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Proměny

ROČNÍK 3 . , ČÍSLO 1., LEDEN 1 9 6 6

Valné shromáždění SVU v Chicagu se usneslo na direktivě pro své
orgány, aby ve styku se svými českými a slovenskými členy užívaly jazyka českého nebo slovenského. Toto usnesení ukazuje, že SVU začíná prožívat podobný ožehavý problém, před kterým už delší dobu stojí krajanské organisace daleko početnější, americký Sokol a sokolské organisace v jiných zemích. Tomuto problému věnovala podrobný článek M.
Provazníková v čísle 2. z února 1963 časopisu Ústředí
československého
Sokola v zahraničí pod nápisem "Cizinci v Sokole". M.
Provazníková
si správně položila otázku "co je důležitější?
Zachovat myšlenku i za
cenu ztráty řeči nebo udržovat řeč do poslední chvíle a ztratit nakonec
obojí? Bratr Hlavatý odpověděl stručně: "Myšlenka nad řeč". To je
ovšem úvaha o krajním důsledku, ke kterému dojde v nejhorším případě po řadě generací. Je na nás, abychom jej oddálili do nejzazší možnosti . . . "
Směrnice, usnesená na valném shromáždění SVU je jasná: oddálit
do nejzazší možnosti zatlačování českého a slovenského jazyka v životě
SVU. Mladší generace našich vědců z důvodů povýtce praktických zjevně ztrácí lásku, úctu a cit pro jazyk původu svého a svých rodičů. Stává se jim samozřejmým diktovat své dopisy svým sekretářkám v řeči
těmto běžné a zejména jim diktovat v anglické řeči své přednášky, určené k přednesu před anglicky mluvící veřejností a posluchači a určené
k. tisku v řeči anglické. Takovéto pochopitelné praktické ohledy však nemají platit pro vnitřní korespendenci orgánů SVU s českými a slovenskými členy SVU a usnesenou směrnici by měli respektovat i členové
SVU ve vzájemném styku. Je to jistě ta nejmenší mez, postavená v cestu
zatlačování rodného jazyka, který je "náš chrám a tvrz". Netvrdíme, že
SVU má poslání éry obrozenců v naší staré vlasti. SVU má poslání udržovat tradice svobodného národa československého
i šířit
svobodnou
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českou a slovenskou vědu v eizím prostredí, v němž působí, ve Spojených státech amerických a všude jinde po světě. Nechtějme být idealisty utopistickými, buďme idealisty realistickými, kteří mají srdce otevřené k nebi, avšak dovedou chodit po pevné půdě. Jazykový problém do
našeho Sokola vnesli cizinci, do spolku vstupující, a mladší generace,
narozené a vychované v cizině. Jazykový problém do SVU nevnášejí cizinci, nýbrž lhostejnost, praktičností zastíraná, některých našich členů,
příliš rychle a zbytečně se asimilujících prostředí, ve kterém působí chvála Bohu stále početněji a úspěšněji.
Vratislav

Bušek

VLADIMÍR VANĚK
zemřel v Římě 6. října 1965 v 70ti letech. Odešel s ním statečný
bojovník za svobodnou Československou republiku v obou světových válkách, odpůrce komunismu, známý československý diplomat a člověk s všestranným talentem výtvarným i literárním.
Jako spisovatel napsal román z třicetileté války Země krvácí země kvete, divadelní hru, synopsis o životě Baudelaira a životopis
Jana Masaryka, jako kritik umění napsal dílo o švédském princimalíři Evženovi, o ruských malířích Gončarové a Larionovi a o
architektu Raymondovi. V posledním roce jeho života SVU
sponzorovala vydání jeho Knihy povídek, pro které náš časopis
razil jméno "romanetta" a Vaněk nazván pokračovatelem směru,
zahájeným v naší literatuře Arbesem. Vladimír Vaněk zemřel
uprostřed pilné práce, n e b o ť kromě jiného připravoval životopisnou knihu o obou Kubelících a zabýval se myšlenkou Památníku k padesátiletému výročí Československé republiky.
Světoobčanství zesnulému nikdy nebránilo v české národovosti, dlouholetý pobyt v cizině mu jen zvyšoval jeho lásku k
české vlasti a řeči.
Proměny želí odchodu svého věrného přispěvatele a přinesou
ještě v tomto ročníku jeho dosud neuverejnenou povídku.
L. R.
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Naše nová poezie

POSLEDNÍ BÁSEŇ JAKUBA DEMLA

Jakub Deml, básník lásky a milosti, narozený 1878 v Tasově na
Moravě a proslavený zvláště knihou Moji přátelé, v níž apostrofuje
své milované květiny jako symboly všemoci boží, zemřel 10. února
1961 v třebíčské nemocnici. Proměny zde hrdě přinášejí poslední
jeho báseň, kterou Dernl patrně napsal již v nemocnici krátce před
svou smrtí, a to ještě po svém Triptychu, který mohl vyjít jen jako
soukromý tisk k vánocům 1960. Pokud jsme mohli zjistit, báseň
ještě nikdy a nikde uveřejněna nebyla. Báseň doprovázíme vysvětlujícím esejem, napsaným obdivovatelem Demlovy poezie.
Nepochybuji, že toto Zjevení bylo zjevením vlastní smrti Jakuba
Demla, jako jím byl také onen host v závěru Triptychu. Zjevením té
smrti, která se mu v průběhu dlouhých let jeho básnické tvorby tolikrát
ukázala a opět skryla, která prostupovala jeho humor i jeho rozhorlení,
která si s ním hrála na schovávanou v nej šťastnějších chvílích jeho
života podbarvujíc je tragickým doprovodem, která se mu zjevovala
v tolikerých podobách, až konečně uzrála v rysech blízkých své podobě
definitivní, která mu svými přísnými ústy řekla své láskyplné ANO.
Když se probral ze svého krásného spánku, bylo na něm až příliš patrno,
že nevěděl, je-li večer nebo ráno, poněvadž kontrastní jevy a děje, o
než se opíráme při rozlišování našeho času, mu začaly vplývat do věčnosti. Toto láskyplné ANO pronesla k němu smrt ústy svého Zjevení,
poněvadž on je pronesl k ní, neboť, jak praví Léon Bloy, naše svobodná
vůle a Boží předurčení jsou v hloubce jedno a totéž. A smrt Jakuba
Demla byla jen dovršením a dotvořením tohoto ANO.
Toto plamenné A N O prošlehuje celým jeho dílem, jako prošlehovalo celým jeho životem. Zatím co my jsme jen jakoby třičtvrťoví, poloviční nebo třeba jen čtvrtinoví, on byl vždycky úplný, nebo, lépe řečeno,
jeho vždycky něco přesahovalo, čemu sám nemohl stačit. Z této nesouměřitelnosti životů vyvstávaly mnohé konflikty mezi ním a jeho
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nejbližšími přáteli. I když metal kolem sebe blesky hlava nehlava, krvácel při tom a umíral na ně jako včela na bodnutí svého žahadla.
Byl jako ta ponorná řeka v Březinových Vigiliích:
"Ztracená řeka, ze světla zřícená do tmy,
vráží tam, zpěněná, v tisíce slují
a hledá a volá žhavého milence svého,
slunce."
Nepochybuji, že toto slunce našel ve své smrti, v níž se mu zjevil
nejhlubší a nejplnější kontrapunkt celého jeho života. Také jeho
obličej v posmrtné podobě vyrostl do nebývalé výše, před níž se v
úžasu pozastavovali všichni, kdož přišli k jeho otevřené rakvi.
Je-li nej větším uměním života dávati a umění přijímali, nikdo
nevládl tímto uměním tak svrchovaně jako V y , Jakube Demle. Celá
naše existence není ničím jiným nežli ustavičným přijímáním darů
života a jeho vydáváním, při čemž nejhlubší příkaz tvůrčí síly pracující v nás nám tajemně říká, že nejvyšší naší povinností je rozmnožit dar života, který jsme přijali. A to činí Vaše dílo v míře vrchovaté. Je tak zalidněné a tak živné jako žádné druhé básnické dílo v
přítomné době. Nikdo svým dílem nepotvrdil tolik jako V y poznání
dnešní astronomie, že vesmír se rozplývá, že vesmír roste. Dovedl
jste rozdávat mnohem víc, než byli druzí schopni přijímat, ale také
jste žádal mnohem víc, než byli schopni dát a v tom spočívá tragika
Vašeho díla a života, tragika života poraženého, ale ve své porážce
ustavičně vítězně vstávajícího.

ZJEVENÍ
Pod jedinou střechu
jako pro útěchu
vlašťovka se vrátí,
roky se tratí.

Hvězda se odloupla nevím jak,
sletěla s nebe do oblak
a zkřehlá mrazem
padla na zem.
Kletba přestala odvěká,

Vzdychla si řeka, hnuly se ledy,
snad naposledy
někdo se za mne pomodlil.
Kdo to byl?

ihned se změnila v člověka
a zavřenými dveřmi vešla,
jinam nešla.
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Zní to i cize,
v pražadné knize
není to jméno, leč by se řeklo
Velký Dluh.
Byl to duch.

Líc jeho z alabastru,
přemýšlím jen jak to nastru,
z alabastru byla líc,
já neřekl víc,
on zas nic.

Vidím ho, vidím,
až se stydím,
běda mi -

Myslil jsem, že to dělá jen
z ostychu,

jen jako hvězdu mezi hvězdami.

i opakuji potichu:
máš mě opravdu rád?

Co jen tu hledá
tato tvář bledá
a podmaňující?
Těžko to říci.

(v duchu jsem to řekl kolikrát).
Kdeže to jsem, či kde jsem to byl,
já jeho oči pil.

Přes všechnu muku
vzal jsem mu ruku (nebylo potřeba světla)
byla teplá.

Obličej jeho kamení,
jenom rty dávají znamení
a řekl to víc mezi zuby a ť to zhubí,
řekl to, jak měl
a zas se odmlčel.

A potom zrovna na štěstí
mrtvé bylo náměstí
a od shora dolů
šli jsme spolu
a potom dále krajinou,
nemyslili jsme na jinou.

Bylo to večer- vlastně už ráno,
řekl ANO v plameni.

AB URBE
Ivan

CONDITA
Jelínek

Svit na mečích jim,
soumrak pod perutí orlů.
Tma se rouhá
jim mezi nohama
upjata v košatinu břicha.
Předkové
smíchem hlínu
se zalikají.

vypalujícím
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Smích jizvy pod těstem
a úvoz tělového zrní.
Celistvě v kaši mele zřícenina
na bytost města.
Tu oni vyrážejí kopinatě.
Těžkooděnců osení
z Tarpejské skály hadi vyvádějí
šupinatě.
Žatva žita obrněného
ke mlýnům táhne, kde vynalezen kříž.
Strniště vláčejí.
V loubích révy zaorávají
pod základ slavobran.

oběť

Na ně se zlostí pohyb
orly hřadující.
Za roucha smýká jimi plamenný sokolník
nehybná bleskurychlých bohů.
Za meče předsevzetí
dítě tahá je
o štít tlukouc pupkem veškerenstva.
Kořist snopů jatých
strachem usychá.
Nad rukojmími chlebů
zřítelnice hroznů
otvírají se nad pohárem Boha.
X X X
K vlkům, na Kapitol
již všichni odešli.
Za mlat činu
ti s čely sivých býků žernovy valí.
Nač předstírají,
že teprve zrodili se,
oni, nápisy perlíkové
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slávy

nadepsaní?

Nač předstírají,
že mlází jsou,
zelený letorast dosud
v dřevce nezdřevnatělý?
Sytí se na skále
sebeživinou svého morku.
Krev z prsou si dobývají,
ji na bratrství pijíce;
ač díže jsou po okraj živokvasem;
ač pece jedlý plamen pekou.
Tu kapitolští vlci vyjí,
ne a ne pozřít jejich vnějšnou časnost!
Pěstičky rozbalují oni,
a živohladem
pod žen korunami hradebně vykvétají.
Svou živožízní honosí se
mrtvožízeň ze straků vlčí feny uhášejíce.
Oni, starorozeňata,
na kojence si hrají,
štěňata jsouce právě vržená
a již s břichem k prasknutí vlčím mlékem.
Koním sil
obrok řádu zasýpají.
Hřebelcují srst pýchy;
to již vysmáli se
obloukům mysli,
kruhu loutny
v cirku.
Něžní ti vrazi smrtelně milují
své sourozence listnaté!
X

X

X

Tu Rema zabil jsem.
Byl na pomoc mi Mars v tu chvíli.
Abych brázdu táhl.
Bych město stavěl.

7

DVE BÁSNE MILOSTNÉ
Pavel

Javor

I.
O lásce se mi snad už nezdává,
(jak vojákovi, jenž se vrátil slepý.)
Ale když krásná hříva ryšavá
nade mnou vzedme se, jak rozvlněné stepi,
a když pak ssaji vůni tvou a pleť,
jak ssaje v blizně zabloudilá včela,
a opakuji znovu nazpaměť
vše, co jsi asi dávno zapomněla,
zase mě vraždíš, krutá hříšnice,
když se ti kořím všemi smysly svými
a když mě tvoje krásná zimnice
rozráží peklem rozžhavené zimy II.
Když nekvetlo, co mělo kvést,
jsi po tom pohřbu chvíli sama
a zahleděná na bolest,
zaposlouchaná do neznáma,
tušíš, že čekám u dveří,
chci zahřát srdce zimomřivé,
uvěřit, (když už nevěří!)
a přijít znovu, jako dříve,
když láska teprv přichází
s večerem, kdy si češeš vlasy,
a já už chystám obvazy
sežehnut krásou tvojí krásy Naději tenkou jako nit,
(že bys j i ani neuzdvihla!)
na srdce tvé chci zavěsit
a cítím, že mi rostou křídla -
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POD DEŠTNÍKEM KOUŘE
Přemek

Pod deštníkem kouře
jednoho velkoměsta,
vlna lidstva, jak bouře
v panoptiku přístavní čtvrtě
kolomaz propocených těl

Kocián

Okolo trhu na dvacátépáté
mele prodavač páté přes deváté
při pachu mořských ploštic,
dovezeného sýra idealismus odumírá.

- nezbylo na podběl.
Policejní křižák projíždí
pletencem spěchajících mas,
na protějším rohu zas
holub srká dešťovou vodu.
V bíle budově technokratů,
tužky se vozí po papíře,
zatímco městský dělník
našel životní štěstí
v kanalisační díře.

Fontány ohně, železných ořů,
vysokých pecí se pasou
na zelené papírové píci.
Foreman má široká ramena,
jako rozhledna,
na hlavě burský oříšelc,
chápavou bradavici.

V půlnočním baru námořníci
obdivují tančící dámu,
mléko jim kape po bradě

Pod deštníkem kouře
jednoho velkoměsta .
jsou parky s příchutí šedi,
do keřů zvolna sazí,
vrabec na nose sochy sedí
a pod ní stařec na lavičce.

- březnoví zajíci.

Portýr je z východní čtvrtě,
ruce černé jak kiwi,
oči upřené v jižní dálce,
nos rozjetý od parního válce
- pojídá koblihy.
Alah j e. jeho vůdce,
druhy počítá za lháře,

Sluchátka v uších,
baterii v kapse,

na bloku má pět křesťanů
a druhé samé sektáře.
V kapličce na třinácté ulici
tančí extremní kus,

dívá se na dívky i chlapce,
provozující jitter-buck.
Nabažen, odchází a slyší
napřímiv starý krov:

ke konci týdne,
když je dutý,
zpívá jen blues.

I ť s about time, the old
bustard, took off.
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Před stopadesáti roky
v kamenité řece
lovili Indiáni.
Již neni odvolání,
na březích továrny se sklání
a sakři brázdí
její kalné vody.

koleje elektrik

Asfaltové ulice jsou němé,
kolo za kolem po nich přede,

rodiče otáčí prázdnou peněženkou

vyrvaly zuby času,
přidaly slupek z banánů
i jiného krasu.
Dětské parky otáčí kolotoč,
děti otáčí rodiče,
pod deštníkem kouře.

V ZAHRADÁCH

INKŮ

Maryla
Dotkl ses mraků tak vysoko ses vznášel nad zemí
v zahradách Inků
na Macchu Picchu
kde sláva jejich zašla s hvězdami.
Vystoupli k vrcholům vysoko, výš
kde nebyl nepřítel
jen velebná boží říš.
Tam žili a čekali
jak mohyla kultury
v zahradách vysutých
svou pěla slávu
na hrudi přírody.
Tam pluli v oblacích
a klaněli se slunci.
Tam v lásce a radosti
v naději ve věčné vítězství
tušili, že nesejdou už dolů.
Zmizeli potomstvu
však zanechali dary
živoucímu Bohu.
Sestoupils v údolí
dotkl se země
a snil o věčném tvoření
kde není lásky marné.
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PROMĚNY
Inka

Smutná

Srdce dítěte je kapka rosy.
Nebe stvořilo si
k obrazu svému kapku rosy.

Duše dítěte je vločka sněhu.
Nebe stvořilo si něhu
k obrazu svému ve vločce sněhu.

V srdcích mužů je led krupobití.
Stvořilo nebe i vzdor? Býti
či zahynout? Otázka žití.

Kéž srdce mužů jsou kapkami rosy!
Kéž poznaj í harmonii v něze sněhu!
Kéž roztají v kapky rosy ledy krupobití!
Po bouřích vzdoru bude sladko žiti.

ZIMNÍ

ZÁPAD

V spletitosti holých stromů
slunce zachází.
Zsinalé nebe pozvedne pohár
zlata a krve
a obnaží rozdrážděné nervy
na pozadí jedovaté růžovosti.
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Stati a úvahy

SLOVO K POČÁTKŮM NÁRODNÍHO OBROZENÍ
Jan Strakoš
V celých dějinách Evropy neukázal žádný
národ větší životnost, než lid československý.
Winston Churchil
v

britském

parlamentě

30. září

1940.

Přišel mi na mysl tento pravdivý citát, když jsem se dozvěděl o krutě
nespravedlivém výroku jiného Angličana, známého historika Arnolda
Toynbeeho, jemuž naše národní obrození je umělým dílem několika
učených profesorů, kteří svým působením vzbudili k nové činnosti
národní, kulturní a politické národ, odsouzený již k zániku v německém moři . . .
1. Patrně naše historická a zvláště literárně historická věda není
zcela bez viny na rozšíření tak nesprávného názoru. Svými neprozřetelnými, protože jednostranně kusými, a tedy ne zcela objektivními
výklady o národním obrození vytvářela jistý mýtus o naší národní
nemohoucnosti v 17. a 18. století. Ale kdo vlastně potřeboval více národního uvědomění a tím i obrození: národ ve svých lidových vrstvách anebo ti, kteří měli být jeho přirozenými vůdci, tehdejší šlechta
a ovšem i vzdělanější vrstvy? Ti se opravdu teprve hledali . . . Zatím však i po nesmírných populačních a hospodářských ztrátách, způsobených důsledky náboženských a dynastických válek v 17. století,
žil od poloviny 18. století v prostoru českých zemí od Domažlic až
za Těšín téměř již čtyřmilionový národ, mluvící česky a žijící svou
svéráznou lidovou kulturou.
Taková byla skutečnost: v době, kdy čeština mizela a namnoze zmizela z veřejného a soukromého života privilegovaných vrstev nebo podléhala vnitřní zkáze vlivem germanismu, byl to prostý český lid, jenž i
pod těžkým jhem feudálního poddanství byl vpravdě zachráncem české
národnosti, n e b o ť uchovával nejenom svůj jazyk, ale i slovesnou tradici, již svérázným způsobem obměňoval a přetvářel. Nuže, neměly

12

se právě proto zahajovat dějiny našeho ohrození soustředěnou pozorností k tomuto významnému dějství v národě, přehlíženému i pohrdanému oficiálními "představiteli" téhož národa, odnárodňující se i odnárodněnou domácí šlechtou? Ale naši literární historici kromě několika výjimek, a to ještě z posledního desítiletí první republiky, pravidelně podávali počátky našeho obrození výkladem o "žalostném" stavu
českého jazyka a literatury, předhánějíce se téměř v mikroskopickém
vyhledávání kdejakého cizího vlivu na naše obrození, a tak jen tím
více dramatisovali onen mýtus o národní "nemohoucnosti".
Nejenom na každou studující českou generaci, ale především také
na cizince, působil takový výklad skličujícím dojmem: Ejhle díla psaná německy, u národně uvědomělejších spisovatelů latinsky; pochybující Pelcl, pochybující Dobrovský a vedle nich tak zv. státoprávní
česká šlechta s přízemním vlastenectvím "zemským" a s feudálním
egoismem; obrany českého jazyka namnoze zdůrazňující praktickou
hodnotu češtiny zcela v duchu josefínského úředního utilitarismu (pro
snažší dorozumění s p o d d a n ý m i ! ) , a při tom ani jedna nedosahující
onoho sebevědomého a vroucně naléhavého hlasu Balbínovy Obrany
českého jazyka z poslední třetiny 17. století. Obnovený zájem o českou
vlastivědu, hlavně dějiny a literaturu, musí k nám přirozeně přicházet
z Německa, ačkoli jak Piter, Durych, Voigt, Procházka, tak Dobrovský, Pelcl a Cornova přiznávají otevřeně, že dílo B albínovo a Stránského přivedlo je k zájmu o české dějiny a Balbín zároveň k české
literatuře.
Ale nejenom to. Jestliže se naši positivističtí literární historici
setkali u některého z těchto prvních obrozenských učenců s překvapujícím sebevědomím vlasteneckým, byl to prý projev předčasný a citově unáhlený! Běží tu především o klasický případ Mikuláše Adaukta
Voigta, jednoho z nejvšestranněji orientovaných spisovatelů obrozenských jak v domácí, tak v zahraniční literatuře, jenž již na počátku
sedmdesátých let 18. století proklamoval sebevědomě právo českého
národa na samostatnou českou literaturu ve známé polemice s Wielandovým "Deutscher Merkur" a s pražskými seibtovci a vídeňskými
sonnenfelsiány. Sebevědomé byly i jeho výzvy k omezení nebezpečného
vlivu němčiny soustavným studiem jak českých památek literárních,
tak také slovanských literatur, zvláště polské a ruské. Voigt byl také z
prvních obrozenských spisovatelů, jenž demonstrativně zavrhl používání
"švabachu" (německého druhu písma) a nahradil jej latinkou, jež se
pak ujala všeobecně od druhé poloviny 19. století. Přitom případ Voigtův nebyl ojedinělý, jak o tom svědčí Durychův, Vydrův, Strnadův
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a jiných. A tak je tu ta otázka, proč jsme ochuzovali literární historii
o tak průkazné doklady českého sebevědomí v době obrozenské? Ale
jsou tu i mnohem závažnější opomenutí.
2. Základní vadou dosavadních prací o počátcích českého obrození je
jejich nedostatečný zřetel k zvláštní sociologické povaze našeho obrození v souvislosti s jazykovou a literární kulturou, jež byly hlavním
problémem. V ž d y ť jak by mohl přežít několikamilionový národ, kdyby
nezůstal věrný svému jazyku a nevytvářel jím vlastní svéráznou slovesnou kulturu? S touto otázkou měli se vyrovnat naši literární historici ještě před tím, než začali katalogisovat německé, latinské a první
novočeské projevy obrozenských spisovatelů ze sklonku 18. století. Pak
by také periodisace národního obrození doznala jiné tvárnosti a nemohla být dost náhodně omezena na jeden určitý úsek, na sedmdesátá léta 18. století, kdy se k slovu přihlásila vzdělanější vrstva národa, a to se značným zpožděním, a nikoli bez vlivu uchované tradice
starší a živé tradice lidové.
Bylo při nejmenším nepřesné mluvit o žalostném stavu spisovného
jazyka a literatury, a ť už se to dálo ve výkladu obrozenských učenců,
kteří se sami teprve propracovávali k sebevědoměj Šímu zásahu do obrozenského procesu, nebo v pesimistických výkladech našich literárních
historiků. Ve skutečnosti jejich nářky na nedostatek české literatury,
tvořené českým jazykem, mohou se vztahovat jen na ony obory, i když
závažné, do nichž spisovná čeština nemohla proniknout prostě pro nedostatek jak funkčních, tak sociálních předpokladů. To platí především
o literatuře vědecké. Přirozeně nemohla být čeština v té době nástrojem vědeckého rozvoje, protože tu nebylo oněch sociálních vrstev, jež
by ji mohly přijímat; přesně vyjádřeno, tyto sociální vrstvy byly z
největší části odnárodněny, totiž šlechta a vyšší městská a úřednická
společnost. Proto také puristické pokusy, nahrazující německou a latinskou terminologii vědeckou, odbornou nebo administrativní českými obdobami, zhusta zrůdnými, nemohly se podařit, neboť takové pokusy předpokládají dílem odbornou literaturu, jež by je potřebovala,
a té tu nebylo, dílem dostatek kulturního českého prostředí, jež by je
podrobilo nutnému tříbení, alespoň podle logických a estetických měřítek. Ani toho tu nebylo. Pokud tedy vědecký rozvoj pronikl do našich
zemí, byly to latina, němčina a také francouzština, jejichž prostřednictvím vědecký rozvoj byl u nás nejen přijímán, nýbrž částečně také
vyjadřován, a to latinsky a německy. A z téhož důvodu nemohly se
uplatnit v krásné literatuře ony druhy slovesné, jež měly pečeť třídní
exklusivnosti, vymáhající vyšší intelektuální kulturu.
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Zato však tam, kde češtině nechybělo funkční a sociální zaměření,
spisovný jazyk neustrnul, ale byl pěstěn způsobem nezřídka pozoruhodným. Byl tu arci omezen většinou na náboženskou literaturu lidovýchovnou čili propagační: na postily, kázání, legendární skladby nebo vlastivědná pojednání s průhlednou tendencí nábožensko-národní
a především pak na lyriku duchovních písní,namnoze básnicky úchvatných, jež byly rožšiřovány mezi prostým lidem v nových vydáních
pod rozličnými názvy, nejčastěji jako kancionály. Autory mnohých písní byli sami jejich vydavatelé. Pokračovali v tradici již osvědčené, jejíž rozkvět j e spjat s literátskými bratrstvy v 15. a 16. století. Nicméně
barokní tvůrci duchovních písní si počínali se značnou volností, n e b o ť
nesledovali jen cíle přísně chrámové, ale dovedli se vedle toho vmýšlet
do představivosti lidových čtenářů pronikáním k jejich citu a obraznosti, a to pozoruhodnou aktualisací tématického plánu jak v synonymické a metaforické, tak zvukomalebné a rytmické struktuře skladby.
Nad tyto autory daleko vynikl Bridel, jehož lyrika až mystického opojení, meditující s vroucím patosem o božské Věčnosti a lidské omezenosti a s písňovou lehkostí o půvabu všeho stvoření jako názorného
předobrazu Tvůrce, v komposici i ve výrazové technice dost odvážná,
vyrovnala se nejednou básní vrcholným zjevům evropské barokní mystiky a měla značný vliv i na lidovou duchovní píseň. Jenom zaujatá
jednostrannost mohla u nás přezírat fakt tak průkazný, že barokní
duchovní lyrikou básnický jazyk český stal se nositelem vývoje českého
slovesného umění, a to tím více, že písňová kultura barokní pronikla
do nej širších vrstev českého lidu, podobně jako barokní výtvarné a
hudební umění podněcovalo zase náš výtvarný a hudební rozvoj. Nelze však ani přehlédnout působení barokního dramatu, jež našlo svůj
ohlas v lidových hrách. A tuto literaturu, tak významnou zvláště pro
estetickou kulturu spisovné češtiny, naši literární historici, především
positivističtí, zanedbávali až do nedávna ze zřejmé nechuti k jejímu
katolicko-náboženskéanu obsahu. Zřejmý to doklad vědecké neobjektivnosti. Tím se také vysvětluje onen značně zpožděný přístup k důkladnému probádání této literatury.
3. A právě při ní nelze mluvit o nějakém úpadku spisovného jazyka.
1 když tato literatura v podstatě náboženského rázu, ale přitom s nejlépe
vyvinutou českou terminologií náboženskou již ode dávna, a také většinou ušetřená puristických zásahů, zachovávala normu staršího jazyka, dovedla ji přizpůsobit novým funkčním možnostem, jež si vymáhal ohled na prosté vrstvy společenské, k nimž se tato literatura obracela.
Nedivno proto, že její jazyk již svým lidovým určením se přibližoval
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více řeči mluvené a tím také nabýval větší konkrétnosti a názorné srozumitelnosti. Mimoto barokní záliba v synonymech a metaforách aktualisovala lexikální stránku spisovného jazyka, aniž se musela uchylovat k
novotáření, a to netoliko využitím slov a obratů lidových, dosud pohrdaných, nebo metafor braných z přírody, nýbrž i tím, že působila
k funkčnímu ustálení a také rožšíření významu určitých slov ve spisovném jazyce, zvláště jejich afektových složek (eufemismy, ale i dysfemismy, vyjádření hyperbolická nebo ironická, zdrobňování a pod.).
Zajisté určení a působnost spisovného jazyka byla tím omezena a slovesný vývoj nemohl se natrvalo spokojit s tímto stavem. Bylo však v
tomto sociálním fenomenu něco, co český jazyk a česká literatura nutně
potřebovaly: sociální zařadění spisovného jazyka do oné vrstvy společenské, jež vlivem feudálních zařízení byla nejvíce zanedbávána a také
pohrdána, venkovský lid a nižší vrstvy městské. Tím, že literatura
rozšířila určení a působnost spisovného jazyka na tyto vrstvy, vyřazené z privilegií feudální společnosti, byl zároveň podnícen jejich kulturní vzestup, zahájený již v renesanci a dovršený za baroka, prodlouženého u nás hluboko do 18. a ještě i do začátku 19. století.
4. Literatura barokní epochy svými záměrně lidovými tendencemi jak
v tématice, tak i v jazykovém přizpůsobení, směřovala přímo k samým
kořenům utajené tvůrčí mohutnosti v lidu a tím vyvolala bezděčně jeho
kolektivní účast na dalším charakteristickém vývoji české slovesné tvorby směrem k větší bezprostřednosti a názornosti, tryskající přímo z
konkrétního života. A tak v typicky barokním prostředí vytvářela se
především lidová píseň, světská i duchovní, rozehrávající vzácný lyrický fond ve všech stupnicích citové vláhy, mravní opravdovosti i
zbožné reflexe, ale zároveň působivého humoru, vtipu a často i vzdoru. Bylo dosud shromážděno na 62.000 těchto písní, a to již samo o
sobě svědčí nejenom o rozsáhlosti tohoto kulturního zjevu, ale i o
mohutnosti tvůrčího elánu v lidu. Pěstila se lidová pověst, a to i s
názvuky vlasteneckého sebevědomí nebo dychtivého očekávání v naplnění prorockých tužeb a snů pro pokořený národ, lidová pohádka, kde
vedle známých starších reminiscencí bájeslovných se zvláště uplaňují dobové ohlasy poddanství a zlidovělého katolicismu s postavami
Krista a apoštolů, putujících českou zemí, dále lidová legenda, zlidšťující náboženské vztahy důvěrným lokalisováním vznešených dějů
a osob v typicky české krajině a domácnosti, lidové balady s pozoruhodným ponorem do tragiky lidského osudu a nejednou s pronikavým protestem proti sociální nespravedlnosti, páchané na lidu panstvem a jeho nelidským zákonodárstvím; poezie písmácká s živým
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smyslem i pro politickou aktualitu nebo kramářská s výrazně satirickým vztahem k dobové atmosféře a s ohlasy evropských válek, selských bouří i uvolněného poddanství. Jejich vliv na novočeské básnictví byl tak značný, že jej můžeme sledovat nejen od Hněvkovského
a V. Nejedlého k Čelakovskému, Langrovi, Kalinovi, Máchovi, Erbenovi a Havlíčkovi, nýbrž až k Hálkovi a zvláště k Nerudovi, Heydukovi, Šolcovi i dále ještě. Dokonce některé jejich básně i zlidověly
zásluhou vydavatelů kramářské literatury. Dokazuje to, že zvláště česká baladistika přijala více podnětů od lidových balad a kramářské
poesie, než od umělých skladeb toho druhu z ciziny. Tento široce založený kulturně historický zjev, tak rozhodný pro rozvoj umělé tvorby
novočeské nebyl ještě našimi badateli ani zdaleka postižen ve své
úplnosti. A přece tak zřetelně dokazuje i nepřetržitost české slovesné
tradice, již osvícenský hyperkriticismus prvního vědeckého pokolení
obrozenského nejednou vědomě přezíral, spojuje literární rozvoj s
působením šlechtické společnosti jako rozhodující kulturní vrstvy, jež
však u nás s výjimkou mizivého procenta byla definitivně ztracena
pro tento úkol svým odnárodnením. Avšak již Moravan Vratislav
Monse a na sklonku svého života i Dobrovský sám počali si uvědomovat
význam prostonárodní poezie v slovesném našem vývoji.
Právě ono sblížení spisovného jazyka s lidovou tvorbou mělo své
plodné účinky v tom, že se v jazykové kultuře vytvořil přechodný útvar
mezi řečí mluvenou, nezřídka i nářečím, a vlastním spisovným jazykem. Nebylo to nikterak na újmu jazyka, n e b o ť spisovný jazyk český
se tím výrazově zjednodušil a namnoze zhutněl. N e b o ť prostonárodní
poezie svým důvěrným vztahem k zpěvu, hudbě a tanci, ale též k bohatému pokladu lidových pořekadel a přísloví mohla se odvážit jistého
rozpětí aktualisačních prostředků výrazových i v tématické komposici,
a to vyvinutým smyslem pro dramaticky výpravný spád, signalisující
spíše vrcholy dění, pro lyrické vyhrocení i zhuštěnou situační malbu
a působivé komparace mezi přírodou a lidským osudem. Tím vším
prostonárodní básnictví překročilo rámec pouhého zájmu národopisného a vymáhá si právem své zařadění do literárního dějepisu. Bylo
proto zcela přirozené, že naše obrozené básnictví se vědomě a s nadšením vrátilo k bohaté studnici prostonárodní poezie nejdříve v tak zv.
ohlasech a potom mnohem samostatněji od vystoupení pokolení májistů
a ruchovců, znovu pak v poesii Bezručově a dokonce i v moderní
poezii dvacátých a třicátých let našeho věku.
5. Je mimo jakoukoli pochybnost dalekosáhlý význam tohoto zjevu.
Jazyk a literatura staly se u nás kulturním instrumentem, jímž byla
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připravována půda pro přechod národní společnosti o d Establishmentu feudální společnosti (angl. označení původně pro privilegované
postavení anglikánské církve v Anglii, potom také určité vedoucí společenské třídy, inteligence a pod.) - k novému Establishmentu občanské
společnosti. Vskutku také demokratisace českého jazyka a literatury
byla u nás zahájena dávno před výbuchem převratných událostí evropských z konce 18. století a pak revolučního roku 1848, kdy národ ve
svých občanských vůdcích se i politicky definitivně rozhodl pro demokracii jako nej přiměřenější formu společenského řádu. Avšak bez
působení celého onoho pozadí barokní literatury a jejího tvůrčího
pendantu v prostonárodní poezii, kde se vedle tradice katolické uplatňovala i tradice husitská a českobratrská, i když pochopitelně omezenější měrou, nelze náležitě porozumět onomu rychlému rozvoji novočeské literatury a pozoruhodnému uzrání politicko-národního cítění
v době předbřeznové. I byla v tom jistá logická zákonitost, že proces
národního obrození se zrychloval a zároveň účinně demokratisoval
od oné chvíle, kdy obrozenští spisovatelé začali vědomě osvěžovat svou
tvorbu ze zdroje prostonárodní poezie, tedy z vlastních domácích kořenů. Teprve na podkladě této závažné zkušenosti byla otevřena cesta
k další intelektualisaci spisovného jazyka a pro oblast náročnějšího básnictví také další poetizaci a naše literatura mohla pak přijímat a zároveň
zpracovávat podněty pokročilejších literatur cizích. Toho si byl již plně
vědom básnicky vnímavý a v jazykovědě dost poučený žák Dobrovského, Jaroslav Puchmajer (jak víme zvláště z Tylovy novelistické reportáže o významné diskusi puchmajerovské družiny básnické z r.
1791), když se rozhodl nahradit ztracenou šlechtu vzdělanější vrstvou
občanskou, jíž stále přibývalo zásluhou většího počtu českých škol i
českých hodin na latinských školách a také zřízením stolice českého
jazyka a literatury na pražské universitě. Dokazoval tím zároveň, že
usus jazykový v českém případě není již závislý na vedoucí vrstvě
šlechtické, jak tomu bylo jinde v Evropě. To byla mobilisace občansko-demokratického Establishmentu a la longue. A bylo také v duchu
tohoto vývoje příznačně českého, že i vědomí tragického rozpoložení
národa uprostřed germanisujícího státu rakouského, jakož i odpor
proti feudální společnosti s jejím duchovním a sociálním útlakem nalezly definitivnější podobu právě tehdy, kdy revoluční události evropské dodaly novočeské literatuře jen tím více živné síly, všelidské zdůvodnění v pevné důvěře v konečné vítězství přirozených práv člověka,
jeho všestranného rozvoje i vzájemné spolupráce všech vrstev občanské společnosti k dobru národního celku, a to i při nutné diferenciaci
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zájmů. Tempo našeho národního obrození mohlo být takto v dalším
svém vývoji i zpomaleno, na př. doplňováním a rozšiřováním vlastní
základny, ano i velmi nebezpečně rušeno vlivem německé rozpínavosti,
ale základní demokratické rysy obrození nemohly být již změněny,
neboť byly podstatným výrazem svého lidového původu.
V perspektivě těchto skutečností nutně se zmenšují ony nářky a nedorozumění prvních našich vědeckých zástupců obrozenských z pokolení Pelclova a Dobrovského a tím srozumitelnějšími se stávají všechny
ony snahy regenerační, spojující starší zkostnělé generace obrozenské se
sebevědomějšími z období předbřeznového, pro něž vlastně všechny
ukul Arnold Toynbee označení nežádoucích podněcovatelů národního
sebevědomí českého, jež nakonec - za okolností zvlášť příznivých dovedlo národ k obnovení státní samostatnosti, od jednoho tisíciletí
fetále ohrožované.
Pro tento svůj ústřední význam počátky českého obrození zasluhují
důkladnějšího prozkoumání. Dosavadní práce o nich pocházejí většinou
z doby téměř před 40 až 100 lety, a po nejedné stránce zastaraly.
Proto nové prozkoumání složitého procesu obrozenského musí se
opírat nejenom o úplnější materiál, než tomu bylo dosud, ale i o důležitější využití všech pomocných věd literárních. Které zvláštní
úkoly tu čekají nové badatele, to se již vymýká z dosahu tohoto článku.

K SEDMDESÁTÝM NAROZENINÁM PROFESORA
OTAKARA VOČADLA
B.
Když přijel v létě na Shakespearovské oslavy do Stratfordu nad
Avonou, bylo těžko uvěřit, že už mu mnoho neschází do sedmdesátky. Pohyboval se jako mladík, jiskřil vtipem, přednášel učené věci
slavným shakespearologům z celého světa, debatoval, zářil radostí
ze shledání s tolika dobrými přáteli z dřívějších dob, které vždycky
dovedl zainteresovat o naši věc.
Narodil se 2. října 1895 v Klatovech, jako syn klasického filologa a polyglota a vnuk prvního profesora francoužštiny na pražské
universitě, kam byl jmenován na popud Havlíčkův. Věren rodinné
tradici filologické a badatelské, O. Vočadlo se věnoval hlavně anglistice a slavistice, ač ani jiné jazyky nezanedbával: již za první svě-
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tové války tlumočil z 5 jazyků. Studoval u profesora Zubatého, Chudoby, V. Mathesia, v Londýně pak u prof. Kera a Chamberse. Rozhodnutí mezi linguistikou a literaturou mu bylo velmi nesnadné, a i
když nakonec zvítězila literatura, jeho příspěvek anglické filologii je
velmi úctyhodný. Delší dobu strávil v Anglii na dvou "královských"
kolejích, londýnské a cambridgeské King's College, v kteréž době
vzniklo velké množství jeho článků, přednášek a rozhlasových projevů o kulturních vztazích anglo-českých. Jeho kniha V zajetí babylonském z r. 1924, v níž poukazuje na blahodárné anglické vlivy na
naše největší postavy počínaje Husem, na rozdíl od vlivů německých,
rozpoutala v čs. tisku živou debatu o naší kulturní orientaci; v téže
době zakládá v Aventinu Standard Library, jíž seznámil české čtenáře s díly žijících anglických a amerických spisovatelů. Vděčíme
mu též za podnět k založení čs. odbočky P. E. N. klubu a za Čapkovu nejlepší cestopisnou knihu, Anglické listy, n e b o ť to byl O. Vočadlo, kdo vylákal nesmělého Čapka do Anglie, kde ho seznámil s
Shawem, Wellsem a mnoha jinými význačnými osobnostmi; on to
byl, koho Čapek popisuje jako svého anděla strážného na svých
cestách po Anglii, a koho načrtl v Anglických listech jako " . . . The
Splendid View from the Top of Snowdon."
Ani Anglie mu však nestačila k bádání. Zajímal se o literaturu britských dominií a stal se znalcem literatury americké, do kteréž země
se vydal na propagační cestu. Tam přednesl přes 50 přednášek na
15 universitách. Jeho Současná literatura Spojených Států, stejně tak
jako dvousvazková Anglická literatura XX. století, se staly zdrojem
poučení odborníkům i zájemcům laickým.
Po návratu z ciziny působil 3 léta na universitě v Bratislavě, než
přešel na universitu pražskou. Za války však ho nacisté obvinili z
rusofilství a věznili v Terezíně, Osvědčimi a Buchenwaldu, kde na
štěstí unikl zavraždění, k němuž byl určen. Ani v koncentračních
táborech nezahálel: tajně vyučoval zavlečené ruské děti a s humorem
vzpomíná na byzantologickou společnost, kterou s jinými vědci a
umělci založili v Buchenwaldu a v neděli mívali "přednášky".
Po válce, ač velmi sláb, pustil se se vším elánem do práce na
universitě. Přednáškové síně míval plné, v jeho seminářích se živě
debatovalo, a i přes vysoké požadavky byl profesor Vočadlo oblíbeným examinátorem, n e b o ť jsme věděli, že je spravedlivý, lidský, nezaujatý. A ž jednou, r. 1950, jsme se ho na přednášce nedočkali. Stalinistům se stal nesmlouvavý liberál nepohodlným, a propustili našeho
nejlepšího anglistu. Ani 15 let nestačilo ještě tuto škodu pražské
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anglistice nahradit. Člověka, který prošel třemi koncentračními tábory,
však toto příkoří na duchu nezlomilo. Zabral se do práce; hlavně mu
leželo na mysli, že i přes tak pokročilou shakespearovskou tradici v
načich zemích nemáme souborného anotovaného vydání překladů děl
tohoto velkého dramatika. " T e ď se však o to postarám", psal mi profesor Vočadlo při zmínce, jak přesně a s jakou básnickou jemností
překládal Shakespeara J. V. Sládek. Bylo mu však nejdříve přečkat
stalinskou éru a teprve r. 1957 se mu podařilo prosadit svůj návrh
na vydání Sládkových překladů. Editorská práce je nevděčná a
zdlouhavá; navíc byl profesor Vočadlo ve své práci přerušován nesčetnými přednáškami, které proslovil na veřejnosti nebo v rozhlase,
a též nepříjemnostmi, které mu připravovali odpůrcové; přes to všechno dokončil toto mamutí šestisvazkové dílo za pouhých sedm let,
přesně na oslavu 400. výročí Shakespearových narozenin. Kde však
zůstal vděk národa? Teprve po roce se ozval první hlas uznání z pera
profesora Zdeňka Stříbrného. Přes to však doufáme, že nebudeme
sami, kdo našemu zasloužilému vědci vzdává hold k jeho sedmdesátce. Pane profesore, buďte nám hodně dlouho zdráv!

O LOKOMOTIVÁCH A EZOPOVI
(Dvojí pohled na sovětskou literaturu.)
Robert

Vlach

"Súčasná sovietska literatúra . . . je opat',kterakoto bolo v rokoch
po Októbrovej revolúcii, avantgardnou silou svetového literárneho
vývoja." Toto obludné tvrzení stojí v předmluvě nej aktivnějšího domácího literárního rusisty, Miroslava Drozdy, k sborové práci Súčasná
sovietska literatura I. Ruská próza (Praha, Svět Sovětů, 1963, 210 str.,
Kčs 9). Přesto nelze knihu - stejně jako druhý díl, Ruská poézia (tamtéž, 1964, 174 str., Kčs 7) odmítnout šmahem. Naopak, někdy má
čtenář dojem, že citovaná věta a mnoho dalších stejného druhu jsou
jen tak zvané lokomotivy.
"Lokomotiva" je výraz, který se ujal v ruské literární terminologii
na označení pasáží, jejichž posláním je protáhnout dílo cenzurou, případně i kritikou: několik básní, odstavců, předmluva nebo doslov,
které vyhovují nejtupějším stranickým požadavkům a vykupují autorům možnost říci své a po svém. V Drozdově případě však o lokomotivu
nejde: jeho předchozí kniha, Ruská sovětská literatura (Praha, Orbis,
1961) a rozsáhlá publicistická činnost vylučují každou iluzi.
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Čeští partajní literáti sledují ruské písemnictví a jeho politický
kontext s obdivuhodnou pečlivostí a důkladností, a to také je předností práce, které v dohledné době přibudou další dva díly. Bohužel
má tato píle i nevědecké důvody. U Drozdy přímo čiší servilností a
patolízalstvím, přízemní chytristilkou, neupřímností. S hierarchií hodnot
uvnitř ruské literatury u Drozdy se nedá polemisovat jinak, než s kýmkoli na západě; v podstatě je správná, nějaké plus nebo minus tomu
či onomu autoru už j e věcí vkusu, osobního postoje, toho navždy
neexaktního v literárních ocenách. Drozdův trik však spočívá v tom,
že představuje sovětskou literaturu absolutně, samu pro sebe, jako
sumu dokonalosti - obraz, který by se rozpadl na prach, kdyby byl
začleněn do světové souvislosti. Do světové? Proč chodit tak daleko:
jenom ve srovnání se slovanskými literaturami za hranicemi SSSR
by vyšlo na jevo, že jedině Bulhaři stojí níže než Rusové - a Bulhaři
s Albánci představují naprosté evropské dno.
Nikdo nemůže připisovat vinu za tento stav ruské literatury mladé
sovětské generaci. Nikdo jí ani neupírá talent. Nejde však o giganty,
jak Drozdova metoda insinuuje: mladí Rusové jsou avantgardou jen
a jen na pozadí stalinského pseudoklasicizmu. Z evropského stanoviska se teprve učí literární násobilce. I Drozda ví, že jinak tomu
ani být nemůže v jejich okolnostech. Nepřiznává sám jejich nedostatek kulturního zakořenění, když píše cudně o "jisté tendenci", která
způsobila, že v letech jejich formace " z edičnej politiky a zo záujmu
verejnosti boli vylúčené také zjavy, ako značná časť tvorby Dostojevského, Fet, Ťutčev, Bunin, Andrejev," že tradice samotného sovětského umění byly "celý rad rokov ochudobnené o také zjavy, ako sú
napríklad I ľ f a Petrov, Bagrickij, Jesenin, Oleša, Achmatovová, Zoščenko," že se "z dejín sovietskeho umenia a kritiky i z myslí mladšej časti verejnosti na dlhé roky stratili Mejerchoľd, Babel, Vesiolyj,
Pilňak , . . . . , atď " , že "druhí naopak boli kanonizovaní" (Gorkij,
Majakovskí j, Stanislavskij) - "akési čiatkové kulty?" A znovu lže
Drozda, když tvrdí, že strana se zasloužila o změny v umění a literatuře od roku 1953. Strana v otázkach umění a literatury zarputile
trvá na své naprosté kontrole přesně jako za Stalina, na předpisování
a celé soc-realistické veteši, a nové umění a literatura se prosazují tři kroky vpřed, dva vzad - proti ní.
Opatrnost komunistů v ČSSR a jejich snaha vyvarovat se nej menší
chybičky je přímo ezopská, i když naruby. Když Drozda píše o dílech
představitelů stalinského křídla, soc-realistů na druhou jako Kočetov,
Bubjonov ap., neváhá říci, že, ač kandidováni, nedostávají Leninské
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ceny právem, protože "prežíva v nich starý sposob písania a ,1a these,
ilustrativně chápanie literatúry prevažuje nad skutočným umeleckým
poznaním, v deji nie je núdza o lacné a sentimentálne situácie." Ale
- a to asi je vrchol: " . . . i priemerné sovietske knihy . . . pôsobia
výchovne, sú osvetovo vďačné. Preto je i náš výber titulov pre preklad zo sovietskej literatúry širší než výber z literatúr západných a
naše nároky nie sú v týchto prípadoch také vysoké." Jinými slovy,
českým a slovenským čtenářům se z výchovných důvodů vesele předkládá nadále stalinská literatura, i když nestojí za nic, protože co
kdyby to v Moskvě stalinisti přece jenom na konec vyhráli. Člověk
nikdy neví a tak je nej moudřejší ukusovat z otýpek na obou stranách
cesty, že? (Bohužel, tento názor, jakkoli ezopský, není - ani ten ne! výrazem samostatného myšlení čssl. komunistů: dospěla k němu Moskva za diskusí mezi aparátčíky a spisovateli v září 1959, pro vlastní
potřebu. Překladatelskou povinnost novostalinské literatury si uložili v Praze sami.)
Je se jeví sovětská literatura ze západní polohy? V kostce takto:
Od smrti Stalina se v ní neustále střídá "tání" a "přimrazování",
podle okolností, závislých od vnitropolitického dění a potřeb zahraniční politiky. Stalinismus bez Stalina se ukázal neudržitelným v plném
rozsahu, ale nové třídě, vytvořené za Stalina a zůstávající u moci
(jevtušenko píše o "Stalinových dědicích") jde o to, aby se z něho
zachovalo tolik, kolik stačí k udržení otěží. Stalinská teorie literatury,
socialistický realismus - eufemistické jméno pro využívání umění
stranou - zůstává v neztenčené platnosti a je prosazováno všemi prostředky kromě fyzické likvidace odchylek. Tato jediná koncese z
nutnosti však stačí, aby stále vzrůstající počet spisovatlů (a jiných
umělců) se odvažoval překračovat, v menším nebo větším stupni,
vymezenou linii. V tomto t. zv. liberárním táboře je dnes velká většina tvořivé inteligence. Zjednodušeně se mluví, podle Turgeněva, o
otcíoh a synech; ve skutečnosti však "čtvrtá generace", hlavní nositelka pokroku, nachází od počátku neocenitelnou podporu u starších
kolegů. Nejde tak o ty, kteří, jako Achmatová nebo Paustovskij, nikdy
nestáli jinde. Kolik však mladí vděčí takovému Erenburgovi, hledajícímu rehabilitaci ve vlastních očích, který ve svých pamětech jim
vrací kulturní historii a obnovuje souputnictví (souputníci: název
pro spisovatele-nekomunisty ve dvacátých létech), z něhož kdysi vyšel! Rozpomínají se na lepší minulost takový Leonov a Fedin. Cítí
se volnějšími spisovatelé, kteří nikdy nebyli ve stalinismu doma - a těch
je nepřehledná řada, počínaje Tvardovským, Berggoľcovou, Aligerovou, Panovou. I takoví Šolochov nebo Šimonov se chvílemi zapo-
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menou - a to už je co říci. Pokud jde o mladší, a ť už vyšli ze Stalinismu (např. Jevtušenko) nebo už jej na své tvůrčí kůži nepoznali,
přesvědčováním je do konservativního tábora nikdo nezíská. S druhé strany však také nikdo nevyhladí jeho stopy v jejich tvorbě - ani
radikální obrat, o němž však dodnes nemůže být ani řeči. Odvracejí
se od socialistického realismu v jeho nejhrubších formách i Stalinovi
dědici v literatuře: nový Pavel Korčagin (hrdina klasického kýče Jak
se kalila ocel) je prostě nemožný a nadešel soumrak i pro dojičky v
objetí traktoristů. Odtud však je ještě náramně daleko ke svobodě.
Nová literatura se námětově obrací k člověku, jedinci, to je její
"revolučnosť' a je v ní vydatně zakřikována. Kritický pohled je dovolen jen na nízkém společenském stupni, a pojatý konstruktivně.
Metoda: realismus, s ohledem na reální potřeby strany. Mladí zatím,
v těchto okolnostech, stačí jenom na malé záběry, krátké formy kresby, ne plátna. Jejich styl je doposud přímočarý, výřečný, ilustrativní. Jejich slovník je krutě označen léty jejich formace a nedostatkem
experimentu. Teprve pomalu, kousek po kousku, objevují ne jenom
cizí literatury, ale ruskou: z dvacátých let, ze "stříbrného věku" (první
dvě desetiletí našeho století, a dokonce devatenácté století. (Zde je
typický povzdech jednoho známějšího básníka, zcela nedávno: "Teprve
v 27 letech jsem odkryl, že Puškin je skutečně básník, veliký mistr, a
ne děkabristický bard, za jakého nám byl vydáván.")
Nej významnější jména? Především Alexander Solženicyn, zjev zcela
výjimečný. Skutečnost, že jeho dílo dostalo zvláštní politickou závažnost, nesmí být obrácena proti němu. Po čistě umělecké stránce zdrženlivostí stylu, ekonomií slova, obrácením k lidovým zdrojům jazyka, vzácným smyslem pro sourodost námětu a mluvy - Solženicyn
vytvořil v Dni Ivana Denisoviče a ve svých povídkách díla trvalé hodnoty. Daleko za ním, nedosahujíce ještě výše vedoucích souputníků
dvacátých let, ale se schopností přiblížit se jim, stojí Jurij Kazakov,
Vasilij Aksjonov, Vladimír Tendrjakov. V poezii nejdále došli Bella
Achmudulina a Andrej Vozněsenskij. Skutečné překonání stalinského
marasmu lze očekávat teprve snad v příští generaci. "Třetí revoluce",
jak ji vidí Jihoslovan Mihajlov někdy po vymření stalinských aparatčíků, není ještě v dohledu a vede k ní velmi klikatá cesta, vede-li k
ní. Dnešní mladá sovětská generace bude i v takovém případě pouze
přechodem, prvním stupněm v něm. Vydávat její úspěchy - jistě nemalé
v její nešťastné situaci - za světovou avantgardu a za vzor mnohem
sofističtější české literatuře s její úrovní za meziválečných let je víc
než lokomotiva - je to chámsky primitivní pokus klamat.
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OBNOVA ČESKOSLOVENSKÉ SOCIOLOGIE?
Ferdinand

Kolegar

Máme nyní v rukou tři čísla Sociologického
časopisu vydávaného
Akademií věd v Praze, jakož i řadu časopiseckých a novinářských
siatí a článků zabývajících se problematikou "marxistické sociologie"
v Československu. Je to melancholická četba. To, že se v Praze opět
vydává sociologický časopis a samu skutečnost, že se o sociologii zase
mluví celkem bez hněvu a vášní, jest možno radostně uvítat jako záblesk
lepších časů. Ale ti z nás, kdo pamatují, ty lepší časy zde již přece
jednou byly, nemohou se při četbě těchto dokumentů nehlubokého ponoru myšlenkového zbavit pocitu smutku nad tím, kolik drahocenných duševních statků tu bylo skutečně promarněno a kolik vývojových souvislostí a souvztažností zpřetrháno.
Jak je totiž známo, komunisté - než se po jejich únorovém puči v r.
1948 rok sešel s rokem - zrušili sociologii jako obor universitního studia
a učinili vše, aby ze sociologie se stalo "to, co se nic nazývá". V kampani, která tomuto administrativnímu opatření předcházela, nepoužívali
komunističtí anti-sociologové věcných argumentů, nýbrž nadávek a deíamací, a i na akademické půdě se uchylovali k onomu oblíbenému
způsobu polemiky, který spočívá v tom, že eskamotér rychle postaví
strašáka, kterého pak několika dobře mířenými ranami srazí na zem.
Portrét sociologie, proti kterému komunisté takto utočili, byl tedy do
značné míry její zlovolnou karikaturou. Autoři, o kterých bývá toliko
marginální zmínka v dějinách společenských theorií X I X . století (tedy
období, které na př. Talcott Parsons zve proto-sociologickým) jako o
stoupencích jednostranných směrů na př. organismických nebo anthropogeografických, byli těmito dialektiky ex professo presentováni jako
představitelé sociologie vůbec. Podařilo-li se pak z prací takového v
podstatě nesociologického deterministy jako byl dnes už zapomenutý
Vacher de la Pouge vytáhnout něj aký nedomyšlený aforismus, hned to
byl pro marxistické odborníky v citátologii "důkaz" toho, že sociologie
není ničím j iným než ospravedlněním rasismu nebo vykořisťování nebo
válek. Jiným osvědčeným zdrojem citátů, jimiž komunisté "vyřizovali"
sociologii, byla díla tak různorodých a sociologickému myšlení zcela
cizích autorů jako O. Spengler, A. Toynbee, W. Ropke, ba dokonce
Winston Churchill. Klinickou ukázkou tohoto polemického stylu byly
svého času velmi rozšiřované práce G. Aleksandrova, v nichž sociologové byli šmahem charakterisováni jako "prodejní pisálkové buržoa-
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sie", " v ě d o m í p o d v o d n í c i " , "zařikačky a kartářky buržoasie", "služky
atomovo-dolarové

demokracie"

a pod.* Netřeba podotýkat, že tento

vedoucí sovětský ideolog našel pilné a učelivé žáky a imitátory mezi
československými komunisty.
Snad nej významnějším představitelem této tendence v Československu
byl z Moskvy importovaný a proto autoritativní profesor Arnošt Kolman,
specialisuj ící se na obor matematické a symbolické logiky, který nedostatek vědomostí o sociologii, proti které se cítil povolán vehementně
útočit, nahrazoval brutální frazeológií táborového řečníka. Na jedné veřejné universitní disputaci v r. 1947 pověděl, že Lenin označil proslulého ruského sociologa Sorokina diplomovaným lokajem popovštiny, což
mu platilo jako konečný verdikt o sociologii. Tentýž pan Kolman pak
před třemi lety vedl československou delegaci dialektiků přestrojených
za sociology na 5. světový sociologický kongres ve Washingtonu, o němž
pak v Literárních

novinách

(dne 29. září 1962)

uveřejnil groteskní

článek, v němž napsal - aniž se byl slovem zmínil o sjezdovém jednání
samém - že na pláži na Long Island "Američané, kteří se tam opalovali
. . . většinou neměli lýtka" a že " p o několika dnech pobytu vycítil tu až
beznadějnou prázdnotu, b a šílenství života průměrného Američana".
Je nutno být pamětliv toho, že před pustošivým zásahem komunistické strany do československé sociologie měla sociologie v naší vědě
staré domovské právo. Zakladatel československého státu Tomáš Masaryk, ještě když byl učencem a ne presidentem, byl také zakladatelem české sociologie. Jeho první velké vědecké dílo, Sebevražda

(napsaná a ja-

ko habilitační spis předložená r. 1879 a knižně vydaná r. 1881) je sociologickou monografií par excellence a v mnohém podstatně předjímá
stejnojmennou práci Durkheimovu

(Le suicide,

1 8 9 7 ) , tedy jedno z

klasických děl moderní sociologie.
Tímto spisem, jakož i svými universitními přednáškami a mnoha
j i n ý m i o d b o r n ý m i publikacemi

(včetně neprávem opomíjené "Ruko-

věti sociologie" uveřejňované v Naší době)

řadí se Masaryk k prů-

kopníkům světové sociologie a předchází nejenom působení takových velikánů jako Durkheim a M a x Weber, ale i hlavní sociologická díla
pionýrů jako byli Ward, Gumplowicz, Tonnies a Giddings. Již touto
šťastnou okolností bylo určeno svrchovaně příznivé intelektuální klima,

*Ty nepravděpodobně znějící výrazy v uvozovkách jsou doslovné citáty
z Aleksandrovy brožury Úpadek buržoasní sociologie, vydané nakladatelstvím Orbis v r. 1948.
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jemuž se naše sociologie těšila v První republice a jež jí umožnilo
rozvij eti se až k úrovni, kterou lze bez nadsázky srovnat se sociologicky
nej vyspělejšími zeměmi západní Evropy. Marně bychom však v dosud
publikovaných číslech Sociologického časopisu hledali seriosní odkaz na
dílo Masarykovo nebo na samu existenci jiných našich velkých sociologů, jako na př. Chalupný. Zdá se, že ti, kteří v Masarykovi odhalili
agenta imperialismu, jej ještě neobjevili jako sociologa.
Neuškodí, připomeneme-li si, že komunistický odpor k sociologii
měl předchůdce v postoj i nacistů, kteří v sociologii ve vlastní zemi i v
zemích okupovaných spatřovali nepohodlného kritika diktatury a vyřadili ji z učebních osnov, z knihoven i z vědeckých ústavů. Nacisté i komunisté dali sociologii nelichotivá epitheta; těm je věda "buržoásní",
oněm to byla věda "židovská". Ale co se těmi přívlastky říká nebo dokazuje? Sociologie jest věda právě tak málo židovská jako je katolická nebo mohamedánská; ano, nikdy by si žádná disciplina nemohla
činit nárok na to být pokládána za opravdovou vědu, kdyby se uzavírala
do nějaké náboženské nebo sektářské nebo skupinové omezenosti a ohraničenosti. Pokud jde o nařčení komunistické lze říci, že sociologie byla
založena a je pěstována lidmi, kteří nejsou většinou ničeho tak vzdáleni
svým původem i svou názorovou orientací jako představy, s kterou marxistické pojmosloví spojuje termín "buržoásní". Oč totalitním režimům
ve skutečnosti jde, jest myšlenková a názorová konformita, které se nejsnáze dosahuje tam, kde není myšlenkové konkurence a kde není soutěžení filosofických škol a směrů. Poněvadž nacistický "Weltansohauung" a marxistický historický materialismus chtějí obsadit místo
sociologie v systému věd, není tedy eo ipso pro jinou, t.j. nedogmatickou, skutečně vědeckou sociologii místa.
Není důvodu popírat vliv Marxův na novodobé společenské myšlení
a určitou příbuznost sociologie a nedogmaticky pojaté marxistické analysy. Mnozí marxisté (Maix Adler, S. Warynski a j.) se pokoušeli svého
času o to, ztotožnit sociologii s historickým materialismem, prohlašujíce, že i on, jako sociologie, jest nemetafysický a že mu jde právě o
onu společenskou resp. ekonomickou podmíněnost jevů a vztahů v lidské společnosti, která je v zorném poli sociologického studia. Jest velmi
pravděpodobné, že kdyby sociologie a historický materialismus byly
úplnými mimoběžkami v prostoru, marxisté by patrně nezdůrazňovali
s takovým zaujetím vědeckou výlučnost dialektického materialismu při
studiu společenských jevů.
Jiným důležitým faktorem, který přispívá k vysvětlení mnohého ze
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stanoviska komunistů k sociologii, jest okolnost, že sociologie je důsledně objektivní věda o společnosti. Objektivní, to znamená nepředsudečná,
nepředpoj atá, žádnému politickému směru ani straně poplatná, a proto
tudíž v nejednom směru nevypočitatelná věda, která slouží pravdě, padni komu padni.
Pro každého opravdového vědce jest tento prvek nevypočitatelnosti
samozřejmou složkou průzkumu. Vědecký pokrok zajisté nespočívá v
náhodném objevu, a většina vědeckých objevů a zákonů je výsledkem
systematické a plánovité práce a akribie. Nevypočitatelnost, o které tu
mluvíme, není jen neočekávané vyvrácení nebo modifikace hypothesy
formulované na počátku vědeckého průzkumu. Nevypočitatelnost a překvapivost tkví i v objevu mnoha nových činitelů a vysvětlení, která nebyla předpokládána v původním interpretačním schématu a která se badateli zpřístupňují a ozřejmují teprve během jeho výzkumu. Tyto nepředpokládané faktory a neočekávaná vysvětlení mohou mít mnohdy
dalekosáhlý význam objevitelský, a moderní sociologická methologie
je rostoucí měrou bere v počet. To vše je v příkrém rozporu s deduktivním postupem, který je v klasickém marxismu immanentní, a marxistický sociolog, ač neodhodlá-li se k tomu býti spíše sociologem než
marxistou, neunikne této železné obruči, kterou dialektický materialismus klade kolem jeho myšlení a bádání. Toto jest dilemna, z kterého lze
vědci uniknouti pouze jednoznačnou volbou, totiž rozhodnutím pro postup vědecký, se vším jeho tápavým hledačstvím, ale též se vší tvořivostí a inventivností, v které je jeho síla a sláva. A to je zároveň též
rozhodnutí proti ideologickému zkreslování zkoumané skutečnosti a
proti tyranii apriorních pouček.
Komunistická strana, pod jejíž podezřelou záštitou se sociologie v
Československu obnovuje, toto dilemna svými příkazy a pokyny dokonce přihrocuje. V březnovém usnesení ÚV KSČ se klade důraz na
přímé stranické řízení společenských věd a ve směrodatných statích uveřejněných v Nové mysli se nadál mluví o tom, že "základem stranického
řízení sociologie je vytyčování zásadních směrů vývoje sociologie podle
potřeb strany a socialistické společnosti" a že "rozhodnutí vrcholných
orgánů strany zůstává zdrojem orientace společenských věd na základní
společenské problémy". (Nová mysl, č. 2, únor 1965 a č. 6, červen
1965).
Nelze si představit výmluvnějšího svědectví o intelektuální a občanské nezletilosti, než jaké se sociologii vystavuje v těchto a jiných stranických dokumentech. Zdá se, že komunistická strana není dosud odhodlána přiznat sociologii genuinní vědeckou autonomii a že spíše než
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tolerovat sociologii v celé její vědecké integritě a úplnosti zamýšlí užívat pouze určitých výzkumných method vypracovaných západní empirickou sociologií k tomu, aby mohla přistoupit k řešení alespoň těch nejpalčivějších problémů, s kterými ji společenský vývoj bezodkladně konfrontuje. "Marxistická sociologie" komunistického typu se nám tedy
dnes jeví jako svého druhu sociografie, z níž je vypreparováno vše, co
činí sociologii doopravdy sociologií, totiž obecná sociologická theorie
společenské struktury a společenského vývoje, jakož i řada speciálních
sociologických disciplin zkoumajících určité kategorie společenských
jevů, jako na př. jevy politické. Toto vše má být zřejmě podle plánů
komunistických dozorčích nad československou sociologií vyhraženo
dialektickému a historickému materialismu.
Podařilo se tedy v této státně aprobované sociologii Ústřednímu výboru strany a filosofickému kolegiu Akademie věd zplodit organismus
trpící částečnou paralysou. Prognosa není jednoduchá. Budiž nám všem
dovoleno doufati, že i tento křehounký organismus - nebude-li jeho vývoj přerušen - vyspěje a zesílí. Připomínám si slova amerického filosofa
Johna Deweyho: "Jakmile jednou začne člověk myslit, nikdo nemůže
zaručit jaký bude konečný resultát; lze však zaručit, že mnoho věcí
a institucí bude odsouzeno k zániku. Každý myslitel přivádí b u ď si jen
malou část zdánlivě neměnného světa do nebezpečí, a nikdo nemůže
říci, co vyvstane na jejím místě". Co zde praví Dewey o jednotlivém mysliteli platí zvýšenou měrou o systematické reflexi, kterou představuje
vědecké úsilí celého souboru kooperujících myslitelů a badatelů. Nutno
ovšem mít na paměti skutečnost, že žádná věda, a ť sebe vyvinutější,
neexistuje pouze jako struktura theorií, poznatků a method v říši idejí.
Její vývoj jest nerozlučně spjat s jejím lidským substrátem, s vědci samými. Každá generace vědců nese svůj podíl odpovědnosti za to velké
kolektivní dílo, které každou jednotlivou generaci přesahuje. Jest speciální odpovědností a posláním těch, kteří se nyní sociologii v Československu vědecky věnují, usilovati o to, aby československá sociologie
byla zase sociologií a ne jen půl-sociologií a aby mohla znovu zaujmout
své oprávněné místo v sociologii světové.
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Q U O VADIS,

BOHEMIA?

Pokus o popsání duchovní situace českého člověka a první slovo
k soustavnějšímu dialogu s domovem.
Pavel Želivan - Ladislav

Radimský

Pokračování a dokončení článku z minulého čísla.

III. Co čeká

domov od exilu

Co bude dál? Takto se dnes ptají tí, co nechtějí pasivně přihlížet k
neblahému vývoji, ti, kteří vidí kořen zla hlouběji než jen v hospodářské
soustavě a kteří touží po kladném řešení, po nových nešvejkovských
cestách, které by nevedly do starých omylů. V tomto smyslu se doma odmítá i návrat - beztak nemožný - do starých poměrů předmnichovské republiky, a to již proto, že mnoho z příčin dnešní katastrofy se v ní
zrodilo, ač tolik vynikala nad vše, co po ní přišlo. Poněvadž se doma
někdy domnívají, že si exil takového návratu příliš prostodušně žádá,
přemýšlí se v této souvislosti i o jeho úkolu.
Domov má k exilu kritický postoj. Určitý okruh lidí se domnívá, že
dnes už nelze souhlasit s vystěhováním. Tvrdí se, že lidé s jasným rozumem mají bojovat doma, na vnitřní frontě, a to všemi prostředky, které jsou jim k disposici a jsou přiměřené situaci. Odejdou-li všichni,
kteří za něco stojí, zůstane jen torzo národa, které nic nedokáže. Emigrace se uznává jen za dočasné východisko z nouze, když hrozí trestní
stíhání. Jinak je to podle mínění domova vyložená deserce. Takové případy vnitřní frontu jen demoralizují. Lidé vyslovují názor, že takoví
uprchlíci jdou za dobrým bydlem a že domov nechávají " v kaši". Všeobecný skepticismus totiž vylučuje hledisko, že by někdo bojoval za
jeho svobodu. Je dost možné, že komunistický režim takové deserce
vítá, protože se tím zbavuje nespokojenců. My venku můžeme potvrdit,
že - až na krásné výjimky - tento skepticismus je na místě. Zvláště do
Ameriky přišlo v poslední době mnoho lidí, k nimž se opravdový kulturní a politický exil rád nehlásí. Noví uprchlíci žádají všestrannou pomoc,
ale když si dobudou slušného postavení, jakoby zem se po nich slehla,
exulantských kruhů a spolků se straní, jejich úsilí nepodporují, do krajanských novin o svých zkušenostech nenapíší. Někdy jsou za rok
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"američtější" než přistěhovalci, kteří jsou v cizině dvacet nebo padesát
let. Opravdový exil by si přál, aby nebyl doma s těmito lidmi slučován.
Jinými slovy, emigraci za nynějších poměrů lze doporučovat jen tenkrát, když rozmnoží řídnoucí řady opravdových exulantů a jde-li o někoho, kdo může bojovat lépe venku než doma. To lze určit jen individuelně, od případu k případu. Platí zde to, co platí všude: dobrý člověk
a dobrý bojovník j e na svém místě doma i v cizině, oportunista a materialista je přítěží národa doma i venku.
Domov čeká od exilu předně pochopení. To znamená, že exil musí
intimně sledovat protikomunistický boj doma, na frontě politické, mravní i kulturní, aby bojovníkům neházel klacky pod nohy. Někdy i některé rozhlasy dělají různé chyby, které doma způsobují nedůvěřivost a
přílišnou opatrnost ve styku s exilem. Mnoho lidí přišlo do vězení, obyčejně pro nic za nic. Připočteme-li k tomu dlouholetou izolovanost
českého člověka, musíme dojít k názoru, že nutno hledat nové formy a
nové způsoby pro navazování a prohloubení styků mezi domácí frontou a
svobodným světem. Nutno lépe využívat především legálních možností.
Při tom třeba mít na paměti, a to se někdy z domova zdůrazňuje, že
komunisté, kteří definitivně zúčtovali s asijským režimem a hledají
novou cestu, jsou velmi cennou složkou naší společnosti. Ovšem: musí
jít o lidi, jejichž ruce nejsou potřísněny krví nevinných lidí. S těmi
žádný dialog není možný.
A nejen pochopení žádá od exilu domov. Žádá se a očekává skutečná
pomoc a posílení domácí protikomunistické fronty. Píše se nám ze
všech stran, že bez gravitace k domovu bude exilová kultura samoúčelná, odsouzená k rozplynutí ve všech národech světa a nebude očima našeho národa ve svobodném světě, bez nichž domov bude slepý. Toto vše
je mementem pro všecky naše vzdělance v zahraničí, a zvláště pro Společnost pro vědy a umění. Nikdy nesmí dojít k dvojí československé kultuře, k domácí a zahraniční, a musíme bojovat proti odstředivým tendencím v exilu, které rozpoznal i německý znalec naší kultury, profesor
Schieche. V této souvislosti poukazujeme na články s názvem " O čem
bychom měli debatovat?" v druhém a třetím čísle minulého ročníku
našich Proměn, zvláště na shrnutí celého problému ve čtyřech bodech
na stránce 44 červencového čísla v roku 1964. Exil se nesmí odcizit
domovu právě v době, kdy se domov probouzí.
Nikdy nesmíme zapomínat, že ideálním exulantem pro komunisty je
exulant domovu odcizený, asimilovaný do cizího prostředí a nestarající
se " o politiku", která je jen tehdy špinavá, když se přenechá špinavým
lidem. Exil také nemá příliš historizovat, dialog exilu s domovem se má
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týkat konkrétních otázek a toho, čím domov žije, nikoliv toho, co již
prožil a odžil.
Jakou politiku a jaký politický program čeká domov od exilu je těžko
říci, protože doma žádné zjišťování v tomto směru není možné. Nelze
ani říci bez nadsazování, že domov od exilu nějaký politický program
čeká - b y ť i jen jako podklad k debatě. Lze však říci a to velmi určitě,
že jsou předpoklady, bez jejichž splnění domov nebude brát žádný exilový program vážně. K těmto předpokladům patří tyto b o d y : skončení
dosavadních politických nesvárů mezi osobami politicky činnými a mezi
exulantskými politickými organizacemi; vybudování mravní politické
autority, na kterou je národ zvyklý i doma, která by nahradila chybějící
politickou moc a která by byla povnešena nad jakékoli podezření závislosti na komkoliv vnějším - národ i doma je syt všech zaprodanců;
tato autorita, a ť již jedné osoby nebo výboru osob, by se nesměla opírat
o politické strany předexilové, které všechny svůj b o j o svobodu a
spravedlnost doma prohrály, takže v exilu svou porážku ani přežít neměly; na předních místech politické organizace by se musila objevit i
jména osob mladých a mladších, i těch, kteří nedávno z domova odešly,
aby posílily venku protikomunistický b o j ; tento boj neměl by se opírat
jein o jednu velmoc, která v poslední době nejeví oň velký zájem, nýbrž
by se musel přizpůsobovat měnícím se mocenským poměrům ve světě
a v Evropě, takže by jeho ústředí mělo být v sídle Spojených národů s
filiálkou v sídle rodícího se evropského společenství; exilová politická
organizace by měla se dohodnout o všeobecných zásadách vnitřní politiky po osvobození země od komunismu, a to u vědomí, že žádná oposice proti stávajícímu režimu nemůže mít naději na úspěch, aniž by
měla sjednány zásady budoucího postupu ve vnitřní politice, aby je
mohla národu předložit jako alternativní program; politická organizace
musila by být složena z Čechů a Slováků, kteří se již shodli na jednotném, ale decentralizovaném Československu, v němž by příslušnost společných orgánů byla přesně určena, což by zaručilo autonomii ve všem
ostatním; politická organizace by se měla dohodnout s národy, s nimiž
sousedíme, po případě aspoň s jejich exilovými zastoupeními, a to nejen s exilovými Poláky a Maďary, nýbrž i s bonskou vládou - za předpokladu, že zruší mnichovskou dohodu; nová politická organizace by
musela si být vědoma spojitosti s kulturou a jejím významem pro politické osvobození a měla by vydávat kulturně-politický časopis, který by
byl k máni ve všech místech, kam jezdí za hranice naši lidé, a měl by
s komunistickým režimem pěstovat ostrý dialog vysoké úrovně o všech
otázkách, které zajímají naše lidi doma. Toto vše, opakujeme, není ještě
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nějakým národním programem v politické sféře, jsou to jen předpoklady, aby naši lidé doma a naše domácí protikomunistická fronta politický
a kulturní exil brala vážně a uznalo se obecně, že exil splnil svůj historický úkol. Při tom je nutno si stále uvědomovat i při své exilové práci,
že jsme v minulosti v první republice byli kulturně i politicky málo
neodvislí a příliš jsme se dívali na cizí vzory. Naše budoucí kultura i
politika, včetně naší ústavy, se musí vybudovat zvnitřku našich dějin a
našich duší, což samozřejmě vyžaduje zocelení osobností a spoustu myšlenkové práce, na kterou patrně - bohužel a bohudík - máme ještě
dost času.
To všecko jsou cesty a cestičky k budoucímu národnímu programu,
který je něco konkrétního. Dívejme se do budoucnosti, ale dejrtie se
učit minulostí. Když nešťastné události kolem roku 1848 udusily politické naděje Čechů tak, jako j e udusila udušená maďarská revoluce,
když se tehdy národ začal rozkládat oportunismem a indiferentismem
politickým, kulturním, mravním a náboženským - tak jako se to děje
dnes doma i venku -, přišli čeští vzdělanci v čele s Palackým a Riegrem
a českými spisovateli s mnoha ideami, aby národ z mdlob a spánku
probudili, aby nicnedělání změnili v činy, proti nimž ani Rakousko nemohlo nic namítat. Myslíme si na stavbu Národního divadla, na založení
Sokola, Ústřední matice školské, myslíme na ideál druhé university,
obecného a tajného hlasovacího práva atd., atd., což vše později vyústilo
k slavnému 28. Říjnu, který by byl bez této přípravy nemyslitelný. I
dnes je podobná příprava možná a nutná. Nevylučujeme, že již dnes
začala v rodinách, v malých kroužcích, v malých časopisech a v malých
divadlech. V domácích i exilových - hranice mezi domovem a exilem
musí padnout. V této mravenčí práci se musí pokračovat - jinak se
neudržíme na našem nebezpečném místě Evropy a světa, na místě přece
však tak krásném.

IV. K posledním

kořenům

české

nemoci.

Často slyšíme, když se mluví o kulturní a duchovní situaci domova,
že český národ stůně, trpí duševní leukemií, únavou, netečností a neschopností se radovat a doufat . . . Nemocný, neexistující, nalomený,
desorientovaný národ.
Nemyslíme jen na rozvracející se a stále narušovanou rovnováhu v
přírodě, na zanedbané pole, na zpustošené lesy, na znečištěné a otrávené vody. Pustnoucí příroda je jen symbolem postupující pouště na
duchovní rovině.
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Nemyslíme ani na narušené zdraví českého človeka, na stoupající nebezpečí rakovinových nádorů, na zvýšený počet nervových nemocí. Psychologický rozvrat citové a pudové vrstvy v lidské osobnosti se projevuje pocitem samoty, neschopností sdělovat se a své myšlenky, v útočnosti, podrážděnosti, v zhrubnutí slova a postojů, v promiskuitě mravů
a - snad nejvíc v nevůli k životu, v nevůli k dětem a k přirozenému
biologickému rozvoji národa.
To vše jsou smutné a trapné zjevy, které se vyskytují na těle a na
duši českého národa - a nejen na nich. Zdá se, že rozvrácení přírody,
narušení tělesného zdraví,zmatek citového a instinktivního života patří
už jaksi do naší pomoderní společnosti. Snad se projevují u nás ostřej i a dravěji.
Hlavní otázka je však tato: jak je to s duchovním rozměrem českéh o člověka? (Cf. R. Guardini, Die Macht str. 82-3). Je český člověk ve
svém duchu doposud zdravý? Může vůbec duch onemocnět?
Člověk nežije jen samým chlebem. Iv plnému lidskému životu nestačí
jen dobrá fysiologie, výborné a lačné smysly, pružná a bohatá fantasie.
V západní kulturní tradici, která jde od Platóna a kterou prohloubil a
rozšířil na základě křesťanských hodnot sv. Augustin a Tomáš, až
dodnes, až po Maritaina, Guardiniho, Sedlmayra, Dawsona, Sorokina,
Toynbeeho, Kahlera a jiné, shodujeme se na tom, že zdravý život ducha
tkví v jeho činném dialogu a tvořivém styku s hodnotami: s pravdou,
dobrem, s krásou a posvátnem. Lidský duch roste, sílí, raduje se a obohacuje se v poznávání, ve spravedlnosti a v lásce, v náboženské zkušenosti a v uměleckém zážitku.
Co se stane, ptáme se s Guardinim, naruší-li se sama možnost činného
dialogu, zhroutí-li se vztah ducha k těmto základním přesažným hodnotám? Duch onemocní. Nemoc to není jen občasné klopýtnutí, přechodná indispozice a únava - nemoc to je stav. I zdravý duch může klesnout, zavrávorat, zmýlit se, zalhat, šlápnout na spravedlnost a ponížit
bratra, bouřit se proti Bohu a jeho řádu. Je těžko a priori stanovit, kolikrát se musí tyto hříchy ducha opakovat, aby jej oslepily, vyčerpaly jeho schopnost vrátit se do své rovnováhy a udusily jeho schopnost otevírat se k pravdě, toužit po dobru, zápasit o své místo ve vesmíru před
Bohem a s Bohem. Zdá se však, že k tragické existenciální situaci člověka patří nejen jeho stálá možnost selhat a zhřešit, nýbrž téžN skutečná,
velmi skutečná možnost onemocnět na duchu. Můžeme dokonce popsat
a určit neklamné symtomy duchovního onemocnění. Lidský duch je
skutečně nemocný, ztratí-li pravda pro něj jakýkoliv význam a smysl
a jestliže na místo spravedlnosti a dobra si postaví jako svůj cíl užiteč-
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nost a úspěch. Na poli náboženském není ani tolik nemocí bloudění a
tápání, hledání a pochybování - jako spíše apatie a naprostá lhostejnost
k náboženským hodnotám. Náboženský řád je pokládán duchovně nemocným člověkem za životně nezajímavý, beze smyslu pro reální a
konkrétní zápasy člověka na zemi.
Zde nepomůže jen chléb, větší blahobyt, lacinější zboží, ba ani lepší
lékařství a dokonalejší psychoanalytická terapie, ani návrat k přírodě,
k střídmosti, kázni . . . Třeba sestoupit hlouběji až na dno a ke kořenům lidské osobnosti, až k její duchovní podstatě. A jediná terapie, která platí, je obrácení se k hodnotám. "Paenitentiam agite" - metanoia,
proměna a změna mentality a ducha.
Nemůžeme se neptat, co znamená pro zdraví ducha 18 let duchovního
útlaku a nátlaku, znásilňování a boření. Je dobré a nutné sledovat hospodářský, politický a kulturní vývoj našeho lidu; je dobré vidět a znát
jeho biologické a duševní nálady; ale je snad nej důležitější sledovat
krok za krokem jeho duchovní onemocnění, jeho "vacuum spirituále".
Proto naše pozornost se musí snažit vytušit a najít ony osoby, skupiny
a ona kulturní místa, na nichž se hlásí možnost obnovy, duchovního
obrození, přerodu, skutečného obrácení ve smyslu "metanoia."

O JEDEN BOD NÁRODNÍHO PROGRAMU
Jiří Kola ja
Nedávno jsem četl malou poznámku Ladislava Radimského o tom, jak
lidé přicházející z Československa se jeví bez představy společného národního cíle, bez národního programu. Jestliže národ je charakterisován určitým kolektivním cílem, společnou představou, která vede jeho
národní činnost, uvažuje Radimský, pak vlastně lid v dnešním Československu se nejeví jako národ.
Chtěl bych v tomto krátkém eseji probrat jeden b o d možného národního programu. Podle mého názoru národní program se nedá redukovat jen na jeden hlavní pojem, nýbrž se lépe dá vystihnout pluralitou
cílů, více méně snad hierarchicky organisovaných, a více méně měnící
svůj hierarchický řád podle měnící se situace.
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V našich dějinách diskuse o národním cíli, o národní povaze, o smyslu národních dějin jistě nebyly řídké. Snad je to dáno tím, že během
posledních stopadesáti let jsme vícekrát byli spíš diváky, než rozhodujícími činiteli, určujícími spád dějinných událostí ve střední Evropě.
Rozhodně však problém národnosti a národa byl jeden z našich hlavních problémů. Měl-li bych na příklad charakterisovat československou
sociologii, řekl bych, že od roku 1918 až do 1940 sociologický problém
národa přitahoval nezvykle velkou pozornost, rozhodně větší, než na
příklad v sociologii francouzské či americké. Snad problém smyslu národních dějin a la Palacký či Masaryk, byl poblém 19 století. V dvacátém století problém "národního charakteru" přinesl práce Mahenovu,
Chalupného, Rádla, Krofty, Chorváta, Garaje, Kovárny a jiných; v
exilu pak esej Kolárův a úvahy Radimského a p., a nedávno v brněnském Hostu do domu i Mirko Nováka. Sem patří ovšem také studie
cizinců o nás, jako Američanů Davida Rodnicka či Margaret Meadové.
Zatím co problém smyslu dějin je zřejmě mimo hranice vědy, problém
národního charakteru či povahy se dá vědecky zkoumat, třebaže sám pojem, jak se doposavad užíval, byl hodně neurčitý. Ze sociologického stanoviska problém se jeví jako studium hodnot, které převyšují v kultuře
určité společnosti. Doposavad se však problém většinou studoval tak,
že autoři presentovali určité struktury hodnot, které domněle dominovaly v národní kultuře, na základě více méně své impresionistické zkušenosti. Je nepochybné, že takové poznatky jsou cenné, ale je také nepochybné, že mají hodnotu jen hypotéz. Stejně tak na příklad, když
reportér londýnských Times charakterisuje kopanou čs. národního mužstva jako velkou sebekontrolu, je to zajímavá zpráva, kterou by však
bylo třeba zkoumat také v j iných čs. institucích. Předpokládáme-li totiž,
že kultura společnosti vykazuje určitý řád, pak hodnota sebekontroly by
se měla projevit také ve školství, v rodině, v politickém chování atd.
Pokud vím, nemáme žádné takové sociologické studie o české a slovenské národní povaze. Dalo by se ovšem namítnout, že máme studie na
příklad literatury a j iných symbolických produktů, v kterých se hodnoty
národní kultury realisují. To je ovšem pravda; je to však řád ideální,
a ne řád, mohu-li tak říci, praktikovaný.
Účelem tohoto článku však není psát o smyslu národních dějin či národní povaze. Chtěl bych se zmínit jen o jednom bodu národního programu. Jak termín naznačuje, propram je zřejmě něco konkrétnějšího
a specifičtějšího, než na příklad smysl národních dějin. Tím, že píši jen
o jednom bodu národního programu, zdůrazňuji zároveň, že těch bodů
je víc, a že podle určitých situačně-historických kontextů jejich významnost se může měnit.
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Jde o náš poměr k Polákům a k Polsku. Shodou okolností, které snad
nejsou jen náhodné, v poslední době se začala debata o našem poměru
k severnímu sousedu nejen doma, nýbrž í za hranicemi. Četli jsme o
schůzce polských redaktorů vedených Rakowskim z varšavské Politiky
s československými kolegy v Praze, aby se diskutovalo o stereotypech,
které o sobě navzájem máme. Za krátký čas podobná schůzka se konala
v Paříži mezi redakcí polských Polemik a naším Svědectvím;
v 1964
vyšla obsáhlá studie pod redakcí Josefa Macůrka, Češi a Poláci v minulosti, a v Bratislavě kniha Poliaci a my.
Macůrkoiva kniha probírá styky až do konce 17. století. Druhý díl,
který ještě nebyl publikován, pojme historii od třicetileté války až do
našich dnů. Díváme-li se na poměr s Poláky v rytmu staletí, je zajimavé zjistit, kolikrát do Bílé Hory se opakovaly pokusy o vytvoření jednotného politického celku, kolikrát se to povedlo i nepovedlo. Nejen
tedy Velkomoravská říše, nýbrž i říše Boleslawa Chrabrého na počátku
našeho milénia; pak česká iniciativa na přelomu 13. a 14. věku, a polské
pokusy na přelomul5. a 16. století. Macůrkovo kolegium pokládá rok
1526, t.j. příchod Habsburgů, za počátek konce tohoto úsilí. Jako kdyby se společný historický rytmus začal přetrhávat. Zajímavé je, že i
Poláci od počátku 17. století, tedy od údobí Bílé Hory, také začínali
ustupovat krok po kroku na východě. V polské historii se dají zhruba
identifikovat dvě fáze, piastowská a jagellovská. Jestliže Piastowci
byli víc geograficky a politicky zaangažováni na západě, přibližně
tam, kde dnes běží hranice na Odře a Nise, Jagellovci pohnuli
Polsko vůči východu, dál od nás. Ten historický fakt, že Polsko
se před dvaceti léty znovu vrátilo k Odře a Nise, znamená, že Polsko
se vrátilo k piastowské fási své historie, která je nám bližší historicky,
geograficky i jinak. Myslím, že tento radikální zvrat v polské historii
snad nebyl námi za hranicemi doceněn a doslova zažit. Snad je to dáno
i tím, že každý exil žije převážně v minulosti.
Vraťme se ale k onomu široce pojatému historickému rytmu: zdá se,
že v našem století rytmus Poláků a Čechů a Slováků začíná se znovu přibližovat. Se stanoviska stoletých změn, skutečnost, že Polsko či Československo určité změny pociťovaly o rok či dva později či dřív, je bezvýznamná. Ovšem jsou významná fakta jako Mnichov, a i to, že fašistické Slovensko pochodovalo proti Polsku. S naší strany se však často
zapomíná, že v době konfliktu mezi Sověty a Polskem, vrcholícími pod
Varšavou v 1919-1921, čs. železnice nedokázaly dopravit do Polska
francouzskou výzbroj, a že náš krok v Těšínsku se dál právě v době,
kdy Polsko bylo zaměstnáno východním konfliktem.
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Změny posledních dvaceti let jistě byly radikálnější v Polsku, než u
nás. Bylo to nejen prudké prostorové vržení na západ, nýbrž i změna
sociální struktury. Profesor Rose jednou napsal, že mezi polskými a československými vedoucími v údobí mezi oběma světovými válkami nebylo osobního přátelství. Jistě se psalo již hodně o vlivu šlechty na polskou inteligenci a o demokratismu české inteligence, o českém husitismu
a polském katolicismu atd. A č to se jistě odráží v exilových vztazích
mezi námi a Poláky, Polsko samo dnes je jiné, podobnější sociální
struktuře dnešního Československa. S tím je svázán i fakt prudké industrializace Polska, skutečnost, že hlavně Poláci z rolnického východu
se usídlili na průmyslovém západě atd. Komunistické diktatury jsou přechodné, ale sociální struktury společnosti zůstávají, ty se tak rychle přes
noc nemění. Tím významnější jsou potom tato fakta: Vezmeme-li obyvatelstvo v městech nad deset tisíc, pak Polsko je dnes dokonce poměrně
víc urbanisované, než Československo.
Ačkoliv sociální struktura se změnila, zdá se, že stereotypní představy
Poláků o nás - a nás o nich - se prozatím mnoho nezměnily. Toto tvrzení
je ovšem problematické,stej ně jako jsou problematická tvrzení o národní povaze. Víme však z jiných studií, že hodnoty i falešné představy,
které společnosti mají, přežívají déle než změny sociální struktury. Za
určitých okolností, hodnoty dokonce se mohou zpevnit pod tlakem změn
sociální struktury, jestliže změny nejsou přijímány více méně dobrovolně.
Tím se tedy dostávám k onomu jednomu bodu národního programu.
]\a rozdíl o d koncepcí, které jsou panevropské, koncepce "předně s Poláky", je jistě víc limitována. Je limitována, a navíc je zabarvena dnes
dost diskreditovaným pojmem slovanství. Ale myslím, že by bylo přehnané a nepřirozené přehlížet fakta jazykových a jiných vazebných podobností, které jsou mezi Poláky, Čechy a Slováky. Bylo by to něco tak
nepřirozeného, jako na příklad když dnes Dr. Kirschbaum v kalendáři
krajanské Jednoty proklamuje jako nej větší cíl svého životního úsilí boj
proti Čechům. Myslím, že cesta do Evropy vede pro nás nejen jednotou
mezi Slováky a Čechy, kteří mají podle polského antropologa Jana Czekanowského 96% slov společných, nýbrž i s Poláky, s kterými čeština
má podle téhož autora 33% společných termínů. Kniha Macůrkova kolektivu krásně také ukazuje, jak až do nešťastného příchodu Habsburků v Slezsku - a to v dolním Slezsku kolem Vratislavi, - český etnický
živel se prolínal s polským, jak přechod jednoho do druhého byl pozvolný. V třetím čísle Sociologického
časopisu, který teď u nás doma začal
vycházet, je dlouhá zpráva o konferenci o národnostní otázce, organiso-
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vané Slezským ústavem v Opavě. Navštíven přirozeně také Poláky, sjezd
nakonec vyzněl ve smyslu polsko-československé vzájemnosti. Slezsko
tedy víc spojovalo než dělilo. Je prostě rozumné zdůrazňovat to, co nás
spojuje, než co nás dělí. Je nejen historický ale i pathetický fakt, že Poláci, Češi a Slováci, kteří čítají dohromady dnes ve Střední Evropě téměř 46 milionů lidí, ve své historii vždy úspěšněji rozluštili různé
problémy, jestliže se mohli o sebe opřít, vzájemně se podpořit, vytvořit
určité solidární postoje, které získávají význam hodnot. Politické formace a smlouvy, to se mění a přizpůsobuje dynamice situací. Hodnoty jsou
stálejší, ty se tak rychle nemění, jsou víc vázány na ten rytmus století.
Exil má velmi malý vliv jako politický činitel. Větší vliv, pro budoucí generace, můžeme mít, kdybychom podtrhli důležitou hodnotu
spolupráce s Poláky. V tomto nám nikdo nebrání, v Americe nás dokonce v různých výzkumných projektech dávají stejně dohromady. I
když někdo nemůže dobře překonat ony sentimentálně negativní zážitky, aspoň rozum - domněle také jedna hlavně česká národní hodnota,
rationalismus - by nás měl vést k tomuto cíli.

TAJEMSTVÍ ATOMU
Joža

Procházka

Ve svém prometheovském úsilí poodhrnout roušku tajemství, halícího před jeho zvědavým okem záhadu stvoření, narazil člověk na dvě
hranice ležící v opačném směru. Jedna ho dělí od tajemství mikrokosmu
atomu příliš delikátního pro lidskou omezenou pozorovací schopnost,
druhá od záhady makrokosmu vesmíru příliš nesmírného pro lidské
nedostatečné pojetí. Člověk ptající se: kdo jsem? odkud přicházím?
co je mým účelem? tak bojuje na dvou frontách a přesto, že si není
jist, že ve svém zápase o poznání dosáhne kdy úplného vítězství, pronikl
hluboko do terénu neznáma dvěma úspěšnými manévry, jejichž jména
jsou teorie relativity a teorie kvanta. Teorie relativity vysvětluje elekrodynamiku pohybujících se těles. Obrací se k makrokosmu, vesmíru. Jejím otcem byl Dr. A. Einstein. Teorie kvanta se zabývá mikrokosmem,
atomem. Jejím otcem byl Max Plaňek, universitní profesor teoretické
fysiky v Berlíně. Dr. Einstein byl současně pěstounem teorie kvanta,
adoptovav dítě, které bylo téměř zapomenuto svým vlastním otcem p r o
svou ohyzdnou nekonformitu se sakrosanktním světem klasické fysiky.
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Dr. Einstein provedl křehké ditě úskalími jeho nelegitimního dětství a
zasloužil se nemálo o jeho vyspění v domýšlivého jinocha a uzrání ve
umoudřele skromného muže. Dr. Plaňek objevil, že světlo, které klasická
fysika pokládala za vlny, se skládá z částic, které nazval kvanta, jež dala
jméno jeho teorii. Dr. Einstein nazýval tyto částice fotony, jménem,
které se ujalo lépe než jejich Planckova verse. Ale, bylo-li tak světlo
pojednou atomisováno, nepřestalo přece být vlnou. Záření j e od okamžiku Planckova geniálního objevu jako dítě se dvěma matkami. Svým
dualistickým životem je mementem neblahého rozporu skrytého někde
v základech západní vědy.
Atom si nedal vyrvat úplně své tajemství a fysik stojí před ním
bezradně, přiznávaje své fiasko Heisenbergovým zákonem neurčitelnosti
(indeterminacy). Věda, až dosud triumfálně sebevědomá nad svými závratnými úspěchy, pojednou zkoprněla. Sestárla a zmoudřela. Objevila,
že neurčitelnost procesů v atomu a jeho podstaty není symptonem nevyspělosti vědy, nýbrž svrchovanou hranicí přírody. Předpokládejme, že
by vědec měl k disposici drobnohled, který by zvětšoval stobilionkrát dostatečně, aby se částečka velikosti elektronu stala viditelnou. Své pozorování elektronu tímto pomyslným mikroskopem by nemohl provádět
při obyčejném světle, neboť elektron je menší než světelné vlny a byl
by jimi úplně zacloněn. Musil by tudíž užít osvětlení, které má velmi
krátké vlny. Ani paprsky X se nehodí k tomuto účelu. Musil by sáhnout
k radiovým vysokofrekventním paprskům gama. Ale ty mají tak silnou
energii, že při svém dopadu rozvíří elektrony jako závan vichřice. Při
jejich neustálém bombardování paprsky gama by nebylo nikdy možno
určit současně jejich posici a jejich rychlost.
Heisenbergův princip neurčitelnosti se nevztahuje jen na stanovení
posice a rychlosti elektronu. I sama podstata elektronu je jím zahalena
v neproniknutelnou mlhu. Vysvětleme především, že podle teorie kvanta
elektron, tato částice par excellence, je, stejně jako foton světla, vlnou
i částicí současně. Takové tvrzení se zdá stejně paradoxálním jako
by bylo v doméně klasické fysiky konstatování, že předmět je současně
černý i bílý. Ale ve světě kvanta nás paradox nesmí vyvést z rovnováhy.
V něm následek může předcházet příčině a elektron se může pohybovat
směrem do své minulosti, jak dokázal americký fysik Feynman, který
provedl směle novou formulaci kvantitativní fysiky. Ale jaká je tedy
podstata elektronu? Elektron je, říká kvantitativní fysik, chlapík všudypřítomný, nejsoucí ve skutečnosti nikde, švihák mnoha osobností, z
nichž žádná mu nenáleží doopravdy. Je jako třpytivá tříšť jasu vlnícího
se moře, bičovaného slunečním světlem, vypůjčená a okamžitě vrácená
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celému vesmíru. Představme si, že máme před sebou dva elektrony, na
jedné strane elektron A, na druhé elektron B. Ve zlomku vteřiny elektron
A je elektronem A už jen z šedesáti procent. Jeho zbývajících čtyřicet
procent jsou elektronem B. Obdobná změna se stala s elektronem B,
který je nyní také jen z šedesáti procent původním elektronem B a jeho
zbytek je elektron A s první strany. A hned v zápětí nato je na první
straně elektron B a elektron A je na straně druhé. Jakým fantastickým
tetelením své podstaty se jeví vesmír očima kvantitativní fysiky! Je to
rytmická záměna totožností elektronů. Elektrony však nezaměňují svá
místa vzájemným přeskakováním prostoru mezi sebou. Takové vysvětlení by bylo příliš jednoduché, nedůstojné kalibru kvantitativní fysiky.
Namísto toho si musíme představit mezi nimi nepřetržitý příliv a odliv
jejich individualit. "Je to neobyčejný pocit," napsal B. Hoffmann o
tomto podivném obrazu vesmíru nakresleném kvantitativní fysikou ve
své knize The strange story of the Quantum, "pocit, který nahání posvátnou hrůzu, že ty a já si podle toho rytmicky vyměňujeme částečky
vzájemně mezi sebou a se zemí a se zvířaty na zemi, se sluncem, s měsícem a s hvězdami až do nejvzdálenějších galaxí."
Takový je svět kvanta. V něm se objevují fotony a elektrony a mizí
opět v ničem, vzdorujíce tak nekompromisnímu zákonu zachování hmoty a energie, tomuto pilíři klasické fysiky. Tyto tak zvané "účinné" částice nejsou trvalé, nýbrž vznikají a zanikají. V předkvantitativní fysice
byly nemyslitelné. I ve fysice kvanta mohou existovat jen díky Heisenbergově principu neurčitelnosti. Ale existují skutečně. Elektron ve vakuu vykouzlí okamžitě magickou mocí z prázdna účinné fotony, elektrony a positrony.
Ale bylo by nesprávné dojít k závěru, že Heisenbergova neurčitelnost je překážka, která činí ze závěrů fysika o elektronu pouhé nespolehlivé dohady. Třebaže věda skromně přiznává svou bezmocnost
předvídat přesné chování jednotlivých elektronů, fotonů či jiných základních částic, je přesto schopna určit s dokonalou sebedůvěrou, jak
si bude počínat velké množství takových jednotek.
Teorie relativity a teorie kvanta, tito dva rebelové počátku dvacátého
století, byli přirozenými spojenci ve svém b o j i s klasickou fysikou.
Přesto, že spolu vedli k nejpronikavějšímu pokroku v expansi lidského
vědění, tito dva společníci smělé vzpoury nemluví stejným jazykem.
Představujíce dva nej významnější úspěchy v lidském vědeckém úsilí, těší se ze svého zaslouženého vítězství jako dva sokové. Jejich základní
rozpor bude vyřešen, až obě budou překonány ještě úspěšnější teorií,
která nahradí naše nynější těžce nabyté představy o prostoru, času.
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hmotě, záření a kausalitě. Podle kvantitativní fysiky není základem
vesmíru prostor a čas, ale základní částice hmoty a energie. Elektrony
a ostatní základní jednotky vesmíru předcházejí prostoru a času a přesahují jejich koncept. Neexistují v prostoru a času, prostor a čas existují k vůli nim, n e b o ť své koncepty prostoru a času budujeme z elektronů a fotonů. Teorie relativity musí nutně pokládat prostor a čas za základní jednotky, n e b o ť je teorií pole. Teorie kvanta se naproti tomu staví proti konceptu prostoru a času, přes svou dočasnou neschopnost
emancipovat se z jejich tyranie. A přece v obou je mnoho pravdy a žádná z nich nemůže podlehnout úplně druhé. Co z nich přežije, je dnes
těžko říci. Víme jen, že zatím i vlny i částice i kausalita i prostor i čas
byly podminovány.
Úspěchy jaderní fysiky se dočkaly svého uplatnění v neblahé atomové pumě. Člověk nahlédl do tajemství stvoření a zahlédl tam svou vlastní záhubu. Nezahlédl ji pouze, pracuje horečně na jejím přiblížení. Čeká s prstem na knoflíku, který ji rozpoutá. Pokládaje své svrchované
vědění za prostředek obrany proti nepříteli či nástroj jeho peremptivního zničení, počal taj iti výsledky svého vědeckého výzkumu. A tak
věda, která byla před jaderným věkem svobodnou, veřejnou, vlastnictvím celého lidstva, se stala pojednou okultní magií, neplodným kněžstvím, jež sděluje svá tajemství pouze vyvoleným zasvěcencům, kteří
se zaváží slibem věčného mlčení.
Tak se dostala západní věda do podivného paralelismu s posvátnou
vědou východu, yogou. Zatím co západní člověk podrobil svému pronikavému výzkumu hmotu a dospěl v něm k tajemství lidské záhuby,
východní člověk se věnoval výzkumu mysli a pronikl hluboko k záhadě
stvoření umělou materialisací předmětů. I on nahlédl hluboko v tajemství, i on zahlédl číhající zlo, možnost zneužití příšerných sil mysli.
Y o g i svěřuje z toho důvodu svá tajemství jen zdráhavě, vyvolenému čélovi, dbaje toho, aby j e h o charakter byl v souladu se záludností tajemství, které může otevřít brány k nesmírnému zlu.
Ale paralelismus západní vědy a východní yogy nekončí tímto strachem před zneužitím objevených tajemství. Připomeňme, jak kvantitativní fysika objevila, že základní částice hmoty ve vesmíru jsou v neustálém vzájemném působení. Yogi v transu vidí svou jednotu s Bohem
a s celým vesmírem. Není to tatáž jednota, kterou ve vesmíru objevil
fysik? Y o g i v transu vidí celý hmotný svět, celý vesmír jako delikátní
zářící fluidum. Pro něho podstata vesmíru je světlo. Pro něho není rozdílu mezi světelnými paprsky, z nichž se skládá voda a světelnými paprsky, z nichž se skládá země. Není to jeho vnitřním okem odkrytý

42

obraz fysického světa, v němž podle theorie relativity hmota není nic
jiného než kondensované záření? Y o g i vysvětluje materialisaci shlukováním volných atomů vesmíru. Kvantitativní fysika potvrzuje existenci
volných jednotek ve vesmíru a nazývá je " ú č i n n é " částice. Tyto jednotky vzdorují zákonu zachování hmoty a energie, ale jen na krátkou dobu.
I materialisace yogiho j e dočasná. Dovede držet jen krátkou dobu pohromadě vytvořené předměty, které se nakonec rozplývaj í v nic, z něhož
byly vytvořeny.
Západ a východ nejsou doopravdy paralelami. Jsou spíše doplňky.
Oba světy se snaží obnažit tajemství podstaty světa. K a ž d ý jde svou
cestou. Ale tak, jako na západě další úžasný pokrok ve vědění spočívá
ve sladění dvou vrcholných teorií, relativity a kvanta, v jednu jedinou teorii, tak v symbiose západního výzkumu hmoty a východního
výzkumu mysli je, možná, skryt klíč k ohromnému průlomu do vědění,
jemuž nebylo dosud nikdy rovno v historii lidstva.

V trójskej vojne kráľ Odyseus obvinil Palamidesa zo zrady. Poštval
proti nemu Grékov a nepomohli nijaké zásluhy, verné služby alebo hrdinské činy. Odsúdili ho a ukameňovali. Ale pred smrťou vyhlásil: "Ó, pravda,
ako ťa ľutujem! Zomrela si skôr ako ja!"
Pravdu nemožno zabiť. Možno ju len načas ohlušiť . . .
IMRE FOHBÁTH, Kultúrny život č. 46 z 2. novembra 1965
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Rozhovory a polemiky
OSUD KRAJANSKÝCH SKUPIN V USA?
Pohled retrospektivní
Úvaha pana kolegy Buška o osudu krajanů v US a k ní připojené poznámky kolegy Radimského v čísle 3 druhého ročníku Proměn připomněly
mi obraz vídaný v mládí: plačící Čechie korunovaná trním, želící své
vadnoucí odnože. Měli jsme těchto truchlivých zkušeností mnoho od 9.
století, společně s podunajskými i s polabskými Slovany. Poněvadž Slované dopláceli na vyšší agresivnost sousedů, nabízí se samovolně vnější
činitelé jako příčiny "vadnutí odnoží".
Je tomu také tak v US? Bylo by toto nejjednodušší odůvodnění. Leč
i v Evropě Masaryk viděl potíže jinde, když s rodinou navštívil turistickou chatu na Boru v Průších a dcera Olga našla v pamětní knize
českou stížnost: " 0 hory, hory,
špatně na stráži jste stály . . .
tu na její žádost, aby připsal "také něco", učinil tak:
"iNe hory, hory,
ale naši se těch Prajsů báli!"
(Tak vypravují Ivan Herben a Josef Mach v historkách o TGM.)
Myslím, že měl TGM v tomto1 posudku mnoho pravdy a byili jsme velmi
vini, že jsme tolik lidí vyváželi za hranice, zatím co jsme je měli vklínit
d o Sudet především. M a m ě si však lámu hlavu vyvzpomenout si, zdali
jako president nějak konkrétně přetlumočil výše uvedený verš v praktickou reformu.
Zdá se mi, že i v US měli bychom především zpytovat vlastní své
svědomí. Nalezli bychom tam mnohý stín, který by se hodil jako doklad
kapitoly Dra. Radimského: "O naší hospodářské závisti a sociální nenávisti" (Rub a líc našeho nárotíního programu, Křest'. Akademie, Řím, 1959).
Je tu mnoho nepřejícnosti a málo spolupráce mezi imigranty staršími i
mladšími. Starší neradi vidí, že nově přišli nezačínají lopatou a motykou. Mladí střeží se doporučit nově přišlého do svého podniku z obavy,
že by to ohrozilo jejich posici. Tyto stížnosti jsem slyšel v Kanadě i v
US. Jsou tu také nezávislé instituce i jednotlivci podporující nové příchozí. Leč i starší usedlíci leckdy by potřebovali vzájemné pomoci. Užší
spolupráce všech by jistě posílila život krajanských skupin, jak to vidíme u skupin židovských a baltických.
S hlediska československé kolonie v US dlužno uvážit pracovní soutěžení,
které rozptýlilo kolonii newyorskou a teď dělá nápor na kolonii chicagskou, jak to již Tomáš Čapek ve své studii těchto otázek naznačil před
30 lety. Když jsem ho navštívil r. 1929 v jeho manhatanské tvrzi "Bank
of Europe", byl úplný pesimista o uchování čsl. tradice v US. To je
chmurná historie všech národních skupin v US. Pro Evropu je nesmírně
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žalostnou zkušeností vidět, jak děti imigrantů tíhnou ke konformitě a nezadržitelně jsou absorbovány americkým "Melting pot". Pozoroval jsem to
na státní koleji v Allbany na Francouzích, Italech, Řecích, Němcích, P o lácích a Španělích, Co nejvíce bolí, je snadnost, s jakou se evropský
imigrant zbavuje část po části evropské kultury, která svou spirituální
hodnotou stojí výše než zdejší průměr. Ovšem cesta s výše dolů je vždy
lákavá a snazší. Ale je to tragika ne zisk kultury a spirituálna. Tento
spád dolů působí tu na všecky evropské skupiny stejně. Proto US nemá
mnoho kulturních zisků z imigrantů, vinou své vlastní slepoty k hodnotám. Tak tomu bylo dříve, n e b o ť nebylo akcí proti tomuto spádu.
Tu se musíme zamyslit nad odpovědností naší národní celistvosti po
r. 1918. Vykonala-li krajanská kolonie mnoho pro naše národní o s v o bození, za první války, ja:k jsime se jí odvděčili po r. 1918?
Vlastní zkušenost mi dala tuto odpověď: V roce 1928 navštívil jsem
československou školu v New Yorku v Bohemian House na 72. ulici. Učil
tam mladší muž z Čech. Děti se scházely na odpolední a sobotní hodiny
českého jazyka. Učitel si stěžoval, že nemá dost vhodný učební materiál.
Četlo se z čítanky, vydané v US v roce 1912 s biblickými a pod. texty.
Bylo to starobylé a děti to zřejmě nebavilo. Je to "sunday s c h o d " materiál a mládež se mu vyhýbá. Ve třídách jsem viděl jen dívky od 8 do
10 let. Pozoroval jsem, že ani učitele práce mnoho netěšila a koncem
roku odešel do "business". Z jara 1929 našel jsem v téže škole staršího
učitele, který byl povoláním obuvník, jak mne administrátor Českého
Domu poučil. Čítanka byla stejná. Dojem z vyučování byl mnohem stísněnější. Zájem dětí očividně klesal. K dotazu, zdali škole se dostalo n ě jaké pomoci z Prahy, byly mi ukázány obrazy na stěnách. Byly to známé "historické" illustrace, jako "Čechie" věnčí hlavu Masarykovu na Ř í pu, nebo průvod aut dolů po Václavském náměstí a vítání Masaryka
davy, a pod. Tož to bylo vše. Nic jiného mi nemohl učitel ukázat.
Po návratu do Prahy snažil jsem se o nápravu. Sděloval jsem zkušenosti známým. Šlo o to, aby domácí lidé pochopili, že zájem americké
mládeže lze podchytit četbou víc dobrodružnou, b y ť i ušlechtilou, jaká
byla na pražském trhu pěkně vypravena i dobrými illustracemi. Bylo
očividné, že je nutno zásobovat americké krajanské školy novým m a teriálem soustavně z Československa. Stejně bylo třeba posílat tam učitele češtiny a slovenštiny, lidi mladé, připravené pro tento úkol práce
s mládeží. Proč neposílat tam soustavně československé stipendisty z řad
kandidátů učitelství jazyka anglického? Ti mohli v dopoledních hodinách poslouchat přednášky na universitě a odpoledne učit mateřskému
jazyku. Zisk by byl obapolný. Po dvou letech v US mohl se vrátit b u doucí profesor angličtiny s velkou znalostí konversační angličtiny a za
sebou mohl zanechat pěknou práci s dětmi krajanů. Mimo to mohli
tito mladí lidé dodávat všelijaké zprávy hospodářské na př. odchodní
komoře, svazu průmyslníků, ministerstvu obchodu a veřejných prací ja pod.
Dostal jsem se s těmito nápady až k šéfovi péče o zahraniční školství
v ministerstvu školství, jímž byl min. rada Folprecht. Vyslechl mne. A
pak? Urazil se nad kritikou pražské nevšímavosti k zahraničním krajanům a více se mnou nebyl ve styku.
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Později Praha začala organisovat Zahraniční Ústav v Jiráskově domě
v Reslově ulici. Byla to imitace německého podobného ústavu ve Stuttgarte. Velkorysé plány dělané nezkušenými lidmi, statistiky, kartotéky všech
krajanů po celém světě . . . Ale konkrétní pomoc krajanským osadám?
O tom nebylo slyšet nic positivního. I vídeňský "Komenský" musil se
živit nadále prodejem vánočních pohlednic.
Je jasné, že vzájemná spolupráce ČS s krajany mohla dát nemalý
užitek oběma stranám. Němci byli v tom daleko úspěšnější, jak ukazují
výsledky soudržnosti jejich osad v Evropě a Jižní Americe. A č naturalizační process ani oni nejsou s to zastavit v US, větší soudržnost, vzájemná pomoc a posila krajanů, podporována z mateřské země, mohou prodloužit národní povědomí do budoucna. Jaké podmínky mohou být nápomocny?
Pohled prospektivní
Ačkoliv Masarykova praktičnost se osvědčila v tak mnohých situacích,
pobyt obou presidentů v US nepřinesl významných změn do krajanských
existenčních podmínek. Snad se toho necítila potřeba, jiné akutnější problémy byly vyzvednuty dynamikou mezinárodní situace, která byla jiná
než dnes. Dnešní poměry světa nepřipomínají ani rok 1915, ani 1939, ale
spíš rok 1648. A tu by bylo třeba hledět vybudovat v cizině solidní pilíř
pro československé zájmy současné i budoucí. Lze vidět takový pilíř v
krajanských spolcích? Mnozí v ně věří. Nové vznikají, staré zanikají a z
pomíjejícnosti vyplývají "úbytě" krajanského života. Fohyblivost lidí v
US nelze zastavit a tím se osady krajanské drobí a mizí, jak to viděl
dlouholetý pozorovatel Tomáš Čapek.
Bylo by dobré uvažovat o instituci stálejší než pouhý spolek, instituci
makavější, trvalejší, která by dovedla přežít generace. Spolky svou rozmanitostí rozdělují krajanské obce, tož šlo by o instituci jednotící, pevněji usazenou a povolanou k jednotnosti a ztmelování. Když Palacký viděl
úspěch naší budoucnosti v kultuře, proč nejít touto cestou i v cizině?
Tož kulturní instituci, která by kulturní hodnoty předávala další generaci, instituci výchovnou. Pokusili se o to Ukrajinci vlastní universitou
v Praze a dnes v Mnichově. Skandinávci mají několik kolejí v US. Češi
a Slováci sami by asi nestačili na takovou representační instituci, ale
všecky národnosti potlačené v Evropě již by si mohly troufat na pozoruhodný podnik.
Nazveme takovou instituci Comenius University, neboť Komenský pracoval skoro pro všechny dnes porobené národy. Může-li Harvardská universita stát na základech Harvard Fellows, mohla by Comenius University také stát na spolkové basi.
Jak ji organizovat? Kooperací národních skupin: Czechoslovak Hall,
Polish Hall, Ukrainian, Baltic, Hungarian, Rumanian, Bulgarian, Yugoslavian Halls. Mimo to by se tam krásně vyjímala Baťa Hall a j. mecenášů památníky.
Děti imigrantů by tu mohly studovat anglicky společné obory pro povolání v US a separátně každý svou národní kulturu mateřským jazykem.
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Byla by to tedy trvalá služba krajanům. Dnešní doba je vhodná pro no-vě
'koleje v US. Počet posluchačů stále roste a nové koleje stále vznikají.
Kde vzít síly učitelské? Každá národnost tu má desítky odborníků
dnes činných. Jmenovitě starší osoby mohly by tu ukázat své zkušenosti.
Učitelské sbory by posloužily krajanům řečníky a umělci, kteří by okružními cestami navštěvovali krajanské obce. Tato činnost jakožto Adult
Education mohla by být dobrým začátkem Comenius University k o d ů vodnění její existence.
Každá národní Hall byla by střediskem národní dokumentace kulturních, hospodářských, ethnografických, historických a j. hodnot a tím
by byla výzkumným ústavem každého národa, pracujícím s velkou autonomií vnitřní i vnější. Kooperace evropských národností v Comenius University byla by iniciativou kooperace národů těch v politice a kultuře
Evropy.
Skoro ihned by se mohla tato instituce stát velmi účinným nástrojem
dnes velmi aktuálního výzkumu ve studiu gerontoligickém. Bylo by v e l kou službou krajanským obcím soustřediti kolem institucí národních Halls
kolonie ubikací pro pensisty. Mnozí starší krajané hledají místo, kde by
mohli najít pobyt a vhodnou sobě společnost. Národnostní kolonie by
poskytly pensistům malé byty za nevelký poplatek a spolkové místnosti v
přízemí a suterénu. Takové ubikace by se dnes daly pořídit s federální
podporou, zvláště byly-li by tu pro výzkumné účely. Domy pro starší
krajany, jsou-li roztroušeny po celé Americe, zaniknou bez povšimnutí.
Soustředěny b y přetrvaly věky a prospěly by studiu problémů stáří.
Tedy dobro národním skupinám dalo by se spojit s užitkem vědě a l i d stvu. Jistě b y každá národní skupina našla dost specialistů v biologii,
sociologii, psychologii, medicíně, právech a pod, kdo by se rádi účastnili na
výzkumu seriosně založeném. Byl-li by celý tento projekt dost široce založen, bylo by možno rozměrněji plánovat život starších lidí v takové'
pospolitosti!
Součinnost starší a mladší geneface na poli téže instituce byla by velkou
pomocí pro národní uvědomění mladších. Odchovanci této university mohli
by se scházet rok co rok a osvěžovat svá pouta k původní své kulturní
tradici.
Kdyby se poměry na světě vrátily do normálních kolejí demokratických
svobod, pak by Comenius University měla stále určitou svou cenu jako
representant národních kultur i hospodářských informací, které by byly
udržovány na aktuální výši součinností university a evropských zemí.
Byla by to služba oběma stranám. Tak by se stala Comenius University
střediskem informací a studijním ústavem přenosu kulturních hodnot s
prostředí na prostředí a studium podmínek spolupráce mezi Evropou a
Amerikou. Taková dokumentační a studijní instituce byla by vyhledávána Američany pro studium evropských otázek všeho druhu.
Podobný druh instituce pokusila se vytvořit Itálie italským studijním
ústavem při Columbia University: Casa Italiana, s italskou knihovnou,,
výstavní a koncertní síní a ubikacemi pro italské stipendisty. Je to ústav
italské kultury a informační středisko o Itálii pro US a o US pro Itálii..
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Bytí této instituce po mnoho let ukazuje její užitečnost, hodnou finančních obětí na její udržování.
Jak zajistit dnešní finanční základnu? Jsou-li krajanské statistiky
správné, pak jdou čísla krajanů do statisíců. Byla by to velká o b ě ť , kdyby
krajané přispívali průměrně $1.00 za osobu na toto středisko? Kdyby
každá národnost podnikla stejné kroky, stačily by finance na výkonnou
instituci, i když ne luxusní, přece tak činnou, že by její bytí v US mohlo
být podstatně cítit. Individuální pracovníci rozsetí do celé US nejsou
účinně bráni na vědomí, protože imigrant je podroben předsudku méněcennosti a to překáží výkonnosti. V národní instituci by toto odpadlo a
výsledky práce jedinců, podané formální institucí, byly by přijímány s
větší oprostěností od uvedeného předsudku. Váha evropského přínosu
Americe by tak jen získala. Instituce má tu vždy větší prestyž, než jednotlivec.
Po návratu k demokratickým svobodám, byly by evropské země odpovědny za vydržování Comenius University účastí na jejich národních
složkách. Byla by to spolupráce s národními skupinami pro jejich udržení a bylo by to odvděčení za jejich pomoc při dobvvání demokratick ý c h svobod.
S. Velinský

MYŠLENKA NAD ŘEČ?
Poněvadž autor úvodníku tohoto čísla výslovně vítá rozhovor o ožehavém
problému, o němž píše, budiž podepsanému dovoleno podotknout, že v některých bodech nemůže s napsaným souhlasit:
1. Defensivni stanovisko, že SVU má oddálit ztrátu rodných řečí do neizazší možnosti, je v rozporu s článkem 2. stanov SVU, podle kterého účelem
naší Společnosti není jen udržet, nýbrž také "rozvíjet svobodnou československou kulturu. "SVU tedy zklame, když úpadek češtiny a slovenštiny zé>
hranicemi ČSR bude jen zpomalovat a neobrátí-li smutný vývoj v nový
rozkvět. Nevím, bude-li dost nadšení, aby se to podařilo, vím však, že se to
nepodaří, budeme-li kapitulovat už předem.
2. Heslo "myšlenka nad řeč" klade příliš stroze myšlenku proti řeči.
Není mezi nimi rozporu, nýbrž nejuzší spolupráce. "Na počátku bylo Slovo",
stojí v evangeliu sv. Jana, víme, že to byla první věta napsaná v slovanském
jazyku a že byla počátkem slovanského myšlení a kultury. Goethe přeložil
toto "Slovo" ústy Fausta slovem "Čin". Jsou napsány celé knihovny o tom,
že člověk v předhistorických dobách začal myslit, až když začal primitivně
mluvit. "Myšlenka s řečí" nebo "Reč s myšlenkou" bylo by heslem správnějším.
3. Kdyby skutečně šlo oddělit uměle myšlenku od řeči, šlo by ovšem
udržet například sokolskou myšlenku cizinci. Nejsem však tak neinformaván, abych nevěděl, že mezi cizinci v Sokole je sokolská myšlenka veškerá
žádná. Zbyla jen užitečná "Physical Fitness", jak stojí na sokolských známkách, o nichž profesor Bušek do Proměn správně napsal, že sokolského
nemají nic.
L. Radimský
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Beletria

Z PAMĚTÍ DOKTORA RICHARDA SCHIDLOFA
Známý advokát a přední člen české pražské společnosti Dr. Richard
Schidlof, který se narodil roku 1883 ve Vlašimi a zemřel 1961 v Novém Yorku, napsal v exilu svůj životopis, na,zvaný Události z mého
života. Je to zajímavá freska z našeho národního vývoje a podává
čtenáři nové pohledy na velký počet známých okolností. Děkujeme paní Marici Schidlofové, že dovolila Proměnám uveřejnit z rukopisu,
jenž by pro svou hodnotu dokumentární i literární neměl zůstat nepublikován, dva úryvky. První je vzat z kapitoly "Léta universitní 19011906", druhý z kapitoly, nazvané "První republika 1918 - 1939".
I.
Rok po plesu Akademického Čtenářského Spolku byla dcera rodiny
společnost tvořící povinna předtančiti na plese Národní Besedy. Ples
tento měl význam více politický než společenský, založen byl Drem
Ladislavem Riegrem, který v pokročilejším věku přišel k názoru, že
nikoli radikalismem, nýbrž kouskem po kousku nutno získávati národnostní ústupky od rakouské vlády až do splnění snu státoprávního.
Tato politika byla nazývána "drobečkovou politikou", pro ni byl
Rieger Mladočechy prudce napadán. Sám jsem se účastnil demonstrací před Riegrovým domem v Palackého ulici, byla vytlučena dokonce
nějaká okna v jeho bytě. Rieger v tomto boji podlehl.
Národní Beseda měla podle Riegrových intencí sloužit k sblížení
české šlechty s českou buržoasií a inteligencí. Rieger chtěl vlivu české
šlechty využít při dobývání národnostních ústupků. Tento ples, vzhledem k svému účelu, byl velmi oblíbený v kruzích oficielních. Téměř
na každý ples byl z Vídně vyslán některý člen císařského domu, a
dokonce v době, kdy korunní princ Rudolf nějakou dobu služebně
sídlil v Praze, byl i on přítomem některým plesům Národní Besedy.
Ceremonielní obřad byl tento: Plesový výbor, který byl telefonicky
vyrozuměn, že korunní princ nebo arcivévoda opustil hrad nebo hotel, očekával jej v šatně žofínské budovy. Při vstupu byl dotyčný
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člen císařského domu uvítán předsedou plesového výboru. Dva livrejovaní sluhové s rozsvícenými triangly šli před ním, nalevo kráčel
předseda, napravo místopředseda plesového výboru a za ním ostatní
členové výboru, kteří tvořili t.z. ocas. Při vstupu do sálu zazněla rakouská hymna, ze jejíhož zvuku dotyčný člen císařské rodiny byl veden
na estrádu. Na prvním stupni estrády poděkoval korunní princ nebo
arcivévoda za uvítání podáním ruky předsedovi a místopředsedovi,
poklonil se ocasu, vstoupil na estrádu, kde začal cercle a představování, které obyčejně vzal na se místodržitel. .Tentýž postup byl zachováván při odchodu. Bylo zjevno, jak se takový representant při této
příležitosti nudil. Oficielní osoby byly v Praze celkem bezvýznamné a
nezajímavé, promluvil proto s několika šlechtici a jich chotěmi, vyčkal
předtančení a představení předtanečních párů a za zvuku hymny
ještě před 10. hodinou odcházel. Účastnil-li se některý člen císařského
domu tohoto plesu, byli nuceni se jej účastniti též velící generál města
Prahy a jeho šéf generálního štábu. A ť to byl kdokoli, vždy to byli
zarytí Němci, kteří nenáviděli Čechy a přišli nuceně do jejich blízkosti při této příležitosti. Velmi často také navštívil tento ples kardinál Skrbenský, který svojí postavou a kardinálským úborem podstatně
zvýšil lesk estrády.
Tohoto plesu se účastnila celá česká šlechta, čeští velkostatkáři a
větší statkáři, kteří snad přišli do Prahy jednou v roce a to vždy
při této příležitosti. Fraky těchto pánů a rovněž i toilety jejich dam
často vyšly před 50 léty z módy, a proto tento ples, ač hostil nej vzácnější českou společnost, nečinil dojem takové elegance, jako ples Akademického Čtenářského Spolku. Vypravovalo se, za pravdivost se nemohu zaručit, že na jednom z těchto plesů se zeptal korunní princ
svého, tehdy nejlepšího vojenského krejčího Mottla, jak se mu ples
líbí. Motl odpověděl: "Sehr schôn,Kaiserliche Hoheit, aber bischen
gemisehte Gesselschaft." Načež prý korunní princ odpověděl: "Ja
lauter Schneider konnen doch nicht hier sein, Herr Mottl."
Předtaneční páry byly vždy smíšené. Šlechtic s dcerou z občanské
rodiny a pod. Byl to jediný ples, který přežil monarchii a účastnil
jsem se se svou chotí tohoto plesu též za první republiky, kde byl
přítomen ministr Dr. Beneš se svou chotí a téměř celý diplomatický
sbor. Ovšem ani česká šlechta nescházela. Byl to ples velmi pestrý,
hezký a animovaný.
Chci nyní pokračovat ve společenském žebříčku mladé dámy z
pražské společnosti. Po absolvování Národní Besedy byla povinnost
každé dámy se účastniti Maškarního plesu Ústřední Matice Školské. Byl
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to ples veselý,distingované rozpustilý, ale veselost nepřekočila nikdy
meze společensky připuštěné. Tím končila společenská kariéra a každá
dáma po posledním plesu se byla povinna vdát. Objevila-li se ještě
na některém plesu, kromě Národní Besedy, ptali jsme se vždy mezi
sebou, co ta bába tady hledá. A při tom ta bába byla teprve dvacet
let stará.
My páni, obyčejně po nějakém plesu v pozdních hodinách, jsme
navštěvovali ještě rukavičkářský ples, který byl navštěvován téměř
veškerými služebnými z pražských domů a kde hlavní slovo vedli již
mnou popsaní Podskaláci či Pepíci s jejich zajímavým tancem šlapákem. Zde jsem mohl pozorovat, jak tito Pepíci byli vlastně slušní a
hodní lidé. Když někdo z nás na tomto plesu tančil s nějakou dívkou
tohoto Pepíka a snad ji k sobě více tiskl, než bylo zapotřebí, přišel
takový Pepík, prudce vytrhl dívku z náručí tohoto tanečníka, avšak
nikdy ani slovem ani činem neprojevil tomuto tanečníkovi svou
nelibost.
Kromě toho společnost pořádala na Zofíně též bazáry ve prospěch
buď dobročinných spolků nebo národnostních účelů. Pamatuji se, že
mně a mnohým jiným pánům první c h o ť knížete Josefa Colloredo
Mansfelda zastrčila do kapsy kabátu bílý, hedvábný šáteček s krajkami,
a když jsme jej vytáhli, byly to miniaturní dámské kalhotky. To působilo již na samotném bazaru a později i po celé Praze velký rozruch. Myslím, že se dámy nějakou dobu kněžně vyhýbaly.
II.
Asi v zimě roku 1922 nebo v prvních měsících r. 1923 zavolal
mne kancléř Dr. Šámal, zda bych nevěděl o nějakém zámku, který by
se hodil jako letní sídlo pro presidenta republiky. Odpověděl jsem
mu, že zastupuji knížete Max Egona Fůrstenberga, jemuž patří zámek
Lánský, as 35 km vzdálený od Hradu na karlovarské silnici. Dr. Šámal řekl, že to by se velmi hodilo, poněvadž pan president nerad
projíždí středem města a na karlovarské silnici je již za několik set
metrů. Smluvili jsme, že se společně na zámek podíváme. Na cestě
druhý den se mne kancléř ptal, zda jest též u zámku park, k čemuž
jsem přisvědčil. Zámek se Dr. Šámalovi velmi líbil hlavně pro jeho
jednoduchost. Při projíždce parkem se v něm probudila myslivecká
krev a hranice parku určoval podle okolnosti, zda může nebo nemůže
vysoká přejít. Nakonec z parku bylo 5.000 ha. Dojednali jsme, že
dříve, než zajedu k svému klientovi do Donau Eschingen v Německu,
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že pan kancléř požádá pana presidenta, aby si zámek prohlédl a
rozhodl. Pan president by se zámkem spokojen, kladl jen podmínku,
že zámek nesmí být převzat Pozemkovým Úřadem a státu přidělen,
nýbrž prodán státu z volné ruky. Byl to výsledek panského myšlení
pana presidenta, který dobře si byl vědom slabin náhradového zákona a nechtěl, aby na zámku přijímal zástupce států nebo dokonce
hlavy států, v nichž byla propagačně označována pozemková reforma
jako krádež. Toto krásné gesto nedovedli pochopit někteří úředníci
Pozemkového Úřadu tvrdíce, že pan president podepisuje zákony a
sám je neuznává. Pan kancléř projevil přání, aby, kdyby můj klient
souhlasil, bylo ihned započato se sepsáním kupní smlouvy, ježto
pan president by rád již v květnu do zámku přesídlil. Požádal mne,
abych sám smlouvu sepsal, poněvadž mám veškeré podklady a smlouva
by byla dříve hotova, než kdyby ji vypracovala finanční prokuratura.
Můj klient zásadně souhlasil, kladl však podmínku, že s ním bude vyřešena před podpisem smlouvy dávka z majetku a že Pozemkový úřad tímto prodejem bude považovat pozemkovou reformu na velkostatku Křivoklát, který měl 45.000 ha, za definitivně vyřešenou.
Ihned jsem navštívil ministra financí Dr. Rašína, který již byl
informován a pověřil sekč. šéfa Dr. Vlasáka, aby se mnou projednal
dávku z majetku. Ke spokojenosti obou stran jsme tuto otázku za
pouhý jeden den vyřešili.
Současně jsem sepsal podání na Pozemkový Úřad, aby souhlasil s
volným prodejem zámku a zvětšeného parku, a aby dal prohlášení,
že tímto prodejem je pozemková reforma vyřešena definitivně. Pozemkový Úřad souhlas k prodeji udělil, ale místo prohlášení o definitivním vyřešení pozemkové reformy nabídl jen garanční prohlášení
na dobu 10 let od podpisu smlouvy, s čímž můj klient souhlasil.
Během projednávání Správním Výborem Pozemkového Úřadu jsem
čekal v předpokoji se synem vlastníka princem Max Egonem Furstenbergem, kdyby Správní výbor potřeboval ještě nějaké bližší vysvětlení. Vicepresident Malý, sociální demokrat a selfmademan vyšel z
jednací síně, oznámil nám schválení dohody a podával nám ruku se
slovy: "Clara pacta bona amica." Fúrstenberg mi na památku věnoval
zlatou cigaretní tašku, kde pod svůj erb vyryl tato latinská slova a
dal do závorky (nach Malý). Tuto tašku mám dokonce zde s sebou.
Smlouvu jsem společně s Dr. Brunclíkem vypracoval s největším
urychlením. Honebními hranicemi Šámalovými byla velmi stížena, poněvadž musel být velký počet parcel dělen a pořizovány dělící geometrické plány.
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Na rozloučenou se zámkem dával princ Fiirstenberg večeři, ke které pozval Malého, dva vyšší

úředníky

Pozemkového

Úřadu a mne.

K večeři servívoval výtečná vína. Malý se obrátil na hostitele slovy:
"Pane Fiirstenberg!" a když jsem jej upozornil, že hostitel j e říšským
příslušníkem, kde šlechtické tituly nebyly zrušeny se opravil takto:
'"Tak pane kníže, tohle víno byste měl přenechat panu presidentovi."
Fiirstenberg na to dal pokyn, aby p. Malýmu byl předán seznam vín
ve sklepě. Myslím, že ani president Masaryk, ani jeho nástupce z těchto
vín neměli mnoho požitku.
Nezapírám, že až do doby, kdy se Dr. Beneš vzdal

presidentství,

jsem byl dosti hrdý, že jsem byl iniciátorem, aby se zámek lánský
stal letním sídlem presidenta republiky.

Viac ako dobre je pobudnúť týždeň v cudzom meste s takými ľudmi,
ako sú Goldstiicker, Skála, Drda, Kairvaš, prípadne Trefulka, Noge, Pešat,
Hájek, inde Škvorecký, Bednár, Nesvadba. Atomizácia našich vzťahov
pokročila už tak ďaleko, že sa začíname lepšie poznávať pri takýchto zájazdoch do cudziny. Doma si sotva jeden druhého všimne. Doma po dlhé
roky vysedávame, postávame vedľa seba, poznáme sa dlho a pritom sa
vôbec nepoznáme.
Ladislav Mňačko, Kultúrny život č. 46 z 2. novembra 1965
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Kritické marginálie

Současní čeští umělci
v Paříži
Tytam jsou nyní bohužel časy, kdy
jsme mohli všude na Montmartru a
později na Montpamasse, v jejich
uměleckých kavárnách, v galeriích
s obrazy a v salonech narazit na naše mladé krajany-umělce, kteří přicházeli do Faříže načerpat vědomostí
0 situaci moderního umění a nadýchat se v jejím prostředí svobodného tvůrčího vzduchu. N e b o ť Paříž
byla od poloviny minulého století,
od dob Jaroslava Čermáka, Karla
Purkyně, Barvicia, Ohittussiho, B r o žíka, Hynajse, přes pozdější bouřlivácké průbojníky kubismu a mladých směrů, Kubištu, Fillu, Gutfreunda, Kubína, Karse, Eberla,
skutečnou měkkou mladých umělců.
Bez Paříže a jejího umění je n e myslitelné naše moderní
umění.
Mnozí z nich, kteří sem přišli jen
na cvhíli, zde uvízli na celý život,
tak František Kupka, Jiří Kars, Oto
Kubín, Zdeněk Eberl a dosáhli zde
namnoze prvního místa ve vývoji
nové francouzské školy.
Po první válce a v období mezi
dvěma válkami se jejich proud
zdvojnásobil, viděli jsme je všude,
mezi prvními surrealisty Josefa Šímu, Jindřicha Štýrského, Toyen, ale
1 mezi více méně pilnými žáky klasické Akademie výtvarných mnění,
kterou celou absolvovali, tak sochař
Jan Vlach. Většina jich však žila
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mimo Akademie a tvůrčím světem
jim byla tzv. Pařížská škola, široké
řečiště všech směrů a tendencí moderního umění. - Druhá světová válka, obsazení Československa i Paříže,
naráz přerušila tento proud, který
se nesměle ozval bezprostředně po
válce, kdy mladší generace, hlavně
z okruhu Skupiny 42, zde mohla
ještě nesměle uspořádat výstavu a
žít několik měsíců než nový režim
zastavil úplně tento příliv našich
umělců do Faříže.
Dobrých 10 let poté jsme zde mohli
vidět z našich domácích umělců jen
osvědčené členy strany, kteří sem
přijeli, aby spílali francouzskému
umění, hlavně abstraktnímu, ve
skutečnosti však všemi póry volně
dýchali jeho taje. Dokonce i slavného Oto Kubína, který dobrovolně
přijal francouzské občanství, přinutili, alby se vrátil a aby napsal - či
snad napsali a podepsali za něho nechutný útok na Francii.
A tak zde z našich umělců zůstali zprvu jen starousedlíci, Josef
Šíma, od roku 1926 ostatně naturalisovaný Francouz, který si postupně razil zcela osobité místo mezi nepředmětnými přemýšlivými umělci.
Nedávná výstava surrealistů mu je
potvrdila, bylo-li toho třeba. Šíma
je při své již blížící se pětasedmdesátce nejen tělesně, ale hlavně d u ševně svěží, stále plný nápadů a plánů, např. barevných obrazů na skle.
Dnes, kdy konečně došel uznání i doma, stojí na rozhraní mezi oběma

zeměmi, původem a vzděláním v ě r ný domovu, avšak svou tvůrčí imaginací rozhodně Francouz.
Obdobné postavení si získala též
malířka Toyen, která přišla do P a říže prvně před 40 lety a které se
Francie rovněž stala životním osudem. Patří se Štýrským mezi první
surrealisty a zůstala věrná tomuto
směru, s jemnou ironií svých obrazů na pomezí lidské představitosti.
Milovníci surrealismu v jeho p r v ním duchu ji staví mezi zoela přední
malířky a každá její výstava je uměleckou událostí. Toyen dovede také
překvapit dokonalým, až kouzelným
uměním kresebným. Vzali jsme s p o těšením na vědomí, že naši mladí
historikové umění zařadili v poslední
době též malířku Toyen do rámce
výstav našeho moderního umění,
•kam právem patří, a mezi první,
celým svým dnes už více než 40
letým dílem.
Mezi starousedlíky je možno počítat též malíře pražského původu Jaroslava Hilberta, který přišel do
Paříže po první světové válce, ale
odjel do Egypta, kde uvízl téměř
40 let. Maloval tam hlavně k o m p o sice náboženských námětů, zajímavou Večeři Páně s apoštoly čistě
orientálních tváří, a získal si v k a tolickém světě dobré jméno. Nyní
žije v pařížském předměstí, zaměnil
náboženské motivy za krajinný realismus a uspořádal již několik v ý stav.
A nyní snad zbývají jen umělci
exulanti, kteří opustili nacistickou
nebo později komunistickou vlast a
dali přednost namnoze těžkému, ale
svobodnému životu ve Francii. V
jejich čele je malíř Antonín Machourek, absolvent pražské Um.
prům. školy, dnes už překročivší padesátku a naturalisovaný Francouz.
Založením věřící katolík, maloval
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dlouho rovněž obrazy náboženských
námětů, osvědčil se i jako zručný
kreslíř a grafik. V poslední době se
Machourek specialisuje jako malíř
mosaik a provedl hlavně ve Španělsku, kde dlí několik měsíců do r o ka, mosaikové výzdoby chrámů a
klášterů.
Bouřlivácky začal, za těžkých let
válečné okupace, mladý absolvent
pražské Akademie Strohalm, který
zde přijal dívčí jméno své matky
Bocian. Měl pěkné úspěchy svým
samorostlým, rovněž často nábožensky podloženým uměním, nejdříve
na jihu a po válce v Paříži. V p o sledních letech se veřejnosti odmlčel, ale mezi malou obcí přátel umění má stále pěkné jméno. - širší
veřejnosti zůstává rovněž nezném
sochař abstraktního ražení Jaroslav
Šerpan, kterého Jean Cassou dvakrát uvádí mezi nevšedními umělci
ve svém Panoramatu výtvarného
umění.
Od několika let se usadil v Paříží
trvale též malíř Dr. Frant. Littna,
původem pražský Němec, který sem
přišel z Londýna. Povoláním právník, Dr. Littna se v pozdním věku v
exilu věnoval malířství a hlavně a b straktně spekulativnímu. Jeho v ý stava před nedávnem ho představila
Paříži, avšak nepřinesla mu tuším
žádné umělecké uznání.
Četní z mladších malířů jako Karel Kupka, zručný kreslíř, se odstěhovali do Spojených států, kde dlí
též malířka J. Hladíková, která zde
měla dobré jméno. Z pražských
umělců, kteří si získali doma zvučné
jméno, sluší jmenovat 44 letého Jiřího Hejnu, který žil v Paříži nějakou dobu bezprostředně po válce a
"zvolil svobodu" právě před rokem.
Po těžkých začátcích si probojoval
cestu hmotně i umělecky svými spekulacemi abstraktními, nevšedního

Československu pro domácí knižní
trh; jednou větou, velká kniha velkého obsahu,, určená pro export, v
anglickém znění.

založení. Vystavoval s úspěchem v
Salonu nadnezávislých a pokouší se
i jako malíř realistický, hlavně krajinár, a grafik. Tato dvojí cesta,
zdánlivě nepochopitelná pro umělce,
je v Paříži naopak dosti běžná. V z p o mínám, že před válkou Fr. Foltýn,
hrdý průkopník abstraktního malování, maloval současně realisticky
p r o kterousi galerii, aby se uživil.

Skládá se ze tří částí: architektura, sochařství a malířství, kromě
krátkého závěru a katalogu ilustrací,
kterých je 216, mnohé z nich v barvách.
Část pojednávající o architektuře
(str. 7-70) je zároveň zhuštěná historie Jižních Čech; ba i kus historicckého zeměpisu. Se zřetelem na celkový rozsah díla fysický nástin jihočeské krajiny by měl být mnohem
delší. Autoři vysvětlují vznik osad,
od Doudlebů k Slavníkovcům a k
Přemyslovcům; podávají nástin vztahu člověka k přírodě, jejíž lesy dlouho vzdorovaly soustavnému osidlování; spojení se sousedy stezkami
Solnou, Zlatou, Vitorazskou a Rakouskou, kolem nichž vznikala prvá
sídliště; vlny plánované kolonisace;
osidlovací politika českých králů a
jihočeských Vítkovců, Bavorů ze
Strakonic a Rožmberků; princip
vzniku prvních měst, ve shodě s
výsledky moderního studia. Zemědělská výroba převyšující spotřebu
umožnila produkci pro trh a tím i
výměnu hospodářských statků, společenských služeb a konečně i celkové zvýšení životní úrovně. Autoři
zjišťují, že první český plánovatel
byl Hrz ze Zvíkova; narýsoval pravoúhlý plán Českých Budějovic, který se stal vzorem pro jiná města, jako Klatovy, Sušice, Netolice, V o d ňany a Prachatice.

Jak vidíte, je žeň našich čs. umělců v Paříži roku 1965 velmi hubená. Z pražských umělců zde vystavoval snad jen Adolf Hoffmeister,
který zde má díky svým diplomatick ý m a politickým známostem otevřenou cestu v určitém světě a dobré
jméno jako1 kreslíř a karikaturista.
Koncem minulého roku zde vystavoval mladý malíř Jan Spála, syn
zvěčnělého otce, který díky jeho
známostem mohl získat galerii. Na
první pokus, na vlastní pěst měl
možno říci úspěch.
Přes nucenou téměř 20 letou o d luku si naše umění zachovalo v P a říži dobré jméno, nejen díky umělcům jako Fr. Kupka, Jiří Kars,
Eberl, Kubín, a zmíněným žijícím,
nýbrž i umělcům, kteří se hrdě hlásili k československému příslušenství
jako Fedor Leovenstein a Géza Szohel, patřící mezi přední členy P a řížské školy.
Dr. Jaroslav Jíra (Paříž)

V. Denkstein a F. Matouš:

Gothic art in South' Bohemia

Gotika, jak se správně definuje,
není jen pouhý směr architektury; je
v ní obsažena silná složka ideologická; důraz je na hodnotě estetické,
provokující náboženské nadšení, dematerialisaci v mystické atmosféře.
Až potud nelze nic namítat; vážnější
je, že u Denksteina a Matouše se do

Artia, Praha, 1955, 340 stran, ilustrace; anglický překlad pořídila R o berta. Finlayson Samsons.
Representační dílo ve skvělé, ba
jedinečné výpravě na křídovém p a píře, ostře kontrastující se vším, co
bylo před deseti léty vydáváno v

56

věci plete Engels, podle něhož gotika prý byla pouhou "ideologickou
zbraní církve, když církev se stala
největším zevšeobecněním a zesílením existující feudální moci." Zájem
církve byl prý soustředěn na to, "kterak odvrátit pozornost vykořisťovaných tříd od světské bídy k abstraktním radostem života" (sic). Pro západního čtenáře, jemuž toto dílo je
určeno, je právě citovaný ideologický závěr na pováženou. I americkým
freshmanům v historii je známo, že
středověká církev představovala p r o tiváhu feudální moci, roztříštěné na
množství
regionálních
jednotek,
kdežto církev byla pevně soustředěná jako jediný opěrný bod středověku.
Jiná část ideologické téze tohoto
díla říká, že protiklad realismu a n o minalismu ve scholastické filoisifii se
odráží v jiném protikladu, totiž v
idealismu vůči realismu — a to zní
lépe, i když filosofická základna t o hoto paralelismu může být předmětem debaty.
Hodnota knihy je však v tom, že
západnímu čtenáři přibližuje jihočeskou kulturní krajinu. Oceňuje se
v ní dílo náboženských řádů, zejména Cisterciáků, čili reformovaných
Benediktinů, a jejich stavitelské
tvorby, jako Zlaté Koruny; pak D o minikánů, kteří vytvořili jedinečné
hodnoty ve svém českobudějovickém
středisku.
Jeden z historicko-zeměpisných
postřehů vytýká, že jihočeská žula
nebyla nejvhodnější pro
gotické
stavby a že tedy frekvence jihočeské
gotické architektury je nižší, než v
oblasti podajnějších
geologických
formací.
Stať o sochařství, str. 71-198, je
rovněž deskriptívni i analytická. P o pisuje celé desítky uměleckých p o kladů Jižních Čech, soch svatých,

57

Madon a Kristů, mnohých z nich n e známých i rodákům z kraje; jedinečné jsou obrazy sochy sv. Bartoloměje v Homí Drkolné u Vyššího
Brodu, Madony v Rudolfově u Českých Budějovic a Madony strakonické; jakož i Madon s mrtvým Kristem (Pietas) ve Strakonicích, L á senicích u Jindřichova Hradce představující zlatou dobu Karla IV.; s o chy z Německého Rychnova, V i m perku, Krumlova, Strakonic, Suchdolu a Svérázu - abychom znalcům
kraje připomněli některá místa.
Kapitola o gotice v malířství (str.
199-325) svědčí o vysoké úrovni
autorů v oboru krásného umění, a
také o možnostech vědeckého v ý zkumu, který za tuhého stalinismu
byl nepochybně obor velmi privilegovaný. Dílo se zdá být vyčerpávající a všestranné; je to' rozbor prvků
krajinných, uměleckých, filosofických a historických. I když odborné
zhodnocení zdaleka přesahuje rámec
této recense, i umělecky neorientovaný čtenář musí pochopit význam
Denksteinova a Matoušova důrazu na
dvě umělecké školy české gotiky:
jsou to Mistři Oltáře Vyšebrodského
a Třeboňského, neznámí
jmény,,
představující však vliv na vývoj g o tiky Střední Evropy. Autoři se domnívají, že mistr Třeboňský musil
mít dílnu v Praze, odkud se jeho
směr mohl lépe šířit -než z venkova.
Propagaci českého umení
pochybně prospělo, kdyby se
čování v této recensi chopil
ník ve výtvarném umění a
lířství.

by n e pokraodborv ma-

Domnívám se, že "Gotické umění
jihočeské" přesahuje rámec standartních děl o českých kulturních
dějinách a že může být bohatým
pramenem všem, kdož se zajímají
nejen o středověké umění, ale i o
myšlenkové proudy minulosti. N a -

šim studentům ve svobodném s v ě tě se tu nabízí bohatý pramen, i
když kriticismus mnoha závěrů je
nezbytný.
P o stránce formální lze dílu v y t knout několik nedostatků. Historik i
zeměpisec postrádá
kartografické
znázornění jihočeské umělecké o blasti. Dílo neobsahuje jedinou m a pu, jež by podávala polohu -míst —
hradů, měst, kostelů a jiných středisek — jež se tu popisují. Chybějí plány měst, které v podobných
dílech jsou imperativní požadavek.
Stačí pohlédnout zpět na klasické d í l o Augusta Sedláčka, Hrady, zámky
a tvrze české, bohaté fotograficky.
Rovněž je neomluvitelné, že dílo n e obsahuje přehled literatury a použitých pramenů, konečně, že tu chybí
jak jmenný tak i věcný rejstřík. Tyto
nedostatky jsou však charakteristické u mnohých děl z doiby stalinismu
a lze je vysvětlit materiálním omezením, kterým bylo postiženo mnoho
jiných autorů za Železnou oponou.

slovesné tvorby,
z příležitostních
proslovů i vzpomínek, velkou, pestrou kytici, vonící láskou a oddaností naší mateřštině. Věnovala ji
dětem a dodejme: malým, velkým i
dospělým.

Miloš Sebor

Čítanka
Českým

dětem vybrala a upravila
Jarmila Uhlířová

Péčí RSČ byla nedávno vydána
Čítanka Jarmily Uhlířové. Hned
spočátku bych však rád řekl, že její
Čítanka není tak docela čítankou,
na jaké jsme bývali zvyklí doma, v
dobách našich školních let. Není
zdrojem látky, určené převážně k
procvičování mechanického čtení,
není všeobecně nauková. Jejím hlavním účelem je rozvinutí jazykové
schopnosti čtenáře, obohacení jeho
slovní zásoby, pobavit, zejména však
připomenouti mu rodnou půdu nebo
aspoň zemi rodového původu. Jarmila Uhlířová uvila z ukázek naší
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Prvá část je určena čtenářům méně vyspělým, čímž však nijak není
řečeno a míněno dětem. Je zřejmé,
že za okolností, v nichž žijeme, jazyková vyspělost těch, kteří knihu otevírají, nekryje se vždy s jejich věkem. Snad toto poznání přivedlo
J. U. - na škodu věci - na myšlenku,
ponechat říkadla a říkanky v ústraní. I Kožíšek upadl v nemilost. Ale
právě tyto Popelky t.zv. dětské literatury jsou nedocenitelným zdrojem živných sil učení mluvené řeči.
Jejich rytmus a rým usnadňují memorování a bývají milým osvěžením
v úzkém kruhu rodinném stejně jako zpříjemněním šedivých lekcí f i lologických.
Některé články J. U. upravila. Bohužel její skalpel zajíždí někdy hluboko, až na kost a pak řetěz kusých vět studí. Jindy naopak útlocitně ponechává (Aug. Sedláček) beze změny články, ač po úpravě přímo volají.
Největším kladem Čítanky je základní myšlenka druhé části, kde
J. U. opouští konservativní pojetí
čítanek a jde cestou vlastní: představuje čtenáři osoby nejen světa literárního, ale i veřejného živoita.
Nicméně dvě jména postrádám: Hostovský a Čep. Ačkoli si uvědomuji, že výběr nebyl řízen jen osobním
vkusem a oblibou, přece bych si
přál nalézt pro ně místo, které jim
náleží, na úkor ukázek méně důležitých, třeba i za cenu hořkosti nebo
něčí uražené ješitnosti.
Celkem lze říci, že Čítanka svůj
úkol plní a sjflní. Snad vydání další - zkrácená - přejeme si upřímně,

aby k nim došlo - kniha si této
pocty zasluhuje - zazní sytěji a
očištěna od tiskových chyb, sice
snadno vysvětlitelných a omluvitelných, nicméně trapných (Petr Křiška) zazáří plným leskem.
Oldřich Blatný

Za Karlem Horkým
České písemnictví ztratilo pracovníka, který nebyl jen duchaplný kritik, láskyplný poutník p o našem kraji, byl i příznačný představitel u r č i tého činitele v dějinách. Náležel g e neraci 28. října, patřil k měšťanským
národovcům. Mluvíme-li ovšem o
české buržoasii, musíme předeslat
jedno zjištění. Buržoasie jako v A n glii, ve Francii, v Němcích, totiž starousedlá, vzdělaná třída majetníků toť, čeho do března 1848 selský n á rod Čechů takřka neměl. Za císaře
Ferdinanda V. se českonárodní měšťané - Pštross, Hněvkovský atd. počtem přibližně vyrovnali českonárodním šlechticům. Co nazýváme
českou buržoasii, jsou selští synkové a synové selských synků, kteří se
za dlouhého panování Františka J o sefa majetku a vzdělání domohli úsilovnou prací. Musíte být komunistou, abyste jim tento způsob vzestupu měl za zlé a věřil - dialektickým
návratem k počátkům feudalismu,
k dobám germánských výbojů a v ý prav vikingů-, že jediný čestný způsob společenského vzestupu je násilná strukturní změna či stejně životu
nebezpečný boj uvnitř třídy mocipánů . . . Když ale česká buržoasie
za Františka Josefa vyrašila, d o pracovala se blahobytu i vzdělanosti,
vždy ještě jí scházela státní moc; aby
jí na rakouském vládním stroji d o byla, ukovala si zbraň, radikální n a -

59

cionalismus. K tomu se Horký znal,
za I. Světové války pomáhal R a kousko bourat; radostně spolupracoval na převratu, který české sedláky
i selské syny dovedl na ministerská
křesla a ze sokolských cvičitelů u d ě lal generály neodvislého státu.
Karel Horký byl ovšem svému státu a své třídě pozorovatelem jasnozřivým, a neměl o českém m ě š ťáctvu přeludů. Viděl časté skrblictví, tvrdost vůči odvislým, to šetření
na dělnicích a služkách. Byl to arci
rys pochopitelný - kdo za každý kus
majetku vděčí vlastní dřině, nemůže reagovat jakoby bezpracně podědil několik čtverečních mil krajiny-,
ale nebyl to rys líbivý. Ostatně se
ta malichernost netýkala jenom věcí
hmotných. Když taková česká honorace z okna své vinárny viděla, č e mu jedna Nerudova postava říká
"půl korce horizontu", netajil se
Horký, že ho dusila tato v každém
slova smyslu omezenost. Dneska
ovšem, okusivše dvojí totality, jsme
spíše nakloněni pěti chvály na m a lichernost. Dneska se nám stýská po
těch maloměšťáckých poměrech, v
" v nichžto někdy za korouhev strany
z nouze slouží purkmistrova vesta",
kdy se neválčilo z české práce v K u bě a v Indočíně, kdy obsah českých literárních časopisů nebyl závislý na posledním zvratu úkladů ve
spleti chodeb moskevského těremu ..
Ale každé období má svou potíž, a
mužná léta Horkého spadala do té
doby, kdy T. G. Masaryk oslňoval
české obecenstvo ne tak úrovní svého ducha - ten je spíše strašil-, jako
pouhou skutečností, že se vracel z
Ameriky:- jakoby na Václavském
náměstí přistál astronaut z měsíce.
Jakožto kritik nemohl nebiti do
těch, kdož tehdy byli u moci. T o mu
po únorovém státním převratu p o sloužilo; komunisté svrhli ty, koho

on kritisoval, a tak měli záminku,
aby oblíbeného a schopného spisovatele nechali psát. Záminku, pravím: protože co on chtěl, toho oni
nechtěli. A ž budou chtít, co on chtěl,
nebudou našimi nepřáteli . . . Horký
miloval i český kraj, i českého člověka. Odsuzoval utiskování člověka
člověkem;
rozhodně
neschvaloval
poměr opačný. Sám věděl dobře, že
obsah národního života není v těch
parlamentních a kavárenských s p o rech, kterým věnoval tolik času, t o lik kritické pozornosti. Jeho pravou
radostí, pravým osvěžením čtenářů
jsou jeho snímky lesů, vod a strání.
Jindřich Středa

Na hlubinu lidského srdce
Hlubinné psychologii se připisuje revoluční, kopemikánský čiin v e
zkoumání duševních jevů. Na rozdíl
od tradiční, racionalisticky a analyticky zaměřené psychologie přenesla
těžiště duševního života z vědomí do>
podvědomí. Carl Gustav Jung, jeden
ze zakladatelů hlubinné psychologie,
však upozornil na to, že nová metoda
a nové náhledy na duševní dění n e vynalezly nic neobvyklého. Západní
i východní kulturní tradice a d u chovní zkušenosti celého lidstva znaly od nepaměti mnoho zákonů a skutečností podvědomého duševního života a jeho nevědomých hloubek.
Těmto psychologickým postřehům
chyběl snad vybroušený, ustálený
technický slovník, vědecká metoda a
soustavné vyložení a sestavování
pojmů; nechyběl jim však styk se
skutečností. Duchovní učitelé křesťanstva vypracovali často hlubokou
a spolehlivou psychologii, která se
může směle rovnat s mnohými v ě deckými traktáty dneška. Předčí je
dokonce v tom, že nepodává jen d ů -
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kladný rozbor duševní stavebnosti
vnitřního života, nýbrž přechází i do
terapie, dává pokyny k růstu a zrání,
k jediné a skutečné duševní hygieně.
S povděkem jsme proto přijali novou knihu českého jezuity otce Tomáše Špidlíka, který již delší dobu
zpřístupňuje západní kultuře duchovní poklady východního křesťanstva. Po své výborné syntetické studii O' teologickém myšlení svatého
Basila vydal náš autor, profesor na
papežském orientálním ústavě a
dlouholetý spirituál v české koleji
Nepomucenum v Římě, teologickou
práci o duchovní nauce ruského
mnicha Theofána z minulého století.
Kniha vyšla v Římě na jaře 1965
nákladem papežského orientálního
ústavu a nese název: La doctrine
spirituelle de Théophane Le Reclu.
Český jezuita se v této své knize
pokusil nejen o výklad psychologického a teologického pojetí člověka
u ruského duchovního učitele, nýbrž
naznačil cestu k nalezení onoho prvního' bytostného uzlu lidské bytosti,
cestu ke zřídlu a zdroji nejen našich všedních úkonů a rozhodnutí,
nýbrž i našeho mravního a náboženského osudu. Páter Špidlík zde narýsoval směr k objevení tajemného
bodu a středu člověka, jež nazýváme
srdce.
V bohatě rozčleněné mnohosti a
neustálé proměnlivosti lidského dění
koření možnost našeho růstu, zdokonalování a spásy, ale zde je též
kořen naší tragiky a nejistoty. Po
pádu a klesnutí můžeme vždy ještě
povstat. Skrze své činy se můžeme
měnit a proměňovat. Ale dokud jsme
ponořeni do nezadržitelného toku
času a proměnlivosti, jsme jakoby v
neustálé vystavenositi a ohroženosti.
I naše velké ctnosti mohou opět
odumřít nebo být dušeny přívalem
zla. Mezi tragickou nejistotou dobra

a sílící nadějí vykoupení z Hříchu se
napíná oblouk lidského času a liských množností.
Křesťan je sám sobě misijním územím i misionářem. Jeho prvním
úkolem je evagelizovat, křtít každý
svůj čin, každý svůj den, každou
svou práci. Mnohost a proměnlivost
životních situací a dění může být
jen zřídkakdy postavena pod přímý
a stálý vliv svobodné vůle, posílené
milostí Boží. Pro jednotný a organický růst duše j e třeba sestoupit
až ke zdroji životního dění a p o světit samo zřídlo. "Ačkoliv se naše
činy navzájem od sebe liší a různí píše Otec Spidlík - jsou nicméně zapojeny v jednotu téže lidské osoby, vyvěrající z jednoho a téhož
pramene. Člověk je odpovědný za
své činy: jsou jeho, opravdu jeho
a přece se s ním neztotožňují.
Ušlechtilá duše se vždy zhrozí o d porného' Feuerbachova výroku: člověk je to, co jí. Ne, člověk není jen
to, co jí, ale není ani jen to, co
myslí, cítí, chce. Jeho myšlenky,
chtění a city se vynořují z hlubiny
jeho osobnosti, ze jeho "já", z onoho
tajemného středu, který nazýváme
hovorovou řečí "srdce" (XI).
Otázka srdce a jeho smyslu v lidském životě zaujímá ústřední místo
v kultuře a v nábožeství všech národů. Bylo- řečeno, že srdcem kultury je kultura srdce. Ruský autor V y šesclavcev napsal: "Člověk bez srdce,
je člověk bez lásky k náboženství;
ateizmus koneckonců není ničím j i ným než stavem člověka bez srdce".
Především východní a ruská d u chovní literatura rozvinula toto téma. Ovšem ani na Západě nechybí
zájem o mnohý hluboký postřeh o
tomto' ústředním poblému. Vzpomeňme na Pascala a na básníka
Baudelaira. Je tedy nadsázkou a
zjednodušováním,
domnívají-li se
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někteří ruští autoři, že správné p o chopení a zhodnocení srdce je znakem, jímž se liší východní kultura
od racionalistického Západu.
V přílišném zdůraznění a podtržení významu srdce pro mravní a náboženský život Východ riskuje upadnout do iracionalismu a znehodnocení intelektuální stránky člověka.
Tomáš Špidlík si vybral dílo Theofána
Zátvorníka právě proto, že jeho nauková vyrovnanost se snoubí s hlubokou intuicí a pronikavým pohledem
do tajemných záhybů srdce.
Jiří Vasiljevič Govorov - tak se
jmenoval Theofán před vstupem do
mnižské řehole - se narodil 10. ledna 1815. Vystudoval na církevní akademii v Kyjevě, věnoval se výchově kněžského dorostu v seminářích.
Později byl povolán na biskupský
stolec. Roku 1966 odešel do kláštera
'"Vyšenskája pustyně", kde žil prostým a chudým životem mnicha a
věnoval se apoštolátu pera. Ve svých
(spisech nehledal nové teorie, nýbrž
snažil se vyložit svým současníkům
nauku křesťanského života podle zásad velkých církevních otců. Zajímal
se též o západní teologickou literaturu, trpěl mylnými názory Lva Tolstého. Veškeré teologické dílo Theofánovo je zaměřeno existenciálne a
životně, to je pojato jako služba duši na její cestě ke spáse. Podle jeho
názoru pravá a hluboká jednota člověka s Bohem se uskutečňuje v
omilostněném prostoru čistého srdce.
Jako čistou mořskou vodou můžeme
zahlédnout dno oceánu, tak i skrze
čisté, nevinné a mírumilovné srdce
vidíme samého Boha v jeho vztazích k nám, v jeho světle, jímž nás
vede stíny dějin, a v jeho lásce, kterou nás oživuje a přitahuje ke svému
věčnému srdci.
Studie Pátera Špidlíka o duchovní nauce Theofána, vzorná ve své

jasnosti a pronikavá ve své analytické hloubce, obohacuje velmi naši
znalost křesťanského východu a tvoří tak důležitý článek plodného ekumenického dialogu mezi křesťany.
Ekumenické a unijní snahy se ne
smějí vyčerpávat v líbivých všeobecných provoláních o dobré vůli,
nýbrž musí vyrůstat ze vzájemného
poznání a ůoty k tomu, co nás spojuje a co máme společného.
Pavel Želivan

Otakar Odložilík:

The Hussite King; Bohemia in
European Affairs, 1440-1471
(New Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1965), 337 pages and
maps, $10.00.
Profesor Odložilík se zajímal o
krále Jiřího z Poděbrad již od dětství, kdy četl Palackého Dějiny národu českého. Za svého prvního p o bytu ve Spojených státech napsal o
něm dvě předběžné studie. Není tudiž divu, že tento zájem vyvrcholil
v přítomném díle, v kterém on v y užil svých dlouholetých přípravných
studií a v němž soustředil bádání v
pramenech roztroušených v tuctu
významných světových knihoven.
Použil též práce jiných historiků této doby, zvláště monumentálních
tisíce stránkových čtyř svazků R u dolfa Urbánka
(nedokončených!).
Tato mistrná práce je vrcholným
úspěchem vědecké kariéry profesora
Odložilíka, k níž se druží mnohá dřívější česká díla. Obsahuje ne p o u ze životopis husitského krále, jak jej
možno konstruovat z chudých a n e úplných pramenů, ale též dějiny
Čech a Moravy, jakož i tří přivtělených území - Slezka a dvou Lužic.
Král Jiří měl úzké vztahy k císaři
Bedřichovi III, k několika soupeřícím
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něm. knížatům, jakož i k uherským
a polským králům. Mnoho pozornosti
je věnováno napjatému poměru k
papežům, zvláště k Fiu II., neb Jiřího nej těžším úkolem bylo si získat
od něho uznání za krále přes to, že
zůstal věren Utraquismu. Mušli též
zabezpečit existenci Utraquistické
církve papežovým uznáním arcibiskupské hodnosti Janu Rokycanovi.
V obou těchto úkolech nedosáhl
úspěchu. V tomto církevním zápase
byl nucen se přidržet přísně právních zásad, podle nichž nemohl dát
svobodu vyznání Jednotě bratrské.
Celkem ale, co státník všeevropského rozhledu si získal širokého věhlasu a ocenění. Profesor Odložilík
svým dílem přináší anglickému v ě deckému obecenstvu podrobnou a
mistrně vystiženou studii slavné d o by českých dějin.
Claremont, Calif.
M. Spinka
György Sebestyén:

Flötenspieler und Phantome
Verlag Kurt Desch, Basel, 1965.
Autor, který patřil mezi zakladatele revolučního Kruhu Petöfiho a byl
v Maďarsku mladým divadelním
kritikem a spisovatelem, musel po
maďarské revoluci uprchnout do
Vídně, kde se stal rakouským příslušníkem a vydal tři německy psané romány. Po osmi letech jel na
cestu po Československu, Maďarsku,
Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii a
Albánii a popsal ji v této knize,
která má podtitul 'Eine Reise durch
das Tauwetter", což dobře naznačuje její obsah. Jde o zajímavě psaný
cestopis, který obyčejně se nesnaží
být hluboký a cestující zejména literárními luhy a háji jmenovaných
zemí, které se v poslední době proměňovaly víc, než život obyčejných
smrtelníků.

Nás ovšem baví nejvíce autorovo
cestování po Československu, kterému věnoval asi čtvrtinu celé knihy.
Jeho pohled na nás j e kupodivu
sympatický, již v předmluvě píše, že
vývoj od králů Michala, Borise, Petra a Zogu a od Horthyho do podzimu 1964 představuje pro příslušné
země krůček kupředu, že však v ý voj od Masaryka a Beneše ke Gotwaldovi a Novotnému je v mnohém
krok zpět. Novotného charakterizuje
jako stalinistu, který jen s odporem
dává dnes možnosti protistalinistům,
a,by se udržel v sedle; říká o něm,
že není ani intelektuál, ani tyran, že
je prostě maloměstský byrokrat, který spravuje "svůj" stát jakoby to
byla zastaváma. Je také zajímavo,
že náš Maďar říká, že ve všech zemích, které projel, je minulost mrtva, jen v Československu našel vzpO'mínky, ne-li touhu, po Masarykovi.
Masaryk není tedy fantón, je živější než mnohé byrokratické živé mrtvoly, bloudící po Československu j a ko po jiných středoevropských státech, které navštívil. Ve srovnání s
těmito státy Československo nedopadlo špatně.
Nevím proč dvakrát říká, že Skvorecký je slovenským spisovatelem. A
v našem pravopise dělá zbytečné
chyby, když například píše "Žiška",
"Medeková", "Nehedlý" místo "Nejedlý" atd.
Ladislav Radimský
Ladislav Sutnar:

visual design in action
principles, purposes published 1961,
Hastings House, Publishers, New
York, N. Y.
V dobe, kdy grafické výtvarnictví
se nachází na rozcestí mezi chladnou logikou Bauhausu a uměleckou
zdobivostí elegantních křivek art
nouveau, či jiných momentálně p o -
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pulárních anachronismů, Sutnarova
kniha dokazuje, že dvacáté století
dosáhlo pevných výtvarných základů. Sutnar je jedním z předních
průkopníků "nové věcnosti" a poctivého řešení soudobých problémů životního prostředí, kteří pročistili
ztuchlý vzduch devatenáctého století
v poválečné Evropě. Visual Design in
Action, a vlastně celá Sutnarova v ý tvarná tvorba, svým obsahem a f o r mátem jasně dokazuje jednotu v e š keré tvorby, a ť už grafické, výstavnické či průmyslové, řešení problémů od celku k podrobnosti, a hlavně ovšem optimismus a víru v člověka a možnosti jeho prostředí.
Knih o novém výtvarnictví a la
Bauhaus byla vydána spousta, a
autoři, či tiskárny, pracují pres čas
na dalších. Je škoda, že většina v y tištěných slov opakuje stejné fráze a
vychovává novou generaci maneristů, kteří nerozumí problémům a řeší vše podle formule. V ovzduší prototypů, Sutnar je nejen průkopník
nových forem a skvělý výtvarník,
ale hlavně dobrý člověk. Jeho humanismus a umělecký cit ukazuje
nové cesty vývoje grafického umění,
t.j. jak i v moderním idiomu geometrické nauky a organizační logiky lidská vynalézavost a obrazotvornost může mít hlavní slovo. Odkaz průkopníků dvacátého století s
důrazem na jednotu veškeré tvorby
obsahuje semena uměleckého monismu. iNová generace výtvarných pracovníků nesmí ignorovat Sutnarovu
knihu, která dokazuje, že jednotlivec může tvořit ve své době, aniž
by prodal svou duši. Není pochyby,
že Sutnarova kniha patří mezi klasické výkony soudobého výtvarnictví, a můžeme jen doufat, že vydavatel umožní v brzské budoucnosti
lacinější edici, kterou si mohou dovolit i studenti výtvarného umění.
G. Sádek
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