagu.
V tomto roce je už možno přesněji rozlišovat mezi Čechy a Slováky v
cizině narozenými (foreign born) a druhou a třetí generací narozených
na půdě americké (natives), z rodičů z ciziny přišlých nebo částečně
už amerických.
V roce 1910 bylo Cechů 539.392, z toho 228.738 f.b. a 310.654 n.,
Slováků 284.444, z toho 166,474 f.b. a 117.970 n.
Čechů a Slováků bylo v roce 1910 úhrnem 823.836.
V roce 1920 bylo Čechů 622.796, z toho 234,564 f.b. a 388,232 n.
Slováků 619,866, z toho 274,948 f.b. a 344,918 n.
Čechů a Slováků bylo v roce 1920 úhrnem 1,242, 662.
V roce 1930 bylo Čechů 201.138 f.b.
Slováků f.b. bylo už více než f.b. Čechů 240,196 f.b.
dohromady Čechů a Slováků f.b.
441,334 f.b.
a úhrnem Čechů a Slováků n.
940,745 n.
Celkem bylo v roce 1930 Čechů a Slováků
1,382.079
V roce 1940 bylo Čechů f.b.
159,640 f.b.
Slováků f.b.
171,580 f.b.
Dohromady Čechů a Slováků f.b.
331,220 f.b.
Dohromady Čechů a Slováků n.
653,371 n.
úhrnem bylo v roce 1940 Čechů a Slováků
984,591
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V roce 1950 bylo f.b. Čechů a Slováků
278,268 f.b.
dohromady Čechů a Slováků n.
705,890 n.
úhrnem v roce 1950 všech Čechů a Slováků 984,158
Po roce 1938 přišla do Ameriky vlna české židovské emigrace, číselně nezachycená, s krajany v boji za osvobození Československa znamenitě spolupracující, po roce 1945 však odpadající.
Poslední sčítání lidu z roku 1960 zjistilo 227,000 f.b. Čechů a Slováků
690,000 n. celkem Čechů a Slováků 1. a 2. generace 917,000 tzv. foreign
stock
(t.j. 2.8% z celkového počtu obyvatelstva)
Zvláštní rubrika byla věnována zjišťování mateřské řeči mluvené před
příchodem do USA., a zjištěno, že z uvedených 227,000 f.b. Čechů a
Slováků 91,711 udalo češtinu a 125,000 slovenčinu, zbytek tedy připadl
na němčinu a maďarštinu. Z uvedených číslic se dá soudit na poměr
Čechů a Slováků f.b. Podle Martínka se dožívají naši krajané průměrného věku 70 let a ženy přežívají muže o 7 let, takže v 1. generaci
krajanské je dnes většina babiček a dědečků. První generace krajanů
vymírá zrychleným tempem; imigrace ze staré vlasti prakticky přestala a ani politická emigrace po r. 1948 tento úbytek nestačila nahradit.
V desetiletí 1940-1950 ubylo celkem 52,000 osob, v letech 1950-1960
ubylo 61,000 osob první generace. Obraz imigrace se ovšem portěkud
mění, uvážíme-li, že asi 30% přistěhovalců se vracelo do staré vlasti a
z nich zase 10% se znovu do Ameriky vracelo.
Nad výsledky sčítání lidu z roku 1960 je třeba se zamyslet, protože
tady je základ našeho programu: z 917,830 Čechů a Slováků 1. a 2.
generace jen 91,711 mluví doma česky a 216,711 slovensky, zjevně
to jen příslušníci 1. generace. To neznamená, že těch zhruba 700.00 Čechů a Slováků 1. a 2. generace sčítaného foreign stock, česky a slovénky ůž doma nemluvících, třeba odepsat z krajanské pospolitosti. Na
prvním sjezdu SVU. přednášel příslušník čtvrté generace z Tesxasu.
Podle Martínka je v českých podpůrných jednotách organisováno na
200.00 a ve slovenských na 250.000 členů. Je už mezi nimi mnoho
členů se smíšených manželství, kteří setrvávají v jednotách svých
otců, kapitálově silných a dobře vedených.
Rozhodující však je ukazovatel vzdělání. Před I. světovou válkou
měla starší krajanská obec jen hrstku inteligence, několik lékařů, kněze a redaktory. Dnes studuje na amerických kolejích a universitách
několik tisíc studentů československého původu. Na některých amerických universitách oživují a udržují kursy češtiny a slovenčiny. Právem říká Martínek, že 2. a 3. generace našich krajanů zasluhuje naší
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zvýšené pozornosti a nových metod, jak k ní přístupně hovořit v jazyku
anglickém v duchu československém. K tomu účelu však je především
třeba sociologicky ji prokoumat a vystihnout sociální a kulturní rozdíly mezi 1. generací na jedné a 2. a 3. generací na druhé straně. Doba
masových organisací a manifestací krajanských, politicky zaměřených
a vyvolaných velkými mezinárodními konflagracemi, na podporu akce
"tatíčka" T. G. Masaryka a dr. Edvarda Beneše patří zjevně minulosti, stejně jako obvyklá drobná a ušlechtilá práce sbírková.
Struktura krajanské pospolitosti se však zkvalitnila. Druhá a třetí
generace krajanská musí být a chce být přesvědčena, že hlásit se k československému, b y ť už vzdálenému původu, znamená pro ni zvýšení a
nikoli snížení americké kvalifikace, kterou už dosáhla. Dnešní komunistický režim v Československu to činí nesnadnějším a propast mezi
krajany a starou vlastí se prohlubuje.
Proměna krajanské pospolitosti je skutečností, se kterou se třeba
vyrovnat, je to úkol těžký, nikoli však beznadějný.
Dnešní pražský režim se pomocí Ústavu pro zahraniční Čechy a
Slováky snaží rozleptat a získat právě tu stárnoucí a mizející a politicky
bezvýznamnou 1. generaci amerických našich krajanů. Je to stejné
nepochopení krajanských poměrů jako vyvážení nemoderních broušených skel a tzv. lidového umění. Politický i obchodní jejich export
je zastaralý a proto neúspěšný. Naše mladé generace jsou jim nepřístupné, řečí i duchem.

Na paměť Husova výročí (1415-1965) Proměny přinesou ve svém
říjnovém čísle článek Matthew Spinky, který došel po redakční uzávěrce
tohoto čísla.
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Rozhovory a polemiky

P O Z N Á M K A K PRÁCI VĚRY BLACKWELLOVEJ
"HAMLET V ČESKÝCH PŘEKLADECH"
(Proměny I. č. 4 a II. č. 1)
Esej ma veľmi zaujímala. Treba však ľutovať, že autorka do nej nezahrnula slovenské preklady zo Shakespearových diel, zvláště Hamleta.
Uvádza síce starý preklad Hamleta od Bohuslava Tablica, slovenského
oisvietenskeho básnika a spisovateľa, ktorý však písal po česky. Tablicova zbierka Poezie, v ktorej preklad Hemletovho monológu vyšiel, bola
vytlačená vo Vacove v roku 1806.
Celého Hamleta preložil Bohuslav Křižák, vlastným menom Michal
Bosý. Jeho preklad v roku 1838 Karol Kuzmány ponúkol na vydanie
Jozefovi Kajetánovi Týlovi. Vydanie sa však neuskutočnilo.
Hlavne sa malo uviesť, že najväčší slovenský básnik, Pavol Országh
Hviezdoslav, preložil Hamleta a Sen noci svätojánskej. Preklad vyšiel
najprv v Sloveských pohľadoch a potom knižne v roku 1931 v Zohraných
spisoch básnických, zväzok XIII., pečlivosťou Matice slovenskej.
Uvádzam z Hamletovho monológu tú čásť, ktorý esejistka cituje z
iných prekladov:
"umrieť, spať nič viac - a skrze spánok ohlásiť,
sme završili srdca bôl i tisíc
tých prirodzených úrazov, čo mäsa
sú dedictvoni? - to dokonaním je k vrúcnemu želaniu ver'. Umrieť, spať,
spať, hádam snívať; áno, v tom je hák . . .
Veď kto by volil trpieť biče času
a výsmechy . . .
ak on by sám sa mohol v odpočinok
dať pustým šidlom? . . . .
J.S. N-ý.
Vítám, že výše otištěná poznámka poučuje o překladech Hamleta do slovenštiny. Upozorňuji však, že Věra Blackwellová již podle názvu svého
článku se výslovně omezila a chtěla omezit na překlady české.
Redaktorova poznámka
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ČÍSLA NEDĚLAJÍ LIDI, LIDÉ DĚLAJÍ ČÍSLA
Článek Vratislava Buška o proměnách krajanské pospolitosti, který čtenář našel v tomto čísle a jenž číselně prokazuje smutnou pravdu o
úpadku české a slovenské národnosti v Americe, nutno uvítat z dvojího
důvodu: předně proto, že je dobře znát skutečnost i když je nelíbivá a
zadruhé proto, že článek je vlastně výzvou k propracování nových metod,
které by pro nás zachytily druhou a třetí přistěhovaleckou generaci. Autor
článku zejména souhlasí s Josefem Martínkem, že je třeba k těmto generacím "přístupně hovořit v jazyku anglickém v duchu československém".
Pro tento návrh zajisté mluví skutečnost, že řeč není jedinou známkou národnosti, že jsou i jiné, a že je teoreticky možno cítit s Čechy a
Slováky v Československu, aniž bychom jejich jazyky znali. Teoreticky
to možné je, je to však praktické?
Jde o zachování a obnovení "československého ducha" v druhé a třetí
přistěhovalecké generaci. Co k tomu "duchu" patří? Například láska k naší
hudbě. Jistě je možno ji znát a obdivovat i bez znalosti příslušných řečí.
Možno však milovat českou národní píseň, nerozumím-li slovům "Ach,
není tu, není, co by mě těšilo"? Je The Bartered Bride to samé jako Prodaná nevěsta, dovede The Moldau tak zdravit Vyšehrad jako Vltava? Není
krajanská neschopnost milovat geniální Janáčkovy opery, tak skloubené s
naší řeči, zapříčeněna úpadkem lásky k rodnému jazyku. Obnovení československého ducha není možné bez znalosti literatury. Jak ji může milovat ten, komu Máchův Máj je španělskou vesnicí, jak se může poklonit
památce své české matky někdo, kdo nemůže číst Březinovu báseň, začínající slovy: "Šla žitím matka má, jak kajicnice smutná"? Nemusí se i
americký profesor, přednášející naši literaturu, aspoň pokoušet naučit se
česky? I výtvarné umění a jeho znalost patří k československému duchu.
Jak kdo může milovat třeba Mistra třeboňského oltáře, když slovo "Třeboň"
ani vyslovit nedovede. Nikoliv, "Třeboň" a "Wittingau" není jedno a totéž.
Je možno být českým katolíkem, kdyby mi slova svatováclavského chorálu
byla hotentotčtinou, možno být českým evangelíkem, když si musím dát
přeložit hymnu "Kdož jste boží bojovníci" do angličtiny? V první světové
válce bojovalo za Československo mnoho legionářů z Ameriky. Šli by dobrovolně do boje, kdyby neuměli česky nebo slovensky? Kolik znáte
anglických vlastenců, kteří neumějí anglicky počítat do deseti, kolik znáte
vlastenců francouzských, kteří v Paříži žádají o anglické menu? Já sám
neznám žádné.
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Každý musí souhlasit, že nutno volit nové a moderní metody k udržení
"československého ducha". Nebudeme však zapřahat kočár před koně, budeme-li chtít učit o našich dějinách a kultuře před mateřskou řečí? Nebude ta kultura přidána těm, kteří jazyk budou umět? Řeč není jediným
znakem národnosti, je však znakem nejdůležitějším. Kdo se stydí za
rodnou řeč, nebude hrdý na československou kulturu. Ani nejmodernější
lékařská metoda nenařizuje léčit holohlavost nebo vady pleti u pacienta,
umírajícího na souchotiny.
Řeč není jen dorozumívacím prostředkem. Je projevem osobnosti. Ztratíme-li osobnost, co nám zbude z "československého ducha"? Americká
statistika namátkově zjišťuje jazyk, mluvený v rodině. Proč nezjišťuje
jiné národní znaky? Poněvadž ví, že všecky ostatní jsou méně důležité.
Je dobře, že článek, o kterém mluvím, nám ukázal úpadek národního
života Čechů a Slováků v Americe. Příčina tohoto úpadku je však nedostatek lásky k rodné mluvě. Zde, na místě nejbolestnějším, musíme přiložit páku. Bylo by chybou, kdybychom úpadek našeho jazyka v Americe
pokládali za skutečnost nezvratitelnou. Bylo by chybou, kdybychom nepodpořili rodiče, učící své děti rodným jazykům, kdybychom nepodpořili
učitele národních školek a škol, kdybychom nepodpořili český a slovenský tisk, divadlo, knihovny atd., krátce kdybychom se aspoň vážně nepokusili obrátit vítr, který nás chce v Americe vymazat. Zde se musí
spojit Československá národní rada americká, Matice vyššího vzdělání,
Jednota československých spolků, Sokol a organizace jiné, v neposlední
řadě Společnost pro vědy a umění, jejímž jediným účelem, definovaným
v článku 2. jejích stanov, je udržování a rozvíjení československé kultury.
Čísla o našem národním úpadku v Americe jsou tragická. Čísla však
nedělají lidi, nýbrž lidé dělají čísla. Čísla se mohou změnit, budeme-li se
umět sami proměnit v hrdější osobnosti.
Ladislav Radimský

V dubnových Zprávách SVU volal Dr. Vratislav Bušek po debatě
o programových otázkách v SVU a žádál, aby Proměny poskytly místo
listům čtenářů (samozřejmě stručným a hutným) o tomto tématu. Za
redakci prohlašuji, že Proměny uveřejní výtah z takových dopisů s
velkou radostí.
L. R.
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Beletria
Z A K Á Z A N É DVEŘE
Bedřich Svatoš
Čert ví, proč tam tenkrát ten člověk lezl. Byl přece docela cizí a
ke všemu ještě Ital a přišel sem vůbec poprvé. Snad proto, že se srazil
někde na cestě s Alberštem pilařem, třeba šli kus cesty spolu a slovo
dalo slovo, až mu Alberšt nabídl nocleh; snad se potkali až tady ve
vsi. Nebo třeba už obešel celou ves tady v údolí, při potoce, shluklou
pod kostelem a zaklepal u něho posledního; nebo šel třeba z Terenten
dolů, od jednoho statku ke druhému, jak jsou tam navlečeny na stezce jako korálky na šňůrce, všude se zastavoval, podomní odchodníček,
na zídku posazoval krůsnu, nebo na obrubeň studny, vyvlékal se z popruhů a rozbaloval to svoje zboží. - Tak asi sešel až sem a už se šeřilo,
přešel most a pustil se za ním doprava, a jak je to Alberštovo staveníčko při pile první, zaklepal na ně.
To se zkrátka neví, a dotud to Alberšt nepoví, vědět nebude, ale ne
abyste se ho na to zeptali - podmračil by se a jen t y se na vás místo
odpovědi utrhl.
Jisto je jen to, že tam ten člověk zůstal na noc. A že to byla jeho
poslední. Když tam sklidil své zboží se stolu a sedal k večeři s ostatními,
nikoho to ovšem ani nenapadlo.
"Tak jak jdou obchody," zeptal se Alberšt, více jen po zvyku.
Host se usměje. Krůsna i truhlička jsou už skoro prázdné a jak se
jejich obsah scvrkává, nadouvá se prkenice v náprsní kapse.
Je to ještě mládě. Zkušený obchodník by povraštil obočí, potřásl
hlavou a utrousil by nějaké to postěžování; tenhle jen zasvítil. A levačkou si jakoby k srdci sáhl, jako by ho tam zabolelo; ale to jen, aby
pohladil, co leželo na něm. Alberšt zpozorněl.
Prve neměl nikdo ani času ani pomyšlení vyptávat se ho, kdo je
a odkud, bylo dost, nač se dívat, bylo toho přece ještě dost, co bylo
v truhlici, i co vyndavat z nůše, a ceny byly daleko nižší než u kupce;
smlouvalo se, odhadovalo, oceňovalo, nakonec dostala Anča, Alberštova dcera, ta, která chodí do práce do Yintlu, dárkem šátek na krk,
krásný, všemi barvami hraje a v každém rohu má tři růže, dvě
poupata a jednu rozvitou.
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Ale potom, když zasedli ke stolu, věděli skoro všechno, než bylo
po polévce. Ze je Talián, to věděli všichni hned, jaik vešel, ani na to
nepotřeboval hubu otevřít; a když ji potom otevřel, kousal tu němčinu všelijak a hovořil vůbec víc italsky než německy. Proto mu také
pořádně rozuměl jen Alberšt a Anča; máma, když ze sebe dostane
italsky dobrý den, je u konce s tím, co zná.
Dozvědí se, že je od Tridentu, ale že už tam nikoho nemá; že se
tam tedy ani už nevrací, že ho to táhne spíš k Bolzanu, a že se proto i
německy naučil, aby se dohovořil " V Bolzaně dovede přece italsky každý, "řekne Alberšt.
"Ale ve vsích ne, tam - " zadívá se do talíře a najednou vyhrkne:
" A ona je Tyrolačka."
"Kdo ona," zeptá se hospodyně, řekl on to německy.
Alberšt se dá do smíchu:
"Kterápak by - P
V tu chvíli zaskučí venku vítr a všichni zpozorní.
"Copak - Bylo tak jasno - "
"Vítr se otočil a táhne od jihu - To už nám něco nese - "
Alberšt vstane od stolu a vyjde, obejde stavení, zkusí okenice, odskočí až k stavidlu, je-li vytaženo, vrátí se na pilu, je-li vše v pořádku; chvíli mu to trvá "Docela černo tam je. Ani hvězdička."
Venku to zase zadivočí.
"Ono z toho třeba ani nic - " To Vlášek.
"I bude, kdepak by nebylo!"
Taliánek poposedne:
"Ono v horách, já to znám - A tady u vás při samém potoce - "
"Žádné strachy," usadí se Alberšt zase pohodlně. "Potok je od
stavení kus, to co jste viděl, to je jen náhon na pilu. A potok ten je
kus dole. K nám se voda ještě nedostala ani při největší slotě! Vid,"
obrátí se na ženu, aby dosvědčila. Ta jen pokývne.
"Copak my - A venku také nic nemáme - "
Je selská dcera a nemůže zapomenout.
" T o naši nahoře - "
"Nech toho-" zavrčí Alberšt. Chtěla by ještě něco říci, ale neřekne:
na okenici někdo zabouchá.
"To bude Lojzi nebo Sepl - "
"Na karty," bručí hospodyně, ale nahlas se neopováží a jde otevřít.
Nad stolem svítí světlo a na stole karafky růžového vína; kouř se
povaluje a protahuje, jako by to mlha byla. Karty šustí v Sépiových
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rukou, nikdo neumí tak rychle míchat jako on. Pohodí tázavě hlavou
k obchodníkovi.
"Jen ho nech, a ť se dívá -", myslí Alberšt, ale v prstech ho svrbí.
Hrají tedy ve třech. Občas odběhne Anča s prázdnými karafkami
do sklepa a vrátí se se zarudlými a orosenými. Pijí chlapsky všichni
tři, jen ten cizí ulizuje jako slečinka.
"Copak," stará se domácí. "Nebere?"
Musí to opakovat italsky.
"Ono mu asi tyrolské není dost dobré - "
"Kdyby byla sklínka kořalky k podložení," dodá Sepl mlsně, "po
té ono jen sládne - "
Po první hned druhá. Víno opravdu zasládne na jazyku a začíná
rozpalovat. To také tím, jak je dusno v ubedněné světnici. Vlach se
posadí blíže k Alberštovi, aby mu viděl do karet. Ten mu nebrání,
docela mu vějířek listu natáčí; dvě tři hry. Pak mu vstrčí karty
do ruky:
"Podržte to za mne, než se vrátím - " A jak vstává, ozve se z dálky
hrom. "Tak vida - ! "
Talian se jen přikrčí. Zasmějí se mu. Anča zrovna vypískne.
"Já - Já bouřku - " drmolí, horko mu je a stydí se.
Otec ji napomene:
" P o j ď sem, ty - " A vyjde před ní ze světnice.
Spustil déšť, než se vrátili. Pral do okenic, ale nikdo ho nedbal,
do karet hleděli, teď už všichni čtyři, i ten cizí už se s nimi pustil
do hry; tu změnili, hráli teď barvičku, čtyři karty v ruce Vláškovi štěstí přeje, tváře mu jen hoří a oči planou - Snad jednou nebo dvakrát prohrál, jinak mu sype neustále; a přisazuje; jen
svítí.
Venku skučí chvílemi vítr, ve světnici zvoní talíře, Anča myje nádobí, utírá a uklízí na polici. A když dodělá, přijde ke stolu. Talián
sedí do světnice zády, proti němu Alberšt, druzí dva po stranách.
" A padesát - "
"Taky padesát a ještě - "
"Taky padesát a ještě - "
Zase vyhraje.
" V y tedy máte štěstí, člověče, nebo nerozumím ničemu - "
"Ono štěstí ve hře - " utrousí Lojzi kysele.
Zasměji se. Všichni. Jen Anča ne. Snad tomu vtipu ještě nerozumí " A co vy," řekne zase Alberšt. "Čemupak byste dal vy přednost,
kdyby vám dal najednou někdo vybrat - Štěstí ve hře nebo štěstí
v lásce?"

Taliánek se zarazí, klouzne po něm těma svýma vlašsky žhavýma očima - mění se v nich ty barvy, jak jima blýskne, docela jako na tom
šátku, který mi dal, řekla si Anča už prve, když ještě večeřeli - a pak
řekne opravdově:
" V lásce!"
Alberšt se pousměje, pak jakoby zvážní, narovná se v pozastolí a
řekne slavnostně:
"Máte ho mít - "
Zařičí smíchy, a hned ještě jednou, úlekem, jak se v ten okamžik
zrovna nad stavením roztrhl blesk a uhodila rána, až se ve stavení
všechno otřáslo. Anča, jak stála při stole, dosedla zprudka na židlici
vedle hosta, jako by jí nohy podťal. S kostelní věže sem za chvíli
dolehne vyzvánění. A už to jde blesk za bleskem.
A hra za hrou.
Jako by se tím Alberštovým slovem bylo štěstí obrátilo. Když mu
padla karta, tak dobrá byla, že nikdo nevsadil, nebo jen liknavě a
hned toho nechal. A jen se sázky dařily a hromádka peněz uprostřed
stolu rostla, jistě měl někdo více, když se karty položily na stůl.
Už všechno, co vyhrál, vrátil, už i do prkenice musil sáhnout " T o aby sám tento v tom byl - "
Jenže on to neřekl takhle, zahřešil jadrně po taliansku.
A do té hry bil hrom a zvon žaloval a vítr naříkal. Byl by Alberšt
udělal lip, kdyby toho byl nechal "Snad by měl někdo do kostela," ozve se Anka nesměle a poprvé,
ještě tam sedí, ani se pořádně vedle Vlacha nepohnula. "Jistě je tam
z každýho stavení někdo, jenom od nás ne - "
"Kušuj," okřikne ji táta.
Stará, ta neřekne nic. Ta už se před chvíli vytrousila a nikdo si
ani nevšiml, že vylezla do patra spat.
"Dvě," řekl Lojzi.
"Jednu," Vlach.
Sepl koupí všechny čtyři a Lojzi také. Jako posedlí hrají.
"To už je doba, co to trvá," prohodí jeden z nich, když se rozdává; to je chvíle na oddychnutí.
" A pořád stejně prudce - "
" T o zrovna aby ho při zvonění střídali, nebo bude mít ruce do
živého - "
"Jako umíráček to je," hlesne zase děvče. Kdyby se na ni táta podíval,
viděl by, že je bílá jako šátek. Ale on se na ni ani nepodívá, když
oči zdvihne, není to na ni, ale kamsi vedle, nic nevidí, než jak karta
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padá, jak se tobolka podomního obchodníka splaskává, ani nevzpomene, že je u něho hostem. - Ti dva ostatní se přidružují, sázejí, když
sází on, shrabují peníze s ním. - Vždyť ono už ani o peníze nejde
ale o zboží, o krůsničku, o truhličku.
Obchodníček hoří a bledne, s čela do očí mu stéká pot, protírá si je,
po skráních a po tvářích se kapky srážejí v potůčky a stékájí po krku,
mládě to je a ještě neporozuměl, ještě myslí, že se může karta otočit
a štěstí obrátit, vsází, dokud má co, zapomněl, že mu Alberšt přiřkl
štěstí v lásce.
A když už docela nic není, co by vsadil, leda by kabát svékl, vstane,
trochu se toťseví zapotácí a vyjde. A v tu chvíli si všimne Alberšt a
všichni, že bouře polevila, stáhla se po vodě dolů, konečně našla cestu
ven z údolí a přestala se točit tady mezi Ještěrkou a Gíčem. A to
už také zvonek není slyšet, doklimbal už před chvílí. Jen déšť hlučí.
"Tatínku," špitne Anča, ale jen se na ni podívá a ten pohled jí
zavře ústa, jako by ji přes ně uhodil.
Najdou Vláška venku, sedí tam na lávce jako by ve dne bylo a
slunce svítilo, a už je promoklý. Vyvedou ho nahoru do té světničky v
podkroví, jektá všecek, zima ho rozráží a horečka jím třese. Ulehne.
A neřekne ani slovo.
Je ho pak slyšet v noci ještě před klekáním a to tady zvoní v půl
páté, a to zrovna že jen šíralo; kdyby se měl jit každý podívat, co se
děje, když v noci někdo vstane a přejde po domě. - A ráno byl
pryč; odešel bez rozloučení, bez krůsničky, i ten jakoby vojenský
kufřík tady nechal a docela i kabát tady zapomněl.
" T o daleko nešel - "
" A že se ani nenasnídal. - Žádný rozum v tom není," řekne Alberštova.
Její muž vezme krůsnu s kufříkem a ten kabát, všechno to nechal
ten cizí tady dole ve světnici:
"Ze si to tak může brát - "
Anča hlasitě vyvzlykne.
" - měl bejt chytřejší - " A vyleze se svým nákladem do podkroví, do
světničky, kde Vlach spal, černý kufřík postaví do kouta za postel
a krůsničku na něj, zaváhá nad kabátem, zatřepe jím, jako by ho
oprašoval z vrstvy prachu, a pověsí ho přes lenoch židle.
Dole hoří Anča zarudlýma očima.
"Bloude," utrhne se na ni, třeba ona tentokráte ani nehlesla. "Brečí to, jako by jí máma umřela - "
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Ta tu zrovna není a tak mu odpoví ticho.
"Kdyby aspoň tento - a vždyť to je jen Talián!"
Odejde za prací, ale co chvíli vyhlédne z pily, jestli se ten člověk
vrací pro kabát, pro jiného nic, to všechno prohrál, ale kabát ne, a
je mužskému těžko chodit bez kabátu, to ani na slušného člověka
nevypadá ale na nějakého takového jako sem jezdí v létě z města. Ale ten nejde, ani v poledne nepřjde, ani odpoledne, a to už vyleze
Alberšt zase na půdičku a do světnice, zase ten kabát protřepne, přeloží a uloží do truhličky.
Přijde večer Sepl s Loj zlem, ale řeč vázne a karty se lepí na prsty,
jako by byly smolné. Venku táhne vítr údolím a kdesi za horami
zase zabublal hrom.
"Ještě toho není konec," zabručí Alberšt a hodí očima po ženě: "To
se sedláci radujou - " On sám pole nemá a má raději sucho, už pro
to dřevo - Na pilu má vždycky vody dost, potok sem pádí rovnou
z ledovců.
Rozejdou se brzy.
Může být okolo půlnoci, když ho rýpne žena do žeber:
"Slyšíš, ty Alberšt?"
Zamručí jen něco a teprve, když ona neustane, řekne zřetelně:
"Co j e ? "
"Někdo je nahoře - "
"I prosím t ě ! "
"Jakoby v podkroví - "
Posadí se, ještě ho spánek tíží, a tím pohybem jako be se vzpamatoval: "I jak by tam moh někdo být, když je zamčeno a já mám
klíč v kapse - "
"Jen poslouchej - "
"To se ti zdá - To jen vítr. Někde prkno povolilo - "
" I ne - " A oči se mu klíží.
Vstanou nakonec, toť víte, když ženská nepopustí, s snad i on něco
zaslechl; jen jsou na chodbě, slyší zřetelně, někdo tam přechází nahoře
a vzdychá, v podlaze tam zaskřípělo a teď cosi klaplo, jako by víko
truhlice přirazil.
"Ten klíč, safra," vzpomene Alberšt a vrátí se o krok, ale žena se
ho chytí, třese se všechna, tady ona sama nezůstane; a drží ho tu
křečovitě, místo aby tedy šla s ním.
I on tady docela ztuhne, nehýbe se a jen poslouchá, opravdu tam
někdo je a překládá tam nějaké věci - A zase ho napadne, že je to
čirý nesmysl, když byl ráno tu světnici zamkl - Jak by se tam zloděj
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dostal - Vytrhne se konečné ženě, ale v tom okamžení se z věže udrolí
napřed čtyři rány, za nimi pak uhodí jedna. I v podkroví se ozve rána,
něco tam ten vetřelec zvrhl. A pak je ticho.
Zaposlouchají se do něho, ale nehne se tam už docela nic, jako by
tam byl ten člověk omdlel nebo co, už je tam slyšet opravdu jen
vítr a jiného nic. Stojí tam oba, až je zima roztřese, sejdou, ne jen
do prvního patra do ložnice, ale až docela dolů do světnice. A když
přecházeje práh ložnice rozžhne, uvědomí si, že tam celou tu dobu
stáli po tmě Naleje si sklínku páleného, posadí se za ni ke stolu a hlavu opře
do dlaní. Světlo tu je a všechno vypadá docela všedně, muselo se nám
to jenom zdát, říká si, samé hlouposti to jsou, ženská ta hned něco
slyší a člověk nakonec věří, že on taky. Měl bych jít nahoru se podívat - a nač bych chodil, když mám klíč v kapse a okenice jsou
zavřeny, a i kdyby ne, oknem se tam nikdo dostat nemohl, vždyť to
je výška - Aspoň ten člověk kdyby přišel, co ho to napadá nechat
tady kabát a tak si odejít - Řekne to nahlas.
"Ten už nepřijde," zašeptá žena. "Už nikdá - "
Okřikne ji, až to tichým domem zaduní. Jako by ho neslyšela.
"Zrovna v jednu to přestalo - A začalo o půlnoci. A to je, Alberšt,
zrovinka hodina duchů - A to s dobrým není - "
"To tam tedy půjdu," rozhodne.
Dveře jsou zamčeny na dva západy a jen zanaříkají, jak je otevírá.
Světlo dá světničce vyskočit ze tmy; všechno tu je, jak bylo, ničím
není hnuto, nikdo neleží na zemi, okno je zavřeno, v koutě při posteli
stojí černá truhlička a krůsna vedle ní, jak ji zapomněl postavit na
kufřík, když do něho navečer kladl ten kabát.
"Tak vidíš, chce říci," ale slovo se mu zadrhne v hrdle, jako by
ho někdo železným pařátem za chřtán zavzal, chtěl by polknout a
nedokáže to, na jedinou židlici v té jizbě se dívá - Ne na ni. Na to, co
je na ní. A je na ní kabát, jak ho tam byl položil, když ho sem včera
vynesl. Tak jsem ho tedy do té truhlice nedal, řekne si, když se vzpamatuje; je tak člověk tento, kdyby se mne na to byl někdo ptal a
třeba i četníci nebo u soudu, byl bych odpřísáhl, že jsem to tam položil, víko za ním zaklapl a petlici na něm zavlekl.
"Tak vidíš," dostane ze sebe a docela se mu hlas ani trochu nezatřese. Vezme ten kabát, otevře truhličku, složí ho do ní, zavře a
zavlekne petličku. "Tak," dodá si sám pro sebe, žena už tu není.
K polednímu ho četníci najdou na pile. Šli rovnou k němu, protože
Anča, jen toho Vlacha na stráni Štollberku nad tratí našli a přivezli
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do vsi, se k tomu nachomýtla (byl u toho kdekdo) - a poznala ho, i
tak napuchlého jak byl - Praštila tam sebou, než ji kdo stačil zachytit. Když přišla k sobě, byly to ty četnické tváře první, co viděla po
té mrtvé. Jen hlavou kývla, když se jí ptali, zná-li toho oběšence.
Dovezli ji tedy do údolí, domů, vyptávali se cestou, ale Anča mlčela
zarytě; oni Tyroláci mlčí před četníkem pudově, ale tahle mlčením
zrovna křičela. Neozvala se, když dojeli, když snášeli s podkrovní
světničky krůsnu s truhličkou a našli v kabátě všechny jeho papíry,
i potom ještě, když odešli. Seděla za stolem, v koútě, zrovna pod křížen,
oči položeny před sebe na desku stolu, a nebylo se tam nač dívat.
"Snad aby ses vrátila do práce - "
Jako by neslyšela.
Za chvíli se začala máma starat:
"Je ti n ě c o ? "
Jen hlavou udělá, že ne.
"Ono takhle omdlít - A to leknutí - "

"Aby ona z toho nakonec oněměla - "
"I vždyť si nešla lehnout - "
Tu tedy ona pohne zase hlavou a konečně zachraptí:
«ÍT

5?

1 ne Nechají ji tedy být, když slyší, že mluvit může, sedí ona tam za
stolem do večera, a když i ostatní přisednou, ona vstane. Jde spát,
bez jídla. Od snídaní nevzala do úst.
"Samo sebou to nejni," myslí matka.
"I nech ji, jak ono jí to - "
Zůstanou sami, nepřijde nikdo, ani ti dva ne, co sem chodí skoro
každého večera. Nalévá si pálenky a pije, a už je tu sám, žena si
odešla lehnout, pořád ještě pije a hlavou mu to táhne, ten mladý
člověk a jak si to vzal, tu prohru, že snad to bylo docela všechno, co
měl, a že měl děvče a Tyrolačku, kdyby tu aspoň žena byla, aby jí
to mohl vypovědět, ptát se a odpovídat si, to je těžká věc, a snad jsem
tam ten kabát do té truhličky přece jenom dal, ale to je nemožná
věc. - Neměl jsem ho tak o všechno dočista připravit, a on se neměl
trouba dát, dej mu Pán Bůh nebe, hlupák to byl, že nic neviděl, jako
moucha na med. - Pořád to splachuje, plná byla ta láhev, když se do
ní pustil, a už jen na dně je a je to, jako by byl ani nepil nebo jako
by to voda byla. - Pořád má v hlavě jasno a jen na to jedno myslí. Zrovna ho tu před sebou vidí, jak tu seděl, Anča vedle něho, jak čer-
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venal a bledl, jak se potil. - A je ta láhev už nadobro prázdná, když
se konečně zdvihne a vyleze na patro ke staré.
Ticho je dnes, nebe je čisté a vítr se ani nepohne, takové ticho je,
jako by se ani nic nebylo stalo. Takové ticho, že věžní hodiny jako by
mu za hlavou odbíjely; jakoby někde ve sklepení, tak se to rozléhá,
až duní. Počítá údery, do jedenácti se dopočítá.
Ale počítá marně, hned zase na toho obchodníčka myslí a na ty
dva také, co tu s nimi hráli, jen aby mlčeli a neprořekli se. - Dokud
se četníci nedozvědí, jak se tu hrálo, nic proti nikomu nemohou a
třeba by i rádi, když to byl Ital. Ale co vědí, jen to, že vyšel v noci
ven, jak mu bylo horko, že tam zůstal chvíli na dešti, než někoho
napadlo, kde vůbec je, že prosty dl a potom v horečce. - Musel on
být nemocen, že se u stolu tolik potil, věřte mi, signor brigadiere,
jen hořel a zase hned bledl. Ticho je a poklidno, ale jistě se zase chystá na déšť, že jsou ty
hodiny tak slyšet - tři čtvrti. A ta holka, že ona si to tak bere Ještě aby z toho nějakou nemoc - soužení nějaké Půlnoc se rozhluší domem, čtyři údery napřed a potom zvolna, hlouběji a silněji ty ostatní, počítá je, ale rána k ráně je slabší, jako by
se věž i s kostelem vzdalovala nebo jako by jeho dům od ní prchal
nebo snad se po vodě nesl; a tu poslední, dvanáctou, jako by už byl
jen zašeptal.
A jen dozní, ozve se nahoře v podkroví prkno a jen se ozve, posadí se
žena na vedlejší posteli. Někdo tam kráčí a teď si vzdychl, židli posunul, víko truhlice klaplo.
Ani tam žádná není, řekne si, četníci to všechno odnesli Vedle, v místnosti, kde spí Anna, se zdvihne hlas, tichý zprvu a
zvolna stoupající, jako by to ani lidský nebyl ale psí, jako by to
siréna byla, jak ji bylo slýchat z města až sem a Alberštovi bije krev
ve spáncích a v hrdle jako údery na kolejnici, jak na ni bušívala tehdy
kovářova žena na poplach. A druhé vytí se zdvihne jako v odpověď
prvnímu, docela blízko něho, nepravidelné, klopýtající přes vzlyky Vztek mu pomůže na nohy, třesou se, ale nesou, klíč nahmátne v
mi to jenom, říká si, není to možná, nic tam nahoře není. Jistě se
tam už nic neozývá, bylo-li tam opravdu něco slyšet. - To ty bláznivé
ženské - jako feny to vyje - docela jako feny - kušuj už ty jedna
nebo tě - A ty tam? Aby se z toho člověk načisto Vztek mu pomůže nanohy, třesou se, ale nesou, klíč nahmátne v
kapse kalhot přes židli, klopýtne přes cosi ve tmě a zase, co to tady
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ta ženská zase nechala, už jsou tu dveře a vypínač, světlo, a chodba
a světlo A ticho Jako by tím, že vstal, byl zavřel tomu všemu stavidlo, jen schody pod
nohama skřípou - S věže se zřítila jedna hodina.
Zůstal stát v polou kroku a nevěděl honem, co se stalo - A to už
cítil za sebou sípavý dech ženy, otevřel dveře a rozsvítil.
Křečovitý výkřik roztříštil ticho, které je tu zavalilo; Anča to je.
"ten kabát - četníci ho - "
Leží tu přes lenoch židle jako včera.
Svíjí se holka na zemi na samém prahu, oči třeští a jen chroptí " A to vy, tatínku! Vy jste mi poručil, abych to zrcádko - "
Donesou j i na lože.
Ráno zavolají lékaře.
A kněze.
Třetího rána se jí nedovolají, odešla, bez rozloučení, před klekáním.
Docela jako ten Vlásek.
Potom si oddychnou: Vzala s sebou kufřík a nějaké hadříky. A
ten měňavý šátek. A na to se nemyslí, když se odchází z domu a utíká se světa.
Dali tu světnici vykropit a to všechno, co se dělá - A mše dali
sloužit - Nakonec Alberšt ty dveře zatloukl třícoulovými hřeby, aby
tam nikdo nemohl.
Tak mi to vykládal ten starý vousatý kapucín, co jsem s ním šel
kus cesty s Pfundersu.
Ty dveře jsem pak sám viděl.
Ale Anču nikdy.

Neboť nebylo ve světě pokroku a vývoje bez svobodného myšlení, nebylo
pokroku tam, kde vždycky někdo hlídal každé slovo umělce, vědce či
dělníka.
Ivan Klíma
v Literárních novinách, ročník XIV., číslo 3, 16. I. 1965
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Kritické marginálie

Vladimír Vaněk:

Kniha povídek
Vydala SVU na popud a náklad
Kruhu přátel Vladimíra Vaňka v
Římě v dubnu 1965. Ilustrace a obálka jsou dílem autorovým. Stránek
117. Cena $2.50.
Autor známého románu Země
krvácí - země kvete a mnohých životopisu, esejí a kritik uveřejňuje
sbírku svých jedenácti povídek, z
nichž prvá je z roku 1928, druhá z
1944, ostatní, nedatované, jsou z pozdější nebo nejnovější doby. Jejich
děj je umístěn v Praze i v Paříži, v
Toskáně i na ženevském jezeru, a
z každé jejich věty je patrno, že
Vladimír Vaněk je doma víc než na
jednom místě světa a že jeho duch
dovede procházet zavřenými dveřmi
nej různějších vrstev lidské společnosti.
Jeden výtvarný kritik mi řekl, že
z malé kresby se o umělci doví víc
a bezpečněji, než z jeho velkých
pláten. Totéž platí i v literatuře: v
povídce se spisovatel odhalí rychleji
než v dlouhém románu, je zranitelnější jako krásná žena na ostrém
denním světle. V románě spisovatel
může vykouzlit polotmy plápolajících
svíček, tak milostivých k jeho hrdinům, v krátkém románu na to nemá čas. Vaňkovy povídky nejsou totiž vlastně povídkami, jsou kr-aťonkými romány, pro které kdysi Neruda nalezl šťastný název "romanetta", když psal o povídkách Jakuba Arbesa. Vladimír Vaněk se svými romanetty zařazuje mezi české
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spisovatele - a po Arbesovi to byl
například Čapek-Chod a Karásek ze
Lvovic - kteří psali o střetnutí romantických záhad života se střízlivou zkušeností reálního světa a kteří sami měli ve své senzačnosti a
ve své racionální analýze svých nehorázných fantazií světlé vzory ve
světové literatuře, v E.T.A. Hoffmanovi a E.A. Poeovi.
Vaňkova romanetta nám představují osoby, pohybující se ve dvou
rovinách, v rovině všedního života a
v rovině fantazie. Ve všedním životě
je politický boj v toskánské vesnici,
do něhož zasáhne jako Deus ex
machina duch feudálního pána A l odbrandeschiho, vtěleného do kance,
ničícího obecní vinici. V pivnici u
Fleků v Křemencově ulici, velmi
realisticky líčené, sedí doktor Faust
s Hamletem, a jsou to nejen postavy známých dramat, nýbrž i postavy
loutkových her Kopeckého, ne-li samotného Vaňka. Clown se dívá na
sebe do zrcadla, z něhož po chvilce
vyleze jeho obraz a dá mu pár facek. Který ze dvou clownů byl reálnější, ptá se Vaněk vlastně ve
všech svých povídkách znovu a znovu? Co je realita a co je fantazie?
Vaňkův svět je rozštěpen mezi realitou a fantazií, jeho fantazie je tak
silná a mocná, že nelze ji vysvětlovat realitou. Je sama reální, skutečná, tvořená Vaňkovým uměleckým
skutkem. A varuji každého čtenáře
s úřednickým a akademickým smyslem pro pořádek, aby chtěl si Vaňkova romanetta suchou logikou v y světlovat. Ptát se, proč například

mohl v povídce "Zázraky Tobiáše
Pýchy" pivovarský účetní zázračně
kráčet po hladině řeky, bylo by tak
málo chytré, jako se ptát před Chagallovým obrazem ruské návsi, proč
vesničtí milenci se nad ní vznášejí v
povětří.
Nebudu se pokoušet dávat známky
jednotlivým povídkám. Romanetto
"Filosof od přirození" nám líčí zajímavý kontrast mezi všedním životem v karlínských jatkách a dušemi
milenců, odplouvajících na černém
člunu vzhůru po řece do vysněného
světa. Nelíbí se mi však způsob, příliš freudistický, kterým autor svůj
příběh podpírá. Snad zde a asi na
dvou dalších místech bylo by třeba
užít lehčího pera. To jsou však v ý jimky v knize, přímo přeplněné nápady a humorem. Vaňkův humor,
někdy hodně pochmůrný, je jeho
přínosem to tohoto žánru literární
tvorby. Je projevem ducha, který
unikl z českého rybníku, nevidí život a svět jen ze svého vnitřku, nýbrž se naň dívá z perspektivy tryskového letadla, rychle startujícího z
všedního života do výšin fantazie a
hračkou prorážejícího tenké mraky,
oddělující prosťáčkům na zemi přirozený svět od méně přirozeného.
Fetr Den

Vladimír Holan:

Noc s Hamletem
(Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. Praha 1964, Stran
79)
Nedávno jsem dostal od přátel z
Československa Holanovu Noc s
Hamletem. V přiloženém dopise stálo, že Holan náleží k těm básníkům,
jejichž vstup do literatury a první
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rozvoj byl stížen politickým vývojem posledních 30 let. I když si primyslíme, že je možná spisovatelským typem, který se rozvíjí pomalu,
překvapuje, že v Básnickém almanachu na rok 1955, Holan jako representant moderní české poezie
úplně chybí. I když uvážíme, že v
období kultu osobnosti mnoho básníků se odmlčelo, tak Holanův případ překvapuje. Ladislav Štoll ve
své knize 30 let bojů za českou socialistickou poezii (Praha 1950) se
dvakrát zmiňuje o Holanovi, dokonce v souvislosti s Horou, Seifertem,
Hrubínem a Halasem; i když mu
vyčítá třídní kolísavost v době dramatického zápasu pokrokového socialismu s minulostí po 45 roce . . .
Kdo přečetl Noc, ten pochopí proč
se literární diskuse v Československu dostala do pohybu. Přitom se
jedná o hold českého básníka geniu
Shakespearovu, kterého považuje za
největšího básníka všech dob. Holan
sám říká, že na Noci pracoval mnoho let. Oldřich Mikulášek ve své p o známce k dílu připomíná, že by se
dalo ironicky nikoli ovšem na jeho
adresu, podotknout, že mu byl k tomu vskutku dopřán čas. Nedobrá věc
prý bylo jeho veřejné mlčení, pro
čtenářskou obec a možná i pro něho
samého, bez širší konfrontace svého
vynikajícího díla s veřejností. Tož
ta konfrontace se světem čtenářů už
začala. Stačí si přečíst úvodník v Literárních novinách ze dne 16. ledna
t.r. "Dodatek k jednomu telefonickému rozhovoru" od Ivana Klímy. Holan si totiž dovolil, aby zvýšil efekt
poetického obrazu a myšlenky, použít několik pohoršujících slov. Tato
básnická volnost zřejmě mnohým
lidem vadí, tolik vadí, že dokonce
volají po obušku. Je vidět, že doba
osobního kultu ještě v mnohém
mozku straší a žádá si svých obětí.

Česká literatura neměla až dosud
ve svých dějinách štěstí na klidný
vývoj. Zejména toto století bylo a je
plné vnitřních otřesů. Proto česká i
slovenská poezie nepotřebuje nic naléhavěji než svobodu myšlení a kontinuitu vývoje. Fodle mého názoru je
Holanova Noc s Hamletem slibným
začátkem této kontinuity, možná dokonce mezníkem. Holan není básník
sladkých a milostných veršů, on jest
z básníků filosofických, kteří žijí
svůj život jako mučivý proces vnitřního napětí i na úkor neporozumění. Protože se dotýká věcí, na
které je těžko jednoznačně odpovědět. Jako refrén se stále ozývá nota základní, problém člověka a bytí,
člověka a jeho místa ve světě:
I kdyby nebylo Boha, i kdyby
neibylo lidské duše, /
i kdyby duše byla, ale byla
smrtelná, /
i kdyby nebylo zmrtvýchvstání /
i kdyby nebylo pak už nic, opravdu
nic, /
moje, stejně jako tvoje účast na
takové komedii, /
byla by zas jen soucitem, soucitem
s žitím, /
které je jenom dech a žízeň a hlad /
a páření a nemoc a bolest . . .
A. W. Fischer

Johannes Urzidil:

Da geht Kafka
Artemis Verlag Ziirich und Stuttgart, 1965.
Pod tímto názvem autor, žijící nyní v Novém Yorku, znovu uveřejňuje šest svých článků, publikovaných
v posledních několika letech v Německu i v Americe. Jejich společným jmenovatelem je Franz Kafka a
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také Praha. Kafkova Praha a Praha
Urzidilova. Nejde tedy o šest nahodilých esejí o kafkovských a pražských problémech, jde o básnické
pochopení a evokaci Kafky i Prahy,
pražského Kafky a kafkovské Prahy.
Obé Urzidil nejen dokonale znal, víc,
obé miloval a miluje. Láskou literárního umělce a láskou intelektuála, která vidí pod povrch věcí, j e jich minulost i budoucnost.
V první stati "Im Frag des Expressionismus" Urzidil líčí Prahu
metafysickou, která pro svou národnostní, sociální a náboženskou
různorodost měla kulturní potenciál
velkého světového města, zastiňujícího mnohou evropskou lidnatější
metropoli. V druhém eseji "Edison
a Kafka" Urzidil vzpomíná, jak s
Kafkou seděl pod obrazem Edisona v
pražské kavárně Edison a přechází
k hlubokým poznámkám o Kafkově
románu "Amerika". Třetí stať "Das
Reich des Unerreichbaren" je snad
nejhlubší z celé knihy. Jsou to variace na Kafkovo slovo, že vše kolem nás jsou zázraky. Zde Urzidil
prohlašuje i své vlastní credo, které zavrhuje moderní snahu všecko
světové dění zobyčejnit, aiby se obyčejnýmu stalo pochopitelné a profanováním
organizovatelné.
Podle
Kafky i Urzidila život je náboženskou povinností, člověk je jen natolik člověkem, když si staví lidské,
rozuměj supranaturalistické, problémy. Ve čtvrtém eseji mluví o Kafkově povídce "Das Schweigen der Sirenen", mluví o básnických parabolách,, které z nekonečna jdou do nekonečna, a o neuhasitelné touze
Odysseů starých i moderních po sirénách, které v nových a nových
formách žijí dále i dnes, i když
někdy hrůzně mlčí. Předposlední
článek je Urzilova poklona předčasně zemřelému pražskému německé-

mu básníku Millerovi, který psal pod
jménem Brand. I Kafka MilleraBranda měl rád a při jeho smrti o
něm řekl: "Byl to nešťastný mladík,
který se zatoulal mezi stoleté Židy
kaváren a zemřel. Nic jiného mu
nezbývalo. Kavárny jsou v naší době katakombami Židů. To každý nesnese." Poslední esej má název "11.
Juni 1924". Je to den Kafkova
pohřbu v Praze. Líčí pochod na
strašnický hřbitov a slyšíme, jak
hroudy české hlíny tlučou o Kafkovu rakev. A zde Urzidil říká větu:
"S Kafkou skutečně skončila Praha oné česko-německo-rakousko-židovské syntéze, která město činila
metropolí a je inspirovala po staletí". A Urzidil si stěžuje na nezájem Čechů o Kafku a celou 'kolonii slavných německých pražských
spisovatele, často jen průměrné, a
prý tehdy namířena na francouzské
spisovatelé, často jen průměrné, a
věděli málo o velkém umění v Praze,
o Rilkovi, Werflovi, Kafkovi a Brodoví. A přece "Kafka war Prag and
Prag war Kafka". Češi byli prý tenkrát tuze opiti novou samostatností
a nabytou vládou nad jinými národy. Na řečeném je mnoho pravdy,
ač se mi zdá, že věta "Prag war
Kafka", je přílišným básnickým
zjednodušením. Bylo mi tehda 26
let a byl jsem tedy již dost stár, aby
Urzidilova výtka se týkala i mne.
Je pravda, že jsme se tenkrát přes
pražské německé spisovatele a přes
celé Německo koukali příliš výlučně
jen na Francii a Anglii. Byla to však
vina jen Čechů? Tenkrát každý
Čech znal jméno francouzského historika Ernesta Denise nebo profesora londýnské university Seton-Watsona a světové novináře, kteří Čechům pomáhali, například H. W.
Steeda. Měli jsme takové přátelé
mezi pražskými Němci? Možná, že
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ano, ale já jako 261etý jsem o nich
nevěděl. A nebyl jsem sám. Milena
byla v tom směru slavnou českou
výjimkou. A zahynula v nacistickém
koncentračním táboře - zas ne sama, ale s celou židovskou kulturní
Prahou, která nežila špatně do 15.
března 1939.
I tuto knihu Urzidilovu o Kafkovi
a Praze by měl každý Čech číst už
proto, aby se poznal a pochopil z
jiného zorného úhlu, než na který
si zvykl.
Petr Den

Němci v Československu
1933-1947
V knižnici Acta occupacionis
Bobemiae et Moraviae, vydavané
Československou akademií věd, byl
publikován, koncem minulého roku,
soubor dokumentů "Die Deutschen
in der Tschechoslowakei, 1933-1947".
Sbírku sestavil, předmluvu napsal a
poznámkami opatřil Václav Král. S
předmluvou, popisující činnost Němců v uvedeném období, lze v podstatě
souhlasiti, za určitých výhrad ovšem,
týkajících se hlavně autorova marxisticko-historického stanoviska. U veřejněné dokumenty pocházejí převážně z československých archívů
polských a několik málo bylo již
publikováno norimberským tribunálem. Jsou otištěny v původních
řečech, české v německém překladu.
Na tomto místě není možno zmiňovati se podrobně o jejich obsahu:
něco podobného by
vyžadovalo
dlouhé studie. Stačí jen poznamenat,
že jde o doklady nepostradatelné
nejen pro každého, kdo se zabývá
studiem otázky tzv. sudetských
Němců v Československu nebo širší
otázky československo-německé, ale

i pro toho, kdo se věnuje bádáni o
zahraničně-politickém dění ve střední Evropě ve vymezeném období.
Tyto doklady doplňují dnes už
známé historické skutečnosti. Často
však je možno na jejich základě je
vidět v novém svěitle anebo objasňují jejich příčiny. Také vyjasňují motivy známých už akcí jistých politiků: na př. již v únoru 1938 oznámil
německý vyslanec v Praze Eisenlohr ministerskému předsedovi Hodžovi, že Jafcsch se těší "určité pozornosti" v henleinovských kruzích
(str. 154). V dubnu téhož roku profesor Pfitzner referoval o svém dlouhém rozhovoru s Jakschem předákům Henleinovy strany a konstatoval, že Jakschův "Volkssozialismus
nur ein anderes Wort fuer Nazionalsozialismus darstelle" (str. 169-172).
Toto Jackschovo stanovisko vysvětluje plně potomní jeho postoj londýnský, (srv. Beneš, Paměti), i jeho
politickou kariéru v západním Německu, dnes vrcholící v předsednictví "sudetoněmeckého" Landsmannschaftu, (po ultrašovinistovi a ulitra•reakcionáři Lodgmanovi von Auen).
Nová fakta jsou uveřejněna o velezrádné činnosti Durčanského na podzim 1938; mimo jiné se dovídáme, že
jeho cesty do Německa byly financovány
Heydrichovou
Sicherheit
Dienst (str. 365-368). Frankův záznam o jeho návštěvě u Hitlera, po
atentátu na Heydricha, při níž Frank
přednesl své návrhy "na zacházení
s Protektorátem", vrhá další světlo
na jeho postavení: neustále a silně
naléhal na Hitlera, aby byl jmenován protektorem. Hitler tuto žádost
odmítl s odůvodněním, že úřad protektora je jen úřad pro nějakého
pensistu, na něhož může být spáchán atentát. Frank však je naprosto
nepostradatelný ve své daleko důležitější funkci zodpovědného ně-
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meckého ministra (str. 474-478). Historické důležitosti a jedinečné politické zajímavosti jsou, mimo jiné, záznámy kancléře Šámala o jeho rozhovorech s presidentem Benešem a o
presidentových rozhovorech s v y slanci německým a anglickým (str.
137-138, 152-153, 233, 247).
Těžiště sbírky leží však v dokumentech, týkajících se přesunu Němců z Československa: neboť citují
fakta a čísla dosud neznámá.
Mimo to však tak dokumentární
sbírka znovu potvrzuje, jak je nesnadné, skoro nemožné, psát o v ý lučně českých nebo československých problémech v cizině, bez přístupu k československým archivním
pramenům. Pokud jde o Mnichov
podobný problém neexistuje: jde o
záležitost daleko více mezinárodní
než československou a archivní materiál anglický, německý, francouzský, v poslední době i materiál československý, nutně jen druhořadé
důležitosti, je plně přístupen. Pokud
se týká však otázek jako přesun sudetských Němců, vztahy mezi Čechy
a Slováky v létech 1939-1945, osudu Čechů a Slováků v německých
věznicích a koncentračních táborech, nej závažnější materiál je především v archívech v Československu. Tato skutečnost podmiňuje nesnáze, stavějící se v cestu vědeckému bádání o těchto otázkách mimo
Československo.
Karel Bělský
Antony Buzek:

How the Communist Press
Works
Pall Mail Press, Londýn, New York
1964.
Redaktor Antonín Buzek se narodil roku 1921 a po II. světové válce

vystudoval v Praze Vysokou školu
politickou a sociální. Od r. 1950 pracoval v ČTK, kde se stal šéfem oddělení pro Sovětský svaz a lidové
demokracie. R. 1955 odjel jako dopisovatel ČTK do Londýna, r. 1961
požádal britské úřady o politický
asyl a r. 1963 začal pracovat pro
"Daily Express" jako odborník pro
otázky komunistických zemí. Svou
knížku o tom, jak pracuje komunistický tisk, napsal, jak píše úvodem,
jednak, aby vyplnil mezeru v západní odborné literatuře a vykreslil
dnešní obraz komunistického tisku
všeobecně, jednak, aby se pokusil o
vyvážený přehled teorie a praxe tohoto tisku. Pochybuji, že se mu to
zcela podařilo.
Teorii věnuje zbytečně hodně
místa a svým způsobem se snaží
dokazovat starou, známou pravdu, že
v komunistickém režimu "noviny
jsou politickou institucí, jejíž úkolem je dělat propagandu . . . a že
komunistické noviny mají vzhled
novin jen proto, že to věci vyhovuje
. . . " Pokud jde o teorii komunistického tisku, mezera, na kterou autor
úvodem poukazuje, nebyla tak velká. Není snad větší samostatné studie, ale téměř v každé knížce o komunistické
propagandě
najdeme
dlouhé úvahy o komunistickém tisku. Dokonce i několik čs. exulantů
přispělo: studie Čs. zahraničního
ústavu v exilu, Vladimír Reiský de
Dubnic:
Communist Propaganda
Methods ((New York 1960) atd.
Pokud jde o praxi, Bůžkova knížka je určitým přínosem, ale nejde
dost daleko. Autor má zásluhu na
tom, že rozvádí metody, se kterými pracuje komunistická nepřímá i
přímá censura. Všeobecně není totiž známo, že se režim nespoléhá jen
na nepřímou censuru, zejména autocensuru. V každém komunistickém
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státě existuje i skutečná censura po
vzoru sovětského GAVLJTu. V Československu má název "Hlavní správa tiskového dozoru. Ta nejen starým byrokratickým způsobem "bílí"
už vytištěný časopis (zabavené články se musí okamžitě nahradit jinými), ale dokonce "radí" redaktorům,
co mají tisknout a co ne. Podle nejnovějších zpráv z ČSSR HSTD měla zviklanou autoritu v prvních měsících kulturního kvasu z r. 1963, ale
v posledních měsících za vedení tajemníka ÚV KSČ Koutského už opět
účinně působí. O tom už sice Buzek
nepíše, ale snaží se ještě letmo upozornit na první výsledky onoho kvasu
z r. 1963, pokud se projevily v tisku.
Svědčí též o tom, že se v ČSSR začalo v redakcích už r. 1954 diskutovat o objektivnějším zpravodajství.
Diskuse se pak přenesla do tiskových
klubů v Praze a Bratislavě a do
schůzí Svazu novinářů. Ačkoliv se
straně tehdy podařilo všeobecně znemožnit veřejné větrání, kritické hlasy se daly tu a tam slyšet. To se
stupňovalo do roku 1957. V letech
1959-1962 nastala recidiva stalinských metod a na jaře 1963 došlo k
známému výbuchu.
Buzek popisuje několik zajímavých
případů z praxe komunistického novinářství, většinou ze své osobní
zkušenosti. Upozorňuje na to, že
největším strašákem režimu je objektivismus a escapismus v novinách, Dále píše, že se v padesátých
letech na vedoucí místa v komunistickém tisku mohli dostat jen
dobře prověření komunisté, ale bohužel nevysvětluje svůj vlastní případ: předpokládáme, že jeho odpovědnost vedoucího sovětského a lidově-demokratického oddělení ČTK
musela být z hlediska režimu velmi
významná, proto osobní vylíčení takové mimořádné kariéry, končící

rozchodem s komunismem, by bylo
pro nás a západ vůbec poučnější než
sebe lépe vysvětlené teorie. Vůbec od
Buzka se očekávalo (snad to ještě
udělá dříve, než jeho bezprostřední
zkušenost ztratí svou účinnost), že
napíše knihu o tom, jak pracoval
osobně jako komunistický redaktor,
jaké zkušenosti měl ve styku se svými redakčními kolegy a s jinými redakcemi, jak pracuje redakce "Rudého práva", kdo a jak rozhoduje v
pražském agitpropu a v Hlavní správě tiskového dozoru ap. Tyto konkrétní zkušenosti by také zajímaly
mezinárodní veřejnost. Nás zejména
by zajímalo to, jak v praxi "novináři" vulgárního typu Václava K o peckého, Vojtěcha Dolejšího a jim
podobných degradovali čs. tisk na
službu primitivní propagandy, nelidskosti, teroru a morální zvrhlosti,
tedy průvodních zjevů režimu z doby komunistického temna, jemuž se
nyní říká období kultu osobnosti.
Bůžkově knížce nelze upřít kladný
přínos v mnohém směru. I jeho teoristické výklady mohou být prospěšné pro studenty žurnalistiky na v y sokých školách ve svobodném světě.
Snad i mnohý západní novinář staré
školy typu naivního Oatise by potřeboval takovou knížku číst, než
začne dopisovat z komunistického
státu. Pro svobodné čs. žurnalisty
jsou však důležitější pasáže, ze kterých vysvitá, že ani po 17 letech komunistického monopolu v čs. tisku
nebyla v ČSSR stará tradice svobody
tisku zcela vykořeněna a že si i mnozí komunističtí žurnalisté uvědomují
dilemma, před kterým nutně stojí:
Předpokladem polidštění komunismu, o kterém tolik mluví Mňačkové, Novomesčí, Hýskové, Škvorečtí a
Šotolové, je určitá míra svobody tisku. Podle Leninova výroku z roku
1921 si však komunismus nemůže

dovolit svobodu tisku, protože by to
byla jeho sebevražda. Mezitím však
censurovaný tisk demoralizuje, protože pokrytectví je zřejmé na každé
stránce censurovaného čísla novin.
V. N. Duben

Pavel Hrtús-Jurina:

Nákladom autora: 148 Pakington
Street, Kew, Vie., Australia, 1964.
Príspevok slovenského prozaika
Pavla Hrtúsa-Jurinu do venca exulantskej literatúry je zaujímavý a
jedinečný. Knižka o 163 stranách
je vkusne vypravená, viazaná solídne, až prepychove. Zaujímavou
ju robí autorov ľahký rozprávačský
štýl, ktorý nestráca na svojej pútavosti, i ked' sa niektoré deje v obmenách opokujú.
Pavol Hrtús-Jurina nie je v beletrii nováckom. Jeho Preťaté ohnivá
z roku 1942 prezradzujú nielen nadanie, ale i snahy po zlyričtení prózy a hľadanie nových kompozičných foriem. Neformálny a svieži štýl
Z reči do reči je rozhodne krok
vpred na ceste autorovho hľadania.
Jedinečná je knižka svojím námetom. Zaoberá sa látkou a problémami, ktoré neboli doteraz systematickejšie spracované. Austrália
sa stala po 1948 dôležitým strediskom exulantov z Československa.
Žije ich tam asi 15.000. Slováci tam
majú okrem Čs. Organizácii Sdruženie australských Slovákov a v
Sydney vydávajú časopis "Slovenský štít". Odhliadnuc od objektívnych kvalít tejto knižky, jej autor
by si zaslúžil plné uznanie a vďaku
už len preto, že sa stal priekopní-
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kom slovenskěho slova pod australským nebom.
Autor už v úvode poznamenáva,
že nemá v úmysle písať dejiny
australských Slovákov. Chce len 36
rokov po príchode prvej väčšej
skupiny Slovákov do Austrálie (v
roku 1928 prišla skupina asi 160
prisťahovalcov, ktorá sa nakoniec
usadila väčšinou okolo Melbourne
a Sydney) "zachovať pre budúcnosť,
i keď v nedokonalej podobe, spomienku na prvých slovenských priekopníkov v zastrčenom kúte sveta".
Je azda aj dobré, že Hrtús-Jurina
ponechal históriu historikom. Z Reči do reči si žiadalo ľahkú ruku
umelca, a tak sa aj stalo. Hrtús-Jurina má nesporne veľký pozorovací
talent, a podáva myšlienky originálnym, pritom neobyčajne pútavým
spôsobom. Autorove rozprávania žijú, lebo mu ich do pera dával sám
život - hlavne tvrdý život.
Autor nevolili žiadne formálne
rozdelenie knihy. Je to akýsi kaleidoskop impresionistických obrazov,
ktoré sa striadajú svižne, znovu sa
objavujú v novom prostredí alebo i
inom čase, ale stále akoby vyznávali:
Dali sme sa na cestu borby s krutým svetom, nesmieme sklamať,
cesta nazpäť nemožná, iba ak na
vavrínoch. Odhaľuje patetický zápas roľníckych chlapcov od Liptovských hôľ s tropickou páľavou,
s australskou prériou, s ľudmi i
so sebou samými. I keď jednotlivé
zábery zo života slovenských prisťahovalcov pripomínajú skôr kapitoly Knihy Jóba než čokolvek iné,
autor sa nepoddáva pesimizmu ani
defaitizimu. Prírodou i svojim blížnym bitý podtatranský "greenhom"
vždy len zdvihne hlavu, zviecha sa,
sem tam zahromží, ale zase si len
trpezlivo popľuje do rôk a zápasí
s osudom ďalej. Kde domorodý
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Austrálčan si zúfa a opúšťa prériu,
tam sa borí s prírodou Slovák, lebo
nič mu nie je tak vzácne ako kus
vlastnej zeme, i keď mu zpočiatku
nie je jasné, prečo sa švábka nerodí v prérijnom "bushi" práve tak
ako na kopaniciach. Z boja vychádza Slovák, i keď nie s plnou kešeňou funtov, tak aspoň so cťou: Nikomu nič neostal dľžny.
Čitateľ, ktorý knihu prehltal inak to ani nie je možné, lebo
autorovo líčenie je pútavé, až napínavé - má nevdojak pocit, že prečítal len prológ osudu ľudí hnaných žitia nevôľou, ktorí v skúškach
obstáli. Kladie si preto otázku, akú
odmenu im Osud pripravil za prekonaný očistec, akú dividendu si
zaslúžia za investované školné, ktoré platili krvou a potom? Dostalo
sa im to, po čom túžili? Zabezpečili si dôstojné miesto v ľudskej
spoločnosti, kde môžu spokojne žiť
sami a ich deti? Ako vieme, mnohí
zo slovenských vysťahovalcov sa v
Austrálii pekne uchytili a dopracovali sa veľmi slušného postavenia.
To nám však Pavol Hrtus-Jurina v
svojej novej knihe nenaznačil. Azda
nás tým prekvapí neskoršie. Každopádne Z reči do reči je dobré dielo,
patrí mu čestné miesto v slovenskej
literatúre a zaslúži si našu plnú
pozornosť.

Josef Topol:

Konec masopustu
Hra o patnáati scénách, hraná poprvé v Národním divadle v Praze 14.
listopadu 1964.
Celkem banální historii o žárlivosti a zabití člověka v prostředí
vesnice s komunistickým zemědělským družstvem zachránil autor ge-

niálním tahem: umístil děj do konce
masopustu, takže mohl velkou část
svých herců obléknout do maškar,
většinou tragických, a povýšit je tak
na lidské typy širší platnosti. Unikl
tak socialistickému realismu, předepsanému patrně stále pro velkou
scénu, a směl a dovedl celé hře dát
metafysické nadčasové ovzduší, které teprve tragedii činí tragedií. Karnevalský rej také dovolil Topolovi,
kterému je teprve 30 let a jenž již
jako dvacetiletý nadchl prý diváky
svou prvotinou, dramatickou básní
Půlnoční vítr, aby věčný boj mezi
dobrem a zlem vtělil do boje mezi
sedlákem Králem, odmítajícím se
zapojit do leninového a bankrotářského družstva, a holičem Smrťákem, který nejen maskuje maškary,
nýbrž i činí z lidí své loutky. Je
velkým pokrokem, že na Národním
divadle zas se může hrát hra, v níž
tradice stojí na str-aně dobra, a zběsilá agilnost necharakterního komu-

nisty na straně zla. Smrťák je nepřímým původcem smrti dvou osob,
jedné, o níž se jen letmo vypravuje,
a druhé, která zemře na jevišti. Tragický Jindřich, syn Králův, se spustí s maškarami, řízenými Smrťákem,
a umírá za tento svůj poklesek. Je
to postava parsifalská, je to postava nevinného a neinformovaného,
snad nepříliš inteligentního a chytráckého člověka, který umírá jako
oběť za celou vesnici. Hra končí, že
se zahajuje jakýsi neoficiální soud,
nikoliv jen nad člověkem, který Jindřicha zabil, avšak nad celým hříchem vesnice, jež na konec roste do
světových rozměrů. Soudcem ovšem
musí být Předseda, komunistický
předseda družstva, aby hra zapadla
do postalinského ozdravování a záplatování mravnosti komunistické
strany. Čtenář se ptá, zda kolektivní
vina zaručí beztrestnost celé vesnici . . . .
Petr Den

Marxismu chybí pól přemýšlení o autonomii člověka a podstatě osobnosti lidské, chybí mu úcta k jejich hodnotě a často i vědomí, původně
samozřejmé, že smyslem socialismu není uchopit veřejnou moc, ovládnout
stát a -těšit se z vlastní síly, nýbrž zvětšovat ihned a do nekonečna oblast
oné autonomie a rozvojových možností svobodné osobnosti. Revoluce
jsou dělány lidmi pro člověka, a jen tehdy jsou oprávněny, nikterak ne
proto, aby se ponižujícím leskem moci nad davy, milujícími autoritu,
mohla výměnou přiodít nová kategorie vládců.
Václav Černý v dvojčísle Kritického měsíčníku,
které vyšlo 20. ledna 1948.
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