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Proměny

ROČNÍK 2., ČÍSLO 4., ŘÍJEN 1965
24. října Spojené národy vzpomenou svých dvacátých narozenin. Ani
SVU by neměla přejít toto výročí mlčky, poněvadž nejsou organizací
jen politickou, nýbrž i kulturní. Nejen pro svou roli v definování lidských práv nebo pro své UNESCO, nýbrž i pro svůj úkol udělat politiku kulturnější. Resoluce Druhého sjezdu SVU prohlásila, že naším ideálem je vláda pravdy, nikoliv moci. Ideál Spojených národů je stejný.
Charta, přijatá v San Francisku, je kompromisem mezi oportunistickými zájmy jednotlivých států a touhou velkých duchů v dějinách lidstva
po autoritě nadstátní. Skoro každý článek jejího textu trpí touto antinomií, jejíž řešení se přenechalo budoucnosti.
Historie nikdy nestojí a proto všecky politické organizace kráčely
buď ve směru svého ideálu všesvětového politického řádu, nebo se řítily dolů, k chaosu a k válce. Ženevská Společnost národů je varovným
příkladem.
Spojené národy, brzděné sovětskými vety v Bezpečnostní radě, kráčely klikatou cestou k svému ideálu jen do roku 1950. Resoluce 377
A (V.), známá pode jménem "Uniting for Peace" a dávající moc kvalifikované většině Valného shromáždění, představuje vrchol jejich slávy. Od té doby Spojené národy jsou v úpadku, ač mají stále víc členů
a úředníků a tisknou víc papírů. Velké události jdou mimo ně, kam, o
tom se rádo nemluví. Československá otázka ukázala neschopnost organizace řešit vitální problémy záchrany demokracie a lidských práv,
nelze se divit, že většina dalších se jim již ani nepředkládá.
Kdo četl osobní zápisky Dag Hammarskjolda, nazvané švédsky Vagmärken, ví, že tento muž, zklamán hrou světských politických mocí, hledal pomoc proti zlu v říši ducha. Věděl, co vědělo v minulosti již tolik
velkých lidí, například Mikuláš Berďájev: že politické a sociální revoluce samy o sobě nejsou schopny uskutečnit nadstátní politickou autoritu a svobodnou federaci národů a že je třeba revoluce ducha, aby lidstvo - a Spojené národy - zachránila před zkázou.
Ladislav Radimský
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Naše nová poezie

22. července t.r. zemřel v Mnichově český spisovatel a novinář
dr. Jaromír Měšťan. Proměny želí smrti tohoto básníka, jehož
srdce bilo pro českou vlast a bolelo její bolestí. Vlil ji do veršů krásné hodnoty dykovského ražení, k nimž se budeme
vracet.

PO ROKOCH ŽIVOTA
(KÍ. Šimončičovi pri jeho návšteve v Mníchove)
Marian Žiar
V zbúranej cele života,
pri bledom svetle lampy
svieti tieň —
to mesto leží pod nami, svet
horí ako pochodeň . . .
Kdeže sú milostné rána mladých snov,
na dlaň sa lepia strachy okolia,
búrlivé premeny mier nesú na perách
a smrť im rastie pod nohami.
Ako keď staré strechy prehoria.
"Vstávajte ľudia", zvoláva strážca života.
Kto z mäkkých perín do sveta hľadí,
sputnaný ťarchou bieleho hriechu,
vo vlastnej vine sa stráca . . .
Ani potopa mu už nevadí.
Na nohách cválajúcich dní
okovy hrkajú, roky sa tratia.
"Vstávajte ľudia", zvoláva strážca života,
"padajú ciele za obeť cieľom".
Kto búrku zastaví? Všetci sme bratia.
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LABYRINT
1966
Jiří Kavka
Křesťanská akademie a edice Sklizně svobodné tvorby vydají báseň
Jiřího Kavky Labyrint, kterou poctily svou cenou. Proměny děkují autorovi i vydavatelům za povolení uveřejnit z ní před publikací dva úryvky.

Milostnou píseň žádné, nejsoucí,
milostnou píseň jí, mé Ariadně,
už z bezčasí, z hlubiny hřbitova
(neo dkrytého ? zapomenutého ? )
která mi kdysi (prvně, odvěce)
podala klubko u brány labyrintu.
Komu bych zpíval spíše nežli jí,
ze ságy snů, z obnovování vln,
z kořenů větru, z marna vzpomínek
(jen vymyšlených: snad ani nebyla)
z prýštění předtuch?
Kdybych byl malířem,
pokoušel bych se urputně o zázrak,
jediný, pravý: zachytit její tvář
v záblesku lásky (jako magnézia)
v jejím zrodu, úchvatné, bytostné,
z duše i z těla, jak je v mé vědoucnosti
- trýznivou, stálou, všeznamenaj ící.
Tvá světlá krása
(už jen v mé paměti)
abstraktní, bledne, zvolna rozplývá se
jako číslo na konci letopočtu.
V požářišti let hledám démanty
modliteb, písní, milostných vroucích slok,
ale popel vydá už jenom slova.
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Zatím v aréně plné po okraj
spadne dívka, která šla po provaze,
zřítí se dívka, která má tvou tvář
(zděšení klauni, strážníci, ambulance)
— snad naše dcera, o níž jsme nevěděli.
A j á k ní běžím závity labyrintu,
narážím do stěn, padám, běžím dále,
křičím o pomoc.
(To, v tresti, je můj zpěv.)
Teď už je pozdě. Vždycky bylo pozdě
pro tebe, pro nás, ještě dřív, než vzal jsem
klubko z tvých rukou, jako by šlo o hru
a o nic více. Zůstat, odejít,
v tom byl můj výběr. A křičím o pomoc
— teď, teprv teď, já, dávno už ne já.

19 4 8
Ludvík Sláma
Bylo nutno čekat
na večer, až se vplíží do údolí,
až splynou silné stíny, až se smrákne,
bylo nutno čekat na oponu noci,
jež spadne přesně před počátkem
tichého dramatu. Bylo nutno čekat
na první hvězdu, nápovědu,
až se nejisté odváží na chmurnou scénu.
Bylo nutno čekat,
dole na pasekách
stín mraku sune se a v tichu pološera
i čas se zastavil a čeká,
čeká která hvězda se ukáže . . .
Směr hvězda, hvězda cíl.
Nejistý, váhaje,
lodivod pochybil,
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snad hvězda šťastná je.
Směr hvězda, hvězda cíl,
naděje, naděje.
Bylo nutno čekat
na mátožnou tmu, tu bez očí,
jež neuvidí krutost režiséra,
rozpaky němých herců,
chudobu scény,
hlediště bez ozvěny,
hluboké prázdno,
které nezazní potleskem
a v jehož zadních řadách
se kdosi směje dnešní tragedii.
Na cestách vlčích
strach ticho objímá,
černá noc mlčí,
ohnivé oči má,
na cestách vlčích
mámení, vidina.

Bylo nutno čekat
na partu pašeráků,
na vhodnou vteřinu, na zlomek času,
na okamžik, kdy nerozhodnost s tísni
zvolna se osmělí a seřadí se s nimi
k pochodu, tichému jak mech staletých dubin.
Bylo nutno čekat, bylo nutno čekat,
nahoře na Kvildě se střídá noční hlídka.
Směr hory, hřeben hor,
vzdor hoře překlene,
tvé hoře, tvůj je vzdor,
jdi, slabý, řekni ne!
Směr hory, hřeben hor.
Bylo nutno čekat
na jeleních stezkách,
vteřiny, hodiny, staletí, tříšť času,
bylo nutno čekat.
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V měsíčních průsecích
a na pokrajích mýtin
čas stojí bezhlasý,
osika, šelest listu,
křik ptáka, cesta stínu, liščí stopa,
bylo nutno čekat . . .
Po liščí stopě
noc za snem zametá
vrací se opět
skutečnost zakletá,
po liščí stopě
do světa, do světa.

Pak, v hloubce nesmyslného příběhu
se kmitlo jediné loupežnické světélko
v hlubinách hvozdu.
Tma za tebou, ta temná tma, ta z mátoh,
před tebou mlha, šedá mha,
krok spěje k jitru, krok se ve snu ztrácí,
hranice snu se mění v mlhu rána,
směr mlha, mlha tuch
v údolích usíná,
smutek, ten věrný druh
s mlhou se objímá,
směr mlha, mlha tuch,
cizina, cizina . . .
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Igor Horský

Čas priletel ako vtáča
neklopajúc - ceľkom smelo.
Nevtieravo nenápadne
každodenne ťažkopádne.

I.
Pochybnosti tvoria nové siluety
svietiacich stľpov stľporadia.
Koráby ilúzií nesúce ruže
v úkrytoch sľz a viníc plaču.

V búrke srdca osirené
jedno prázdne motto.
Populárne, dramatické
v nostalgii svojho rána.

Víno ľudských sľz nárekov
prameny krve znečistené.
Ruiny duše v priepastiach bludov
na každý úsvit opustené.

Praskol rámec nenávisti
obraz vpadol do reliefa.
Katakomby môjho rána
zanietené prachom pelu.

Koráby môjho života
snov mojich ranná rosa.
Krédo piesne mojej zabudnutej
vo fialových lúčoch.

III.

Ohňostroj večerných túžob
slza na líci prischnutá
láska burácajúca a krotiaca
nikdy neutíchajúca.

Pustovnícke miesto stávok
v kolotoči prázdnych smiechov
stavov tried či osobností
v plnosti demagógii.
Diecéza stávok chvály
blud perleťových chvál
óda dekadentných ruín
a hnevov slnovrat.

II.
Nevidiac a nehovoriac
z roj čivo čistých agónií
snov jedinú bielu perlu
na hrudi nosiacu ubolenú.

Absurdné tvary oblakov
dym hustý valiaci sa
cez falošné tóny husiel
plačúcich v kúte Šeira.

Netajenú jednu kliatbu
vykrojenú z kraja nenávisti
pohodenú v labyrintoch
čakajúcu nenápadnú.

Prikopa svárov padá
letargia vždy mladá
podkuje rany tvoje
spievajúc si len svoje.
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Setkání se světovými básníky

BRAZILSKÁ PANÍ POEZIE
František Listopad
To není analytický článek. Jen poznámka. To není nekrolog. Jen
vzdech. 9. listopadu 1964 zemřela na chorobu, která nikoho nešetří,
básnířka Cecília Meireles. Bylo jí 63 let.
Cecília Meireles nebyla jen velkým básníkem portugalské řeči, ale
její básnická ryzost, složitá prostota - či prostá složitost - , a konkrétní
předmětnost, skoro vždy s abstraktním předmětem, činily z tohoto zdánlivě klidného a vyrovnaného hlasu jeden z nejhlubších ženské poezie
našeho století. Brazilské národnosti, portugalského původu, Evropanka
kulturou, její dílo má univerzální dosah.
Málo bytostí obdrželo od sudiček do vínku tolik darů. Dovedla procházet fyzickým světem, který nazývala "druhou skutečností", jako
pokorný, ale ničím nedotčený, éterický poutník, vždy hluboce věrný
svému tichému poslání. Její sličná tvář byla průsvitná jako tváře andělů
některých benátských malířů. Oči byly přirozeným těžištěm tváře. Barva: někdy modř zimní oblohy, jindy průhledné mořské vody, viděno s
útesu, občas ocel. Její poezie byla týž jas, týž zimomřivý chlad, týž soustředěný neklid věcí. Obnovovala stará, zapomenutá slova; nej všednějším výrazům dávala čistotu, panenskost. Její verše - milované básníky - byly vpravdě duchem poezie.
Byla básnířkou platonické či spíše plotinovské lásky. Duše nepotřebuje tělo, aby existovala, aby se projevovala. Venuše bez paží.
Jako kdysi Jiří Orten, také toužila po nenarození. Avšak ne z hlubokého zoufalství jako náš básník, ale z touhy po jiném životě, po životě
za jiných kosmických podmínek, jež by daly naší existenci plnost.
Jak jsme již naznačili, básnířka neopovrhovala skutečností. Její básnické obrazivo je převážně konkrétní, vždy předmětné. Po citové stránce se projevuje tak zvaně nežensky, rozuměj nesentimentálně. Avšak pozornější čtenář snadno vysleduje bohaté citové odstíny rozviřující vydobytý prostor skoro každé básně. A občas jemný, melancholický humor
úsečně zakončí duchovní dobrodružství veršů.
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"Černé vody" jejich slok nám leckdy zazní povědomě. Ušlapaná podpatky Anny Achmatové, nad stromy luna; nemetaforické básnické putování Borise Pasternaka; vlahé výzvy Rainera Maria Rilkeho. Připomene jejich vzácnou intenzitu, jejich krásnou neschopnost se vypořádat
se světem i jejich přísnou odpovědnost za existenci člověka. Úsilím po
harmonii jako dokonalém výrazu, i zdánlivou lehkostí, tanečností a inspirovaností, poezie Cecilie Meirelesové je rovněž sestřenkou Mozartovy hudby.
Překlady, bohdá, naznačí lépe, co jsme o této jihoamerické "paní
poezii" nedovedli říci.

Do zkalené, staré vody,
šeptla jsem je nad cisternou,
změnilo se na nápěvy,
na tu píseň za hrob věrnou.

POHLEDNICE
Vysoko tam nad zahradou
dva holoubci bílí lehcí
visí vrkajíce tiše:
Miluji tě. Ale nechci.

Ó milenci ze všech zemí,
do všech vod se láska slovy
hrouží a pak tiše zpívá,
když vám nikdo neodpoví.

Vysoko tam nad korábem
dva rackové vzdušní hosti
křičí proti severáku:
Trpím. Ale bez stížností.
Hřbitovní sad samý mramor,
nad ním ptáci drží směnu,
jeden do noci teď volá:
Zemřu, sotva zapomenu.

X X X

A ty růže popelečná
bylas srdcem naší hrudi,
daleko jsi na svobodě
jako píseň, která studí.

Tolik plachet. Tolik vesel.
Kotvě lépe nevěřit . . .
a čas, který plavbu nese,
nedovede vyměřit.

PÍSEŇ

Kdo zří světlo plej ád vesel,
spatří smutek polárky.

Slovo, které jsem ti šeptla,
snad že bylo od svítání,
ztratilo se, minulo se,
nikdo po něm nevzdych ani.

Tolik plachet. Tolik vesel.
Krátký život koráb nese
po moři a do dálky.
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VALČÍKY

PÍSEŇ POMNĚNKY

Tak jak se roztrhávají valčíky
dlouhými vzdušnými klavíry
jež noc teď halí do svých dešťů!
Co něhy ospalých víček
v sladkém exilu vyděděných gest
s profily pradávné hudby

Zřela jsem paprsek slunce
líbati podzim
zřela jsem na ruce sbohem
zlatý prsten
Neřeknu den ani čí byl
to nedopovím
Zřela jsem ve větru vlajky
nad širým mořem
slyšela sirény zpívat
Vzdálená lodi
odvezlas veselé oči
připluješ s hořem

Matné klávesy ze slonové kosti
připomenou oklamanou milost
a smrtelnou zář mrtvé krásy
Lidé snoví a bez paměti
protančili všechny sály

Na klíně truchlivé luny
nevydám stenu
Staniž se tvoje vůle
pomněnko lásky
Zůstaneš nezůstaneš
nezapomenu

od naděje ku pochybě
Lehouncí lehcí ve valčíku
pronášejí slzu skrytou
v korálech a rukavičce
vyprávějí o svých žalech
a stropy se roztančily
hlas se zamžil víčka zvlhla

X X X

Daleko v dálce dálné sály

Hle, slova jdou, jedno za druhým,
duše však ví, co za slovem.
Voní vše nepravděpodobným,
věčnými vzdechy ret unaven.

odvěsily lustr jako život
smutná lásko tichý blázne
Zůstaly

jenom valčíkové

tance slepě rozvířené

Mluv! jsem vzdálená, nepozorná.
Steskem hlas oněmí.
Mluv! tesknice z jiného volna!
že my přec nejsme my.

bez obyvatelů hudby

(Přeložil F. L.)

10

E D W A R D F1ELD
Marie

Danešová

Edward Field, 41 let starý, básník a herec, povoláním písař v
New Yorku, patří k nové generaci mladých amerických básníků. Mnohé z jeho básní byly opublikovány v minulých letech v různých amerických časopisech a anthologiich, m.j. Botteghe Oscure, Evergreen
Review, Harper's, Partisan Review. Field na sebe upozornil sbírkou
básní "Stand up, Friend, with me", za kterou dostal cenu - Lamont
Poetry Reward - a za níž sklidil pochvalu mnohých kritiků.
Field, básník volného verše, mluví jednoduchou, jasnou řečí. Jeho
básně působí naprostou bezprostředností a lehkostí slohu. Čtenáře upoutá zřejmá snaha se strany básníka po neokázalé upřímnosti, snaha
nepředstírat, nezkrášlovat, ale vykreslit život pokud možno tak, jak je.
Tato snaha snad vysvětluje jakousi naturalistickou "žílu", která se v
jeho básních občas docela nečekaně objeví a zpočátku dost překvapí.
Ačkoliv si Field bere náměty z denního, všedního života, jeho poezie
není "všední." Prozrazuje jemné pozorování citlivého, toužícího srdce,
které se zastaví soucitně u nějaké "všednosti" života. Na př. báseň
"Donkeys' " , "An Ode for Ookie" a j. jsou naplněny soucitem a porozuměním pro svět zvířat, kterým, tak jako dětem (říká Field) nikdo
nerozumí.
V jiných, naprosto subjektivních básních vzpomíná Field svého neradostného dětství, "jehož tíhu mi ani čtyři psychiatři nedokázali
ulehčit." Další básně se obírají problémy židovského náboženství
a minulosti. (Field sám je Žid.)
Dvě nové, zajímavé myšlenky, které tento básník přináší, dávají
definitivní směr jeho poezii:
1. Rád by viděl poezii zase vzkvétat, přál by si, aby lidé opět čtli
básně, aby básnictví nebylo umění jen pro nepatrné procento vyvolených a zasvěcených. Říká, že pole poezie, které kdysi, za dob řecké
kulturní slávy bylo velmi obsáhlé, se postupně zužovalo, zatlačováno do
pozadí jinými literárními formami, které postupně přebraly jeho náměty, až v dnešní době je k politování úzké. Proto si Field vybírá
nej různější náměty ke svým básním. Na př. Řecko, Studený byt, Chopin,
Castro, Telefon, Sestřiny narozeniny, Zahrada atd. ukazují, co všechno mu dá podnět k napsání básně.
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2. Druhá základní myšlenka, která se jasně obráží v jeho poezii a
kterou básník sám veřejně obhajuje, uvádí, že tak jako řecké drama
bylo představitelem tehdejší řecké kultury, tak současnou americkou
kulturu představují hollywoodské filmy, televise, reklamy a p . Mnohé
z jeho básní (ne však ve sbírce "Stand up . . " ) berou náměty ze
soudobých filmů,života filmových herců, televise. Báseň Telefon (ze
sbírky "Stand up . . " ) je typická ukázka Fieldovy poezie.

TELEFON*
Edward Field
(Přeložila

Marie

Danešová)

Má radost se skrývá v technickém vynálezu
a bez okolků se k tomu přiznávám
když povážím, jak život v tomhle městě vypadá
kde každý je sám
oddělen od přátel spletí podzemních drah
Ach, telefon, to je mé potěšení
ujistí mě, že kolem je svět
do něhož patřím a kde jsem žádaný
Zvoní a všechno ve mně se vzpruží
a přichystá k milostné rozpravě
anebo nějakým klípkům
Začnu se česat až se mi lesknou vlasy
Byl jsem jak medvěd v jeskyni
dřímal jsem v šeru zimy
Telefon zvoní a jaro je tady
Protáhnu se a spěchám na slunce
a když zvednu sluchátko
lačním po zprávách a novinkách přátel
a toužím po teplém, lidském hlase

*) Báseň Telefon ze sbírky "Staind Up, Friend Wiťh. Me" byla uveřejněna
vydavatelstvím Grove Press, Inc.
©1963 by Edward Field
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Stati a úvahy

Matthew Spinka
Dnes často slyšíme hlasy,kterakv Německu tak i v Československu
(i od marxistů!), požadující od Vatikánského koncilu rehabilitaci
Jana Husa. Belgický benediktýn, Dom Paul de Vooght, který před
pěti léty vydal dvě knihy úplně revidující Husův proces, se nedávno
vyjádřil, že rehabilitaci Husovu od koncilu neočekává; ale že koncil
přesto již z velké části přijmul radikální přestavbu církve, která se
přibližuje reformám, navrženým opravním hnutím čtrnáctého a patnáctého století, včetně s Husovými návrhy.
Soustřeďme se pouze na Husovy požadavky o nápravu církve. Hus
byl na prvním místě reformátor, stojící jednou nohou ještě ve středověku, ačkoliv druhou nohou byl již v Reformační éře. Nebyl ve
svých názorech ani tak dalece osamocněn, jak by se zdálo, kdybychom
ignorovali celé opravné konciliární hnutí, jak v Čechách samých, tak
i ve Francii a Anglii. Názory vůdčích církevních myslitelů - Williama
z Ockhamu, Jana Gersona, kardinála Petra ďAilly-ho, kuriálního sekretáře Dětricha z Niemu, a zvláště Jana Wyclifa - se značně podobají názorům a požadavkům Husovým, a někdy je i radikálně přesahují. Bylo to čiré nepochopení Husových vlastních názorů, které svedlo
Gersona a ďAilly-ho k bezkritickému přijmutí často hrubě lživých
nařčení jeho českých a německých úhlavních nepřátel - Pálče a Michala
de Causis - za dosvědčenou pravdu.
Co základ všeho theologického pojetí křesťanské víry Hus houževnatě požadoval biblické, a zvláště Kristovo a apoštolské učení. Následoval v tom nejen domorodou tradici Miliče z Kroměříže a Matěje
z Janova, ale i Wyclifa. Všichni ostatně čerpali své názory z PavlinskoAugustinských zdrojů. Proti přemrštěnému nařčení, že papouškuje
Wyclifa, Hus se bránil výrokem, že drží jen "pravdivé názory" Oxfordského profesora, ne proto, že on je formuloval, ale poněvadž jsou
biblické. "Pakli učil nějaký omyl, já ani jeho ani někoho jiného nenásleduji v tom omylu." Hus vykládal Písmo podle církevních Otců,
zvláště těch z prvních pěti století, a na nejvýš z Augustina.
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Hus definoval církev ne co congregatio fidelium, v němž by každý
pokřtěný a věřící člověk byl ipso facto členem těla Kristova, ale
omezil skutečné členy na předurčené. Termín praedestinatio měl pro
něho význam člověka, který byl naplněn duchem Kristovým. On nepopíral, jak jeho odpůrci tvrdili, že v církvi pozemské jsou zahrnuti
i předzvědění -praesciti- kteří ale v Den Soudný budou vyvrženi z
církve triumfující. Byl to pojem nejen Wyclifův, ale i sv. Augustina a
apoštola Pavla. Ostatně je nemyslitelno, že by nekající se hříšník
mohl být členem království nebeského.
V důsledku tohoto pojmu, Hus nutně činil závěr, že úřad žádného
člověka nespasí, b y ť to byl i nej vyšší úřad papežský. Pravý křesťan
je spasen pouze vírou vrcholící ve skutečné lásce (fides caritate formátuj. To byl vlastní popud Husova úsilí o radikální reformu ne pouze
nejvyššího církevního zřízení, ale i života toho nejprostšího laika.
V době, kdy v církvi panoval již po desítiletí papežský rozkol, Husovo
horlení proti němu bylo sdíleno i kardinálským sborem. Takový papež
Jan XXIII, který byl sesazen koncilem na základě více než padesáti
přestupků, mohl být stíží považován Husem za předurčeného člena
těla Kristova! Hus ale nepopíral, že i špatný kněz aneb biskup v
smrtelném hříchu neslouží platně svátostmi. Tací kněží však vykonávají své úkony nehodně, k svému vlastnímu zatracení.
Dále, všichni předurčení, ať již náleží do kterékoliv separátní církve, tvoří jedinou církev, jejiž hlavou je Kristus sám. Tato církev je
tělo Kristovo. V naší době jmenujeme tento pojem ekumenismus; Hus
byl jeho představitelem již více než před pěti stoletími.
Hus si nebyl vědom nějaké odchylky od pravdy křesťanské víry
aneb dokonce nějakého kacířství, což důrazně prohlašoval mnohokrát.
Na Pálčovo nařčení z kacířství odpověděl:
"Doufám, že z Boží milosti jsem upřímný křesťan, nijak se neodchylující od víry. Raději byl podstoupil trest smrti, než bych
trvrdil cokoliv proti víře, aneb bych přestoupil přikázání Pána
Ježíše Krista . . . Proto žádám, aby ten lhář (Páleč) mi dnes
ukázal jediný příkaz svatého písma, který já nedržím . . . A pakli
jsem učil něco co jsem učiti neměl, jsem hotov to pokorně odvolat. Ale doufám, že budu dříve stát před Kristovou soudnou stolici,
než on dokáže, že já popírám jediný bod zákona Páně."
Od koncilu Kostnického Hus mnohokráte požadoval, by mu byl
dokázán jakýkoliv omyl svědectvím Písma; ale nikdy se tak nestalo.
Tudíž on nebyl tvrdošíjný a zatvrzelý ve svých názorech. Ale poznanou
pravdu zradit nemůže. Koncil stál na požadavku Husova bezpodmí14

nečného odvolání všeho, z čeho byl žalobci a svědky viněn. On odepřel tak učinit, poněvadž by tím lhal a křivě přísahal. I přes to ale
kardinál d'Ailly a císař Zikmund to od něho neústupně požadovali.
Kéž by náš národ, který se Husem honosí, následoval ho v jeho
výzvě: "Braň pravdy až do smrti!"

QUO VADIS, BOHEMIA?
Pokus o popsání duchovní situace českého člověka a první slovo k
soustavnějšímu dialogu s domovem.
Pavel Želivan - Ladislav Radimský
ÚVOD
Konečně se stýkáme s domovem čileji a konkrétněji. Čteme více
jeho časopisů, sledujeme jeho knihy, mnozí již mohou psát svým přátelům a dostávat dopisy od známých, hovoříme stále častěji s českými a slovenskými turisty na Západě a některé z nás mohli navštívit
blízcí příbuzní. Snažíme se z jejich slov, vyprávění, postoje, hodnocení, srovnávání a reakcí vytvořit jednotný obraz, ne tolik o vnějších
změnách, kterými prošla a prochází česká vesnice, kraj a město,
nýbrž spíše o změnách a proměnách české duše, o jejích převratech,
o přesunech v jejím duchovním řádu.
Snad jsme dosud věnovali příliš mnoho pozornosti rudému režimu.
Známe už do podrobností jeho sebrané spisy starého i nového ateizmu,
staré i nové přistupování k problémům kultury, etiky a náboženství.
Víme o jeho způsobech, psychologicky propracovaných, a o jeho neustálém zdůrazňování vědy v soustavném dušení náboženské víry,
křesťanské etiky a západního kulturního postoje. Proto se domníváme,
že je nejvyšší čas, abychom se začali také zajímat o duševní tvářnost
dnešního českého člověka nekomunisty a ptát se, co se s ním stalo za
posledních dvacet let, kam a jak dopadají do jeho duše komunistické
vlivy. Tento zájem je o to důležitější, poněvadž nekomunistů je doma
ohromná většina a v budoucnosti budou určovat dobré či špatné
osudy našeho národa. Najít hlavní rysy duchovního profilu dnešních
Čech, zmapovat českou duši a určit její duchovní zeměpisnou délku
a šířku je ovšem úkol příliš smělý a troufalý. Musíme k němu přistupovat s velkou pokorou, trpělivostí a láskou. A zejména nesmí nás
vést jen zvídavost, nýbrž touha po činné a tvořivé pomoci, touha po
pravdě, která osvobozuje a léčí.
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Dnešní duchovní situace českého člověka se dá bohužel popsat
spíše negativně než pozitivně. Víme lépe, čím už česká duše není a
čemu se brání. Ale nemůžeme hned říci, co vlastně chce a kam jde,
kterak si představuje svůj osud a své ideály, má-li ještě jaké. Ov
záporných znacích můžeme vytušit probouzející se a hledající duchovní
síly, jejich růst, tápání a pokusy o tvar a směr. Jde o obraz složitý a
pluralistický. Zdá se, jakoby dnešní národ pod umělým nátěrem komunismu mluvil nějakou novou řečí, jejíž smysl a zákony nám unikají;
jakoby zpíval - sborově a tlumeně - nějakou polyfonní skladbu, jejíž
jednota a harmonie se ještě neprojevila anebo nebyla zachycena.
Je třeba se pokusit o zachycení prvních tónů a akordů české duše na základě přímých svědectví a dokladů.
I.

O duchovní situaci doma

Podle všech informací, které z domova máme, došlo k určitému
uvolnění, při čemž se vždy hned dodává, že je zcela nedostačující a že
eixistují nové tendence opět přitáhnout šrouby. Jisto je, že něco se
přece jen hnulo a že bude asi nesnadné, ne-li nemožné, zastavit závan
liberalismu, který se doma v roce 1963 a 1964 proměnil v silný kritický proud, jenž se v rámci daných možností snaží účtovat s trapnou
minulostí. Velmi se tu angažuje mladá kulturní generace a některé
časopisy, zejména Literární noviny, Tvář, Host do domu a Kulturný
život. Formálně jde o boj proti dogmatismu. Ve skutečnosti jde o mnohem více, o likvidaci asijského totalitarismu u nás.
V posledních letech se ukázalo a stále se ukazuje, že hodně, ba
většina lidí je proti, což lze zejména pozorovat na mládeži, která podle
své výchovy by vlastně měla myslit marxisticky. Mládež je nesporně
nej zajímavější částí dnešního unaveného a zmateného národa. Nejzajímavější a nejslibnější. (Československý zpravodaj, 8. března 65, str. 3.)
Mluví se ó "chuligánech". Je pravda, že určitá čast mládeže reaguje
na mizerné poměry jako zlomení rebelové, kteří podle názoru jedné
české učitelky "hledají východisko ve výtržnostech nebo předčasném
pití" (ib.) Denní zkušenost a mnoho současných československých her
a filmů ukazuje, že je tu i mládež, která se nedala zahnat do slepé
uličky chuligánství. Její vzpoura proti "fotrovským zlomeným charakterům ze starší (kolaborantské) generace" (ib.) užívá mnoho cest,
prostředků a zbraní, od smělého vystoupení až po dnešní podrobně
vypracované varianty švejkovství. (Viz například Udheovu hru Král
Vávra, Havlovu Zahradní slavnost, Pavlíčkův Zápas s andělem a film
Až přijde kocour.)
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V tomto základním pluralismu živelného odporu najdeme snadno
společného jmenovatele: odpor ke všem frázistům, tlučhubům a bezcharakterním ramenářům, kteří ztělesňují novou poúnorovou šlechtu.
Tento odpor a hnus k starší kolaborantské generaci vyslovil jeden
student přímo před presidentem Novotným při jednom setkání na
Hradčanech. Mluvilo se o událostech na I. máje a o zásahu StB. Novotný se zeptal mladých, zda nemají rádi Státní Bezpečnost. "Nemusíte se bát, soudruhu presidente, - ozval se jeden student - u nás nedojde k maďarským událostem. My jsme národ Kondelíků, my jsme
národ knedlíků."
Mladší generace věří, že uvolnění bude a musí pokračovat, třeba
s určitými přestávkami. Přivítala například bezvízový styk s Jugoslávií. I pád Chruščova se vykládá jako uvolnění centrální moci a její
oslabení. O generačním problému byla doma velká diskuse, která vyústila v konstatování, že generace třicátníků má čisté ruce, to je, že
se nijak, ani přímo ani nepřímo, nepodílela na hrůzách padesátých
let. A postavila nekompromisně otázku nepřenosné odpovědnosti, to
je odpovědnosti, spočívající ve svobodném rozhodnutí pro zaujetí určitého stanoviska. Každé rozhodnutí je nutno považovat za původní,
svobodné, nelze se vymlouvat na vyšší zájem, na podřízení se autoritě,
na slepou víru "ve velkou věc". Genrace třícátníků chce také provést
generální očistu kultury od kulturních zmetků. Podnět k tomu dal
článek Jiřího Průši Verše pro kočku, uveřejněný v Plameni, v němž
byl zcela neceremonně napaden Nezval za své troubení a bubnování (Zpěv míru, Stalin atd.)
Stanovisko mladých je jistě správné. Nelze připustit, že padesátá
léta byla jakousi relativní pravdou. A stejně tak jí nebyla ani léta
předválečná, to je období, kdy v Sovětském svazu byly prováděny
teroristické akce, hraničící s genocidou. Lidé jako Taufer a Fr. Kolár
(rehabilitant, který se dal dnešní klikou koupit) i nyní tvrdí, že komunisté tehdy neznali skutečnost, a že "v zájmu věci" musil souhlasit,
resp. považovat Stalinovy metody za správné. Neodpovídají však
dostatečně na námitku, proč André Gide a Artur Koestler dovedli se
podívat za relativní pravdu, která tehdy platila. Stanovisko, obsahující tuto relativní pravdu není nic jiného než apologií, a to i směrem
kupředu, do budoucnosti. Zvrhlost a zločiny, stejně jako jejich odrazy a hnilobné zplodiny ve všech formách lidského vědomí, nutno
odhodit jako zrůdný novotvar na těle lidstva, jako projevy asiatské
zloby a nenávisti proti všemu vpravdě lidskému, a původce a nositele
spravedlivě potrestat, což se dosud nestalo.
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Přemýšlivější a hloubavější jedinci jdou ještě dále a hlouběji. Jsou
spravedlivější a realističtější. Je jich ovšem málo. Jsou-li dodnes stiháni esesáci z koncentráků, musí být potrestáni i původci stalinského
teroru. Tento realistický tón z domova béře ovšem v úvahu, že starší
generace zaplatila svou daň době i proto, že v ní probíhal její vlastní čas, a že mladší generace má čisté ruce proto, že její čas začal
jindy, později, v jiném dějiném kontextu. Na základě takové úvahy
je dnes nutno jít dále: "nová generace" může a musí u nás odmítnout
systém jako celek, protože neskytá záruku, že by se hrůzy nemohly
opakovat, třeba v poněkud jiné formě. A také proto, že systém není
vhodnou formou organizace vysoce vyspělé průmyslové společnosti a
vhodným prostředkem pro zapojení lidské osobnosti do společenského nadindividuálního rámce, z čehož vyplývá, že nemůže zaručit spolehlivé dosažení etických cílů, o které musí moderní společnost usilovat, ani reprodukci cílů již dosažených v minulých historických obdobích, které se musí stát immanentní součástí toho, o co v současnosti a v nejbližší budoucnosti jde a půjde.
Jakékoliv tak zvané "nápravy deformací" nutno odmítnout, protože
budou vždy jen novým falešným vědomím, novou mytologií, novým
zdrojem neřešitelných morálních konfliktů. Vždyť i Solženicynova
novela Jeden den Ivana Denisoviče je pouhou deklarací bídy, bezzubým snižováním úděsných protikladů. Ivan Denisovič Šuchov je
stále jen "sovětským člověkem", neschopným revolty k svobodě, v
jádru nejspolehlivější opora systému, který byl ochoten a schopen
kdykoliv vzít automat a systém znovu hájit, bez ohledu na to, proti
komu, a sám by bez váhání a poctivě hlídal vězně, kdyby ho omilostnili a nařídili mu to. Solženycin a Šuchov nejsou nic jiného než
kapitulující hrdina Orwellova románu, dokončení destrukce lidské
osobnosti, psi kteří líbají botu, která je kope.
II.

Za novým národním programem

Tato část se chce zamyslet nad "proč" dnešního českého "proti".
Pokládáme totiž za důležité hledat důvody, skutečné a vnitřní, nepřijímání rudého režimu u nás doma. Tyto důvody a motivy žijí často v
podvědomí, ale žijí a určují mnoho denních postojů. A každé "proti"
pramení konec konců z nějakého "proč". Každé rozhodnutí proti komunismu se rodí z podvědomého vidění a chtění něčeho lepšího a lidštějšího. Musíme se tedy pokusit rozebrat až na kořeny české "proti"
a najít v něm, třeba někde v sutinách skepticismu a zklamání, onu
zdravou touhu a vidění lepšího stavu věcí, lepšího života a pozitivnější18

ho 1 'pro". Zralé rozhodování proti něčemu pramení vždy z jasného
rozhodování pro něco.
Otázka má svůj význam i pro ejxil. Žijeme v plné svobodě a máme
možnost navzájem hovořit. Naše pomoc domovu měla by cílit k tomu, abychom mu pomohli hledat a najít ono "pro", to, co by jej
osvobodilo a z dnešního stavu mátožného potácení v začarovaném
kruhu skepse a švejkovství. Jinými slovy: ono "pro", tušené a hledané,
doposud nenacházené, anebo nesdělené a neprobuzené, je národní
program. A tento národní program musíme vypracovávat a promýšlet
společně s domovem, musíme vycházet z problémů, ran, zklamání
a potřeb domova.
Nuže, na základě věcných dokladů i přímých výpovědí můžeme
tvrdit, že většina lidí doma je protikomunistická, že stále větší procento vidí komunistický bankrot na poli kulturním a hospodářském,
a že pro mnohé - většinu? - jsou hmotné nevýhody hlavním důvodem postoje proti komunismu. Je až neuvěřitelné, nač se bohužel
někdy redukuje odpor a nesouhlas s režimem: stagnace životní úrovně, nedostatek moderního zboží, snižování důchodů, redukce různých výhod - to jsou hlavní důvody protikomunistického postoje. Ač
tyto důvody nijak nepodceňujeme, rádi konstatujeme, že máme také
zprávy, že je nelze pokládat za rozhodující, nýbrž jen za průvodní
zjevy čehosi hlubšího a podstatnějšího. Hospodářské starosti a shon za
lepší životní úrovní nedává často lidem možnost uvědomit si pravé
kořeny zakleté situace, v níž žijí a se dusí. Vidí jen, že výroba klesá,
počet zmetků stoupá, každý odflákne práci, jak to jde. Samým lidem je
to protivné, chtěli by zas pořádně nešvejkovsky pracovat, ale systém
k tomu nedává podnět a pořádnou prací by jej sesílili, což nechtějí.
Platy jsou nedostatečné, lidé si nemohou utvořit žádnou reservu pro
špatné časy, což jim nepřidá duševního klidu. Kde kdo ví, že Rusové
okrádají zem obchodními smlouvami a umělým kursem, nikdo si
však nedělá naději na změnu, protože by připravila o dobré bydlo
nynější vládnoucí vrstvu straníků. Proto panuje smutná resignace.
Jsou však u nás doma lidé, kteří vidí hlouběji a vnímají lépe duchovní stránky tragedie a vykoupení, osvobození. Všemocná strana
žádá víc než jen dodržování zákonů, je vyžadováno a vynucováno
vnitřní "přetvoření". Dnes se to již nedělá tak surově jako ještě před
5-6 lety (pověstné třídně politické prověrky v roce 1958). Základním
e-xistenciálním stavem člověka v naší "vlasti pracujících" je podrobení. Komunisté vyžadují, aby člověk znásilňoval sebe samu, chtějí
slyšet lež, protože spekulují s tím, že člověk, který je nucen tuto lež
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tisíckrát vyslovit, ji přestane jako lež pociťovat a vezme ji za pravdu.
Kdo četl Orwellovu knihu 1984, pochopil, že komunistickému systému
jde o úplné zničení lidské osobnosti a o vytvoření osobnosti nové,
naprosto fiktivní, jejíž základní strukturou by nebyla nesdělitelnost,
vlastnost (Eigentlichkeit im Sinne "Selbigkeit"), ale závislost, zaměnitelnost, regulovativnost zvnějšku, takže dochází k vyrovnání bez syntéze, které pro osobnost se stává mimočasové a tím zcela absurdní.
Právě tento duchovní stav podmiňuje i hospodářský chaos. Opakuje
se nám z domova, že jakékoliv opatření na poli hospodářském povede
zase jen ke krachu, protože nynější hospodářské obtíže a problémy
mají jen z menší části původ v nesprávném užívání ekonomických zákonů a v neadekvátní organizaci a systému vztahů uvnitř ekonomiky,
případně v idiotské kádrové politice (preference neschopných partajníků). Problém tkví v samém způsobu přístupu k řešení problematiky
lidí uvnitř systému, neboť tito mají zajišťovat jeho fungibilitu. Destrukce tvůrčí osobnosti nutně zmaří chod i mašinerie věcně sebe dokonalejší. A proto i tak zvaná Sikova koncepce organizace ekonomiky
je odsouzena ke krachu, který povede k další relativní pauperizaci,
to je relativní k růstu životní úrovně ve vyspělých průmyslových
zemích svobodného světa.
Je potěšitelné a nadějné, že alespoň skupina vzdělanějších lidí doma
si uvědomuje pravou podstatu nynější situace, a že prozatím individuálně nebo jen v okruhu přátelských vztahů si klade otázku nutnosti překonání soudobé krize. Utrpení této skupiny je ovšem hlubší
a tragičtější. Vnitřní samota, nemožnost rozvinout dialog na širší
základně, vytvořuje to, co bylo velmi výstižně nazváno "vnitřní emigrací". Již jinde jsme napsali, že tento "nynější neutěšený stav bude
nadlouho prodlužován naprostým nedostatkem národního programu,
který lze těžko vypracovat pro nemožnost jakékoliv organizace a instinktivním odporem ke všem ideálům, jež v minulosti zklamaly. Je
mnoho dobrých lidí, většina si však válí svou nevoňavou kuličku, jak
o tom mluví Čapkové ve hře Ze života hmyzu, tvořivá menšina se však
zakuklila do své vědecké a umělecké práce a soukromého přemýšlení.
Československo se dnes podobá věznici, nad jejímž vchodem visí rudý prapor a v níž v jednotlivých celách samovazby pracuje a myslí
hodně krásných lidí, duševně svobodných, kteří se však se svými
společníky mohou obtížně dorozumívat jen klepáním na zdi a jež
ztratili naději na brzkou svobodu."
Podobně, třebas z jiného zorného úhlu, mluví Kampana (České
Slovo, 1965, únor stránka 1-2). Jde o objektivní psychologickou situaci,
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jejímž znakem je isolovanost a inkomunikabilita. "Lidé už naprosto nemluví společnou řečí, i když trávě říkají pořád ještě tráva. Mluvíš s
člověkem a rozumíš jeho slovům, ale je pro tebe víc cizincem než
kdyby sis ukazoval s protinožcem. A co horšího. Víš dobře, že i pro
něj jsi takovým cizincem, neznámým, nejistým, nezmapovaným územím.
Zde jsou lvi". Ovšem v těchto objektivních podmínkách a v této psychologické situaci je opravdu těžko, aby domov vypracoval přímo a
otevřeně nový národní program.
A přece v tomto tragickém utrpení hárá naděje na obrodu. Tito
lidé trpí, rvou se v sobě samých, zoufají si nad stavem českých věcí,
protože milují národ, protože touží po svobodě, protože jim duchovní
osud a svobodná budoucnost národa není lhostejná. Denně si sypou
do svých ran sůl, aby je lépe cítili a aby doufali proti beznaději. A
Kampana v uvedeném článku Českého Slova, mluvě o jakémsi pokroku
doma, správně píše: "Proto ani toto tak zvané uvolňování nemůže nic
změnit na zatímní tragedii vnitřní emigrace těch snad zapomenutých,
osamělých, snad nemocných, ale hrdých lidí, kteří chodí po české zemi
s domácí nemocí, s touhou po domově v srdci. . . . Ta dlouhá křížová
cesta bez moci se ve skutečnosti proměňuje v očistu od mnoha starých nánosů. Duše se svlékají z kůže nacionalismu. Z kůže zápecnosti.
Z kůže svých minulých naivit. To vede u mnohých lidí k cynismu, u
mnoha k hluboké depresi. Tvořivá síla člověka ale je nezlomná. A
kupodivu vždy znovu dokáže vybudovat na troskách nový život".
Závěrem bychom tedy mohli konstatovat, že živelný a tragicky
prožívaný antikomunismus menšiny národa, té menšiny, která si
uchovala duchovní schopnost chápat a vnímat pravou podstatu své
poroby, pramení z neuvědomělého, z nejasného a z nevysloveného vidění a tušení národního programu. Zdá se, že za nynějších okolností
lidé doma nemohou tento program svobodně vypracovat a propracovat. Někteří jej hledají a promýšlejí oklikami pod rouškou boje
proti dogmatismu, asiatskému komunismu, kultu osobnosti. Je to
často jediná cesta, jak opatrně vyslovovat některé snahy po nápravě.
Zatím toto hledání a promýšlení je příliš soukromé a individuální, dá
se říci souhrnem, že je mnoho dobrých Čechů a Slováků, neetxistuje
však v přítomnosti český a slovenský národ. Neboť jednotliví lidé
nejsou národem bez společných ideálů, lid musí mít program, aby
národem byl. Domov je tedy hluboce nemocný, jakoby paralyzovaný,
ochrnutý mravně a duchovně - ve své většině. Naštěstí nechybí docela
ti, kteří si kladou otázku programu národa, zdravého a svobodného,
otázku obnovy a proměny. Kladou si i problém spolupráce s elxilem
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a to právě na tomto poli - při hledání a najití národních ideálů a
kulturně politického programu jako východiska pro novou probuzeneckou dobu.
Dokončení v příštím čísle

DOPIS DO ZÁHROBÍ
(75 LET BOHUSLAVA MARTINŮ).
Vladimír Vaněk
Drahý Bohoušku,
osmého prosince letos by Ti bylo pětasedmdesát. Píšu Ti proto, jakobys tu mezi námi ještě byl - takkterakjsme si psávali u takových
příležitostí. Teď se mi píše lépe - mohu Tě vnitřně oslavit mnohem
lépe. Podepisoval Jsi se na své dopisy "Tvůj stařičký Bohouš", ale to
jen z -bujarosti, cítil Jsi se vždy tak mladičký a těm nynějším 75
letům by ses byl smál - nebýt té nesmyslné zákeřnosti, která Tě
uhryzla zevnitř uprostřed nej plodnější doby. Kolik toho bys nám
byl ještě napsal! Tu Klicperovu veselohru Hadrián z Římsů - cos mi
sliboval na smrtelné posteli - oktetta, symfonie, koncerty. Jak bych
chtěl slyšet to vše co sis ještě den před smrtí bubnoval hubenou rukou
po prostěradle, když kolem nemocnice uháněly vlaky a skandovaly
Ti rytmus do té neslyšné muziky!
Čekaly Tě po celém světě davy nadšenců a čekaly Tě milující davy
u nás doma, kde po tolik let Tě museli naši milovníci hudby poslouchat tajně, jako evangelium za času pronásledování křesťanů. Pamatuješ se co Ti kdysi (1956) napsal jeden nadšenec tajně z Československa? "Sehnal jsem jednomu malíři desku s Vaší 3. symfonií v údobí, kdy tu byla Vaše hudba na indexu. Bylo zapotřebí, aby ji
hned půjčil dál, ale zjistilo se po týdnu, že je ta deska k nepoužití.
Vysvětloval, že po téhle hudbě se nedá dělat nic jiného, než se k
ní zas a zas vracet. Dělal to doslovně tak bez přestání od rána do
noci, až vyryl drážky do dna . . ."
A dnes si Tě doma ti páni přivlastňují a říkají, že Tě doma pořád
čekali, ale že jsi domů "nesměl"! (Hudební Rozhledy č. 5, Praha
1965). Pamatuješ se na mou intervenci u UNECO v Paříži? Aby Ti
vyplatili z Prahy dlužné tantiémy za časté provozování? "Děkuji Ti
za zákrok v UNESCU, ale nemyslím, že to bude něco platný - to se
zas zaouřaduje", píšeš mi o tom 20.5.1959. Neměl Jsi tenkrát ani na
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nemocnici a musels být na rýchlo operován. Poslali Ti žebrácký obnos
a nemocnici zaplatili manželé Sachrovi. Tak se o Tebe postarala Tvá
"vlast"! Neuvidět svou rodnou Poličku - to byla velká bolest. Je to
surovost páchaná beztrestně na tisících a tisících v dnešní době. Mnozí umírají a jen ve zkamenělém zraku vidí kus domova - toť vše. Tys
mohl tuto věčnou touhu uložit alespoň do tolika kantilén, že jen z toho
jsi vytvořil pomník nehynoucí nám všem. Uprostřed Tvé hudby, která
se často řítí jako katarakt ve spádných rychlých rytmech, takže se
po krajích celé akordy tříští v dissonancích, tu najednou se člověku
nitro zachvěje vnitřní slzou - přes všechny katarakty nám najednou
pěješ svou českou kantilénu touhy po domově.
A zatím doma Ti vyčítali, že nepíšeš "dost českou muziku", jak sis
mi stěžoval v jednom dopise. " V Praze objevili, že můj vliv na naší
hudbu je žádný a že naši mladí sledují Šostakoviče a Prokofieva - to
je logické, ne?", dodáváš v tom dopise (září 1958). Jindy se divíš,
že "z Prahy pojedou do Moskvy s mou Polní mší, což by mne překvapilo." A připojuješ: "Snad bych od nich také nějakou zakázku dostal - třeba symfonický poem Pes ve Vesmíru."!
Cítils tehdy, Bohoušku, už v roce 1958 svůj konec - když Jsi mi
psal (14.12) " . . maličko a neuzříte mne . . " ? Ztrácel Jsi se fyzicky
doslovně, když Jsi ztratil 12 kilo najednou v tom mučednickém roce.
Ale neztratil Jsi svůj humor ani tehdy, když Jsi mi popisoval svou
operaci: " . . . byl jsem uchopen ihned a položen v rychlosti na
operační stůl. Co se tam dělo si vědom nejsem byf uspán jako králík,
ale dozvěděl jsem se později, že mne tam vykuchali - na štěstí ještě
nevymyškovali, - ale uzmuli mi určitou částici žaludku s připojeným
uleerem na ni."
Když jsem Tě posledně viděl - den před smrtí - v nemocnici v
Liestalu, už Jsi to nebyl Ty, ale jen jakýsi Tvůj náznak. Bylo to naposled co jsi mluvil česky - já to věděl i Tys to věděl. Loučil ses, ale Tvým způsobem - s humorem. Když jsi mne žádal o "cigoche" a
já nevěděl, že je to cigareta v pařížském žargonu, poznamenal Jsi:
"A to Jsi starý Pařížan?" A když jsem s úzkostí sledoval Tvůj sípavý dech, poznamenal jsi: "Takhle pořád hekám, prosím T ě ! "
Nezapomenu nikdy Tvá slova: "Nechte mně tady v Schonenbergu já se pak domů nějak dostanu - převezte mně až to bude sicher!"
Byli pro Tebe tenkráte z Prahy aeroplánem, - ale Tys to odmítl a odmítl
to také energicky lékař. Počkej si raději v zahradě u Sachrových,
drahý Bohoušku - až to bude sicher! A zatím, každého 28. srpna tam
budeme za Tebou chodit - s paní Charlottou, s přítelem farářem
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Maxem, manžely Sachrovými a s ostatními četnými Tvými sirotky,
kteří Té budou obdivovat dál a pilně hrát.
Tvůj
Vladimír Vladimírovič,
(kterak mne nazývals v dopisech)

DANTOVY PODOBIZNY OD GIOTTA PO RAFAELA
IKONOGRAFICKÁ STUDIE*
Dr. Zdenka

Münzrová

Or fu si fatta la sembienza vostra? Táže se Dantův poutník při
pohledu na roušku sv. Veroniky (Parad. X X X I , 103-108), zobrazující
pravou tvář Krista. Or fu si fatta la sembienza vostra? táží se po 700
let čtenáři a obdivovatelé Božské komedie.
První známý životopis Danta Alighieri napsal v letech 1363 nebo
1364 Giovanni Boccaccio, životopis celkem povrchní. Navštívil Ravennu, kde Dante trávil poslední léta svého vyhnanství, a kde zemřel 13.
nebo 14. září 1321, v letech 1346 a 1353. Boccacciovi informátoři,
Dantovi přátelé Dino Perini, Andrea Poggi, Pier Giardina a jiní znali
básníka v jeho pozdějším věku, a Boccaccio ho tedy popisuje jako
muže střední, v pozdějším věku poněkud shrbené postavy, který se
obléká vždy přiměřeně svému věku. Charakteristickou částí jeho dlouhé tváře je orlí nos, má spíše velké než malé oči, silné čelisti, s přesahujícím dolním retem. Je tmavé pleti, jeho husté vlasy a vousy jsou
černé. Výraz jeho tváře je vždy melancholický a zamyšlený.
Dante sám o sobě říká kolem r. 1320, že jeho vousy a vlasy byly
v mládí hnědé, v latinské korespondenci s Giovannim del Virgilieim v
r. 1319 mluví o svých šedivějících, kdysi hnědých vlasech. Žádný
známý portrét nezobrazuje básníka s vousy, které si snad, podle některých zpráv, dal narůst po smrti Beatrice (r. 1290), a které později
zase oholil. R. 1436 Leonardo Bruni Aretino doplňuje Boccaceiův životopis Danta, ale v popisu jeho osoby opakuje, co napsal jeho předchůdce.
*Ikanografie se zabývá předmětem, který umělecké dílo zobrazuje, ne
jeho uměleckým hodnocením.
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Dante zemřel v září 1321 a byl pochován v levo od dveří kostela
sv. Františka v Ravenně s velkými poctami, v rouše básníka a velikého filosofa, jak napsal Giovanni Villani (Cronica, IX, 136). Když
Florenťané zrušili dekret, kterým v roce 1302 vypověděli Danta pod
trestem smrti z Florencie, žádali marně, aby jeho pozůstatky byly
přeneseny do jeho rodného města. Tuto žádost opakovali r. 1515, r.
1519 pak papež Leo X., tehdy pán nad Ravennou, prostě vrácení
ostatků nařídil. Od té doby se šířila tradice, že Dantovy kosti nejsou
ani v sarkofágu v Ravenně, ani ve Florencii.
Dne 25. května 1865 zedníci, kopající studnu v někdejším františkánském klášteře, našli ve zdi kaple Braccioforte dřevěnou bednu s
nápisem "Dantis ossa denuper revisa die 3 Junii 1677". Komise, která
tehdy zkoumala takto překvapivě nalezené kosti, zjistila, že Františkáni,
aby zachránili ostatky před únosem do Florencie, prokopali stěnu, dělící klášter od sarkofágu, a zakopali je v klášteře. Jen málo lidí vědělo o tomto záchranném činu - nápis na schránce dosvědčuje, že
docházelo občas k revisi - poslední onoho 3. června 1677. Potom se
na Dantovy ostatky asi zapomnělo.
V květnu 1865 - tedy v době 600 výročí Dantova narození - komise
lékařů otevřela ravennský sarkofág, kde se našlo jen několik kůstek a
něco uschlých vavřínových listů, a změřila a prostudovala kosti nalezené v bedně. Jen dolní čelist a zuby se asi při přenášení už v 16. století
ztratily. Bohužel komise nedovolila nález fotografovat a pořídit sádrový odlitek lebky; pozůstatky byly znovu pohřbeny v mauseleu, které
v r. 1483 postavil Pietro Lombardi. R. 1921 prozkoumal kostru znova
boloňský anatom Fabio Frassetto a své poznatky shrnul ve spise nazvaném Dantis ossa; la forma corporea di Dante (Bologna, 1933).
Středověk, kladoucí důraz na typické a metafyzické, vymazal ze svého umění portrét, známý v římské antice. Teprve ve 13. století ustupuje metafysický moment do pozadí a do umění proniká znovu smysl
pro skutečnost. Místo, které mi bylo vymezeno, dovoluje mi zmínit se
jen povrchně o těchto problémech, a uvést jen stručně nej důležitější
z veliké řady Dantových portrétů, která začala prvním zobrazením
Giottovým.
V Palazzo di Podesta, v kapli Bargello ve Florencii použil Giotto ve
fresce, znázorňující spasení duší v ráji, mladého Danta Alighieri. O
dobu vzniku a autorství fresky vedly se velké a vleklé boje; dnes není
pochyby, že autorem byl Giotto, který znal Danta ve Florencii před
r. 1302, a že zde použil b u ď kresby, kterou v té době pořídil, nebo
že maloval básníka tak, jak ho měl v paměti, ne zatrpklého, zasmušilého
25

básníka Božské komedie, soudce živých i mrtvých, nýbrž básníka Vita
nuova - nebo snad duši v ráji, která nestárne. Podle výsledků bádání
vznikl portrét až po vyhoření a obnovení kaple, mezi rokem 1332 a 8.
lednem 1337, kdy Giotto zemřel, pravděpodobně r. 1336. Palác di
Podesta byl v 16. století proměněn ve vězení, kaple bylo použito jako
skladiště, a fresky byly zakryty hrubou omítkou. R. 1840 Aubrey
Bezzi, Američan R. H. Wilde a anglický malíř Seymour Kirkup se zasloužili o její znovuobjevení. Bohužel restaurátor Antonio Marini
portrét poškodil a zle přemaloval. Máme co děkovat Kirkupovým kresbám, pořízeným než se tak stalo, za poměrně přesné zachování původní podoby.
Měkké, jemné, mladistvé linie Dantova profilu dodržují přesně
rozměry, jak je zjistil Frassetto při měření nalezené lebky. Bud' proto, že kaple nebyla veřejně přístupná, nebo proto, že italské představě Danta ve 14. - 16. století byla bližší tvář a postava staršího, shrbeného, zasmušilého básníka Inferna - Giottův portrét nenalezl mnoho
následovníků.
Druhý známý portrét byl dílem Taddea Gaddiho, Giottova žáka, ve
fresce zázraků sv. Františka v S. Croce ve Florencii - portrét, který
Vasari r. 1566 úplně zničil; mluví o něm jen literární záznamy ze
14. století.
V kapli Strozzi v Sta. Maria Novella maloval kolem r. 1355 Nardo
di Cione Poslední Soud. Zarmoucený, zestárlý Dante vzhlíží k soudci,
a prosí o spásu své duše. Mírně přesahující dolní čelist Giottova
portrétu přechází v silně vystupující horní čelist, jemně zaoblená brada
zde přechází v ostrý úhel. Jen orlí nos zůstává. Zdá se, že předlohou
zde byl Gaddi. Boccaccio snad znal tyto tři portréty, když psal svůj
životopis i dodatek v Compendiu, kde už mluví o přečnívajícím dolním
retu. Jak uvidíme později, vousy, o nichž píší on i Dante sám, nenajdeme na žádném portrétu v nepřetržité řadě od Giotta až po
Rafaela.
Codelx Palatinus 320 v Národní knihovně ve Florencii obsahuje
kresbu, která se blíží poněkud Giottovu portrétu: levý profil, s částečně
viditelným pravým okem, s troškou vlasů pod pokrývkou hlavy - i oblek
je stejný. Jen rysy jsou tvrdší, nos hrbolatější, oči vyjadřující pevnost
a odhodlání a ústa energii, které Giottovu zobrazení chybí. I tvar brady ubírá měkkosti Giottovu pojetí. Přesto, že umělci palatinského rukopisu byl asi Giotto předlohou, je zde Dante už zralým mužem s
náznaky pesimismu a tvrdého odhodlání.
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Codax Eugenianus ve Vídni je nejbližší kresbě palatinského rukopisu, jen všecky linie jsou hrubší, výraz je ještě tvrdší, snad bližší
pojetí 15. století, do kterého kresba asi spadá.
Andrea del Castagno, když maloval Danta v Sta Apollonia ve
Florencii v první polovině 15. století, rovněž znal palatinský kodqx shledáváme zde stejně vysoké čelo, orlí nos, jasné oko, energická ústa
zralého, zkušeného muže. Michelinův Dante ve florentském dómu z
r. 1465 je opět poněkud mladší autor Božské komedie, kterou drží v
ruce - spíše učenec než básník, přibližující se výrazem portrétu Narda do Cione.
R. 1483 vytesal architekt ravennského mausolea, Pietro Lombardi,
náhrobní relief čtoucího Danta, s pravou rukou lehce opřenou o knihu,
zatím co levá podepírá bradu. Tedy zase Dante učenec, jak ho s
oblibou vídalo 15. století. Jen výraz tváře je hlubší než u Castagna a
Michelina - dantovský orlí nos zůstává, ale ústa a brada jsou měkčí,
krk delší.
V dómu v Orviettu zobrazil Danta učence Luca Signorelli s dvěma
knihami; nos i dolní čelist odpovídají Boccacciově tradici, jen brada
je oblejší, výraz tváře tragičtější. Na dveřích Palazza Vecchia ve
Florencii Benedetto do Maj ano tyto rysy ještě zdůraznil.
Mnichovská kresba z 15. století, připisovaná zprvu Macacciovi, byla
snad spíše dílem Domenica Ghirlandaja. Představuje hlavu starého
muže, který resignoval. Walter Goetz (D as Dantebildnis, Mnichov
1952) vidí zde spíše filosofa stojícího tváří v tvář smrti, hledícího
zpět na sumu svého života a díla.
Vidíme tedy, že 15. století hodnotí v Dantových portrétech jeho dílo,
jeho postoj k životu a k smrti, Danta filosofa, básníka a učence více
než Danta člověka. I Leonardo Bruni Aretino, který doplňuje r.
1436 svým životopisem povrchní životopis Boccacciův, zachycuje, ne
zcela zdařile, to co bylo důležitější než vzhled - jeho historický a filosofický význam. Už r. 1378 je Dante podle Coluccia Salutata divinissimus, Božská komedie je sacratissimum celesteque opus básníka, který
je divinus poeta.
Od té doby věnčí už také Benozzi Gozzoli, Michelino, Botticelli a
Signorelli Dantovu skráň vavřínovým věncem. R. 1481 napsal Cristoforo Landino svůj dantovský komentář a Florencie zrušila vypovídající dekret. V řadě krásných rukopisů pokračují od r. 1472 tištěná
vydání - do r. 1481 vychází jich v Itálii deset.
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V letech 1490-1530 vzniká zase už spíše dantovský typ než portréttyp, který měl přežít staletí. Do té doby spadá snad nej krásnější, nejvíce diskutovaný portrét - bronzové poprsí Danta, dnes v museu v
Neapoli. Dílo velkého umělce, připisované Donatellovi - snad omylem,
protože nebylo nikdy současníky jmenováno mezi jeho díly. Momentální a hluboké pojetí, snad spíše slohově odpovídající 16. století,
které už plně pochopilo Dantovo dílo v celé jeho šíři a hloubce. Nacházíme zde, podle Goetze, poslední vztahy k portrétu v kapli Strozzi, se
zjemněným nosem palatinské miniatury. Místo horního rtu vystupuje
ret dolní, brada vystupuje zaobleně - šikmo vzhůru zdvižená linie
profilu, vystupující nos a dlouhý krk se přibližují zobrazení Narda di
Cione. Ale tvář neapolského poprsí vyjadřuje monumentální formou
duševní převahu muže, který poznal odříkání, ale který dovedl překonat životní strasti. Tragičnost výrazu je vyvážena sebevědomím
muže, který dovedl prožít, procítit a přijmout vše, co život přinesl.
Code|x Riccardianus 1040 ve Florencii znázorňuje Danta kresbou,
která je velmi blízká neapolskému poprsí. Byla považována za návrh na
ně, za předlohu Rafaelovu - podle výsledků dnešního bádání snad je
spíše zploštělou kresbou vzniklou pod vlivem neapolského bronzu.
Nesmíme opominout tak zv. posmrtnou masku Torrignianiho. Tak
zvanou, protože vznikla takřka o století dříve, než se posmrtné masky
vrátily zase do dějin. Ricei myslil, že jde o plastiku, vzniklou pod
vlivem ztraceného portrétu Tullia Lombardiho, která kdysi zdobila dočasně ravennské mausoleum. Vznikla koncem 15. nebo začátkem 16.
století, i s jinými podobnými pokusy. V profilu i výrazu je nejbližši
kresbě mnichovského rukopisu.
Bronzovému poprsí blíží se hloubkou pojetí a výrazu jen oba Rafaelovy portréty Danta. Zestárlý, tragický Dante Parnasu ve Vatikáně
je prohloubením výrazu, jak ho znázornil Nardo, ačkoliv není sporu
o tom, že Rafael se neodkláněl ani ve svém vlastním, osobním pojetí
od popisu Boccacciova. Tvář Parnasu vyjadřuje více utrpení a odříkání, v Oltářní Svátosti je Dante tvrdší, odhodlaný bojovník se životem. Tak se říká, že jen oba obrazy vyjadřují Rafaelovo pojetí tohoto z nej větších básníků lidských dějin.
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PEDAGOGICKÉ, DIDAKTICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ,
SOCIOLOGICKÉ A ORGANISAČNÍ PROBLÉMY
ČS. DÁLKOVÉ ŠKOLY V EXILU
Josef

Kratochvil

Když mne v roce 1954 požádal Kulturní referát a předsednictvo Čs.
uprchlického výboru pro Záp. Německo, abych zorganizoval a vedl
školství dětí-exulantů, netušil jsem kolik mnohostranných problémů
mi tu vyvstane, ač jsem věděl, že mi byla svěřena těžká úloha. Neodešli
jsme do exilu, abychom tu žili pohodlný život; naopak s mnoha těžkostmi jsme počítali. Když jsem budoval plány, netušil jsem ovšem,
že za dva roky budou skromné finanční fondy pro školu a školství
úplně zlikvidovány, a že další práce bude bez podpory tajemníků Čs.
uprchlického výboru, kteří mi pomáhali v oblastní evidenci a organizaci, že učitelské síly budou jen dobrovolné, úplně neplacené, jak je
tomu dosud. Je opravdu těžko získat učitele, kteří si musí na živobytí vydělávat na př. v továrně, nebo učitelskou činností v cizině a skoro veškerý svůj volný čas odpočinku věnovat nové práci: vyučování a
výchově dětí eixulantů! Taková je dodnes situace Čs. dálkové školy jedině řeholníci na př. Jezuité nebo Salesiáni, kteří se mohou opravdu
takové činnosti věnovat (ale poněvadž představení jsou většinou cizinci, mají i tito své potíže). Kdo ví, říkám si dnes občas, zda bych se
pustil s takovým elánem do práce, kdybych byl tušil, co mne čeká.
Ale snad je to právě houževnatost Simonidesů, starého učitelského rodu
z větve mojí maminky, která mne přidržela při práci a nedovolila započatou práci opustit. Tolik co osobní úvod.
Nebylo a není pochyby, že naše děti v zahraničí a exilu potřebují
výchovu a výuku v naší národní tradici a kultuře! A to tím více, že
na prameni této kultury sedí dnes rudá žába, že přichází velmi málo
čisté vody z tohoto pramene, že vše co naše mládež může z domova,
z vlasti získat má většinou zrudlou barvu. Jak však organizovat za
těchto poměrů výchovu a výuku? Dříve byla zahraniční výchova a
výuka organizována z Prahy. - jako menšinové školství v Rakousku
(zvi. ve Vídni), v Jugoslávii a pod. Byly tu pro ten účel finanční fondy,
byli tu kvalifikovaní učitelé, byly učebnice a učební pomůcky a bylo
i psychicky příznivé prostředí. Snahou několika idealistů povstaly nové "menšiny" v zv. uprchlických táborech ("lágrech"), ale prostředí,
které se tu vytvořilo, nebylo psychologicky příznivé, naopak mnohdy
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ponižující, asociální, že by bylo třeba zvláštní kapitoly, kdybych se jím
měl zabývat. Kromě toho byli uprchlíci brzy rozptýleni po celém západním světě. Pomocí Čs. uprchlického výboru byly vytvořeny Čs. doplňovací školy; ty byly pak základem Čs. dálkové školy, která měla míti
i centralisační úkol.
A zde bych se zmínil o prvním zklamání, neúspěchu. Doufal jsem,
že se mi podaří sjednotit školské snahy v exilu i v zahraničí v jednotnou formaci, kde se budou dobrovolní pracovníci, idealisté vzájemně
podporovat a doplňovat, vyměňovat si vzájemné zkušenosti, budovat
pedagogickou a didaktickou naší svobodnou československou organisaci. Aby bylo zahraniční epcilové školství zbudováno na vědeckých
základech a metodách, pokoušel jsem se získat rady a spolu vedení zkušených psychologů a pedagogů. Proto jsem předložil celý problém Psychologickému ústavu Ukrajinské svobodné university a pozval ředitele
ústavu univ. prof. Dr. Aleixandra v. Koultchytského, podobně i švýcarského psychologa a pedagoga Dr. Hugo Debrunnera a další zkušené
psychology k návštěvě vyučovacích skupin a radil jsem se s nimi o pedagogických a psychologických i sociologických problémech vyučování
dětí exulantů. Kromě toho jsem sám navštívil československé zahraniční školy, na př. v New Yorku, ve Washingtonu a p. a radil jsem se
s krajany a odborníky na př. i v Chicagu, Lisle a j. Písemně jsem
navázal s našimi pedagogy v Jižní Americe, v USA, v Kanadě, podobně i s Jižní Afrikou ba i s Austrálií a samozřejmě s evropskými státy,
zvi. s Itálií s Římem, neboť mi bylo vždy jasno, že naše národní kultura je prvně a podstatně křesťanská. Značnou podporu, pochopení
a dobré rady jsem našel i u našeho evangelického kazatele Přemysla
Pittera, u sociologa prof. dr. Jiřího Kolajy a řady jiných. Rozhodně
jsem se vždy bránil proti tomu, aby exilové školství bylo dílem jednoho člověka a spočívalo jen v jedněch rukou a na jedněch bedrách.
Naše stará pověst o Svatoplukových synech a prutech a o síle společné
práce mi lpěla na mysli.
Co vzešlo z těchto přípravných prací a co bylo třeba učinit?
1. Ustavit organizaci Čs. dálkové školy (učitele, děti, učební skupiny,
vyučování v rodině, v sídlišti v místě, vyučování na dálku a pod.)
2. Vypracovat pedagogické zásady na základě psychologické situace
dětí v zahraničí a v elxilu, zvi. pro případy t. zv. uprchlických táborů
("lágrů") a "pro klíčové děti" a pod.
3. Prozkoumat, stanovit a vypracovat psychologické předpoklady
zvládnutí úkolů školy vzhledem k danným možnostem, na př. pouze
"nedělní školy" nebo "prázdninové školy" vzhledem k tomu, že děti
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jsou plně zaměstnány řádnou školou své hostitelské země, a že jsou tu
pracovně více zatíženy než děti, které jsou v té či oné zemi doma.
4. Prozkoumat a stanovit znalost mateřské řeči děti exulantů. Bylo
jasno, že mnohé menší děti, které přišly později do exilu, lépe ovládaly
mateřštinu než starší a větší děti, které byly v exilu již delší dobu;
nebo rozdíly v základech mateřštiny u dětí, kde rodiče dbaly na to, aby
se aspoň doma mluvilo mateřštinou, vzhledem k dětem, kde se ani doma
nemluvilo mateřštinou, ale cizí řečí.
5. Vypracovat učební plány pro rámcovou všeobecnou potřebu s minimem učební látky s vynecháním všeho zbytečného (na př. vyloučení matematiky a pod.) a místní učební plány pro jednotlivé země,
území podle místních poměrů.
6. Stanovit a vypracovat učební rozsah a metody vzhledem k daným
možnostem.
7. Zaregistrovat přístupné učebnice v zahraničí a v exilu a vypracovat
a vydat nové učebnice, uzpůsobené zvláštním poměrům školy v exilu.
8. Sledovat stále současnou situaci dětí v zahraničí a v exilu a podle
potřeby měnit organizaci a plán, aby byl splněn cíl školy, který je
neměnný. Dbát, aby nikdy nebyly prostředky zaměněny za cíl.
Byla tu ještě řada dalších úkolů, které vyvstaly během školní prakse.
Dnes, v roce 1965, kdy Čs. dálková škola má za sebou již více než
deset roků své eíxistence, konal jsem několikráte bilanci, co se z těchto plánů uskutečnilo a co ne; proč zde úspěch a onde neúspěch, kde
byly chyby, kde nečekané překážky a pod. Rámec tohoto článku nedovoluje, abych se touto bilancí blíže zabýval. Za ta dlouhá léta byla
by to celá kniha. Chci se jen stručně zmínit o tom, co se osvědčilo,
co zůstalo a co trvá a je následováno.
Organizačně se osvědčily jen t. zv. "vyučovací skupiny", které však
nejsou stálou formací, neboť rodiny uprchlíků v honbě za chlebem
jsou většinou v stálém pohybu. Uprchlické tábory jako přechodná zařízení, které sociálně a sociologicky zklamaly, byly dávno zlikvidovány. V jejich rámci bylo uskutečnění školy a vyučovacích skupin
organizačně nejsnadněj ší. Vyučovací skupiny, mnohde větší, mnohde
jen v rámci několika rodin, se staly základem t. zv. "letních táborů."
Tento náš pojem tábor nemá s pojmem uprchlický tábor nic společného. Vztahuje se na pojem sokolský, orelský nebo skautský tábor,
letní kolonie, jak je známe z Masarykovy republiky. Doba, kdy lze děti
nejlépe získat k práci na roli národní výchovy a výuky jsou letní
prázdniny. Děti však potřebují v prázdninách odpočinek od školy a
proto letní tábor Čs. dálkové školy, když jsem jej poprvé plánoval v roce
31

1957, musel míti více rekreační než vyučovací charakter. To však bylo
více méně jen zdánlivé. Y letní škole a táboře jsou děti na př. z Německa, z Norska, z Holandska a pod. a jedinou dorozumívací řečí je
pro ně pak přece jen mateřština, neboť děti z Německa neumí holandsky, děti z Norska německy, děti z Holandska norsky atd. V tom
je určitý smysl a metoda. Kromě toho je samozřejmě snahou vedení
letního tábora, aby veškeré táborové prostředí bylo československé,
prostředí, které slouží naší národní tradici a kultuře.
Co tím rozumíme chci jen krátce naznačit: Od budíčku do večeře
provází děti tábora toto prostředí, již v signálu budíčku, který je většinou uskutečňován zpěvem dětí (na př. na tape-recordu), samozřejmě
českými a slovenskými národními písněmi, nebo písněmi skautskými,
orelskými a sokolskými. Děti se vzájemně budí a zdraví ("Dobrý den!
dobré j i t r o ! ! " ) a pod. v mateřštině, při ranní půlhodince jsou povely
jen v národní řeči a podobně při snídani, při nástupu k československé národní vlajce, při ranní modlitbě, při vyhlášení programu dne,
při hrách a samozřejmě při vyučování. Poněvadž je mezi dětmi značný rozdíl v ovládání mateřštiny, jsou pro vyučování vždy vytvořeny
vyučovací skupiny, které se řídí dvěma pravidly: přirozené stáří a
mentální věk a hlavně pak stupeň znalosti mateřštiny. To, že mateřštině je vyučováno většinou nepřímo, v denním programu, má ten význam, že děti necítí toto vyučování jako školu, ale spíše jako rekreaci
a zábavu, kromě toho se právě tato forma vyučování hluboce vrývá do
podvědomí (hlavně při společných hrách, sportu, lehké atletice, skautském a sokolském závodění, zpěvu, táborovém ohni atd.)
Třebaže se chráníme v táboře veškerého politisování (i vzhledem k
východu!) vrývá se do podvědomí naších dětí exulantů bluboce smýšlení a cítění i sebevědomí svobodného demokratického křesťanského
Evropanství, které hluboce ctí každou národnost. Myslím, že mohu
směle prohlásit, že těmito t. zv. letními tábory a školou, které jsem
započal v roce 1956 v Záp. Německu u Ludwigsburgu, ale hlavně v
zámečku Zápolí (majetek litevského eixilového gymnasia s internátem)
u Heidelbergu- se podařilo Čs. dálkové škole uskutečnit mnoho z bodů
2, 3, 4, 5, 6 i 7 přípravných plánů a to se značným úspěchem.
Pomocí American Fondu, který vedl Dr. Ivan Táborský, jsme vydali v
Čs. dálkové škole pro děti exulantů v roce 1958/59 první vlastní učebnici serie MÁ VLAST - čítanku. Na vydání dalších učebnic SLABIKÁŘE,
DEJEPISU, ZEMEPISU a p. má hlavní zásluhu Norsko - Čs. pomocný
spolek v Oslo. Jeho sekretářka paní Anička Kvapilová získala si neobyčejné zásluhy svou obětavou, svědomitou spoluprací a umožnila tak
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pravidelné letní tábory v Norsku (původně zásluhou Čs. uprchlického
výboru - p. Jos. Němeček v Německu.) Započali jsme s nimi v r. 1959
a do dnešní doby nebyl ani jeden rok vynechán, naopak byla léta, kdy
jsme měli i dva tábory! Dnes má Čs. dálková škola k disposici vlastní
budovu v Storsandu nad Oslofjordem. Další budova je ve stadiu stavby.
Chci-li se zmínit o vyučovacích metodách Čs. dálkové školy, začnu tím
všeobecně známým: zavedli jsme hlavně skautskou vyučovací metodu
uzpůsobenou školským požadavkům. Starší skauti mají heslo: SLUŽBA!
"Služba blížnímu", to jsem se snažil uplatnit k získávání nových učitelských sil i k výchově dětí v letním táboře. Mezi dobrovolné pracovníky jsme získaly opravdu některé děti, které byly novou školou
odchovány, takže v našich posledních letních táborech byli učitelé
(lky), kteří v prvních táborech byli dosud žáky (na př. Petr Záruba,
Gintoš Erle, Marcela Pánská a j.) Nemalou zásluhu na úspěších Čs.
"""dálkové školy má i tradice sokolské a orelské výchovy, dále výchova
Dorostu Čs. Červeného Kříže, prakse a metoda Dona Bosca a jeho salesiánských oratoří, jejichž vývoj sledoval vedoucí Čs. dálkové školy
po mnohá léta, jakož i spolupráce organisátora Miličových domů
Přemysla Pittera a organisatora Legio Angelik a Rev. P. Lad. Pavelky.
Je"potešující, že vedoucí naších národních organisací projevovali Čs.
dálkové škole vždy tu největší přízeň a pochopení - za Dorost ČČK
paní Dr. Alice Masaryková, která několikráte poslala dětem Čs. dálkové školy instruktivní dopisy, za Junáka - Skauta starosta Dr. Velen
Fanderlík, za Sokol starosta Dr. Antonín Hřebík, za Orla náčelník Vlad.
Rychtář, za Legio P. Pavelka, za Salesiány Don Taťák a j. Tak se podařila vedoucímu školy aspoň částečně uskutečnit snahu po jednotě,
po vzájemné spolupráci pochopení a porozumění v eixilu, po kterém
vedoucí školy vždy tak toužil, a za něž vždy pracoval přes četná nedorozumění.
Uvažuj i-li v retrospekci o našem zahraničním školství a dětech eixulantů je mi jasno, že jsme našim dětem a našemu školství mnoho dlužni. Jsem přesvědčen, že těm rodičům, kteří dbali jen o to, aby děti
exulantů mohly jezdit autem, mohly sledovat televisi, užívaly všech
sladkostí západního života a pod, ale neměly možnost výchovy a výuky v naší národní tradici a kultuře, budou jak děti, tak národ jednou
trpce vyčítat. Protože psychologické předpoklady zvi. psychologie
podvědomí zařazují naše děti - exulantů do naší národní kultury a
není-li jim to dáno, projeví se u nich nutně v individuální formě nejednou krise vykolejení. Jen známo, že "Poturčenec" je paobraz Turka!
Myslím, že jsme v tomto oboru a ohledu byli příliš pohodlnými a příliš
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sobeckými. Za ta dlouhá léta eixilu jsme nebyli schopni vybudovat
jednotné (ne uniformované, ale ve spolupráci centralisované) etxilové
a zahraniční školství - za ta dlouhá léta jsme nebyli schopni v moři
novin a časopisů, které v mil u vydáváme a kde se mnohdy nevěcně
hašteříme, vybudovat jeden psychologicko-pedagogický
časopis, kde by
byly řešeny problémy našich dětí-exulantů a našeho zahraničního školství. Dokonce ani pedagogické hlídky v našich novinách a časopisech
nejsme schopni zavésti! !
A přece psychologie a pedagogika pokročila s dobou! Pravda dodnes
je klasicky nezborná a pevná pedagogika Komenského, neboť byla
vybudována nadčasově. J. A. Komenský ve svém díle: PAMPAEDIA
(mezi rokem 1650 až 1677) říká: "Jako je pro veškeré lidstvo školou
svět od svého počátku až do konce, tak je pro jednotlivce školou život
od kolébky až po rakev! Je však nutno dáti v patřičném věku dětem
vždy úkoly, které jejich věku odpovídají!"
Bohužel zasahovalo by mimo rámec této práce, kdybych zde měl
uvésti všechny moderní pedagogické metody, které nepřímo, ale nutně
na díle Komenského budují, ať je to kybernetika v pedagogice, která
jako centrální díl automatisace pomocí informací a spojení umožňuje
lepší a rychlejší orientaci v učebních procesech dnešní doby (na př.
Paskšeův stroj - elektronický učební stroj, kde člověk a stroj se střídavě doplňují a uzpůsobují ve vyučovacích procesech), nebo "Erkennen
u. Gestalten' švábského pedagoga prof. Dr.h.c. A. L. Merze, nebo socialně-pedagogické teorie Ch. J. Klumke, A. Fishcer, G. Baumer, N. Noha
a j . ) , nebo moderní biologické poznatky v pedagogice (F. J. J. Buytendijk, Ad. Portmann, J. Derbolav), poznání a nauka o prostředí ("Umweltlehre" Jakoba v. Uexkulla), moderní psychologie (Ph. Lersch,
Kretschmeer) atd., atd. Mohu jen ujistit, že během těch více než
deseti roků pedagogické prakse jsem zkoušel rozličné ty moderní metody a poznatky v Čs. dálkové škole praktikovat, a že výsledky lze jen
shromažďovat "do šuplíku", jak jsme tomu říkali v době nesvobody.
Taková "multiple-choice-metode", nebo "entropie", Goudenoughova
"short-sample Metóde" a mn. j. jsou pro mnohé praktické řešení neocenitelné.
Dovolte, abych ku konci tohoto pojednání opakoval: Více než deset
roků dobrovolné, neplacené práce plné překážek, zklamání, neúspěchů,
ale i úspěchů a vnitřní pohody, zanechalo stopy plné zkušenosti - ty
jsou odkazem a k disposici těm, kdož pochopili, že národní výchova
a výuka naši mládeže v zahraničí a v eixilu je naší svatou povinností
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a znakem naší budoucnosti! "Není člověk ten, aby se zachoval lidem
všem," říká babička dle Boženy Němcové. To buď mojí omluvou
pro ty, kteří se mnou snad nesouhlasí.

STATISTIKA VE SLUŽBÁCH TOTALITÁRNÍ
POLITICKÉ AKCE
B. Tumlíř
Ve svobodném světě dostali nedávno čtenáři Československou statistickou ročenku pro rok 1963. Ti, kdo znají tu publikaci od jejích
skromných začátků v letech po první světové válce, byli příjemně překvapeni její stále se zdokonalující vnější úpravou. Zevní úprava Československé statistické ročenky vykonává v Západním světě u čtenářů s generálním zájmem a s povrchní znalostí historie země asi
úspěšně své poslání rusalky. Může pomáhat živit mystickou víru v
neomylnost číselné informace.
Zájem zasvěceného čtenáře s vnitřním vztahem k zemi a její kultuře, upoutá však přede vším ostatním změna jména instituce, která ji
publikuje. "Československý státní úřad statistický", který si dal své
jméno, aby v něm přesně vyjádřil subjekt i objekt své činnosti, zemřel v
roce 1963. Na dva roky 1961 a 1962 se zakuklil v jakousi přechodnou
existenci a říkal si "Ústřední úřad státní kontroly a statistiky" a v roce
1963 vylétla z kukly "Ústřední komise lidové kontroly a statistiky."
V době, kdy celá významná skupina filosofů nám tvrdí, že jednou
z nej větších překážek poznání je naše neschopnost užívat různé slovní
znaky s přesným a pro všechny příjemce jednoznačným významem,
rozmnožili komunisté zmatek, jímž trpíme, k nepríčetnosti. Pojem
"diktatura proletariátu" kryje ve skutečnosti diktaturu nad proletariátem a pojem "lidová demokracie" je užíván pro skutečnost, která
je vše jiné než to, co pojem demokracie vyjadřoval po věky, od začátku naší civilizace.
Ve všech svých objektivně kontrolovatelných manifestacích jsou
"lidové demokracie" nedemokratické politické režimy, v nichž správní,
zákonodárná a soudní moc je soustředena v rukou malého počtu vládnoucích osob, které zanedbávají práva lidské osobnosti ve prospěch
zájmů státu, kterýžto stav označila Francouzská Akademie jako totalitní vládní systém. Nahradíme-li v novém jméně lidově demokratického
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statistického úřadu slovo "lidová" slovem "totalitární", dospějeme od
předstíraného poslání "lidově demokratické" statistiky k její faktické funkci.
V totalitním systému statistika není a ani nemůže být orgánem lidové kontroly, kterýžto dojem se snaží nové jméno, které si statistický
úřad dal, falešně budit. To nové jméno má zřejmě vykonávat psychologický vliv jen na třídu ovládaných, ale pro ty, kdo patří ke třídě
vladařů, se jeho skrytý, ale pravý smysl netají. "Úřad lidové kontroly"
není orgánem kontroly vládních akcí lidem či veřejným míněním, ale
obráceně kontrolním orgánem vlády nad veřejným míněním.
Na frontispici publikace se čte, že " j e určena všem politickým,
hospodářským a kulturním pracovníkům a je základním materiálem
pro činnost osvětovou a pro politickou a hospodářskou propagandu"
a že obsahuje "pečlivě spracované číselné přehledy, které podávají
informaci o rozmachu a rozvoji našeho socialistického hospodářství."
Je to samozřejmě informace o rozmachu. Marxistická sociologie neví,
že společenský vývoj může směřovat nahoru stejně jako dolů, v marxistickém socialistickém hospodářství musí společnost být nezbytně v
trvalém rozmachu a statistická informace musí v té společnosti potvrzovat trvalý rozmach.
Jako jeden příklad za všechny je možno uvést data o spotřebě masa. Producenti dat "lidové kontroly", jak jsou monističtí materialisté,
se snaží přede vším ostatním dokazovat statistickými daty vzestup hmotného blahobytu. Stoupající spotřeba potravin a mezi nimi hlavně
masa, po němž touží chudý člověk, se jim jeví nej spolehlivějším indikátorem stoupajícího pozemského blaženství.
Ve statistické ročence na rok 1963 je spotřeba masa jedním obyvatelem v roce 1962 odhadnuta na 58.5 kg a srovnává se se 34 kg
průměrné spotřeby v Československu v roce 1936. Průměrná spotřeba masa na osobu je v Československu podle toho přibližně stejná jako v Belgii a ve Švýcarech, kde se v roce 1960/61 spotřebovalo 58 a
61 kg masa a daleko vyšší než v Holandsku, kde jeden obyvatel spotřebuje průměrně jen 46 kg.
Propagační úspěch zjištění, že se nyní jí v Československu téměř
dvakrát tolik masa jako v první republice, se snaží autoři statistiky dosáhnout snadným, ale také průhledným způsobem. Data pro uvedené
tři země Západního světa jsou pro maso, jak je všeobecně definováno
v mezinárodně srovnatelných statistikách, t.j. pro maso z jatečných
zvířat bez tuků a včetně drobů, jak se ta množství zjišťují na vahách po
porážce a pro odhadnutá množství masa drůbeže a zvěřiny, která všude
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představují jen nepatrnou část spotřeby. "Lidová kontrola" československá vynašla pro svá data o mase zcela jinou definici, plnou záhad.
Zní doslova takto: "Data o mase představují úhrn prodejů v maloobchodě, spotřeby v závodech veřejného stravování, dodávek tak zvaným spotřebitelům mimotržním, jako vojákům či nemocnicím, masa
zpracovaného v uzenářském průmyslu, jakož i spotřebu samozásobitelů, volný prodej na zemědělských trzích a naturální spotřebu." Kolik
masa je v takto definovaných číslech počítáno dvakrát, když na příklad
maso, dodané uzenářskému průmyslu se prodává zase znova jako uzenina v maloobchodě, jak se zjišťuje spotřeba samozásobitelů či volný
prodej na zemědělských trzích a které produkty porážek vlastně data
kryjí, zda vylučují na příklad tuky, definice neříká.
Data československé statistiky z roku 1936, srovnávaná s nynějšími
daty, aniž by byl rozdíl v definici zmíněn, jsou samozřejmě pro maso,
definované stejně jako pro Belgii, Švýcarsko a Holandsko. Data o mase
z porážek jatečných zvířat, která by byly srovnatelná s daty z prvé
republiky, československá komunistická statistika záměrně nepublikuje. Všechny země publikují především data o mase z porážek jatečných zvířat a data o živé váze, pro která je málo zájmu, jen některé
z nich. Nynější českoslovenští statistikové obráceně publikují jen data
o živé váze a výtěžek porážek, který samozřejmě také znají, zamlčují,
zřejmě proto, aby se zabránilo kontrole dat o spotřebě podle citované monstrosní definice.
Jak je vidět, stačí pro sledovaný cíl záměrný výběr statistik, které
se zveřejňují, zatím co jiné se zatají a svévolná manipulace definic dat.
Není třeba lhát. Stačí takto konstruovat polopravdy, které představují
pro svou záludnost větší prohřešení než prostá průhledná lež. Mohou-li však dnešní českoslovenští statistikové dosáhnout svůj konečný
cíl tak primitivními prostředky, je víc než pochybné. Zapomínají, že
mluví k národu, který cení ve své většině stále svobodu víc než zvýšené
spotřební dávky masa, i kdyby byly zvýšeny i ve skutečnosti a ne
pouze ve statistice, že pravda je integrální součástí svobody a ta že
představuje nikdy zcela nenaplněný ideál všech evropských lidí.
V eseji o Evropském duchu řekl Karl Jaspers, že svoboda se Evropanům kryje s nezbytností pravdy a že svoboda je vítězství nad svévolností. Svoboda v tom smyslu slova byla také náplní Masarykova hesla
Pravda vítězí! to heslo má v českém národě tradici z doby ještě daleko vzdálenější. Československý státní úřad statistický neumřel, ale
jen spí. Neutlumenitelná touha národa po svobodě a pravdě, které
jedno jsou, jej zase vzbudí pro funkci hledače pravdy padni, jak padni.
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Rozhovory a polemiky
D Ů V O D K NADĚJI
(Příspěvek k diskusi.)
Autor článku "Tragický pocit z proměn naší doby" 2. čísla 2. ročníku
Proměn si očividné stěžuje na to, že ačkoliv se vědci čím dále více vyjadřují metafyzickým jazykem, pevná základna absolutna vymizela z
vědy i z mravnosti a relativism zachvátil dosavadní (byť zdánlivou) filosofickou stabilitu. Autor lká nad převládajícími kvantitativními metodami
vědy a připodobňuje vědecké pravdy k pravdám zjeveným. Mate mne
jeho užívání protikladů duch-přirozenost. Je snad duch nepřirozeným
souputníkem lidské přirozenosti? Bylo veliké úsilí našich součastníků,
kteří byli vědci i filosofy zároveň, zcela přehlédnuto v této quasi-tragické
úvaze? Je definice pravdy jako "shoda představy se skutečností" opravdu
postačující? Poskytují matematické výsledky jednostranný výklad? Filosofický rozchod dvou vynikajících vědeckých pracovníků Russella a
Whiteheada, když byli společně dokončili monumentální dílo západní civilisace, Principla Matheimatica, je jen jedním z příkladů, že tak jako pravdy
zjevené, jsou i vědecké závěry vystaveny možnostem exegese. Vědci se
většinou nestarají o filosofický výklad svého badání, mají na tom dost,
že vydali počet. Aplikace Heisenbergova principu neurčitelnosti v oblasti
mravní byla všeobecně uznána za absurdní. Svět fakt a svět hodnot nestojí nutně proti sobě, ale vedle sebe a představují jenom dva aspekty
mnohostranného, i když doposud nedokonale integrovaného lidského' poznání. Pravda vědecká a pravda náboženská i filosofická nemohou si navzájem odporovat a jestliže se nám tak jeví, pak je to naše vina. Rozpory
žijí v nás a v našem výkladu "zjevených pravd".
Úvaha nutně potřebuje upřesnění spíše nežli kontroverse, neboť v podstatě - až na tu tragiku - se s autorem v názorech shodujeme.
Ráda začínám definicemi, abychom si ujasnili pole diskuse, ale jsem nepřímo nucena k poukazu na to, že definice jsou jenom jednostranné a
platí nejen pro ten určitý druh zájmu, kterým procházíme, ale i pro oblast,
kterou se zabýváme. Krátce řečeno, definice jsou ovlivněny kontextem.
Pro kontext této pesimistické úvahy jsou důležité některé klíčové pojmy.
Především tragika. Tragika je jen v neřešitelnu. Pravé a autonomní
tragedie se svým kathartickým vlivem na mysl člověka existovaly jen v
antických dobách, kdy determinism byl nepřekonatelný a smrt znamenala
neblahé zakončení v Hadu.
Příchodem křesťanství tragedie dostala posmrtnou protiváhu. V podstatě není křesťanských tragedií, neboť všechna bolest, utrpení i smrt
tohoto světa jsou vykupitelné. Transcedentní rovnováha byla nastolena.
Pak definice pravdy. Co je pravda? ptal se už Pilát a mnoho lidí před
ním i po něm. I zde je definic na sta k disposici - a jsou většinou hodně
poznamenány antropomorfismem. Někteří moderní filosofové převážili její
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objektívu zcela do subjektivního pole (Berd'ajev') a definovali ji jako
"stav mysli".
Konečně definice přirozená - a jeho protikladu, ducha. Jsou snad přirozené jen smysly a přirozené poznání tedy je smyslovým poznáním?
Anebo je strašidlo kartesiánského dualismu pravzorem této kontradikce?
Je duch ve stroji ještě pořád ochoten fungovat na otočení vypínačem?
Ptám se mnoho otázek najednou a to prostě proto, že nesdílím ani tragického pocitu ani pesimismu autorova. Stačí jmenovat Teilharda de Chardin, Maritaina, Le Roy, Blondela, Lecomte de Noiiy, dále Whiteheada,
Alexandra, Lloyd Morgana, Thorntona Hodgesa, Smutse, i velikého ruského
exulanta Berd'ajeva a mnoho jiných, abychom se posilnili ve víře a v naději. (Láska je zcela náboženským pojmem, ale neuškodí nám, když i tu
si jedním dechem s ostatními připomeneme.)
Přítomnost nás nemusí zcela zarmucovat a ani budoucnost člověka není tak chmurná, jak se autorovi jeví. V zahradě s růžovými keři je obyčejné také plevel k nalezení. Pesimista vidí jen ten plevel, optimista
přehlédne plevel a horuje pro růže. Jiné to už ani není s člověkem, který
má - podle existencialismu - možnost volby. Snad je to i věcí temperamentu, nevím. Velké vise dovedou vykonat více práce v duši člověka, nežli
páky a jeřáby na stavbě. A ptám se: Mohou být vise špatné? Anebo: jsou
vise dobré a špatné, čili jsou vise podrobeny mravním kriteriím? Lady
Julian of Norwich byla obviněna z eschatologického optimismu, protože
řekla "A vše nakonec se v dobré promění" (And all manner of things
shall be well) a Pierre Teihard de Chardin byl podroben téměř totožné
kritice se strany těch, kteří jeho dynamickou visi o divinisačním procesu
kosmu nemohli chápat, i když se dnes otevřeně uznává, že jen vyjádřil
vědeckým a filosofickým názvoslovím to, o čem sv. Pavel psal ve svých
závěrečných epištolách. Teilhard je jen jedním z příkladů pokusu o filosifický, kosmologický a náboženský výklad fakt, získaných přísně vědeckými methodami. V pravdě "pravdoucí" není rozkolů, neboť je pravdou
boží. Ty rozkoly, které my vidíme a jimi trpíme, pramení z našeho' neúplného pohledu na to, co v pravém celku a dokonalosti pravdy nemůžeme
obsáhnout. A přece tato transcendentní pravda (a zde se nalézám s
autorem na stejném stanovisku) je oživována neustálým dobýváním, napětím ducha, který vlastně svým stoupáním a prosvětlováním oblasti rozumu, citu i vůle představuje ohlas duchovního organismu na Věčný Řád. "
Věra Stárková

Pouhou poznámku k redaktorově otázce v druhém čísle Proměn, zda mohl
Goethe znát "bratrskou píseň Kde domov můj?": V době své nemoci
(1768-70) přišel mladý Goethe do styku s Českými bratry, kromě jiných
zásluhou Suzany z Klettenberku. Goethe byl jimi tehdy tak zaujat, že
podnikl cestu do saských lázní Marieniborn, aby viděl Bratry při bohoslužbě; tam také slyšel kázání biskupa Spangertberka. Je tedy nejen možno,
ale i pravděpodobno, že Goethe tuto píseň, jestliže ji Bratři zpívali, znal.
Bedřich Svatoš
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DĚDA VYPRAVUJE POHÁDKU O ZLÉM
ŠEVCI MOCIPÁNOVI
Gertruda

Goepfertová

Byl v Přelouči švec, ten se oženil. Měl krávu, hospodařili tak všelijak, kráva zdechla. On ji stáhl, kůži nacpal do pytle a šel. Na silnici se dal prostředkem a tam v trusu vybral hovniváry, brouky, nasypal je do pytle, zavázal, zatřepal a vyšel. Už se stmívalo, byly kolem
něho stromy, nevyznal se po cestě, procházel lesem a rozhlížel se. Najednou uviděl světýlko, šel tam, jak jsou takové mlejnky podél cesty,
díval se okýnkem a vidí za stolem sedět pána a ženská ho obnáší, na
talířkách kuřátka pečená, holoubátka, samé dobré věci. Švec se chvíli díval a pak zaťukal. Vtom mlynářka popadla talířky a misky a honem je nosila do skříně, pána strčila do vedlejší skříně a zamkla. Otevřela ševcovi, divila se. Nejdřív si myslela, že je to mlynář a byla
mrzutá. Švec jí řekl, že je pozdě, že nemá kde spát, aby ho nechali
přespat. Mlynářka nechtěla, že to nejde, že nemají místa, kdepak, co
vás napadá, u nás ne. Ale on se nedal odbýt, tlačil se dovnitř, až ho
pustila, a sedl si za stůl. Za chvíli tloukl mlynář, on byl taková sušinka, malý a nevzhledný, k ničemu, a ptal se koho to tam má. Ale nějaký pocestný, nedal se odbýt, že nemá kam jít, tak jsem ho nechala.
Bodejť, jen ho nech a chtěl večeři. Zena mu nabídla podmáslí a
brambory. Řekl pocestnému, aby si přisedl, ten však povídal, ale ne,
to ne, to já nejím, kdepak brambory a podmáslí. To já si můžu najít
lepší jídla, mám hadače. Jakýho hadače, ptal se mlynář. Ale tady v
pytli, s sebou. Ten mi řekne o nejlepších jídlech. Podívejte, vzal pytel ze země, zatřepal, dal k uchu a povídá: Tamhle ve skříni, jděte,
mlynáři, jsou pečená kuřátka a holoubátka. Mlynář opravdu šel, otevřel
skříň a pečínky našel, divil se tomu hadači a ptál se, je-li na prodej. Co by nebyl, můžu vám jej tady nechat. Tak co za něj, co za něj
chcete. To víte, taková věc není k zaplacení. No, za dva tisíce zlatých
40

byste dal. No, nechám vám ho, ale to víte, to je vzácnost k nezaplacení.
Mlynářka ještě stála u kamen a chrastila pytlíčkem, přidala mu, bála se,
aby neprozradil, že tam někoho má. On povídal, že svoluje, ale tu
starou jarmaru že chce k tomu,že se mu takové starožitnosti líbí. (Tu,
co v ní byl ten pán.) Mlynář povídal, jen si ji vemte bezevšeho, když
se vám líbí. Švec, že už tam spát teda nebude, mluvili dlouho a rozednívalo se. Přivezli trakař, naložili almaru, mlynář hekal, sakra, to
je tíha. Švec jel po silnici a jak přijel k rybníku, povídá: Tak, teď tě,
stará almaro, tady hodím do vody, už mám té tíhy dost. Ne, ne, ne,
počkejte, počkejte, bylo slyšet, já vám zaplatím. Co to, povídal švec, kdo
je tam? Já, nechte mě, mám peníze u sebe, taky v kabátě, dám vám
hned. Švec se chvíli zdráhal, ale pak povídal: Tak dobře, ale já jen
pootevřu a peníze napřed, pak teprve pouštět. Zas dostal peníze. Almaru
vyklopil do rybníka, trakař nechal stát a šel domů. Tam utrácel peníze,
pořád měl dost, zlaťáky jen lítaly. Sousedé se divili a ptali se, jak
k těm penězům přišel. On řekl, že to utržil v městě za kravskou kůži,
tam platí, pane, a to měl jen hubenou krávu, chcíplotinu, vy máte
proti tomu tlusté, vykrmené. Sedláci šli, pozabíjeli krávy, stáhli je,
maso vyhodili a ráno jeli s fůrou kůží do města. Zastavili před obchodem a celí nedočkaví šli prodávat kůže. Obchodník se na ně podíval a
povídá: No kůže, kůže. Dám vám za ně, co se platí. Sedláci láteřili a
smluvili se, že ševce zabijí. Švec to se ví, to větřil. Měl starou babičku,
ta líhala vedle v komůrce, tak ji vzal a položil do své postele a sám
si lehl místo ní. V noci sedláci přišli, otevřeli si potmě okno do jeho
světnice a bác mu sekerou na hlavu. A teď máme pokoj, řekli, a rozhlásili, že švec umřel. Ale j akpak umřel, když chodí po vsi, lidé ho potkávali venku.
Druhý den vzal švec babku, pěkně ji celou umyl a oblékl, koupil
košíček krásných míšeňských jablek, ráno sebral babku i košík a
posadil ji na most. Před ni položil ta krásná jablíčka. Babka seděla
schoulená, s hlavou sehnutou a rukama složenýma. Ráno šel správce ze zámku, jak je tady ve Světlé, šli s paničkou na procházku. Panička povídá, podívej, jaká tady ta babička prodává krásná jablíčka,
kup mi dvě. Pán na to, ale proč ne, koupím. Ptá se, kolik stojí ta
jablíčka, ale babka nic. Dívá se, vezme hůlčičku a šťouchne do babky.
Babka se zvrátila a žblunk do vody. Pán se moc polekal a ještě víc se
polekal, když hned s druhé strany na něho vyskočil švec a bědoval,
vy jste mi utopil babičku, co já si teď počnu, vy jste mi utopil živitelku, co budu dělat. Pán ho jen prosil, aby nekřičel, aby nepřišli lidé,
pst, a vytahoval peněženku a dával mu peníze. Švec se vykrucoval,
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pán mu přidal, ještě se švec ošíval a naříkal, ale jako se dal přemluvit. Jak pán odešel, ještě hodil do vody jabka a pelášil domů. A
zase chodil, rozhazoval peníze a měl jich pořád dost. Sedláci se ho
ptali, kde nabral tolik peněz a on povídal, prodal jsem babku na mast,
v lékárně za to platí, tam dávají peněz! A to ještě byla ta moje
hubená, to vy máte baby tlusté, sádelnaté, buclaté. Sedláci šli a všechny
baby zabili. Naložili je na fůry a vezli do města na prodej. Zastavili
před lékárnou a šli za lékárníkem, že mu vezou baculaté, tlusté báby
na mast. Lékárník se divil, cože, jaké báby? No na mast, když se za
ně tolik platí. Na jakou mast? No přece švec od nás vám prodal hubenou babku a dostal moc peněz a my vám vezeme vykrmené. Teď
vyšel lékárník před lékárnu a vidí hromadu bab na fůře. Sepjal ruce.
Dal sedláky zavřít, žádné peníze jim nedal. Vozy poslal do márnice
a baby pohřbili. Zbylí chlapi a ženské ve vsi už měli ševce úplně dost
a chtěli ho utopit. Chytili ho, dali ho do posady a donesli k rybníku
na most. Tam ho nechali ležet a šli na radnici radit se, j ak ho topit, aby
zas nechodil živ. Zatímco se tam radili, hnal k mostu pasák ovce, ovce
šly kolem posady a švec křičel: A já ji nechci, one je zrzavá, nechci
zrzavou, radši se dám utopit, radši se dám utopit. Pasák to slyšel a
ptal se: Jakou zrzavou? Ale starosta mi nutí dceru a já ji nechci, když
je zrzavá, a za to mě chtějí utopit. Já bych si ji vzal, povídal pasák,
já chci zrzavou. Tak si sem vlezte! Pasák dal ševci své šaty, švec
oblékl pasákovy, zavřel ho do bedny a hnal stádo na pastvu. Odpoledne přišli sedláci k bedně, chopili se jí, ale pasák řval: Já si ji
vezmu, já chci zrzavou. Oni se rozzlobili, zatracený švec, ještě si z
nás bude tropit smích, a tím spíš ho tam šoupli, šup do vody. Jdou
domů a proti nim žene švec stádo ovcí. Sedláci se dívali a dívali a
ptali se ševce, odkud má ty ovce. Z vody! Přived jsem si je z rybníka,
tam je v hloubce dobytka, krávy, prasata, kozy, býci, na co si člověk vzpomene. Mně se líbí ovce, tak jsem si vzal ovce. Jak to sedláci
slyšeli, hned začali skákat do vody. Někteří se zastavili, slyšeli, jak
jiní udělali juch-á, j uch, to jich tam je, a honem skočili taky do vody.
Ženské čekaly na břehu, z které strany poženou, ale jak viděly na
hladině plavat těla, břicha nafouknutá, zalomily rukama a jen proklínaly ševce. Švec viděl, že už to takhle dál nejde, že umřít musí. Tak se
položil do rakve, do ruky si vzal šidlo a dal za sebe zvonit umíráčkem.
Žena nad ním fňukala, hekala, rukama žmolila. Jak ve vsi slyšeli,
že švec umřel, ulevilo se jim. Jen jedna ženská zvědavá povídala, že
se musí na něho ještě podívat. Šla tam a jak se obrátila k rakvi zády,
vtom ji švec píchl šidlem. Ženská vyletěla celá bez sebe, že švec ještě
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po smrti kouše, za živa, že vyváděl a po smrti že kouše. Ostatní se
báli k rakvi se přiblížit, švec zase vstal a chodil a stal se pánem v kraji, protože z něho měli všichni strach.

Krátké citáty, otištěné v tomto čísle, mají společného jmenovatele v našem
údivu: "Tohle, pánové, víte teprve nyní?"

Červnové číslo Plamene přináší v úvodu dvě nové básně Jaroslava Seiferta a Jaroslava Ježka. Podnětným činem v této oblasti je rozněž zařazení cyklu veršů Jana Zahradníčka; ukazuje se tu, že opravdové básnické
hodnoty, byť byly na čas dobou odsunuty a zasunuty, neztrácejí na
své ryzosti.
Literární noviny č. 25, 19. června 1965

Byly však postavy, které musily ustoupit do stínu již před tím, hned
po osvobození. Patří k nim i Albert Pražák. Nebyl nikterak osobností neznámou, když jej pražské povstání vystavilo před oči politického zájmu.
Jiným by bývalo stačilo mnohem méně, aby zazářili natrvalo. U něho však
vlna, která jej vyzvedla jako člověka veřejného, byla zároveň mírou pro
hloubku stínu, do něhož byl pak hned odsunut. Bylo to nepochybně dílem
tendence, která měla v té době rozhodující slovo a která postavila domácí hnutí odporu do klatby; jak na to nedávno upozornil E. Friš - poprvé
veřejně - bylo Československo jedinou zemí v Evropě, v níž český domácí odboj proti fašismu nedošel po osvofození žádného výrazu ve vjádě.
Lumír Čivrný v květnovém čísle Plamene.

- marxistická kritika v minulosti byla a i dnes často je v dost prekémí
a paradoxní situaci. Jestliže si toho prostého člověka neidealizuje, ví
dobře, čím ten takzvaný prostý člověk není a ani tak rychle nebude. Především například není kritikovým hlavním čtenářem a vůbec má pro kritika jako pro intelektuála často málo porozumění. Často jsou mu při nejmenším lhostejná nebo cizí literární díla, která jsou kritikovi obzvláště
blízká. Přímých dotykových bodů mezi nimi může být víc, může jich však
být i velmi málo.
Ján Rozner v symposiu o kritice, konaném v únoru t.r.
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Kritické marginálie

Několik poznámek o sborníku
The Czechoslovak
Contribution to World Culture
Vydalo nakl. Mouton and spol., Haag,
r. 1964 pod záštitou Společnosti pro
vědy a umění za redakce Miloslava
Rechcígla ml.
Sborník o téměř sedmistech stranách velkého formátu, obsahuje 56
studií, z nichž většina byla proslovena na prvém kongrese SVU, konaném v dubnu 1962 ve Washingtonu.
Kromě těchto přednášek, jejichž
autoři působí většinou jako profesoři na vysokoškolských učilištích
západního světa, tento objemný svazek obsahuje řadu příspěvků na
sjezdě neproslovených, vybraných
zřejmě s úmyslem poskytnout čtenáři přehled vývoje české a slovenské vědy a umění, v jejich hlavních
oborech.
Příspěvky sborníku spadají do
těchto hlavních kategorií: literatura
a literární kritika, jazykověda, hudba a výtvarné umění, historie, filosofie a politické vědy, sociologie,
národní hospodářství, právní vědy a
konečně technologie. K těmto oborům byla přidána kapitola o pozoruhodných úspěších Čechů a Slováků v zahraničí a nesmírně užitečná,
třebaže neúplná, bibliografie redaktora sborníku, obsahující seznam
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knih tištěných v západo-evropských
jazycích a zabývajících se českem
nebo slovenskou vědou a uměním.
Již při prvém nahlédnutí do sborníků podobné povahy si čtenář patrně klade zásadní otázku, proč byl
takový svazek vydán a jakými hlavními zásadami se jeho redaktor řídil. Na prvou otázku v našem případě odpověděl předseda SVU, prof.
René Wellek, který uvedl v předmluvě m.j.: "Chceme mluvit k světu,
nejen o sobě a o své práci, ale také
jménem velké československé kulturní tradice, která sahá v našich
zemích do doib přijímání křesťanství,
a která byla opět přerušena událostmi z r. 1948. SVU chce tuto tradici
udržovat živou a seznamovat s ní
svět".
Domnívám se, že sborník splnil
toto poslání jen částečně. Nikoli
vinou SVU nebo redaktora sborníku, který měl při výběru příspěvků do značné míry svázány ruce již
tím, že sborník měl obsahovat především příspěvky, které byly prosloveny na prvém kongrese SVU.
Většina těchto přednášek však nebyla zřejmě psána s úmyslem informovat nepoučeného čtenáře (jiné než české nebo slovenské národnosti,) o typickém českém či slovenském příspěvku k světové kultuře, jak zní název sborníku. Kromě
většiny značně původních článků,

které svědčí o pečlivém a pilném
vědeckém průzkumu, sborník obsahuje i několik, (na štěstí ne mnoho!) příspěvků, které do něho redaktor zařadil patrně s jistými rozpaky a jejichž autorům je sotva
znám pojem a podstata vědeckého
"researche".
Kdyby hlavním posláním tohoto
objemného a nesmírně užitečného
svazku bylo informovat především
cizího čtenáře o našem příspěvku k
světové kultuře a vzdělanosti, pak
by bylo patrně na místě uvést každý
z devíti zastoupených oborů stručnou informativní poznámkou o historii, hlavních představitelích i jejich úspěších. Takto většina příspěvků neodpovídá zcela názvu nebo
poslání sborníku, o jehož významu
nelze ovšem pochybovat.
Charakter a objektivní hodnota
jednotlivých příspěvků jsou různé.
Některé příspěvky (zpravidla ty,
které jsou nejpůvodnější a nejhodnatnější,) jsou tématicky nebo povahou svého zpracování tak exkluzivní,
že se jasně vymykají názvu i poslání sborníku. (Za celou řadu takových případů uvádím alespoň
jistě vynikající studii prof. W. Redische "The Czechoslovak Contribution to the Change in Concept of
Circulation of the Blood".) Podobné
studie by patrně vzbudily větší a
zaslouženou pozornost v exkluzivních, ryze odborných vědeckých
časopisech.
Považoval jsem za vhodné uvést
těchto několik poznámek na vysvětlenou čtenáři, který by mohl být
názvem sborníku sveden k nesprávné domněnce, že jde o anglický protipól někdejšího mimořádně populárního svazku, který vyšel krátce
před druhou světovou válkou v Pra-
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ze, pod názvem "Co daly naše země Evropě a lidstvu" a jehož se
dr. Rechcígl v předmluvě k našemu
sborníku dovolává. Domnívám se, že
takové poslání sborník SVU neměl.
Vzdor těmto námitkám a poznámkám, které nechť nejsou považovány za negativní kritiku, sborník
The Czechoslovak Contribution to
World Culture je skutečným kulturně-politickým činem, na který může
být intelektuální část československého živlu v zahraničí právem hrda.
Jde o prvé dílo toho druhu, které
bylo vydáno v reprezentatiyní, nákladné úpravě a v jazyce, přístupném značnému počtu obyvatelstva
světa.
Vymykalo by se poslání těchto poznámek kriticky hodnotit jednotlivé
příspěvky všech devíti hlavních oborů vědy a umění, ve sborníku zastoupených. Čtenář nalezne téměř v
každé z těch šestapadesáti studií
bohatý material, zpracovaný v hutné zkratce a doložený prameny, které jsou většině čtenářů jen ztěží
přístupné. Každý jednotlivý obor,
ba téměř každý příspěvek sborníku,
může uplatňovat oprávněný nárok
na značně přísné kritické měřítko
odborných kruhů.
Sborník naší SVU by měl nalézt
cestu nejen do veřejných knihoven,
ale také do každé české a slovenské
rodiny v zahraničí. Mohl by být
také mimořádně vhodným darem
všem našim přátelům anglosaského
původu, kteří mají skutečný zájem
poznat naši vědu a umění.
Jiří Škvor

Pavel Javor:

- nedosněno, nedomilováno . .
Universum Press Co., pod záštitou
SVU. Obálka Anuš Škvorová. 103
stránky. $2.-.
Javorova nová kniha básní přináší
nové verše na oslavu české země,
přesněji řečeno české přírody, a
nachází nové variace ve vyjádření
svého stesku nad tímto rájem dávno
ztraceným. Nepatřím k těm, kteří
mu tento stesk, jemuž tak rozumím,
vyčítají, a jsem chytán Javorovou
nostalgií, kterou zpívá čistými tóny
velké vynalézavosti. Přečtěte si "Malou lyrickou rozcvičku" - a mnohé
jiné básně - o mladém větru, který
hladí louky konejšivě, o nebi, které
rosu neunese, slyšte, jak o půlnoci
jenom ticho hospodaří, a budete musit jít s Javorem, svléknuti z krásy až po kolénka trav, tím šťastným
deštěm do dáli snů ztracené vlasti a
ztraceného mládí V "Slově na cestu" k Javorově
knížce Kouř z Ithaky jsem napsal, že
je jaksi oficielním básníkem našeho
exilu. Tento obrat by byl nekritickým chvalozpěvem jen tehdy, kdybych mohl i náš exil současně v y chválit až do nebe, oč jsem se nehodlal pokusit. Naopak jsem tehdy
výslovně napsal, že Javorův vzrůst,
ve který stále ještě věřím, nedosáhne vyšších cílů, nebude-li podpořen
proměnou celého našeho exilu. Napsali jsem, že osud exilu je osudem
i Javora jako básníka. Bohužel náš
exil v posledních pěti letech, v období, jež přibližně uplynulo mezi básněmi obou sbírek, se podstatně nezměnil, neprobojoval se k vyššímu
metafysickému prožití a pochopení
svého exulantství, což zpětným nárazem novým Javorovým veršům
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uškodilo. Javor po stránce formální
stále více umí, jeho hudebnost je
obdivuhodná v některých verších,
nedospívá však k hlubšímu pochopení údělu člověka a exulanta na této zemi. Vášnivě miluje život, jen
proto, že přijde smrt, jeho ráno se
pozdní každým dnem, "nedosněno,
nedomilováno, a ta cesta, která se
už krátí, nejvroucněji učí milovati".
Javor se nikde nedopracoval k tomu, aby miloval to, co je věčné v
pomíjejícím. Carpe diem je jeho heslem, smrt nevyzývá na souboj jako
třeba náš Březina nebo Zahradníček, když nechci mluvit o tom, který
i peklo, očistec a nebe oživil lidmi
z masa a krve. Teilhard de Chardin,
tak neortodoxní, také miluje život dal životní vývoj i kamenům země a přece filosoficky přemáhá smrt.
Jsem dalek toho, abych Javoroví či
jinému básníku nějaký životní názor předpisoval. Marnost takového
počínání je příliš samozřejmá. Přísný kritik, obdivující Javorovú formální dovednost, nechce se však
smířit s tím, že básníkův život bude cestou za rakví bez ozdob a že,
až smrtka přijde k ránu, nikdo nepřijde a nikdo nezavolá a v strašném bezčasí se zavrou bludná kola.
Petr Den

Ivan Jelínek:

V sobě letohrad
Když promluví básník v exilu,
měly by se zatřepetat vzduchem stříbrné polnice jako když promluví
Orákl thébský. Zejména, když je
to tak vysoce kulturní a odvážná
událost jako sbírka básní, která leží zde přede mnou.

Jelínek má za sebou již řadu
básnických sbírek - doma i v zahraničí. Je to mistr slova, které si
tříbil v mnohých překladech. Bohatost jeho básnické obrazotvornosti
je taková, že v ní lehce zabloudíte
jako v obrazárně přeplněné abstraktním uměním. A přes to zní jeho slovo hypnoticky - verš je krátký a
má rychlý spád - zní lahodně a
hudebně i když si básník musel narychlo vytvořit nové slovo nebo přiříznout běžné slovo do té mosaiky,
či když musel obrátit slovo na ruby, aby z něj dostal ven hledané
semeno symboliky. Hudebnost je
pro Jelínka právě tak živelná jako
obraznost a skladba slovesná, proto je také Jelínek básníkem z
boží milosti a víc - není jen básníkem - on je poesie - jak se to
říká o Dantovi.
V sobě letohrad má velmi pečlivou úpravu, krásnou obálku s reprodukcí Abbate-ho a dělí se na
několik dílů. První díl "Nevýslovná lůžka" je inspirován řeckou mytologií, ale jen formálně jako u
Chirica jeho řecké sloupy na pláži - a zde převládá báseň Paní s
Asfodélem, kde vybíráme verš:
....Ale liž kopytná chvíle
kopytníků, konikleců
chod a cval
vytiskly stopy na tvář nám
malounkých sykotů a hlesů ....
A dál v druhém díle "Anděl se
diví" ve znamení Pána, Marie a Kříže. Básník zde visionářsky bolestně
prožívá symboly Trojice boží a promítá je do Nekonečna:
....Mimo čas
konečno, nekonečno
Čas Hlavy Boží.
On mimotich. On mimohlas.
Mimo smrtelno, nesmrtelno.
Mimo sladce, hořoe
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mimozásluha i mimovina.
Mimo bytí i nebytí:
mimo Ducha, mimo Syna,
mimo Otce.
Pokračuje dál "Úmluva", která
však se hned ruší v básni "Zrušiv
smlouvu":
....Zrušiv
co mi
V oku
trestán

smlouvu s peklem zbývá?
zla lesklém
zpívá

Tam je taktéž vrcholná báseň celé sbírky "Sobě", jejíž poslední
verš dal název sbírce a která je
virtuosní vivisekcí Sebe sama. Pak
pokračují "Skutečna", v nichž je
tento básnický skvost:
Početí.
Temný býk s rohy stříbrnými
slinou rosy
ztřísnil květy a sad.
Kdo to nosí
srp stříbrný z vrat
tmy hvězdami blýštivými?
Růžoprsý svit,
smích světla v rosy
smyk duše tančí tam.
A k tmám lima v početí.
Z řek krve podsvětí
zlatozrná vřela nám
nach plůdku nosí
zlatistvě zelenavý břit
V sobě letohrad je nejyýznačnější básnickou sbírkou, jež vyšla v
exilu a klade proto na exilového
čtenáře velké požadavky, ale kdo
chce sledovat naše stěžejní básnické proroky, neměl by se obávat takového výškoměru a proplout s Jelínkem klenbou jeho stratosféry.
(Knihu Ivana Jelínka, která má 126
stran a stojí 2.50 dollary, možno
obdržet u autora: 6 Midhope Road,
WOKING, Surrey, Anglie.)
Vladimír Vaněk

Vratislav Blažek:

Petr Karvaš:

Třetí přání
Komedie o třech dějstvích a pěti
obrazech. Rozmnoženo čs. divadelním a literárním jednatelstvím v
Praze.
Teprve nyní se značným opožděním dostávám do ruky tuto hru dramatika a satirika Vratislava Blažka, známého zejména komedií Příliš štědrý večer. Jde o humoristické
přepsání staré bajky, v níž obdarovaný člověk promrhá slib splnění
tří přání, poněvadž překotně vyslovuje přání nicotná. Je něco tklivého
v konstatování, že nejrozumnějším
přáním je jen troška životního' štěstí,
že chceme je mít hned a nikoliv v
daleké budoucnosti, a že "moc b y chom potřebovali hlavně to, co
vlastně nepotřebujeme, to bývá
vždycky nejhezčí", což vše patrně
dobře vyjadřuje skromnost a defetismus dnešního českého člověka.
"Všichni jsme stejní", praví nakonec
tatínek rodinky, o kterou jde, "všichni máme plnou pusu ideálů, ale když
k něčemu přijde, tak v koutečku si
myslíme: opatrně, člověče, nehas, co
tě nepálí!" Dědeček, který se zjevuje v různých podobách, aby plnil
nerozumná přání, je ovšem Blažkovi
symbolem zázračné pomoci, na kterou unavený český človíček čeká. Z
celého prostředí živořící rodinky, b y dlící v kuchyni starého1 bytu, v němž
nejnápadnějším kusem zařízení je
holičské křeslo, na němž "tatínek"
na černo mydlí své zákazníky, aby
jako pensista se hospodářsky udržel
nad vodou, má v sobě něco těžce deprimujícího, z čehož čtenáře nedovede vytrhnout ani občasná humoristická situace nebo prohozený vtip
této komedie, která z druhé strany
Atlantiku se nám zdá smutná k pláči.
Petr Den
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Jizva
Malá občanská činohra ve třech mezihrách (čtyřech obrazech), Dilia.
Karvašovu hru. mám bohužel v
rukou jen v českém překladu, který
pořídil Vladimír Reis, a to znamená,
že se divím - nevím již po kolikáté proč nutno překládat slovenské knihy do češtiny a naopak. Nesvědčí to
o velké lásce k příbuznému jazyku.
Hra, věnovaná autorem Lacovi Novomeskému, pro svou jistě vysokou
uměleckou hodnoitu a dramatickou
přesvědčivost, bude jednou v literární historii uváděna jako příklad
literárního díla období destalinizace
a na svou dobu odvážný pokus se
nějak vyrovnat s nemravnostmi doby
"kultu osobnosti", doby temna. Budiž však řečeno hned, že tato odvážnost a odsouzení nemravnosti má
svou hranici, za níž se jednou spisovatel tak dobrý jako Karvaš bude
stydět: přísná kritika a touha po
spravedlnosti se nesmí dotknout základů komunistické strany. Tento
stud jednou přijde a už je dnes přípřítomen v hlubině srdce člověka
Karvaše jako hluboká "jarva", jako
jizva, kterou žádné léčení neodstraní.
Ve hře jde zas o starý problém,
zda a jak dalece se má doibrý komunista exponovat za někoho, o
němž ví, že je pronásledován bez
viny, jak dlouho má jít za pravdou zda do všech důsledků či jen potud,
aby nepoškodil "vyšší zájmy". "Jsou
pravdy", říká jedna nesympatická
postava hry (Tomkovič), "na které
musíme
lidi
připravit!
Člověk
hned každou pravdu neunese! Řekneš ji předčasně, a naděláš ohromné škody!" Ano, to říká postava nesympatická, ale sám autor je stejně

opatrný, nechce "všecko zahodit a
začít znovu." Nemá i on v hlavě,
jako žena jeho hrdiny Magda, místo
pravdy jen pud sebezáchovy?
Komunista Peter Karvaš tragický
problém, nadhozený v Jizvě, nedořešil, poněvadž kdyby jej dořešil,
tak bych to v Americe nemohl
číst. Proto se musíme zatím spokojit
s poloviční a torsovitou pravdou, a
musíme být vděčni autorům, kteří
se nebojí aspoň postavit na scénu
problém, který je neřešitelný za
trvání komunismu.
Petr Den

Bohumil Hrabal:

Perlička na dně
Československý

spisovatel,
1963.

Prvá knížka Bohumila Hrabala,
který se objevoval v některých časopisech jako povídkář, má podtitul
"Hovory" Jde skutečně nikoliv o
povídky, nýbrž o hovory s lidmi,
které poznal v životě jako výpravčí
vlaku, obchodní zástupce, dělník v
ocelárně, balič starého papíru a k u lisák. Podle Hrabalova úvodního slova hledal v lidech svého okolí srdce
a perličku na jeho dně, a měl rád
místa, kde je moc lidí a kde se tedy
soustruhuje mateřská řeč. Výsledek
tohoto soustruhování nalezne čtenář na každé stránce, snadno si d o myslí, že "cucat mosaz" znamená
dechovou hudbu a "tesat figury"
znamená tančit, a klopýtá mezi slovy a la "helfer", "snobi", "plejer",
"dacan", "sonenširm", "sráč", ' usráně" atd., takže stále více "zírá", co
se doma stalo s naší krásnou mluvou. Hrabal - zase podle své předmluvy - obdivuje lidi prosté, n e -

49

podařilo se mu však, abychom my v
cizině obdivovali lidi tak dokonale
přízemní, plazící se doslova v prachu a špíně všednosti. Z hovorů, jež
nám Hrabal předkládá, tito lidé sice
mají nějakou individualitu, jsou kresleni velmi realisticky, jsou však tak
odpudivě šedivě šediví, že bychom si
skoro přáli, aby provedli něco zlého,
aby byli nejen prostí, nýbrž i sprostí, aby dokázali, že nejde o průměr
národa, jak nám za komunismu v y rostl, nýbrž o patologickou jeho
vrstvu. Kolik velkých spisovatelů
dalo svým postavám mluvit hantýrkou ještě daleko horší, málokdo
se však tak vyhýbal jakékoliv vyšší
myšlence jako Hrabal! Ví o nějaké
Hrabal sám? Ví-li, schoval tuto perličku příliš hluboko na dně svého
srdce a svou lásku k lidem neukázal.
Nebojím se sprostého slova, vyžaduji
však, aby znamenalo něco sprostého
a užívalo se na příslušném místě.
Užívat však sprostých slov bez
sprostého úmyslu, říkait sprostá slova tak samozřejmě, jako říkat "dobrý odpoledne", bych rozhodně nenazýval "přirozenou cudností" a dokonce ne soustruhováním mateřské
řeči.
Petr Den

Závan čerstvého větru
Na jaře tohoto roku se československému Berwynu představili exiloví divadelníci v premiéře zcela
neobvyklé: Studio A (amatérů) zahájilo svou činnost uvedením celovečerního satiricko-politického pásma "Sešito", jehož autory jsou K a rel Kříž a Petr Fechtner. Je známo,
že o humor, satiru, upřímný simích a
hlavně zanícená srdce je v posled-

Kladnější stanovisko k
Slovníku českých spisovatelů

nich letech v exilu citelná nouze.
"Sešito" dokázalo, že všechny tyto
věci stále ještě existují a že není
třeba zvonit umíráčkem ideálům, pro
které jsme byli po světě rozprášeni.
Dobře zamířená satira na poměry
doma i v exilu se často strefila do
černého. Upřímný smích a potlesk
svědčily o torn, že cíl ostrostřelby
byl správný. Nedostalo se ovšem na
všechny zlořády a na všechny j e jich původce. Ale dostalo se zasloužené výplaty aspoň těm hlavním.
Fo úspěchu prvního večera bylo "Sešito" uvedeno ještě jednou, o měsíc
později. A zde se ukázalo, že sešívat
narychlo není vždy ani lehké, ani
moudré. Pořadatelům se zdálo, že
původní program je příliš krátký a
proto zařadili jako úvod čtení z prací tří mladých domácích autorů. B y lo to čtení pro scénu nevhodné. Do
programu se nehodilo, působilo rušivě. Skončilo-li druhé představení
naprostým úspěchem, lze děkovat
jen a jen kvalitě původního textu,
pro jehož působivost obecenstvo
prostě zapomnělo na trapný úvod.
Zvláštním obohacením onoho milého večera byla klavírní hudba V.
Čecha. Neodborník nemůže hodnotit
moderní klavírní hudbu, ale poználi už při prvních akordech, že jde o
odborníka a o talent, který přicházívá shůry, je to pro umělce jistě
poklonou.
V Berwynu tedy zavál čerstvý vítr.
Doufejme, že nepřestane váti a že
"Sešito" najde cestu i jinam (New
York?). Kdo ví, snad se oba autoři
sejdou k další spolupráci a začnou
s přípravou dalšího večera exilové
satiry, třeba pod názvem "Ukováno"? Mají k tomu opravdový dar.
Ludvík Sláma

50

Mezi svazem československých spisovatelů a vedením Československé
akademie věd, především pak vedením Ústavu pro českou literaturu,
došlo k otevřenému střetnutí v letních měsících roku 1963: vědecký
pracovník Akademie, literární historik dr. Jiří Brabec kritizoval v Literárních novinách Ladislava Stolla
za jeho v podstatě konfidentskou
knihu Třicet let bojů zia socialistickou poezii. Akademie, v jejímž čele
je několik stalinistů typů dr. Václava Pekárka, Ladislava Stolla nebo
Jana Mukařovského, odpověděla v
šestém čísle Zpráv ČSAV ostrým
útokem. Jiřího Brabce se okamžitě
zastal Svaz československých spisovatelů ve velmi jasném a nekompromisním Stanovisku, ve kterém
žádal více osobní a tvůrčí svobody
pro vědecké pracovníky Akademie.
Tato skutečnost vysvětluje také, proč
protistalinští a revizionističtí vědečtí pracovníci Ústavu pro českou literaturu ČSAV vydali své nejzávažnější dílo od vzniku tohoto ústavu,
ne v Nakladatelství Československé
akademie věd, nýbrž ve vydavatelství Svazu čs. spisovatelů. Jedná se
o akademický SLOVNÍK ČESKÝCH
SPISOVATELŮ, který vyšel na konci roku 1964 v nákladu 27. tisíc výtisků a diskuse o něm, v československém odborném i stranickém tisku, dosud neustaly.
Od zimního semestru 1948 se na
československých universitách a ve
vědeckých ústavech přestaly přednášet v soustavném sledu dějiny české literatury. V éře stalinského dogmatismu se většinou rozebíral literární odkaz "mistra kultury" Julia
Fučíka, dále pak komunistických

básníků. Neumanna, Wolkra a několika dalších. Synthetická práce na
dějinách literatury byla znemožňována především Nejedlého a Kopeckého akcemi přehodnocování tradic
dědictví minulosti a od roku 1950;
kdy se stal ideologem Svazu československých
spisovatelů Ladislav
Štoll, nastala éra vylučování autorů
z literatury, jak se stalo např. básníku Jaroslavu Seifertovi a celé řadě dalších; kádrová politika tehdy
zasáhla úderně do novodobých dějin
české literatury, podle profesora
Františka Buriánka Tvorba do roku
1952 vydala nejeden literární zatykač.
Nový akademický Slovník českých
spisovatelů, který zachycuje české
slovesné umělce od nej starších dob
až po současnost, neposkytuje jen
základní údaje, nýbrž široké literárně - historické hodnotící stanovisko, které vysvětluje vývojové tendence české literatury jednotlivých
epoch. Legitimuje se zde nikoliv jediný (autoritativní), ale několik
možných přístupů k literární skutečnosti, jak to žádával A m e Novák. Nevidět a nezhodnotit těmto
fakt, znamenalo by resignovat na
vývoj českých, můžeme s klidem
říci revizionistických,
literárních
historiků, jak jej zaznamenáváme
od akademických Dějin české literatury prvních tří dílů až k Slovníku českých spisovatelů.
Proti dřívějším slovnikárskym v
podstatě neodborným publikacím,
mnohdy vydaným jen pro interní
potřebu, pracovníkem Národní knihovny v Praze Jaroslavem Kuncem,
staví se Slovník českých spisovatelů
kriticky vůči representantům "budovatelské socialistické éry'', v prvé
řadě vůči "mistru pokvětnové komunistické literatury" Václavu Ře-
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záčovi, o kterém snad poprvé čteme, že mechanicky vykládal socialistický realismus. I o ostatních gottwaldovských laureátech čteme, že
byli zatíženi formalismem a ostatními znaky dogmatismu, shrnuté pod
termín "literární lakování na růžovo". Tento nový český akademický
Slovník českých spisovatelů uplatňuje nová kriteria literární vědy a
kritiky v souvislém kontextu, novější literatury. Opomíjí ve většině hesel politickou angažovanost a s respektem realizuje pouze estetické
hodnocení literatury. Revolučním činem zůstává skutečnost, že POPRVÉ
od komunistického puče v roce 1948
jsou do slovníku zahrnuti spisovatelé, kteří byli vyloučeni ze Svazu
(Jiří Kolář, Jaroslav Durych, Jakub
Deml a další) nebo, kteří byli komunistickou justicí odsouzeni k
dlouholetým žalářům (Josef Palinec,
Jan Zahradníček, Václav Renč, Josef Knap, Jan Křelina a další) a
nebo - kteří emigrovali po komunistickém puči na Západ a dnes žijí
jako exulanté (Egon Hostovský, Ivan
Blatný, Jan Čep, Zdeněk Němeček
a Jiří Voskovec). Zde bychom chtěli
poznamenat, že jsme ovšem postrádali celou řadu dalších jmen českých
spisovatelů a básníků, kteří žijí na
svobodném Západě a jejichž jména
byla již před komunistickým převratem známa ze stránek Kritického
měsíčníku i oficiálních učebnic literatury. Největší literární pikantností
Slovníku zůstává skutečnost, že redaktorem je Rudolf Havel s Jiřím
Opelíkem, žák nejvyznamnějšího literárního historika Masarykovské
republiky Ama Nováka, kterého
Štoll pro jeho odsudky sovětské literatury a celého takzvaného "proletářského umění" označil za vrcholný
zjev buržoázni reakce. Havel v roce

1946 vydal v Olomouci doplnené Novákovy Dejiny české literatury. Ve
Slovníku je také Arne Novák uveden jako představitel "literárního
Evropanství", zatím co jeho komunističtí odpůrci z bývalé Masarykovy
university, především Frank Wollmann a František Trávníček, jsou
prostě ignorováni! Stilistika některých hesel Slovníku je taková, že
ukazuje pozornému čtenáři.sympatie
k vězněným spisovatelům. Jako u kázku uvádím úryvek z hesla František Křelina na str. 265: "Po maturitě na učitelském ústavě v Jičíně
(1922), působil na školách v okresu
novopackém, na Mostecku a Turnovsku, v letech 1929 až 1939 na
měšťanské škole v Českém Dubu, v
letech 1939 až 1951 v Fráze. Od
roku 1960 pracuje jako stavební dělník . . . " Jak je známo František
Křelina byl v roce 1952 odsouzen tzv.
Státním soudem pro špionáž ve prospěch USA a Vatikánu na 12 let vězení. V roce 1960 byl amnestován.
Skutečnost, že Slovník je klíčem k
dešifrování tvůrčí individuality v
řadách vědeckých pracovníků Ústavu pro českou literaturu ČSAV a že
progresivně zaznamenává osobnosti,
které dříve neměly legitimaci v oficiální literatuře, s povděkem kvitujeme jeho vydání. Ovšem jsme si
dobře vědomi toho, že Slovník neříká pravdu celou. A konec konců
každému musí jít i ve vědě o celou
pravdu!
Dr. Antonín Kratochvil
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Stan J. Velinsky, PHD

The Cosmic Order and
Our Mental Health
Interpress LTD, London, 1963,
stránek.
"V době, kdy lidstvo jako dítě vidí
' jen rakety a nestará se o nitro jednotlivce, v době, kdy je hojně peněz
na pokusy s krysami, ale žádné na
studium lidství", je dobře, že vyšla
obsažná kniha profesora Shorter
College v Georgii S. J. Velinského,
která nenašla dostatečného ocenění
již proto, že se pohybuje na hranicích mezi filosofií a psychologií, což
patrně vadí vědcům specializovaným. Mým přesvědčením však je,
že v blízké budoucnosti dojde právě na pomezích mezi různými naukami k zajímavým objevům, a jsem
hrdý na to, že právě naši lidé se pouští do těchto prázdných míst na
mapě lidského poznání. Jedním z
nich je například Dr. Zdeněk Pichá, který vydal zajímavou knihu o
svých výzkumech na území nikoho,
na území mezi psychologií a fysiologií. Nejde-li v obou případech o
díla, jimž se příliš úzce a byrokraticky říká díla vědecká, jde rozhodně o vědecké eseje, které hřejí
srdce a duši esejistů, kteří vědí, že
i v minulosti největší a nejvědečtější díla, která zahaj ovola celé vědní obory, se nazývala eseji.
Velinský je autor plodný, který
vydal již mnoho spisů, například
Individual Foundations of Sociál
Psychology, The Association Certainty, Psychology of Attention, Individualization of Methods, Psychologioal Research of Pupils Learning
Capacity, The Way to Our Child,
atd. Již samy tyto názvy říkají mnoho: jde o léčení lidstva i individuálního člověka, trpícího nedostatkem

vědomí o smyslu života. Carl G.
Jung uz v roce 1947 napsal, ze aspoň
třetina jeho pacientů netrpí nervozou klinicky definovatelnou, nýbrž
bezsmyslností a prázdnotou svého života. Na tuto prázdnotu se vrhá Velinský a správně v chorobě naší doby a svých současníků rozeznává
nutnou potřebu nalezení nové důvěry v lidské poznání, v absolutnost
vesmírného řádu, v nadindividuelní
kriteria trvalých hodnot, v posunutí
individuálního konce lidského života
a v užitečné funkci, kterou člověk
má plnit ve vesmírném dění. Již z
výpočtu těchto nutných lidských potřeb vidíme, že Velinského kniha se
dotýká otázek noetických, metafysických a náboženských, ovšem prostředky filosofických a vědeckých
metod.
Recenzent se nemíní ani pokusit o
shrnutí obsahu závažné knihy. O statně čtenář autorovo shrnutí nalezne na posledních stránkách knihy.
Éekněmež si jen, že se autor dotýká
otázek tak závažných, že nemůže čekat naprostý souhlas ani u experimentálních vědců, ani u filosofů.
Jednou z nej závaznějších kapitol
knihy jsou Velinského úvahy o tom,
zde nesmrtelnost je sen nebo skutečnost. Ani experimentující psycholog, ani teolog určité církve s jeho
vývody nebude moci souhlasit. Čtenář však, který má na mysli hlavní
cíl knihy, to je hledání mentálního
zdraví v dnešním bláznivém světě,
musí uznat, že kniha je plna moudrosti.
Po přečtení se kniha jeví jako studie, hledající návrat k vlastnímu filosofickému cíli, který je láska k
moudrosti, a jemuž se dnešní filosofické obory značně odcizily svou
specializací a pragmatičností při dosahování cílů omezenějších. Velinského studie je nástinem jakési mo-
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děrní a dosti vágní prafilosofie, která velesprávně ukazuje, jak naše poznání se odchýlilo od svého vlastního účelu a vede člověka i lidstvo
po bludných cestách. Jde o zajímavý pokus znovu definovat poslání
člověka ve vesmíru, který se mění
před naším zrakem našimi vlastními
zásahy. Jde o pokus hledání pevného
bodu, na který by lidstvo zavěsilo
svůj osud. Jde krátce o otázky, které se dnes zanedbávají, protože nepřinášejí slávu snadno a rychle. Nejsou však proto nedůležité.
Ladislav Radimsky
Dr. Ladislav K. Feierabend:

Ve vládě v exilu
Díl I. Nákladem autora. Washington,
D.C. 1965. Stran 226.
j e několik důvodů, proč je mimořádně obtížné psát kritiku dalšího dílu Feierabendových pamětí.
Především důvod formální - autor
jím totiž zasahuje sérii, rozvrženou
na čtyři díly, zabývající se pobytem v Londýně, a jde tedy spíše o
rozběh, než o zachycení ucelené
periody. Kromě toho, Ivan Herben
v úvodu pěkně vyjádřil vše, co lze
říci o kvalitě této práce. Hlavní
obtíží však je, že jde o více, než
osobní paměti. INa dílo jen vzpomínkové je tento svazek příliš
dobře dokumentován a stává se
proto spíše historií osobně viděnou. Vyžaduje si proto spíše analysy odborného dějepisce, než nutně krátké časopisecké recense.
Máme před sebou živě psaný referát jak o tvoření vládní organisace v exilu, tak i o počátečních fázích vývoje mnoha problémů, zahraničních i vnitro-politických, jež tato organisace musela
řešit.

Zakládací období bylo překonáno úspěšně, i za cenu kompromisu
s právním cítěním a s mocenskými
faktory. Je jasné, že president - sám
zatížen svojí abdikací, ale podpořen jednotnou důvěrou domova - se
stal jediným centrem rozhodování.
Ostatní vládní orgány závisely od
jeho jmenování. Nesporně to b y lo jediné možné řešení v situaci
právního vakua, z něhož bylo třeba vyjít. Vojenská složka, až na
rebelující komunisty, postupovala
věrně s ním a stala se druhým jádrem positivní činnosti. Qelkem samozřejmě bylo nutné, že vznikla i
oposice v kruzích, jimž nebyla dána příležitost podílet se na často fiktívni vládní moci. Interní oposice
Hodžova, Bechyňova a Osuského,
vyvolána jak konfliktem osobnosti,
tak i tím, že v nedostatku fora pro
demokratické tvoření rozhodnutí nebylo prostředku jak vyrovnat názorové rozdíly, se jeví spíše dramaticky na venek, než aby byla objektivně škodlivá.
Lze jen vyjmenovat ostatní politické problémy, jež klíčily v různých stupních v době, zachycené v
tomto svazku Feierabendova v y právění: poměr k domovu, positivní na straně Benešově a vojenské, v
různých stupních však kritický u
jiných. Poměr k hodnotám politické
minulosti (Ripkův výrok o lidech,
kteří "přezimují, doufajíce, že jejich čas se navrátí a že budou pokračovat tam, kde museli přestat v
říjnu 1938. Ale to jsou lidé byvší").
Otázka německá, zatížená již tehdy
osobností Jakschovou. Existence politických stran, v nichž lidé, podle
Ripky "byvší", se zřejmě vyžívali
se značnou životností. Komunistická oposice. Přípravy na hospodářskou organisaci v budoucnosti znárodňovat či ne, a do jaké míry?
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V zahraniční politice: Provisorní u znání vlády Velkou Britanií; zaivržení mnichovské dohody. Na prvém
místě však vztah k Sovětskému
svazu, který se Beneš ve své analytické mysli snažil řešit positivně, současně zavrhuje komunismus,
proti němuž hledal podporu u Poláků.
Zatím co tyto otázky prokazovaly
se stupňující silou, že na jejich
řešení bude záviset budoucnost státu, nebyl exil ušetřen ani svých
stínů, jako na př. aféry Zbrojovky.
Na štěstí mu nechybělo oddaných
pracovníků, kteří kromě své oficielní činnosti hlásali své české poslání anglické veřejnosti a politikům všech národů. Mezi tyto patřil
především i autor vzpomínek.
Všechny tyto prvky se budou jistě dále rozvíjet v dalších svazcích
Feierabendova díla. Lze se na ně
jen těšit. Slibují, že zaujmou místo
skromné, ale poctivé náhražky za
odpočty, jež jiné vlády, jako na
příklad, holandská, skládaly po návratu svým národům doma. Snad
z nich bude lze i vystopovat, proč
v našem případě se tak nestalo.
BAS

Adolf Branald:

Král železnic
(druhé vydání)
Československý spisovatel, Praha,
1981. Str. 564. Cena váz. 23 Kčs.
Biografie, jak mnohokrát opakováno, jsou nejen best seller dnešní
doby, ale i vhodný prostředek, kterak propagovat znalost dějin a poměrů zeměpisných. iNejen to: osobní
historie mají vždy větší přitažlivost
než abstraktní studie myšlenkových

proudů, a jsou proto i znamenitou
cestou, jak propagovat ideologie. To
je velmi dobře známo za Železnou
oponou, kde knižní trh je omezen a
hlad po knize je všeobecný.
Adolf Branald (nar. r. 1910), povoláním železniční úředník, pevně
zakotvil v české literatuře jako nikoli nesympatický autor, který dovede vzdorovat přemíře ideologických požadavků — jež jsou dnes
conditio sine qua non. Napsal dobrou
desítku románů vydaných v poválečné době, jako Stříbrná paruka,
Severní nádraží, Lazaretní vlak, Dědeček automobil (zfilmováno), Vandrovali vandrovníci a Tisíc a jedno
dobrodružství, oblíbených a čtených.
Tentokrát si vybral "průmyslového
Napoleona" let sedmdesátých, jehož
jméno není neznámo studentům hospodářských dějin Rakousko-Uherka a rodákům z kdysi zapadlého
Podbrdska. Touto osobou byl Henry
Bethel Strousberg, původním jménem Straussberg, malý žid z východní Haliče, později pruský podnikatel,
který měl za sebou Bismarka. Stavě]
dráhy, zejména v Rumunsku, a tak
výtečně, že se utápěly v bažinaté
půdě — jak říkají dějiny dopravnictví. Patřil však k podnikatelům,
kteří nejsou ani skoupí ani úzkostliví, ponechávajíc výdělek i jiným.
"Doktor" Strousberg, jak se mu říkalo, koupil za Auersperka české
korunní panství Zbiroh, již tehdy
proslulé hutnictvím, a vzal si do
hlavy, že je promění na "Český
Manchester." Skončilo to velkým
krachem a Strousberg sám se dostal
za mříže v Rusku pro úpadek, když
jeho stamilionové podniky se rozplynuly. Po prvé světové válce bylo na
Zbirožsku ještě plno pamětníků
Strousbergova dobrodružství, a kraj
sám byl poznamenán stopami jeho
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železničních a průmyslových projektů, zvolna se rozpadávajících.
Branaldova kniha, jak se autor
omlouvá, je psána nahonem; spisovatel chtěl zpracovat rozsáhlý historický materiál, který bez pochyb
přesahoval jeho obzor a cíl knihy.
Poctivě však připomíná, že Strousberg učaroval i dnešním odborníkům
v dopravnictví, jako Hanuši Enterovi
z ministerstva dopravy dnešního Československa, který dokončuje odbornou práci o Strousbergovi; jiný
specialista, inž. Ivo Kruliš, přehodnocuje Strousbergovy plány se Zbirohem a přehlédl také Branaldovu
knihu po stránce železářství.
Branald nalezl velmi slušný kompromis mezi spisovatelskou povinností podtrhnout ideologický cíl
dnešní československé literatury na
jedné straně, a vlastní touhou podat
objektivní obraz kdysi zanedbaného
Podbrdska na straně druhé. Líčí působivě jak půvabný kraj, tak i sociální prostředí cvokařů, hutníků a
hamerníků, zblízka a v celkovém
rámci přírodním i společensky-hospodářském, a dovede oživit mnoho
vzpomínek, které, nedivme se, blednou stále víc.
Miloš Šebor

Dějiny Prahy
Nakladatelství politické literatury.
Praha 1964. 831 stránek.
Zvnějška vyhlíží tato přepychově
vypravená obsažná kniha, plná ilustrací krás Prahy a jejích uměleckých pokladů, jako důstojná poklona
královně, kterou Praha byla a zase
bude. Gtevřeme-li však stránky knihy, dovíme se, že královské roucho
našeho hlavního města bylo pokáleno špínou a splaškami politické pro-

Marie Rádlová-Jensen:

pagandy nejhoršího druhu, propagandy naštěstí nesmírně hloupé a
sebepotírající. Jen jako příklad uvádím, že v kapitole X., navzané "Praha v době temna", nalezne čtenář na
48 stránkách desítky obrazů skvělých staveb, tvořících dějiny architektury oné doby (Valdštejnský palác, zámek v Tróji, Černínský palác,
kostel svatého Mikuláše na Malé
straně atd., atd.) a mnoho obrazů
tehdejších uměleckých děl (obrazy
Škréty, sochy Matyáše Brauna a F.
M. Brokoffa atd.), kdežto na 90ti
stránkách kapitoly XIV., nazvané
"Rozvíjí se nový život", líčící období
dvaceti let po druhé světové válce,
nalezne jen fotografie komunistických schůzí a komunistických mocipánů, včetně Chruščova. Patrně "nový život" se ještě nerozvil, jak je
vidět z několika fotografií velice
ubohých nových obytných domů, za
které by se stydělo ve svobodném
světě i město malé. Právem za tento skvěle vypravený historický zmetek není odpověden nikdo, kniha je
"dílem" autorského kolektivu deseti
jmen, jichž nositelé by se měli stydět. Vrcholem všeho je "Předmluva"
Antonína Černého, která se hemží
jmény Marxe, Engelse, Lenina, Kurt
Konráda a Gottwalda, asi proto, že
udělali Prahu krásnou a šťastnou.
Nesouhlasí-li s tím čtenář, a přál-li
by si, aby jiná jména byla podtržena,
vysvětluje mu to Antonín Černý prohlášením, že komunisté jsou historiky budoucnosti! K této "historické"
činnosti ovšem není třeba mnoho
studia, nýbrž jen trochu vlivu v
Nakladatelství politické literatury.
Podle "Předmluvy" kniha "Dějiny
Prahy" pomohla "podnětně řešit"
velký úkol, který je práce na dějinách pražské komunistické organizace. Tuto zásluhu ovšem nehodláme
popírat.
Ladislav Radimský

Ny tjeckisk och slovakisk
prosa
Wahlström and Widstrand. Stockholm. 1965. 198 str. Sv. Kr. 7:50.
Jistě se najde někdo, komu bude
divné a snad i nesrozumitelné, proč
píši o knize, z níž jistě mají víc
důvodů k radosti v Praze a v Bratislavě, než- my v exilu. Výbor z
nové české a slovenské prózy, representativní k tomu - co má co
dělat s námi? Nic víc, než že jej
sestavila a přeložila se svými žáky
Češka v zahraničí, lektorka na universitě v Lundu, kdysi výborná překladatelka opačným směrem, ze
skandinávských jazyků? Snad pro
většinu z nás to znamená více: potvrzení, že česká a slovenská literatura alespoň zčásti už překonaly
stalinské tempo, že doma vyrůstá,
přes všechny těžkosti, které jí sitojí v cestě, slibná generace. Kdo
sleduje obě literatury doma, ví, že
sotva bylo možno vybrat lépe. Česká
povídka je zastoupena jmény Skvorecký, Trefulka, Aškenazy, Kun dera, Kliment, Ivan Klíma a Hrabal,
ze Slovenska jsou zde Mňačko, Blažková a Mináč, který jediný má dvě
povídky přeloženy, zatím co druzí
po jedné. Dva další slovenští prozaici, Bednár a Tatarka, jsou alespoň
jmenováni v kratičké předmluvě opravdu nevím, co by se dalo vybrat z nich, vzhledem k rozsahu jejich prací. Z Čechů může - a nemusí - být postrádán jedině Lustig.
Jedna povídka těžko přesvědčí
svět o velikosti autora, a světu také
o nic podobného nejde. Svět zajímá život v komunistických zemích
a kdo jej o českém a slovenském
životě dnes může informovat spíš a
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věrněji než generace, prožívající
brzy již dvacet let komunistickou
praxi a které v šedesátých letech
konečně mohou alespoň do jisté míry 9dělit svou zkušenost s ní? Tihle
spisovatelé, více méně nechtěně, jsou
našimi nejlepšími spojenci a doplňují, přiznejme, že účinněji než my,
práci, kterou jsme si vytkli před léty: informovat cizinu. Proto nemá
exil Marii Rádlové-Jensenové co v y týkat, právě naopak. Ukázala, že k
témuž cíli lze jít různými cestami.
Její kniha je první po mnoha letech, z níž si švédský čtenář může
udělat obraz o dnešním Československu, příjemně, zábavně a s užitkem. Co je možné si přát víc?
Robert Vlach

Willy Lorenz:

Die Kreuzherren mit dem
roten Stern
Veroffentlichungen des Kônigsteiner
Instituts fúr Kirchen - und Geistesgeschichte der Sudentenländer, svazek 2. Konigstein, 1964. 144 str.
8 tab.
Každý milovník českých dějin ví,
jak významnou jejich složkou je
řád Křížovníků s červenou hvězdou.
Jediný řád českého původu, jediný
řád s ústředím v Čechách; řád z
tohoto ústředí rozvětvený do zemí
sousedních; řád pořadím postavený
na roveň vznešeným řádům rytířským; řád, jenž se v danou chvíli
osvědčil nepostradatelným činitelem
obrody katolicismu v česjtých zemích, a jenž potom podstatně se podílel na české kulturní tvorbě; řád
za naší paměti v těžkých dobách dů-
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stojně vedený nezapomenutelným
velmistrem Vlasákem; řád ten je
přitom všem pamětihodný již samým
svým vznikem - vždyť ho vytvořila
veliká ta osobnost rodné české dynastie, blahoslavená Anežka, která
do náboženské vroucnosti přetavila
zděděnou činorodou ctižádost Přemyslovců. Je tedy málo zajímavějších jednotlivých námětů v českých
dějinách nad ten, jemuž věnoval
známý vídeňský katolický publicista tuto práci, posvěcenou památce
jeho rodičů, čsl. generálního konsula a jeho manželky.
Kniha není snad nějaká lidová nábožně-povzbudivá četba, nějaký kus
diletantské vlastivědy, nýbrž je to
vědecké dílo vybavené aparátem poznámek a pramenů, a sepsané v duchu naprosto kritickém. Kritický je
zejména pohled na prvopočátky řádu. Za dob baroka řád zajisté došel uznání svého titulu a pořadí jakožto řád rytířský, a odvozoval to
z toho, že prý se vyvinul z křižácké
družiny. Lorenz podává důkaz, že
první období řádu nám představuje
špitální družinu vybudovanou na
základě
františkánského
hnutí.
Ovšem: špitální družina, v níž bratři měli organisačmí převahu nad
kněžími - to byla také povaha křížovníků svatojanských - pozdějšího
řádu Maltského. Rozdíl tedy tak
podstatný není; a nemnoho jinak
bylo tomu s křížovníky německými,
tehdy v Čechách rovněž usedlými.
Ostatně křižáci a jejich rytířské řády - to byli tehdy odborníci špitálnictví, jak Lorenz sám uvádí: kdož
ví, zda pro své prvotní špitální bratrstvo nezískala bl. Anežka několik takových saniťáků v Palestině
vyškolených? Pak by legenda a kritická historie byly docela smířeny . . . V každém případě je zde

cenný příspěvek k českým kulturním dějinám, jemuž možno přát
mnoho českých čtenářů. Především
nutno si přát, aby jednou vyšlo v
Praze české vydání.
Karel Schwarzenberg

Dr. Čestmír Amort a Ivo M. Jedlička':

Tajemství vyzvědače A-54
Praha 1965.
Tajemné poklady čsl. zpravodajské služby z doby války se otevřely a historik Amort v nich dva roky
doloval a vytáhl na světlo boží
ohromné sensaee. Spojil se s žurnalistou Jedličkou, který oběhl ještě
žijící svědky těchto událostí - zejména samotné členy té věhlasné zpravodajské "Jedenáctky" a výsledek
byla jednak řada článků a kniha
"Tajemství vyzvědače A-54", jejichž
55,000 výtisků bylo rozebráno v
Československu za šest dnů. To je
rekord i v zemi hladové na četbu,
kde nej větší tiráže jsou kolem 20.000
výtisků. A je také proč. Poprvé se
zde veřejnosti prozrazuje, od koho
brali naši zpravodajci za války ty
sensační zprávy, s kterými Beneš v
Londýně dělal takový dojem na spojence. Sami zpravodajci se dověděli
teprve v norimberském procesu, jak
se ten člověk vlastně jmenoval znali ho pouze pod krycími jmény
a sami ho označovali jen "A-54".
Ani jeho hrdinná smrt zastřelením
v Terezíně, nevydala tenkráte j e ho jméno - Gestapo ho utajilo, aby
spletlo naše zpravodajce.

Byl to Paul Thiimmel, vysoký činovník nacistický, "zlatý odznak",
nejbližší spolupracovník Canarise a
Heydricha. Proto také vše věděl, co
se bude dít a prozrazoval nám to.
Prozradil podrobnosti o připravované invasi do Anglie - takže anglické letectvo mohlo zničit báse v Belgii a Holandsku, prozradil připravovanou invasi do Švýcar, takže Švýcaři se mohli rychle připravit a
hlavně na to byl upozorněn tisk celého světa a Hitler couvnul. Prozradil útok na Huško, nové zbraně,
atentát na Roosevelta atd. atd. Byl
ve spojení s našim podzemím a varoval je, když bylo nebezpečí. Dodával sensační dokumenty v originálech jako "příručku pro provedení invase" do Anglie, kde bylo s
německou důkladností detailně vylíčeno, jakou kdo bude mít roli - kdo
zatkne Churchilla a Edena a jak se
budou vyslýchat atd., a odmítne-li
král podepsat provolání poslušnosti
Hitlerovi, bude na trůn povolán
Edvard se Simpsonovou. Ti sice nic
netušili, ale byli ihned převezeni z
Portugalska na Bermudy
"pro
všechny případy". Tohle přenesl v
pytli v noci jeden bodrý náš zpravodajec u Vejprt. Vše je v knize líčeno v detailech - i krvavý boj s
Gestapem _ jak se "prostřílel" obklíčením štab. kapitán Morávek největší hrdina zpravodajský, atentát na Heydricha, útěky a úkryty
Thiimmelovy, takže kniha je napínavým líčením jako film 007. Je
tam též zmínka o mé práci ve
Švédsku - kudy šly mnohé zprávy
od A-54 - zmínka dokonce superlativní.
Vladimír Vaněk
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Desáté číslo Studií

režimem tak vystižně, že bychom si
přáli, aby v dalších číslech studií ve
svém výkladu pokračovali až do> přítomné doby.
Ladislav Radimský

Vydává Křesťanská akademie v Římě. Cena sešitu 600 lir ($1.00)
Vydat v exilu deset objemných čísel vědeckého sborníku je jistě činem úctyhodným. Desáté číslo v y šlo po delší přestávce, což Křesťanská akademie omlouvá slovy, že
její kulturní práce má své potíže.
Rádi tomu věříme, ba jsem připraven hájit tézi, že tyto obtíže jsou
tím větší, čím větší je úroveň v y dávané věci. Což znamená, že obtíže
Studií musí být větší, než časopisů ostatních.

Hommage de la Boheme
ä Paul Claudel

I desáté číslo vysokou úroveň těchto sborníků potvrzuje. Všech šest
studií, zabírajících přes devadesát
stránek čistě litografovaného textu,
stojí za to, aby byly pečlivě uschovány. Náboženské problémy jsou
předmětem článku dra Karla Wortnera, který analyzuje pojem svobody, a studie dra Jaroslava Polce O'
svatém Janu z Pomuku, jasně dokazuje historickou osobnost tohoto
světce přes nedostatky příslušné kanomisační buly Benedikta XIII. z
roku 1729. Škoda, ze nemam po ruce známou studii Fekařovu, abych
lépe dovedl posoudit, co nového
obsahuje Polcův článek, skvěle dokumentovaný. Dr. Josef Kratochvil
v čísle přináší své poznatky života
tura pižmového, o němž autor píše
tak zajímavě, jako psal do našich
Proměn o lumících. Věra Stárková
v obtížném a hlulbokém eseji srovnává filosofii Ludwiga Wittgensteina
s panem Testem, tedy s vymyšlenou postavou Paul Valéryho. Dr.
Alexander Heidler a dr. Ant. Kratochvil ve článku "Stalinismus v
československé církevní politice" podávají v hutné zkratce dějiny pronásledování církve komunistickým
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Francouzsky psaná literární revue
Rencontres, vydávaná již od roku
1934 v Paříži Ladislavem Trnkou ve
vzorné litografické úpravě, vydala u
příležitosti desetiletého výročí smrti
Paul Claudela zvláštní číslo, k němuž můžeme blahopřát. Plníc věrně
svůj program kulturního sblížení
mezi Československem a Francií,
číslo na svých padesáti stránkách
obsahuje téměř vše, co lze říci o
srdečném vztahu francouzského básníka a dramatika k Čechám, v nichž
pobyl jako francouzský konsul necelé dva roky před první světovou válkou a v nichž a o nichž napsal několik vynikajících děl. Úvodní článek Ladislava Trnky vliv Čech a
jejich historie na Claudelovu tvorlbu
dobře vypisuje. Následuje pak záznam Vladimíra Helkniutha-Braunera o Claudelově srdečném poměru k české malířce a grafičce Zdence Braunerové a k Miloši Martenovi,
který překládal Claudelova díla do
češtiny a urváděl některá z nich na
veřejnost dříve, než se to stalo ve
Francii, a jehož esej o Paul Olaudelovi je rovněž zařaděn do obsahu.
Jan Čep pietně píše o svém osobním setkání s oslavencem několik
měsíců před jeho smrtí v Paříži. Dag
Mar píše o uvedení Claudelovy hry
Zvěstování Panny Marie na scénu
Národního divadla 6. února 1914 a
kočovnou společností v Novém Městě nad Metují, v němž mě zajímalo

její konstatování o tom, že český
tisk na Claudela útočil pro katolicismus jeho básnické - méně dramatické - hry. Naše číslo uveřejňuje také dvě Claudelovy prózy,
jeho báseň na smrt Zdenky Braunerové a několik jeho - ještě jinde neuveřejněných dopisů, a končí
seznamem 26 českých překladů
Claudelových děl s příslušnými daty.
Jean Pozzi ve svém článku "Les
Francais a Brague" napsal o Claudelovi a Praze tuto větu: "Jeho duch
umělce a věřícího byl jakoby stvořen, aby pochopil básnickou a mystickou duši tohoto města", což nám
toto číslo Rencontres skvěle předvádí.
Ladislav Radimský

Milan Uhde:

Král - Vávra
Vydalo nakladatelství Onbis v Praze. Poprvé hráno v satirickém divadle Večerní Brno.
Doslov k této hře napsal Leoš
Suchařípa, který správně vidí předky 'těchto malých her v kabaretu,
skeči, konferenciérství a v klasických předscénách Voskovce a Wericha a ovšem také v známé Havlíčkově satiře a v západním divadle
absurdity. Smysl této "malé formy", která je dnes v Československu právem v módě, vidí však Suchařípa v útoku na zmechanizování života, což touto příliš obecnou
floskulí má zakrýt, že jde o vtipný spíše smutný než žertovný - útok na

zmechanizování života za komunismu a jeho byrokratického režimu,
který má oslí uši a proto musí popravovat holiče, aby se o tom nemluvilo nahlas. O tomto režimu lidé
už dávno mají svůj názor, ale na
otázku novinářů, sloužících přiblblému králi - Vávrovi, to sice přiznají, ale hned s dodatkem, že s
tímto názorem hluboce nesouhlasí.
Uhde svou satirou kárá tohoto diktátora, kárá i "lid obého pohlaví",
který byl komunismem učiněn bohem, aby se stal naprosto bezmocný.
Tento lid říká králi, když se celá
zemská poloosa, kterou Král-Vávra řídí, bortí, že jen tancoval, jak
mu Král-Vávra pískal. "Ne", odpoví král, "my jsme pískali, jak vy
jste tancovali, a teď to máte!" Není
vše toto spíše smutné, než veselé?
Je to smutné proto, že ani dnes, i
když taková jednoznačně namířená
kritika je doma možná, autor nesmí
prakticky říci nic positivního pro
nápravu věcí, nesmí ukázat na žádnou alternativu vlády s oslíma ušima. Na konci druhého jednání nařídí
Král-Vávra zatočit s neposlušnými
těmito prorockými slovy: "Buď o vládneme my kulturu, nebo kultura ovládne nás. Tak dneska stojí
otázka." Ano, skutečně tak dnes stojí otázka, a smutná fraška Milana
Uhdeho, která není "Nonstop-nonsemse", jak říká podtitul hry, nýbrž
hříčkou plnou smyslu, ovšem nedořeknutého, ukazuje, že zápas kultury s režimem je v plném proudu a
že jelho výsledek ještě rozhodnut
není.
Petr Den

Každý velký tvůrce dokazuje hlavně, že není nic relativnějšího než smrt:
historie není mu nádherným hřbitovem světa, kde velcí mrtví leží ztmule
v pevných hrobech, nýbrž nepokojným polem válečné setby.
F. X. Šalda v eseji "Umělecký paradox"
z knihy Boje o zítřek.
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