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Proměny

ROČNÍK 3 ., ČÍSLO 2 ., DUBEN 1966

Přemýšlením o životě pražského arcibiskupa Josefa Berana pozná
váme, že svoboda není přirozený dar osudu, nýbrž kořist úsilí lidské
statečnosti a askeze. A ť již oděn šatem vězně koncentračních táborů
nebo purpurem prince katolické církve, dovedl jako málokdo v našem
věku být osobností a plnit své poslání: být vtělením české vůle k svo
bodě, plnitelem závěti Palackého, podle které nesmíme dopustit, aby
národ zahynul hladem duchovním, být moderním Riegrem s jeho
heslem “Nedejme se!” a hlasatelem Masarykova tvrzení, že česká otázka
je otázkou svědomí. Nikdy nelichotil lidu, poněvadž znal cenu pravdy.
Má-li náš národ nyní nějakou mravní autoritu, je jí Josef Beran.
Jeho boj za svobodu vyvrcholil 20. září 1965 projevem před Dru
hým vatikánským koncilem. Svou řečí, důležitou pro celý svět a dů
ležitější pro náš národ, začal bohdá novou kapitolu našich dějin, ne
boť řeč byla mostem, překlenujícím tragickou propast mezi katolíky
a protestanty, dělící nás k radosti našich nepřátel a štěpící duši každého
myslícího Čecha a Slováka. Zahájiv tak novou éru humanismu, Josef
Beran neškrtl naše dějiny, nýbrž zvítězil nad nimi svým poselstvím
snášenlivosti a svobody.
Kardinál Beran patří ke klerikům, kteří nesklonili svou šíji před
žádným fait accompli a kteří ani v nejtěžších dobách se nedopustili
smrtelného hříchu naší doby • zrady vzdělanců. Jako vzorného dělníka
na vinici Páně, jež je dnes vinicí velkých proměn, ho uvítáme na půdě
svobodné a demokratické Ameriky.
Ladislav Radimský
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Naše nová poezie

Proměny želí odchodu svého věrného přispívatele

ROBERTA VLACHA/
který náhle zemřel 29. ledna 1966 v Normanu ve státě Oklahoma.
Tento doktor filosofie začal svou exulantskou kariéru jako pekařI ský dělník ve Švédsku a skončil ji jako profesor slovanských ja
zyků a literatur na Oklahomské universitě a jako řídící redaktor
známé kritické revue Books Abroad. O naši svobodnou kulturu se
zasloužil jako zakladatel České kulturní rady, jako vydavatel sbor
níků a knih edice Sklizně svobodné tvorby a jako český spisova
tel, esejista a překladatel cizí poezie. Robert Vlach však nebude
zapomenut především jako český básník. Z uveřejněných básnic
kých sbírek jmenujme jen Priceznu, Pláč nad Španělskem a Slova
k hostu. Pražan jako Mácha a po jeho vzoru se ocitá v úporném
boji se smrtí a zapomenutím, ve svých básních je poutníkem, ko
čovníkem a astronautem, jeho píseň stoupala “do poloh, ve kte
rých řídne všecko hmotné a kde život se smrtí se protne.” Na zemi
se pokládal být hostem, k němuž možno pronést tato jeho vlasní
slova:
Na zdar těm, kteří chodí světem,
je číše nalita.
Odpočiňte si, oddychněte.
Snad i Bůh zase chodí světem
a dnes k nám zavítá.
Robert Vlach psal i humoristické povídky a čtrty pod pseudo
nymem Alfa a byl též Jiřím Kavkou, básníkem Úlomků torsa a
jiných hlubokých básnických sbírek. Odchodem Vlachovým ztrá
cí naše literatura tedy ne jednoho, ale vlastně tři spisovatele,
g jichž dílo ještě čeká na ocenění.
L. R.
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AILANTHUS
Aurelie Jeniková
l ě í
Půvabné v n n roz tře pe ných listů
zvedání
převracení
sklánění
obracení
rozkošná hra se sluncem v ě t r e m

a
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š
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ě
m

Životodárný pohled pro dychtivé oči

bl oudící
VELKOMĚSTEM
Na slunném prostranství neb (vtísněndotmavéuličky)
v dobré i plané půdě
vždycky si pohrává svými t ř á s n ě m i
tr
a cáká své roz ha né stíny po střechách a dláždění
Prstnatými listy své větve
mateřsky kyne svému mláděti
které si libuje v kupce hlíny a špíny
v rohu cementového dvora
Útěchyplný strome
z dalekých krajů
za
dávných věků
blou
sem
divší
Jakou tajemnou cestou imigrace
dostal se tvůj praděd do této tvrdé části světa
Snad byl vyslán řízením přírody na dobročinné poslání
zachraňovat lidské duše od zoufalství v kamenném vězení
Ne darmo tě jmenují v domovském Orientě
Stromem nebeským
Stromem bohů
AILANTHUS GLANDULOSA - ancient tree - naturalized from Orient
(Tree of Heaven or of Gods)
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DÍVCE U OHNĚ
Věra Stárková
Když setkáš se s ním v závrati
Má drahá, dojímá mne klid
s nímž můžeš do plamene zřít
vír zmocnění tě zachvátí
i když tě nespoutává.
bez žáru v proměně.
Myslíš, že touha ve snění
Ty víš, že věci kolem nás
nespěje nikdy k splnění
jsou odpovědí na dotaz,
a láska k odměně?
jejž mlčky v plamen noříš.
Ty
víš, že oheň přijímá
Oči, j ež hledí v plameny,
jsou beznadějně vzdáleny
už navždy to, co objímá —
ač o tom nehovoříš.
rukám, jež v klíně spínáš.
Proč životem tvým nechvěje
Má drahá, v sobě nosíš střed,
už ani jedna naděje —
jejž strhne k sobě naposled
proč chléb svůj nenačínáš?
zář v náruč proměněná.
Pak poznáš, že tě přec měl rád
Má drahá, právě v rozcestí
a dávat že je víc, než brát —
k nimž člověk sám se proklestí
kdosi tě očekává.
tak jako každá žena.
JAK HEJNA BÍLÝCH LABUTÍ . . .
Olga Valeská
Jak hejna bílých labutí se mraky nebem sunou,
jak hejna bílých labutí se dotýkají strunou
svých širých křídel touhy mé,
jež v resonanci zvučí.
Tu mívám sny pak závratné!
Však zkušenost mne učí,
že nutno býti připraven
zas na bolestné pády,
když znenadání skončí sen
a zmizí mlžné hrady.
J ak hej na temných přízraků se mraky nebem sunou,
jak divné ruce tajemné své zvěsti píší runou,
jíž není možno rozumět
a jež je proto planá.
Snad . . . kdyby zvěsť tu chápal svět,
snad . . . možná, mnohá rána
by nepřišla tak bez příprav
a neřádila bleskem . . .
4

Ach, což to plátno! Na pozdrav
já kynu s tichým steskem
těm hejnům bílých labutí i poslům varování.
A oni též mi rozumí a dotknou se mých skrání
vždy větrem letmých pozdravů
či deštěm políbení.
Ach, oblaka, má oblaka,
nechť celý svět se změní,
vy věčně dál si plujete a nic vás nedotkne se.
Jste jako bujný bílý kůň,
jenž každou tíhu střese,
jste jako bájný Ikarus,
jenž z otroctví se vznese.
Ach oblaka, má oblaka,
jak chtěla bych být vámi,
tu tíži lidství odhodit
a splynout s výšinami . . .
Ach oblaka, má oblaka,
jak marné je to snění!
Vás k zastávce nic nezláká,
já nezměním se ve ptáka
a čas jde bez prodlení.
Já vím, vás nic už nečeká
a času pro vás není,
však pro mne, pro mne, člověka,
čas ještě mnoho změní.
Je cesta moje daleká
a cílem — vykoupení.

DEN ODCHÁZÍ . . . .
Den odchází a loučení je tiché,
prostouplé vůní mladých trav.
Nebesa blednou vpíjejíce
modravé hřbety horských stínů.
Stmívání čeká na pozdrav,
jejž oblaka mu pošlou bdíce,
by sklouznout mohlo na doliny.
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Bezové keře rozžíhají lampy
a vzduchem roztřesou svůj vonný dech.
Lahodným soumrakem se tiše nese
noční klid vůní na křídlech.
Den odchází a loučení je tiché,
na nebi zůstal zlatý lem.
Bělostný měsíc nerozsvícen
tu ještě stojí — v stráži kraje,
jež do snů vchází s pokojem.
Stmívání hudba pod měsícem
své rozehrála šalmaje.

MOJE HODINKY
L. N. Zvěřina
Můj ciferníčku bílý!
Ručičky zlatavé!
Čím vším jste pro mne byly!
To k zvláštním dumám zve.

Ó, ciferníčku bílý!
Ručičky zlatavé!
Čím vším jste pro mne byly
Až mi to srdce rve.

Kolikrát zrak můj padl
v těch vašich cifer kruh!
Co vše jen do vás kladl!
Snah, nadějí i tuh.

A jindy zas, kdy kleče
jsem sténal v bolestech,
mně zdálo se, že vleče
se ruček vašich běh.

Když šel jsem v mládí zbroji
na schůzku k lásce své,
mně zdálo se, že se stojí
-těch vašich ruček dvé.

Když1v náručí mi zmíral
ach, srdce mého květ,
já -tupě na vás zíral:
kruh čísel zdál se chvět.

Jak jsem vás postrkoval,
co všecko šeptal vám!
Jaké sny s vámi snoval!
Ach, všecko je to tam.

Já zrakem zkamenělým
zřel na váš číselník.
Co bylo, těžko sdělím.
To byl jen jeden vzlyk.

Když v sladkých chvilek reji
i já plod lásky chyt,
byl bych vás nej raděj i
chtěl navždy zastavit.

V těch těžkých nocí dusnu,
kdy rval mne černý žal,
ó, kéž v ten tikot usnu!,
jsem s vámi bědoval.
6

Když havran žalu kloval
a útrap šlehal bič,
zas jsem vás postrkoval by všecko bylo pryč.

Ó, ciferníku bílý!
Ručičky zlatavé!
Kam jste to zabloudili
z těch dum, z nichž každá rve!

Jen dál a dál a dále
a potom znovu, zas.
Dát všemu světu vale
a být jen tím, co čas.

Jeť lépe moře čeřit
jak onen komár-bloud.
Jeť lépe čas “svůj” měřit
a pokojně s ním plout.

Jen věčnosti se dopít
nad vaším tik-tak-tik.
A potom oči sklopit
a šeptat už jen dík.

I když je všecko tady
jen malý letmý kmit,
v něm bolesti a zrady,
jež nelze doměřit,

Můj cifemíčku bílý!
Ručičky zlatavé!
Což i vás pobláznili?
Což i vás cosi štve?

žij, nebuď netrpěliv,
napij sa štěstí, krás,
než onen věčný přeliv
spláchne tě jinam zas!

Chtěl komár moře čeřit.
Vy, hmota konečná,
chcete zas Něco měřit,
co je tu od věěna?

Ó, tohle slůvko “spláchne,”
•to vhání v srdce děs.
Čad zmaru z něho páchne,
jako bys v prázdno kles.

Co se jak moře valí
nad hořem našich hlav:
Čas nikdy neskonalý,
jenž je jen boží háv.

Měj ciferníčku bílý !
Ručičky zlatavé !
Vidím tu těžkou chvíli,
vidím i očí dvé,

Ó, ciferníčku bílý,
ručičky zlatavé,
či jste už pochopily
na dlouhé pouti své:

jak v slzách
v kruh cifer
pak na moji
ret dí: Jsou

že Bude jen a Bylo
a ostatní je lež,
že i to “teď ” už bylo,
jak je jen vyřekneš?

A pak už nikdy více
můj nevzhlédne k vám zrak,
mé milé souputnice a je to dobře tak.

Že přítomnosti není,
že je jen jedno Jest,
to, které v stálém bdění
sní nad promykem hvězd.

Že si vás zavzpomínám?
To vaše tik-tak-tik?
Můj zrak se upne jinam na větší ciferník.
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po vás vzhlédnou,
popatří,
tvář lednou právě tři . . .

A jedno mi už bude,
kdo si vás přivlastní.
Ó, majetnický trude,
jiného zase tni!

Však jednou též čas krutý
vás určí pro veteš.
Zmlknete zakřiknuty
a půjdete spát též.

*
Dál Bude jen a Bylo
a nad vším jedno Jest,
co věčné střeží dílo
v promyku zlatých hvězd.

Můj ciferníčku bílý!
Ručičky zlatavé!
Co jste se nakroužily
na dlouhé pouti své!

Z nové básnické sbírky “Domů.”

Dnešní umění není jen tak pro nic za nic současníkem nového typu filo
sofického myšlení, jemuž se, ostatně pod dvacaterou formou, říká “Existenz erhellung”, dnešní umění je znovu plno životní úzkosti a metafysického a
mravního neklidu: je uměním “životních smyslů”, a víc než životní obsahy
a lidské události bolí a zajímá je sama forma života; ohmatává tuto formu,
zkoumá její podobu a možnosti tím, že člověka staví “do situací” (nejčas
těji pod způsobou životních slepých uliček, osudových absurdit nebo alespoň
mravních krizí), a nade vše ji zajímají konstanty, zákonitosti, nevyhnutel
nosti, základní významy života, primordiální nutnosti zahrnuté v samém ži
votním faktu či jevu, jeho soupodstatnosti. Smrtelnost na příklad. Proč život
končí smrtí, ačkoliv nechce končit vůbec? Sám život vůbec jakožto existenciální situace nejobecnější je tedy situace absurdní (a již proto tragická.) A
ovšem, že umění neběží o to, to co je absurdní, zracionalizovat, to, co je
pro život skandálem, vysvětlit, to, co nelze omluvit, odůvodnit: nýbrž vý
hradně o to, zpřítomnit to prožitkem, a o to, přemoci absurdnost novým,
dalším, z lidské svobody vzešlým významem, jež absurdnosti dáme.
Václav Černý v článku “Dnešní literatura a mýtus” - Plamen 65, číslo 8.
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Stati á úvahy
SKRYTÉ SOUVISLOSTÍ
Václav Hlavatý
Jak souvisí křesťanství s teorií relativity?
V kosmologii Mayů, Indů a Reků je čas zjevem periodickým. Tak na
příklad Proclus tvrdil, že pohyb času spojuje začátek a konec, což se
opakuje od věčnosti do věčnosti. Starými kosmologiemi čas nebyl chá
pán jako plynulý tok v přímce, ale jako kruh. Bylo to odvozeno z po
zorování pohybu nebeských těles. Křesťanství způsobilo v tomto nazírá
ní změnu. Svatý Augustin byl první, kdo prohlásil ve svých Konfesích,
že čas je měřítkem lidského chápání historie - nezvratitelné, nikdy se
neopakující a probíhající v přímce. Dospěl k tomuto poznání úvahou o
ukřižování Krista, které představuje jedinečný a nikdy víc se neopaku
jící akt dějin. To tedy znamená, že nelze chápat už čas jako zjev, pro
bíhající periodicky, v cyklech. Svatý Augustin tím položil prvý základ
ní kámen k teorii relativity, kde pojem času, probíhajícího v přímce přesně řečeno v nejkratší možné čáře, spojující dva body (úmyslně se
nezmiňuji o předpokladech, které pro tento zjev jsou nutné) - je pod
statnou součástí teorie. Kdyby se byl Einstein narodil před svátým
Augustinem, teorie relativity by asi byla vypadla jinak.
*

Je možno poznat rozumem absolutní pravdu fysikálního světa?
Kdyby se člověku podařilo nalézt teorii, která je experimentálně ne
vyvratitelná, tato teorie neobjeví absolutní pravdu, neboť nemůže říci
nic podstatně nového. Každá vědecky významná teorie platí jen pro
určitý okruh bádání a mimo tento okruh je experimentálně vyvratitelná
a proto neplatí absolutně. Tak například Newtonova teorie platí (při
bližně) pro rychlosti podstatně menší, než je rychlost světla. Pro ry
chlosti blížící se rychlosti světla je Newtonova teorie nahražena teorií
relativity. Ta však platí jen pro makrokosmos, kdežto mikrokosmické
úkazy jsou popisovány jadernou teorií, atd. Každá z těchto teorií odhalí
jen kus pravdy, omezený okruhem platnosti příslušné teorie.
Příkladem toho, že teorie experimentálně nevyvratitelná nepřinese nic
podstatně nového, je teorie Ptolemaiova o pohybu nebeských těles. Tato
teorie dovoluje konstrukci tolika epicyklů, kolik je zapotřebí k vysvětle
ní dráhy každého nově objeveného nebeského tělesa. Z toho plyne, že
9

Ptolemaiova teorie nemůže být nikdy experimentálně vyvrácena. Byla
vlastně opuštěna jen z důvodů lidské lenosti, neboť Koperníkova teorie
je daleko jednodušší. Ovšem Ptolemaiova teorie neřekla nikdy nic pod
statně nového, kdežto Koperníkova teorie vysvětluje zákonitost pohybu
nebeských těles.
Můžeme z tohoto příkladu usuzovat na to, že koncept absolutní pravdy
je experimentálně nedokazatelný a proto nemůže být předmětem vědec
kého bádání? Anebo to znamená, že koncept “absolutní pravdy” je
pouhá fikce?
*
Dívati se na Ženu znamená viděti Boha.
Rumi, islámský mystik 13tého století v Persii
Pro muže schopného a žádostivého mít potomky je tělo ženy oltářem,
který on promění ve svatyni nového života: těhotné tělo ženy je ka
tedrálou, v níž probíhá posvátný obřad mystéria zrození nového života
ze zániku.
Ale v katedrále se nekouří!
*

Moderní kosmologie, biologie a abstraktní indická náboženská filo
sofie Uttara Mimamsa, jsou si bližší, než se zdá na prvý pohled.. Vyloučíme-li z biologických úvah virusy, o nichž s jistotu nevíme, zda
jsou živé či nikoliv, pak problém života není jenom problémem séman
tickým. Skutečně, živý organismus můžeme definovat takto: jen živý
organismus má schopnost se reprodukovat z vlastního těla. Podle HoyleBondiho rovnovážné teorie (steady statě theory) Vesmír produkuje (od
věčnosti do věčnosti) sám ze sebe hmotu a tedy podle shora uvedené
definice je se stanoviska biologie živým organismem. Přijmeme-li tento
závěr, pak musíme připustit existenci jednotícího živého organismu Kosmos - v němž jednotlivé gallaxie hrají úlohu vůči celku celkem pod
řadnou. Tento jednotící princip je totožný s pojmem Brahman (Duch),
který Vedanta popisuje takto: v Němž vše se rodí, když zrozeno, v
Němž žije a když zemře, s Ním splyne.” Uttara Mimansa nazírá na
Boha jako na základní jednotící princip, imanentní Vesmíru.
Po stránce epistemologické jsou svrchu zmíněné tři nauky různé,
ačkoliv popisují tentýž pojem. Každá z nich však používá jiného zorné
ho úhlu. Pro každou z nich je však Vesmír - stále ze sebe se rodící skvělým příkladem parthenogenese.
*
Chceme-li v tomto pojetí živého Vesmíru nalézt a pochopit smysl
lidstva, či dokonce snad různých národů, musíme v prvé řadě vědět,
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co je smyslem života gallaxií, které se rodí, žijí i umírají ve věčně
živém Vesmíru (jako buňky v lidském těle). Teprve až najdeme najdeme-li - smysl a cíl života hvězdné oblohy, můžeme přistoupit k
hledání smyslu a významu lidstva ve Vesmíru. Prozatím každý po
kus zodpovědět otázku po smyslu života, je hradem, stavěným na písku.
V naší gallaxii je asi tisíc miliónů stálic obdobných našemu Slunci.
Ve všech dosud objevených gallaxiích je takových stálic asi jedno
sto trilionů. To jsou ovšem jen čísla statisticky zjištěná. Kdyby by
lo možno každou vteřinu jednu takovou stálici objevit, bylo by za
potřebí přibližně 3 biliony let (v evropském smyslu) k objevení všech!
Pravděpodobnost P, že jen naše Slunce - mezi všemi hvězdami obdob
ného složení - má alespoň jednu planetu, obývanou inteligentními
bytostmi, je tedy jedna k jednomu stu trilionů, to je prakticky nula.
Z toho plyne, že pravděpodobnost, že nejenom Slunce má takovou
planetu, je tedy I - P, to je practicky I, což znamená jistotu. Tedy
vedle Slunce je alespoň ještě jedna hvězda, jejíž jednu z planet obý
vají inteligentní bytosti. Kdybychom chtěli poznat smysl života gal
laxií, museli bychom vejít ve spojení s těmito inteligentními bytostmi
pomocí radia a televize. Již dnes je možno přenášet televisí obrazy
z Martu. Ovšem nejbližší stálice je vzdálena od Slunce přibližně 4
světelné roky. Překlenout tuto vzdálenost nebo ještě větší vzdálenosti je
problém inženýrský. Daleko těžší by byla volba programu vysílání,
neboť odpověď na náš signál by mohla zachytit třeba až druhá ne
bo třetí generace, Tak však bychom mohli získat více dat z různých
gallaxií a pak snad bychom mohli usuzovat, zda organické buňky,
základ našeho života, jsou v celkovém plánu a smyslu Vesmíru pod
statnou složkou, a že nejsou jen jakýmsi vedlejším produktem něja
kého méně významného procesu, který probíhal na několika místech
najednou.
*
“Člověk je stvořen k obrazu Božímu”.
Tato věta může mít dva různé významy, jeden z nich je spíše vědecko-racionální, druhý spočívá na sociologické úvaze.
Visuálně a radioastronomií obsáhneme jen určitou část Vesmíru
(v poloměru mnoha set miliónů světelných let). Budeme se zabývat
jen touto částí pro nás známou a tu budeme nazývat Vesmírem. Spek
troskopie nás poučuje, že všechny prvky naší sluneční soustavy jsou
obsaženy v každé hvězdné soustavě (kromě toho v mladších hvězd
ných soustavách jsou prvky, které v naší Slunečné soustavě již ne
jsou). To jednoznačně ukazuje na to, že architektura a smysl celého
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Vesmíru se řídí určitým jednotým plánem, který lidský mozek stěží
může chápat. Tento jednotný plán se může ovšem v různých hvězd
ných soustavách diametrálně lišit v podrobnostech. Člověk jako sou
část - byť i téměř zanedbatelná - tohoto Vesmírného plánu, musí být
jeho odrazem, neboť je mu podřízen. Je-li tomu tak, pak totéž musí
platit pro každou organickou buňku, která je právě tak odrazem
Vesmírného plánu jako člověk. Pak ovšem věta “Člověk je stvořen
k obrazu Božímu”, která poeticky popisuje vesmírný plán, musí být
rozšířena na veškerý život.
Protože však tato věta platí pro život v této sluneční soustavě, mu
sí platit pro každou hvězdnou soustavu s obyvatelnými planetami,
neboť život na těchto planetách je podroben téže zákonitosti jako je
v naší Sluneční soustavě. To znamená, že celkový plán života na
těchto planetách musí být obdobný jako u nás - byť v podrobnostech
se mohou opět diametrálně lišit. Jsou-li tedy v oné hvězdné soustavě
tvorové stejně inteligentní jako jsme my, pak by bylo teoreticky možno
se s nimi dorozumět, kdybychom našli klíč k radiotelegrafickému a
televisnímu popisu základních principů a funkcí života, které v obou
případech musí být stejné.
Věta “Člověk je stvořen k obrazu Božímu” může však mít ještě
jiný význam, přijmeme-li domněnku, že má zníti: “člověk našel svého
Boha a připodobňuje Ho k sobě samému podle schopností svého
mozku”.
Bylo kdysi řečeno, že poměr náboženských kultur Východu a Zá
padu je poměrem Indie k ostatnímu světu. To se jeví v různém po
jetí Boha v těchto různých kulturách. V Indii je obyvatelům pojem
nenásilí téměř vrozen. Hříšník nevykupuje svůj hřích krvavou obětí,
je trestán jinak. V souhlasu s tím ani Budha ani Brahman nevyža
dují krvavých obětí. Západní kultura se však rodila a brodila v krvi.
Provinění se trestalo často vraždou. Za hřích se často platilo životem.
Proto také Bůh Západu mohl být usmířen jen mučednickou smrtí
Svého jediného Syna - podle zásady “za hřích smrt”. Západ od té doby
uctívá popravní kříž.
*
Zdá se však, že ani umučení Krista neusmířilo Boha dokonale.
Důsledek prvotního hříchu (jisti se Stromu Poznání Dobra a Zla)
přivedlo lidstvo na rozmezí, odkud je jen krůček k sebezničení (ato
mová a vodíková bomba).
Není náhoda, že s vynálezem těchto ničivých pum zároveň postupu
je houževnatá snaha po zvládnutí prostoru. Je to snad diktováno pod
vědomým pudem sebezáchovy.
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Podle úsudku biologů lidská rasa má životní rozpětí asi jeden mi
lión let. Za tu dobu lidstvo se buď úplně změní k nepoznání nebo
vyhyne. Z tohoto miliónu uplynulo asi deset tisíc let kulturního života
a na jejich konci objevil homo sapiens genocidní bomby. Je nemysli
telné, aby po dobu téměř stokrát delší člověk jen vyráběl ohromné zá
soby těchto ničivých bomb a nikdy jich - po dobu téměř jednoho mili
ónu let - neužil. Skoro s určitostí můžeme očekávat v této periodě apo
kalyptické běsnění těchto bomb, vše ničících. Naše planeta se tak učiní
silně radioaktivní a tedy neobyvatelná. Lidstvo se může zachránit jen
tak, že se aspoň jeho část před touto katastrofor přestěhuje jinam do
Vesmíru. Současnost vynálezu těchto ničivých bomb a způsobu, jak jim
uniknout, by mohla nasvědčovat tomu, že existence inteligentního
organismu je součástí Vesmírného plánu.
*
Dosud vždy vynález nějaké zbraně si vynutil vynález, jak ji alespoň
částečně zneškodnit. Předpokládejme, že tomu tak bylo i s vynálezem
atomové bomby. Kdyby se našel způsob, jak lze na dálku zastavit
řetězovou reakci, pak by atomová válka nemusela úplně zničit život na
Zemi, neučinila by ji úplně neobyvatelnou.
Jak by v takovém případě vypadal život lidstva? Předně by po
zůstalé masy vyvraždily intelektuály, jako původce všeho zla a v pod
vědomí sebeobraně by zničily veškerou kulturu. Lidstvo by se vrá
tilo do polodivokého stavu. V zápase o život by zvítězily animální
pudy a potlačily každý pokus o jakoukoliv intelektuální činnost. Na
Zemi by zbylo něco málo divochů a biologických zrůd. Čím neurva
lejší mutant, tím by měl větší naději na přežití. Čím větší tělesná zrů
da, tím by byla blíže k zbožnění.
Lidstvo by začalo novou trnitou dráhu vzestupu. Byl by tímto utr
pením Bůh smířen za spáchaný hřích touhy po poznání?
*
Astrologie a teorie relativity jsou v podobné souvislosti, jako je
poetické líčení bible a racionální teorie. Astrologie vyjadřuje v poe
tické formě to, co v přesné formulaci je základním kamenem teorie
relativity.
Podle astrologie konstelace nebeských těles ovlivňuje osud (život)
člověka. Podle teorie relativity konstelace Vesmírové hmoty (to je
kosmického prachu, kosmických mraků a hvězd) určuje zakřivení
prostoru. Toto zakřivení nutí v našem případě Zemi, aby opisovala
zcela určitou dráhu kolem Slunce. Kdyby se konstelace kosmické
hmoty změnila, změnilo by se i zakřivení prostoru. To by mělo za
13

následek změnu dráhy naší Země. Osud lidstva je však podstatně
ovlivňován drahou, kterou nyní Země opisuje. To si dostatečně ne
uvědomujeme, protože jsme zdědili po svých předcích (kteří ještě
bydleli na stromech) jistotu, že Slunce zcela jistě zítra vyjde, jako
zcela jistě vyšlo dnes, že nenastane žádná změna.
Jak může změna dráhy naší Země ovlivnit osud lidstva, je možno
ukázat na tomto příkladě:
Předpokládejme, že v centru naší gallaxie nějaká supernova vy
volají řetězovou reakci. Podobná možnost je podstatnou částí pokusu
vysvětlit obrovské zdroje energie, objevené radioastronomií. Blízko
středu, směrem k nám, jsou gigantické kosmické mraky, které nám
znemožňují pozorovat střed gallaxie. To znamená, že výše zmíněná
řetězová reakce by vymrštila tyto mraky směrem k nám, takže by
pravděpodobně konstelace kosmické hmoty v okolí (ne-li i uvnitř)
sluneční soustavy se změnila. Změnilo by se tedy i zakřivení prostoru a
to by ovlivnilo i dráhu naší Země. Tato změna by nemusela být ani
příliš veliká. Kdyby například Perihelion (bod přísluní, to je bod
eliptické zemské dráhy, který je slunci nejblíže) se přiblížilo více
Slunci, zvýšila by se teplota o několik málo stupňů, a to by mohlo
stačit, aby během doby ledovce - řekněme kolem jižního pólu - roztá
ly. Pak by se zvýšila hladina oceánů a obrovské části Země by by
ly pohlceny vodou.
Kdyby dráha Země se podstatně zvětšila, roční období by se stří
dala v delších intervalech. To by pravděpodobně zahubilo onu vegetaci,
která se přizpůsobovala normálnímu cyklu období. Rovněž živočišstvo
které se tomuto cyklu přizpůsobilo, by vyhynulo. To by podstatně
ovlivnilo i život člověka.
Konstelace kosmické hmoty skutečně ovlivňuje život a osud lidstva.
*
Jak souvisí Starý Zákon a čtyřrozměrný prostor?
Podle Starého Zákona Bůh stvořil svět, to je prostor, ve kterém
žijeme, i jeho náplň. Bůh tedy existoval dříve než svět a tedy Jeho
bytí není vázáno na svět; kdyby svět zničil, existoval by dále. To
znamená - ať v jakékoliv formě - není v našem světě obsažen beze
zbytku a musí proto také být vně našeho světa. To je možné tehdy a
jen tehdy, když náš svět je uložen ve Vesmíru, který je více než troj
rozměrný. Je tedy aspoň čtyřrozměrný, jak učí teorie relativity.
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ŽIVO T S ČESKÝMI MALÍŘI
Johannes Urzidil

Půl století už prošlo od časů, kdy jako mladý muž jsem se stýkal s
nej významnějšími českými malíři své doby úzce a srdečně. Byl jsem
tehdy ovlivněn průkopnickou mnichovskou skupinou umělců, sdruže
ných pod jménem “Blauer Reiter”, kterou vedl Wassilji Kandinsky,
Alfred Kubin, Paul Klee a Franc Marc a jež udávala ve střední Evropě
tón kubismu a zejména expressionismu, k jehož literárnímu předvoji
jsem i já patřil. S Kleem, který se dnes pokládá za jednoho z největších
protagonistů moderního umění a stal se téměř klasikem, jsem si občas
korespondoval a později i zprostředkoval uspořádání první výstavy je
ho děl v Praze. Věda o umění a dějiny umění náležely k předmětům
mých studií. A tak bylo skoro samozřejmé, že jsem svou pozornost - a
-také své srdce - věnoval českým umělcům svého bezprostředního okolí
a svého domovského města Prahy. Hluboce ovlivnili mé pozorovací
schopnosti nejen pokud šlo o umění, nýbrž i mé názory na svět a život,
prožil jsem s většinou z nich nesčetné šťastné hodiny, uveřejnil jsem o
nich mnoho studií a ještě dnes, v jiném světě a po tolika letech, jsem
obklopen díly jejich rukou, pokud je bylo lze zachránit z vírů našeho
chaotického věku.
Nebylo mi ještě ani dvacet let, když jsem poprvé v Mikulášské třídě
navštívil mansardu, kde tenkrát ve dvou přilehlých mrňavých pokojíč
cích spolu bydleli a pracovali Václav Spála a Vlastislav Hofman. Nebyl
to žádný “ateliér” v obvyklém akademickém smyslu slova, dýchalo to
ovzduším pařížské latinské čtvrti uprostřed pseudogotických a pseudobarokních kýčovitých domů této ulice, v níž jen prastará synagoga vy
nikala svou úctyhodnou důstojností. U umělců však vládlo vše nej no
vější a nej živější. Spála ověsil svou jizbu akvarely a linoleoryty, na
nichž posedávaly pestré české selky uprostřed luhů a hájů v nej živěj
ších a do široka nahozených barvách a formách. Bylo to nejčeštější, co
si bylo možno představit, vonělo to zemitostí a znělo kadencemi národ
ních písní, bylo -to umění syrové a přece riěžné, umění šťastné a přece
trochu melancholické, které však - jako umění Smetany nebo Dvořáka nebylo žádným “národním svérázným uměním” v nějakém nacionálním
smyslu. Každý, kdo miluje jako já Smetanu a Dvořáka, musí přátelsky
objat i umění Špálovo.
15

V Hofmanově jizbě naopak vládla metafysika. Tam visely jeho lito
grafie a kresby k Dostoj evskému, postavy z Idiota a ze Zločinu a trestu,
umění černobílé, výrazové a symbolismem naplněné, které ke mně svým
způsobem také hodně mluvilo, neboť šlo vstříc mé tehdej ší zálibě k Do
stoj evskému a velkým Rusům vůbec. Byla to záliba, která tehdy mezi
námi německými pražskými spisovateli silně panovala, stačí, vyslovím-li
jen jméno Franze Kafky. Také s Hofmanem jsem se spřátelil a on a
Spála mě brzy seznámili s Rudolfem Kremličkou, který také bydlel v
Mikulášské. U něho sice visely po stěnách ještě nějaké impresionistické
malby, byly však již přehlušeny krajinami a figurálními skladbami no
vějšího stylu, jejichž konstruktivní a expresionistické hodnoty Kremličku postavily velmi brzo do jedné řady s nej modernějšími Čechy, se
skupinou “Tvrdošíjných”, jak se nazývali. Bylo přímo dojemné, jak se
nemocný a bohužel k předčasné smrti předurčený Kremlička téměř
vášnivě držel zdravého a solidního českého typu žen, právě tak jako
jeho stejně nemocný a stejně k smrti odsouzený krajan, velký německý
spisovatel Kafka, který bydlel několik kroků od Kremličky na Staro
městském náměstí co by Kremličkův soused a o němž jsem pak v roce
1924 po jeho pohřbu řečnil.
Výstava “Tvrdošíjných” (Josef Čapek, Hofman, Spála, Kremlička,
Marvánek, Jan Zrzavý), která se konala v jednom přízemním salónku
Na příkopech, se stala buřičskou senzací a mě nadchla tak, že jsem o
ní uveřejnil (1918) v berlínském avantgardním expresionistickém ča
sopise “Die Aktion” emfatickou recenzi. Vždyť zde byli umělci, kteří
měli kuráž odhodit břímě historismu a tvořit umění živé, svobodné
a evropsky zaměřené. Pomíjením všeho včerejšího a vyloučením všech
úmyslů, nemajících s uměním nic společného, stali se dokonalými mluv
čími své generace a v nej lepším smyslu přinesli umění nejen moderní,
nýbrž i nadčasové a nadnacionální. Má recenze byla vůbec prvním ně
meckým pojednáním o českém moderném výtvarném umění - bylo to
dokonce v době války - a obrátila pozornost německých čtenářů na to,
co se na druhé straně českých hranic uplatňovalo tak životně v moder
ních směrech.
V rakouské armádě jsem sloužil s Jaroslavem Topičem, synem známé
ho českého knihkupce a vydavatele na tehdejší Ferdinandově třídě. Kdo
by si pročetl korspondenci mezi André Gidem a Paul Claudelem, který
určitou dobu pracoval v Praze jako francouzský konsul, našel by tam
dost náznaků o významu Topičova knihkupectví již před první světo
vou válkou. Starý Topič byl hodně konservativním přítelem umění, kte
rý ve svém uměleckém salonu u svého knihkupectví favorizoval spíše
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uhlazené a nepříliš výrazné “akademické” malíře. Jeho obdivovaným
bůžkem byl technicky mistrný, ovšem ale příliš profesorský Max Švabinský. Mikuláš Aleš byl tím nej modernějším, k čemu se otec Topič,
který sám sebe nazýval “Podřípanem” (byl z Roudnice), ještě dal svést,
což ovšem byla volba velmi dobrá. Získal sta Alešových půvabných ma
lých perokreseb, a já jsem často listoval v jeho mapách, v nichž bylo
zachyceno Alešem - ne nepodobným Špálovi - tolik národních písní, pří
rody a přísloví české a moravské země. Nuže, jednou - na našem vo
jenském stanovišti - zeptal se mě mladší Topič: “Co myslíš? Mám to
risknout a svého otce pohnout k uspořádání výstavy Jana Zrzavýho?”
Odpověď jsem měl hned pohotově. “Samozřejmě”, řekl jsem, pokládám
Zrzavého za nej talentovanějšího ze všech moderních Čechů. Ale co mlu
vím o talentu? Zrzavý je opravdový genius a zcela určitě trvalé hod
noty”. Vskutku byla Zrzavého výstava u Topiče sázkou do lutrie a Ja
roslav mě přivedl k svému otci, abych ho přemluvil, takže se výstava
konečně uskutečnila a učinila značný dojem. Jen tak mimochodem podo
týkám, že Topičové také vydávali časopis, “Sborník”. Objevil se v něm
jeden z mých nejranějších článků v českém překladu mého milého sta
rého přítele Antonína Macka (“Zátiší” ), jeden bohužel z řídkých čes
kých překladů mých prací.
Zrzavého jsem znal už dlouho a býval jsem často jeho hostem v jeho
malém malířském 'bytečku ve Šporkově ulici na Malé Straně. Byl to je
den z nejpodivuhodnějších pražských bytů, z jehož dvou malinkatých
pokojíků a ještě menší kuchyňky se naskýtal úchvatný pohled na město
s jeho věžemi a řekou, zatím co vzadu - s pavlače - bylo vidět přes stra
hovské stráně ke klášteru Sión. Přes dvůr bylo možno se dívat na “Ti
chý dům” Jana Nerudy, kterého jako pražského povídkáře piímo bez
mezné uctívám. Když si dnes vzpomínám na své rodné město, vždy
se v mé paměti vynoří starý byt Zrzavého s jeho velkolepými a přece
srdci blízkými panoramaty. Skoro každý týden jsem tam sedával dlouho
do noci mezi rannými umělcovými díly, mezi “Přítelkyněmi”, “Melan
cholií”, náboženskými výmysly, a nad osvětleným městem vedli jsme ne
konečné hovory, než jsem se konečně, někdy po půlnoci, vydal pěšky
na dlouhou cestu k domovu, na Žižkov, kde jsem tehdy bydlel. Často
byla se mnou má mladá nevěsta. Zrzavý ji nakreslil svým mistrovským,
jakoby leonardovským způsobem, a tento divukrásný list (1916) ob
šťastňuje mě ještě dnes svou neupadající krásou. Zrzavý, s kterým mě
vázalo a ještě dnes váže opravdové přátelství, byl oficielním svědkem
na mé svatbě na staroměstské radnici v roce 1922. Mnoho jsem uve
řejnil o jeho umělecké tvorbě; mám tušení, že jsem byl vůbec prvý, kdo
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o něm obšírněji psal a to do malého a trochu bizarního českého časo
pisu “Veraikon”, k čemuž Zrzavý přihodil několik svých originálních
litografií. Později napsal jsem o něm články do “Deutsche Kunst und
Dekoration” a do jiných časopisů. Také vypravil jsem katalog k jeho
výstavě v berlínském uměleckém salonu Herwartha Waldena “Der
Sturm”. Již dříve jsem zprostředkoval jeho první cestu do Berlína, když
jsem přemluvil svého dobrého přítele, velkého německého vydavatele
Gustava Kiepenheura, který tehdy bydlel v Postupími, aby Zrzavého po
věřil ilustrováním vydání Kláry od Francise Jammese. Zrzavý pak
vskutku vytvořil v Berlíně oněch šest velkolepých litografií ke Kláře,
jejichž první obtahy se ještě dnes nalézají v mém vlastnictví a které
později, ve zmenšeném formátu, byly uveřejněny v “Rozpravách Aventina”. Jako svatební dar věnoval mi Zrzavý jedno ze svých nej skvělejších
děl, rubínově červenou verzi svého obrazu “Hoře”, což byl ostatně
poněkud neobvyklý dar novomanželské domácnosti. Moji čeští malířští
přátelé měli však vyslovenou zálibu ke všemu grotesknímu, neboť i
Josef Čapek mě uctil při příležitosti mé svatby malbou, zkomponovanou
z kubistických trojúhelníků a nazvanou “Vdova”. A tak jsme měli hned
na počátku našeho manželství obrazy hoře a vdovství jako varovné sym
boly bolesti a pomíjivosti denně před sebou, což možná mělo smysl
hlubší, než jsme tehda se domnívali. Přál bych si, aby těmito poznám
kami o Zrzavém se doplnilo druhé vydání krásné knihy, kterou Dalibor
Plichta uveřejnil s titulem Realist der inneren Šicht o Zrzavém u ARTIE,
Praha, 1958.
S Josefem Čapkem jsem hovoříval o uměleckých problémech nejed
nou a to nezřídka v jeho útulném bytě v blízkosti, jak se domnívám,
líbezného kostela svátého Jana na Prádle u Újezdu. Josef Čapek budil
můj nejvyšší obdiv. On a jeho bratr Karel zdáli se mi ve svém umění
tak podobni bratřím Goncourtům. Josef, starší, nebyl jen povahy geni
ální, měl také schopnost jiné vzrušovat a inspirovat (jak to u Shake
speara kdesi stojí: “Nejsem jen sám vtipný, jsem též příčinou, že jiní
se vtipnými stávají”, při čemž vtip neznamená v novějším smyslu hu
mor, nýbrž ducha.) Josef stále měl nové myšlenky, nikdo od něho ne
odešel bez povzbuzení. I jeho nejmenší projevy byly plodné. Tak i jeho
malá knížečka Nejskromnější umění byla mistrným a literárně význam
ným projevem a analýzou, vůbec mi Josef z obou bratří připadal vý
znamnější, v čemž se jistě mohu mýlit; rozhodně se mi to však ten
krát zdálo.
Rozhovory se Zrzavým se pohybovaly na “lidštější” úrovni, mohu-li
to tak říci. Zrzavý byl a patrně ještě dnes je plný jakési elementární
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naivnosti, která Čapkovi chyběla. Zrzavý rád mluvil o svém domově,
o vesnici Okrouhlice (jako Thoreau o Concordu) něho si pochvaloval
magickou krásu pustých vysokých pecí průmyslové krajiny moravskoostravské. Když jednou delší dobu žil v Paříži, ohlásili jsme se mu mohlo to být v roce 1923 nebo 1924 - z Prahy na návštěvu a otázali
se, co mu máme sebou přinést. “Přineste mi kilo kmínu. Já tady žádný
nemohu sehnat a potřebují kmín na vaření”. Koupili jsme tedy po
řádný pytel kmínu a na hranicích jsme museli celnímu úředníku široce
a dlouze vykládat, proč vezeme tak velké množství kmínu do Francie.
Teprve, když jsem mu řekl, že kmín vezeme darem jednomu “peintre”,
který si sám vaří, a že já, jeho přítel, jsem “écrivain”, zasalutoval a
zmizel se slovy “Oh, la Bohéme!” Vskutku také pařížský ateliér Zrza
vého měl mnoho společného s Murgerem a Puccinim. Tenkrát jsme tam
slavili sylvestrovskou noc s Bohuslavem Martinů a několika jugosláv
skými umělci. Kolem půlnoci něco zaklepalo na dveře a nevešel nikdo
jiný, než velký, starý, veleznámý a velectěný Adolf Loos. Držel v náručí
celou várku lahví šampaňského, které při uvítání se kutálely po podla
ze, naštěstí však se jim nic nestalo. Loos si Zrzavého velmi vážil, což
opětovně potvrzuje přesnost jeho uměleckého úsudku. Zrzavý nyní měl
nejen svůj kmín, nýbrž navrch ještě šampaňské značky Veuve Cliquot.
Přenesu se nyní časově nazpět, abych podal zprávu o jedné nikoliv
bezvýznamné episodě pro pražské malíře. Když jsem s Jaroslavem To
pičem, (jehož dcera, Milada Blekastad, dnes vyniká v Norsku jako
znalkyně Komenského a historická) první světovou válku částečně pře
trvával v pražském vojenském skladišti, užíval jsem této možnosti k
tomu, abych nejen své německé literární přátele, nýbrž také samozřejmě
mé české přátele malíře v době nej horšího hladu zásoboval “pod ru
kou” všemi možnými potravinami, které jinak na trhu nebyly k mání.
Věděl jsem vždycky, kde je schována rýže, čočka, zavařenina, sádlo a
uherské salámy, pravé to klenoty první třídy v oněch dnech, a staral
jsem se o to - jak, to se raději neptejte - aby přišly do rukou mých přá
tel. Což bylo samozřejmě zakázáno, ale v Praze, jak známo, se ve
všech dobách většinou dělaly jen věci zakázané. Reguloval jsem tedy
- za nejlacinější spotřební ceny - poživatiny do domácností “vojen
ských osob”, které zatím byly ještě v civilu, jinými slovy spisovate
lům a malířům. Obvykle jsem založen sice legalisticky, tohle však by
la buřičská fáze mého života, za kterou jsem - bohudík! - nebyl po
věšen, neboť staré Rakousko bylo dost liberální, aby se bud’ dívalo
jinam nebo zkrze prsty. Moji čeští přátelé mi tento úsudek jistě připíší
k dobru a redaktor Proměn také. Všecky tyto poživatiny byly sice
19

pro naše malíře nepostradatelné, přece však nebyly tím nejdůležitěj
ším. Nej důležitějším pro ně byla plátna a malířské potřeby. Kde to
vzít? O plátně se samozřejmě vůbec ani mluvit nedalo. Něco jsem
přece vymyslel. Odkryl jsem v jednom rohu skladiště vojenských po
travin na jatkách v Holešovicích tucet prázdných beden po čínském
čaji, z nichž každá byla složena ze šesti bezvadných, hladkých tvrdých
dřevěných desek. Tyto bedny jsem opatrně a tajně rozložil na jejich
části a získal jsem tak na sedmdesát skvostných dřevěných desek, na
které se skvěle dalo malovat, a jimiž jsem postupně podělil své ma
lířské přátele. A tak mohu prohlásit s jistou hrdostí, že určitý počet
českých uměleckých děl mi děkuje aspoň za svou věcnou podstatu.
Také Filla dostal ode mně pár čínských dřevěných stěn, stejně před
časně zemřelý Marvánek a též onen milý a dávno zapomenutý malíř
Gaertner, který se Zrzavým bydlel ve Šporkové na stejném poschodí
a byl chudý jako kostelní myš.
Několikrát došlo k spiritistickým seancím, které se konaly se Zrza
vým při světle petrolejové lampy a při kterých Zrzavý kladl poska
kujícímu stolku nej komičtější otázky, jako například: “Budu tady
mít šváby?” Když jsem se já a má nevěsta - později moje žena
Gertruda, roz. Thiebergerová z Prahy - tomu začali smát, Zrzavý se
vážně rozlobil a křičel: “Vy nevíte, co znamenají švábi! Mám se snad
zeptat na Napoleona?” Když jsem mu v roce 1935 věnoval svou ně
meckou knihu o Václavu Hollarovi, která tehdy vyšla, prohlížel si ji,
potřásaje hlavou, a ptal se skepticky: “A to se Ti líbí?” Umění ba
rokní doby totiž nepatřilo k jeho libůstkám, a skutečnost, že Hollar
byl prvním českým uměleckým zjevem evropského významu, mu ří
kala málo.
Svá teoretická pozorování o moderním českém umění jsem uprostřed
třicátých let shrnul v knihu, která roku 1936 vyšla s názvem Zeitgenóssiche Malér der Tschechen v uměleckém nakladatelství “Fórum”
v Bratislavě, a informuje také o nej starší české umělecké tradici i o
předchůdcích a spolubojovnících mých přátel “Tvrdošíjných”. Dnes
ovšem je tato kniha už vzácností. Když se však na mně dívá z mé kni
hovní poličky, vždy mi připomíná mé živé společenství s těmito uměl
ci a mnohými jejich mladšími přáteli, šťastný kus mého života v
mém rodném městě a u mé „ztracené milenky”.*
(Přeložil Ladislav Radimský)
*“Ztracená milenka” - Die verlorene Geliebte - kniha povídek John. Urzidila, odehrávajících se částečně v Praze.
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DANTE A NAŠE HISTORICKÁ BUDOUCNOST
Pavel Želivan
Věnováno památce přítele Roberta Vlacha
“Secol si rinova;
torna giustizia e primo tempo umano,
e progenie scende dal ciel nova”. 1
Purgatorio 22, 70-72.
I.
Rozsah a intenzita loňských dantovských oslav v kulturním západ
ním světě svědčí nejen o neopakovatelné umělecké geniálnosti florent
ského básníka, nýbrž i jeho neuhasínající modernosti. Z osobnosti a dí
la Alighieriho sálá přes staletí hárající žár, vyzařuje oslňující světlo a
pramení nevyčerpatelná magická přitažlivost. Jedinečně mimořádný
dantovský historický jev obnažuje takto stavební jednotu Západu.
Dante prožil, prudce a hluboko, svou dobu, její nej vnitřnější a nejpodstatnější problémy, její první a poslední otázky. Svým literárním a
myšlenkovým dílem vyjádřil dokonale a typicky své prožitky, zápasy a
sny. Vytvořil závazný a paradigmatický model nejen západního pojetí
poezie, nýbrž západní životní a kulturní sloh vůbec. To co nás spřizňuje s Dantem a co tvoří tajemství jeho mohutné historické rezonance
netkví tolik v poetických a uměleckých jednotlivinách jako spíše v ja
kosti jeho celkového postoje a v odvážném pojetí věcí božských a
lidských.
Tři duchovní osy tvoří podstatu západní kultury: židovsko-křesťanské náboženství a etika; řecká věda s římskou právnickou moudrostí a
dravě neklidná, výboj ná a lačná touha po moci mladých a nových
evropských národů. Dante Alighieri vsadil organicky tyto tři osy do
jednotného plánu. Ani na okamžik neporušil jejich původnost. Nezru
šil ani nezmírnil jejich vzájemné rozporové napětí. Básnické, politické
a filosofické dílo Dantovo uchvacuje právě tímto odvážným plurali
smem hodnot poslušných neviditelného řádu, jakémusi skrytému a jed
notnému zákonu. Dílo florentského básníka působí dojmem arény plné
rozběsněných šelem, které sledují přesné pokyny neviditelného krotitele. Zdá se někdy, jakoby se na sebe musely každým okamžikem vrh
nout a rozsápat jedna druhou. Ale nic takového se nestane. Napětí je
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vybičováno na nejzašií hranici, ale právě tam je drženo v rovnováze
absolutní silou, která tvoří nejhlubší jádro Dantova díla.
Ptáme se právem, jak bylo vůbec možné, že vzniklo něco tak skvělé
ho a mohutného jako je dílo Alighieriho. Jak mohl vzniknout nejzašší
kulturní universalistický pluralismus hodnot směřující k naprosté a čis
té jednotě? Proč můžeme po staletích stále zpytovat v Dantově podo
benství svou duši a vidět v něm jedinečný vzor západního světa? Ta
táž otázka se dá vyjádřit jinými slovy: Jakou měl Dante metafyziku,
když dovedl zachytit nej vlastnější smysl všeho, čeho se dotkla jeho
duše a když dovedl vyslovit vše řečí srozumitelnou staletím?
II.
Dantovo pojetí filosofie, jejích prvních problémů, smyslu, závislostí
a charakteristik atd. vyložil mistrně Etienne Gilson. Mně jde spíše o
samý kulturně psychologický kořen Dantovy metafyziky, o jeho schop
nost vidět a potěžkávat věci, události a člověka podle jejich posled
ního smyslu. Metafyzickým nadáním můžeme chápat vrozenou a kul
turně vypěstovanou schopnost vidět celou skutečnost v jejím bytost
ném zauzlení; schopnost umět se zahledět nad, pod a za empirickou,
smysly vnímatelnou banální tvář světa, života a dějin. Samozřejmě
metafyzické nadání se nedá odtrhnout od celku Dantovy osobnosti. Spí
še tvoří její hlubinný rozměr. Dantova osobnost je přesažná a nevyčer
patelná. Nedá se zařadit do nějaké libovolné typologie. Alighieri byl
jistě básník, ale též politik, historik, filosof, theolog, astronom. Byl
toho vše, ale též neskonale víc. Jeho geniální osobnost není součtovým
souhrnem jednotlivých stránek a úseků; je spíše celkem a hloubkou,
které nesou vše a dávají smysl všemu.
Dante neproměňuje své osobní zážitky jen v básnický obraz nebo v
umělecký tvar, nýbrž také v myšlenku. Jeho mohutná a živelná zkuše
nost pramení v podvědomí, ale proklešťuje si stále cestu do jasného
vědomí.Kdo uskutečňuje tento kulturní postoj, může být právem oslo
ven jako filosof. Člověk myslící v celku a prosvětlující svou myšlenkou
veškeré životní situace, je filosof v nejpůvodnějším slova smyslu.
Dante jím byl.
Metafyzická hloubka Dantovy duše Se projevila brzy v jeho mládí
při setkání s láskou a se smrtí. Eros nebyl pro velkého Florenťana jen
vášnivým omámením smyslů, zanícením citové a iracionální stránky
lidské bytosti. Eros byl pro Alighieriho totální odpovědí celé lidské
bytosti na krásu, zjevující se v postavách tohoto světa. Dante pocho
pil - a své pochopení musel vykoupit bolestí, tápáním a blouděním -, že
duše raněná krásou a probuzená do erosu, je duše vržená a gravitující
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zkrze čas, prostor a svět smyslů k absolutnímu bodu a zdroji krásy a
lásky. Básníci, milenci a filosofové všech dob jsou metafyzicky spří
zněni, protože narážejí jako Dante na úzké pole empirie a společenské
ho utilitarismu a svědčí, každý svým způsobem, o tom, že láska pra
mení ze světa absolutních hodnot a narušuje vratké a relativní řády
“tohoto světa”.
Metafyzická duše Dantova nemohla nezachytit tragickou podstatu
nejen lásky, nýbrž lidského života a všech hodnot vůbec v tomto světě
nahodilostí, přibližností a smrti. Na ohroženosti a smrtelnosti lásky a
krásy mladý Alighieri prožil tajemný, drásající a zneklidňující a nalo
mený osud všech hodnot, které vstoupí do lidského času a prostoru.
Dante se nemohl vyhnout metafyzické tíži Erosu ani nemohl nevidět, že
všemu na zemi vládne Thanatos. Zážitkem lásky a setkáním se se smrtí
vstoupil jakoby dvěma průlomy do rozsáhlých obzorů metafyziky.
Odpovídá zcela západní kulturní tradici hledat ve filosofii nejen ná
poj na ukojení odyseovské a apolinské zvídavosti, nýbrž i životní
moudrost a existenciálně léčivou útěchu. Filosofie, která nezachycuje
ohroženost lidského osudu, a která necítí a neprožívá s člověkem jeho
metafyzickou úzkost, rodící se z napětí existence mezi tajemstvím bytí
a propastí nicoty, zrazuje sama sebe spokojujíc se s intelektuální hrou.
Sokrates, Plato a Aristoteles nefilosofovali z dlouhé chvíle. Cicero,
Seneca, Boethius, ani náš Rádi nepsali své “De consolatione philosophiae” pro chvilkový rozmar. Dante tušil ve filosofii svou “druhou lás
ku”, která měla zhojit a vyléčit, pročistit a utěšit metafyzicky otřese
nou, prolomenou a raněnou duši; měla najít pevný bod a osvěžující
pramen pro rozjizvené a bloudící srdce, uštknuté smutkem věcí. “Šunt
enim lacrimae rerum”, napsal Vergil, Dantův básnický a kulturní vzor.
Metafyzická citlivost a filosofická hloubka se projevily i v Dantově
státně politické koncepci autonomního společenského řádu, a v kultur
ním zhodnocení a obhájení národní řeči. Božská komedie pak se řadí
právem vedle gotických katedrál a theologicko filosofických soustav,
protože svým smělým plánem je rovněž zacílena do nekonečna a objímá
celek vesmíru, jeho dějin a jeho dramatického návratu k bodu, z ně
hož vše vyšlo. Jedině metafyzicky vyspělá, rozvitá a rozžitá duše, mohla
stvořit toto veledílo západní kultury.
III.
Dante Alighieri tedy nejen vypěstoval svou metafyzickou citlivost; on
ji též skvělým způsobem uskutečnil. Nepromarnil ani nezakopal své filo
sofické hřivny, nýbrž rozmnožil je celým svým dílem. Podařilo se mu
zachytit celou skutečnost v její plnosti, mnohosti, jednotě, v jejích
rozměrech; hloubce a výšce, šířce a délce.
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Středověká kultura zápasila se dvěma pokušeními: s platonskoaugustýnským pesimisticky naladěným asketismem (“contemptus
mundi” ) a s aristotelovsky-arabským přehodnocením pozemských čas
ných skutečností. Platónský Spiritualismus, na první pohled příbuzný
biblické vizi života, mluvil středověkému člověku o bytostné nestá
losti světa, o jeho prchavých, smrtí poznamených stínech a ukazoval
na eschatologickou povahu skutečných dějin. Aristotelovský realismus
naopak si vážil konkrétních živých věcí tohoto světa, jeho nadějí a
možností; zdůrazňoval, že člověk nemůže žít jen samými symboly, že
není jen věčným nomádem dějin, nýbrž též občanem a stavitelem
tohoto světa.
Přes všechny své rozpory, meze a nedostatky doba, kterou nazývá
me ne zcela přesně středním věkem, je jedinečným a v celku zdařilým
pokusem tvořivé a svobodné renezance právní, politické, theologické,
filosofické, vědecké a umělecké. Je to odvážný, mladistvě dravý a široce
založený plán a program, jak asimilovat a stmelit v nové syntéze kul
turní odkaz Řecka a Říma s Evangeliem. Ne náhodou ve středověku
se zrodil nejdůležitější nástroj kulturní tvorby západu: universita.
Bezpochyby středověká theologická a filosofická kultura dosáhla
svého rozkvětu a největšího rozpětí v Tomáši Akvínském. Základ
ním rysem jeho myšlenkového díla je právě ono západní zacílení na
celek; odvaha vyhýbat se jednostrannostem a pohodlným eklekticismům a volit vždy celek, obejmout vše; zemi i nebe, Aristotela a bibli,
čas i věčnost, dění i bytí, hmotu i ducha . . . Tomáš mohl vytvořit
svůj filosoficko-theologický světový názor, otevřený k celé skutečnosti
a zahleděný do budoucnosti, protože se postavil na spolehlivou me
tafyzickou základnu.
Dante si plně osvojil tento tomistický postoj ke skutečnosti a jeho
metafyzickou otevřenost a úctu k bytí. Dantův ryzí tomismus se snad
nejvíc projevuje v překonání historického Tomáše a v rozvinutí, do
nejzazších možností, metafyzických perspektiv, i když ne na specificky
filosofické rovině. Alighieriho zajímal nesporně historický Tomáš, tak
jako jej zajímal Aristoteles, Plato, Homér, Vergil . . . a vůbec celá
západní kultura. Ale nejvíc jej zajímala vždy skutečnost a pravda. Už
Tomáš napomenul všechny své budoucí žáky: filosofie nemá za úkol
poznávat, co si druzí vymysleli, nýbrž hledat, jak se mají věci. Dante
si musel vzít tato slova velmi k srdci. Ostatně sám Vergil mu je
připomenul:
“Non aspettar mio dir ně piu mio cenno:
libero, dritto e sáno ě tuo arbitrio,
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e fallo fora non faře a suo senno:
per ch’io te sovra te corono e mitrio”.
Purgatorio 27,139-142. ’)
Neznalost tomistické metafyziky zavinuje, že si mnozí dodnes ne
vědí dobře rady s Dantovým kulturním polycentrismem a filosofic
kým pluralismem. Někteří v něm vidí předně theologií a mystikou pře
syceného středověkého křesťana, zahleděného do věčnosti a znechu
ceného, unaveného světem stínů, smrti a hříchu. Jiní opět se domní
vají nacházet v Dantově pojetí neklamné prvky renezanční vzpoury
evropského člověka proti autoritě Církve a proti tradici. Podle nich
Dante je skrytým heretikem, prvním volnomyšlenkářem a obhájcem
laické autonomie státu a profánních hodnot kultury proti hegemonii
Církve a theologie. Skutečnost je ta, že Dante slučuje obě stanoviska
a oba rozměry a je při tom neskonale víc, než všichni pesimističtí
mystikové a než všichni vyznavači volnomyšlenkářského světáctví.
Dante prosycen západní tomistickou metafyzikou uchvacuje nás do
dnes svým theologickým a mysickým zamilováním do pozemských,
časných, profánních hodnot, svou nábožensky zanícenou něhou k ze
mi, k životu, ke kultuře, k poslednímu stéblu, k “un stizzo verde
ch’arso sia /d a l’un de’ cápi, che da 1’altro geme/ e cigola per vento
che va v ia ;/ Infemo 13,40-42/.’) Ale Alighieri nás dráždí též svou
světácky mladistvou theologií a svou láskou k Bohu, která se nebojí
erosu.
Eros v dantovské vizi není vybledlým symbolem ani hříšným kul
tem, nýbrž existenciálně ryzí lidskou situací a pravým, bytostně hut
ným stavem ducha ve světě hmoty. Důležité je, že pro Alighieriho by
tostná realita plné erotické lásky kotví svou ústřední osou v Bohu.
Empirická a historická Béatrice, křehká a něžná, sladká a okouzlu
jící žena, může vůbec roznítit duši básníkově hárající plamen erosu,
protože je, ač by mohla nebýt, a protože je sama věčně milována
Bohem.
Filosofická moudrost hojí a blaží poutníka věčnosti a absolutna, sy
tí jeho hlad, zahání žízeň jeho srdce, vede jeho kroky labyrintem
lidských situací, protože je samostatnou, spolehlivou hodnotou, pro
tože má svou nezávislost na víře a nese ve svém lůně pravdu, která
osvobozuje. Filosofie není pro Danta mámením nemocného rozumu,
blouznícím snem ani ďábelským svůdným klamem. Poslední důvod
její pravosti nehledá Dante v plané vzpouře proti thoelogii, nýbrž
souhlasu s biblickou thesí stvoření.
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Lidový jazyk, hájený, chválený a pěstovaný Alighierim v době plného
rozkvětu a mezinárodní platnosti latiny, má své plné právo vstoupit
do svazku západní vzdělanosti. V nové lidové řeči se ^projevuje mladá
duše evropských národů, skrze ní se plodí nové kulturní hodnoty.
Její krása, zvučnost, ohebnost a tvořivost se vyrovná všem kvalitám
jazyka Ciceronova. Dante nezavrhuje jazykovou latinskou tradici. Sám
používá mistrně tohoto jazyka. Živá a tvořivá tradice nevylučuje, ný
brž podněcuje pokrok a rozvoj.
V politické teorii florentský básník a městský prior předběhl staletí.
Proti hierokratickým sklonům některých středověkých papežů a theo
logů zdůrazňuje autonomní poslání a právní nezávislost státu na Cír
kvi. Proti césaropapismu německých císařů a jejich právníků vymezuje
státu hranice a cíl, t.j. uskutečňování pozemského blaha, míru a
spravedlnosti, věcí to veskrze reálních a nutných k plnému a šťastnému
lidskému životu. Dantova politická filosofie Impéria se nerodí z osob
ních, rodových či národních předsudků a uražených ješitností, nýbrž
ze živé skutečnosti a z postavy věcí samých, totiž z metafyzického uvá
žení a rozboru skutečnosti.
Veškeré dějiny kulturního vývoje lidstva, obepínající nejen židovsko-křesťanskou osu, nýbrž i pohanskou část, nejsou fantasmagorickou hrou stínů, propadávajících se v nicotu minulosti, nýbrž tvoři
vým stavěním cesty k návratu člověka do ztraceného ráje; - snad by
se dalo říci: tvořivým znovudobýváním a stavěním ráje. Každá udá
lost má svůj vlastní význam a své místo v jediném dějinném plánu,
protože uskutečňuje svobodně a autonomně prozřetelnostní program
dialogu Boha s člověkem. Dante nezavrhuje řeckou kulturu a řím
skou vzdělanost jako nějakou pohanskou nečistou herezi, nýbrž svým
metafyzickým pohledem a theologickou intuicí odhaluje v nich ad
ventní křesťanský charakter. Pravé dějiny jsou dialogem člověka s
Bohem. Nezačínáme je žít až po smrti, nýbrž v čase. Čas je tak dů
ležitý a dějinnost lidské existence tak reálně hutná, že sahají i skrze
tajemství smrti do samého středu věčnosti. Smrt je absurdní a z
hříchu zrozená trhlina v lidském bytí. Nemohla však znehodnotit ži
vot, který je věčný.
IV.
Skutečný a celý Dante nepatří jen minulosti a vzpomínání, nýbrž i
naší přítomnosti a budoucnosti. Jeho velikost tkví v současnosti, která
neumírá, nýbrž roste a propaluje si cestu do srdce budoucnosti. Co
může znamenat Dantova metafyzika pro nás žijící na prahu postrnoderního věku?
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Překotný a zrychlující se rozmach technologické civilizace nás stále
těsněji svazuje s hmotným vesmírem. Kulturní sjednocování světa nutí
člověka žít v horizontálních perspektivách a zapomínat na svou vertikalitu. Iracionálně jednostranné výkyvy v hledání společenské sousta
vy, která by zaručovala maximum svobody a zároveň maximum spra
vedlnosti, narušuji nejen rovnováhu mezi národy, nýbrž ohrožují sa
mu lidskou existenci. Naše myšlení a chtění se někdy podobají blud
ným korábům, bez kormidel, kompasů a kotev, hnaných neznámými
větry do neznáma. Nejhlubší podstata naší kulturní kříse však tkví
v jakési duchovní schizofrenii. Na jedné straně se vytvořila naprosto
sekularizovaná imanentní pozemská civilizace, která zabsolutizovala sa
ma sebe a zbožštila hned tu hned onu přírodní či kulturní hodnotu.
Na druhé straně západní křesťanstvo se uzavřelo stále neprodyšněji
do jakési věže ze slonové kosti, a ztrácelo pomalu zájem o věci, které
se děly na této zemi. Dnešní volání po dialogu pramení z přesvěd
čení, že živá a tvořivá kultura, stavěná na míru celého člověka, potře
buje nábožensví zamilované do země a neobejde se bez humanitní
civilizace, zamilované do náboženské transcedence.
Na Dantových metafyzických obzorech si můžeme uvědomit nejen
svou nemoc, nýbrž i novou naději a možnost nového rozmachu zá
padní kultury. Západní člověk se nikdy nevyrovnal s fatalismem, ať
už mu jej namlouvala sekularizovaná ateistická civilizace anebo ná
boženský eschatologismus. Dodnes nezapomněl na svou podstatu,
kterou geniálně a závazně vyslovil Dante. Proto onen živelný neklid
a zoufání všech agnostických humanismů, proto jejich revolta proti
konečnosti a smrtelnosti člověka; proto nová misijní obnova křes
ťanských církví a velkorysé hledání dialogu se světem. Theologie si
uvědomuje svou odpovědnost za svět ocele, atomů a kybernetiky. Tech
nologie touží po Kristově lásce. V tomto smyslu máme už dnes oprav
du dantovské postavy. Ne náhodou vědec světového jména a jezuita
Pierre Teilhard de Chardin napsal: “Kdo se vášnivě zamiluje do Je
žíše, skrytého v silách vytvářejících Zemi, Země jej mateřsky po
zvedne ve svém obrovském náručí a bude to ona, která mu ukáže
tvář Boha” (La messe sur le monde, 1923).
Citáty z Božské komedie lze do nebásnické češtiny přeložit asi takto:
\ ) “Věk se obnovuje;
Vrací se spravedlnost a prvotní stav lidí
A nové pokolení sestupuje s nebe.”
Očistec, 22, 70-72.
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’.)

“Nečekej ode mně další řeči a prohlášení,
Tvá vůle, přímá a zdravá, je teď svobodná:
Neprohřešíš se, splníš-li její příkaz;
Korunuji tě tudíž za svrchovaného vládce nad sebou samým”.
Očistec, 27, 139-142.
’.)

“ohořelé syrové haluzi, jež hoří na jedné
a bublá na druhé straně a vyplivuje
ze sebe syčivý vítr;”
Peklo, 13, 40-42.

PŘÍKLAD PRO KAŽDÉHO
Dr. Vladimír J. Krajina a Dr. James St. Clair-SobeU
Není pravděpodobně mnoho rodin nových usedlíků v Kanadě, kte
ré mohly pro Kanadu a celý svět udělat tolik co rodina Koernerů, kte
ří se usadili v roce 1939 ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Případ
Koernerů dokazuje, že Kanada není jen zemí, v níž lze dobře zakoře
nit, ale kde je možno již v téže generaci vydat plody k obecnému
užitku, jehož dosah přerůstá přes hranice do rozměrů mezinárod
ních. V moderním a budoucím světě, v němž se má dobře uplatnit jen
ten, kdo nemyslí jen na sebe, ale také na jiné, má tento příklad zářit
ve světle pravdy jako diamant.
Ze čtyř bratří Koemerových, Leon a Walter, jsou v Kanadě nejznámější. Otto a Theodor již zemřeli. Jejich otec se narodil v roce
1851 v Hodoníně na Moravě, kde vyrostl s Tomášem Masarykem,
jen o rok starším. Když Tomáš Masaryk dospěl za Rakousko-Uherska
v politika, navštěvoval na svých politických cestách rodinu Koernerovu, která žila v Novém Jičíně. Ještě dnes Walter Koerner s hrdostí
vzpomíná, že jako 6-7 letý hoch spočinul na kolenou muže, který se
stal později prvním a slavným presidentem Československé republi
ky, a který je právem uctívaným světoobčanem. Snad v tomto kon
taktu lze nalézti nexus causalis, že se humanitní ideály Masarykovy
zrcadlí v životě bratří Koernerů, kteří vyrůstali v rodině, která se
vyznamenávala nejen v průmyslu dřevařském, ale také ve vřelém zájmu
o veřejný život. Zde je nutno zdůraznit, že mladí Koernerové studo
vali jako Masaryk ve Vídni.
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Když se po první světové válce rozpadlo Rakousko-Uhersko, Koernerové se stali občany Republiky Československé, Leon Koerner a jeho
bratři vynikali dále v dřevařském průmyslu a veřejném životě mladé
republiky, která rychle vzkvétala. Leon Koerner se stává zakladatelem
“European Timber Exporters Convention”. Tyto sjezdy měly veliký
význam pro vývoz lesních produktů z Československa.
Když nacisté přišli k moci v Německu a obsadili Rakousko a brzy
na to také Československo, odcházejí bratři Koernerové do exilu a
usazují se v Kanadě. Spoléhajíce se na sebe, na svoje mezinárodní styky
a na nový domoy, k němuž přilnuli, Leon Koerner a jeho bratři uplat
ňují svou evropskou zkušenost a zakládají společnost “Alaska Pine
Company”, která se brzy stává jednou z velkých dřevařských indu
strií západní Ameriky. Mnoho set dělníků nachází obživu v lesních
táborech, nově založených na využití bohatství lesů Britské Kolumbie.
Bylo zásluhou zvláště Waltra Koernera, že tyto tábory prosluly dobrou
organisací a výbornými životními podmínkami pro každého, kdo v
nich pracoval.
“Alaska Pine Company” se proslavila tím, že jako první se odvá
žila užívat západní tsugu (Tsuga heterophylla), která se do té doby
pokládala za nepoužívatelnou pro stavební materiál a ponechávala se
proto jako odpadek v lesích. Bratři Koernerové poprvé užili nové me
tody k zpracování tohoto stromu. Vybudovali zvláštní sušárny, v nichž
se tsuga zbaví nadbytečné vody a stává zpracovatelnou jako stavební
dřevo. Stromy, které dříve byly pokládány za bezcenné, nyní jsou bo
hatým prvkem přírodního bohatství. Teprve později švédský vynález
učinil tsugu ještě hledanější, neboť se hodí daleko lépe než kterýkoli
jiný strom k výrobě nej kvalitnější papíroviny (“pulp” ).
První styk mezi Leonem Koernerem a universitou Britské Kolumbie
se stal již za druhé světové války někdy kolem roku 1942. Tehdy kou
pil Leon Koerner kolekci napodobenin hub, kterou vyrobily ruce do
vedného československého výtvarníka. Tuto sbírku pak daroval bota
nickému ústavu university Britské Kolumbie. Tehdy si jistě málokdo
uvědomil, že se tím otevřely dveře pro další dary, když profesor A.
H. Hutchinson, tehdejší ředitel ústavu pro biologii a botaniku, pro
jevil vděčnost za tento dar.
Leon i Walter Koernerové se aktivně účastní činnosti “Vancouverského ústavu”, významného kulturního střediska, který se schází na
universitě, aby propagoval širším vrstvám nové myšlenky vyššího
vzdělání.
Brzy následovaly další dary Leona a Waltra Koernera. Zprvu na
studium studentů na universitě Britské Kolumbie, později ve formě
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mnoha jiných projektů. Sem patří především “Leon a Thea Koerner
Foundation”, založené r. 1955 darem jednoho milionu dolarů a později
rozšířené ještě dalším darem z pozůstalosti po zemřelé paní Leona
Koernera, They Koernerové. Za deset let trvání této dotace bylo z ní
vyplaceno přes 750.000 dolarů na různé kulturní projekty v umění, ve
zdravotnictví, ve vědách a vyšších úkolech vzdělání.
V roce 1957 universita Britské Kolumbie v uznání za zásluhy o
její zvelebení udělila Leonu Koernerovi titul čestného doktora práv.
Brzy na to se mu dostává dalšího uznání, když byl jmenován od no
vinářů Britské Kolumbie “mužem roku” (“man of the year” ).
V červnu otevírá Leon Koerner budovu, kterou věnoval universitě
Britské Kolumbie, aby jí sloužila jako kulturní a společenské středisko
Fakultního Klubu, který sdružuje členy profesorského sboru a vý
znamné úředníky university Britské Kolumbie. V této budově již
bydleli vědečtí a kulturní pracovníci z mnoha zemí celého světa. Za
svého pobytu ve Vancouveru také zde bydlela královna Alžběta.
V listopadu 1961 Leon Koerner odevzdává universitě další budovu,
kterou nazval po své zemřelé paní “Thea Koerner House”. Tato bu
dova mimořádné architektury má své poslání jako “Graduate Student
Centre”. Za poměrně krátkého svého trvání sdružila v sobě již několik
set studentů, kteří graduovali jako mistři nebo dokonce doktoři na
universitě Britské Kolumbie. Zde se stýkají mladí vědci a umělci a v
prostředí neobvyklé krásy rozvíjejí své plány na zdokonalení nejen
Kanady, ale také mnoha desítek cizích zemí, z nichž přišli do Van
couveru za vyšším vzděláním. Tak se Dr. Leon Koerner vepsal svým
šlechetným darem do srdcí budoucích vůdců mnoha národů a podstatně
tím přispívá k utužení míru. Prostředí, které k pěstování těchto hu
manitních ideálů vybudoval, není spojeno s žádnými jinými podmín
kami než s úspěšnou snahou po vyšším vzdělání. Zmiňme se dále
aspoň o jeho příspěvku na universitní divadlo (“Frederic Wood
Theatre” ) a dále o podstatném finančním daru, který umožnil zalo
žení očního či ophtalmologického ústavu při universitě Britské Ko
lumbie. Tento ústav, vedený významným odborníkem očního lékař
ství, prof. Dr. A. J. Elliotem, je dnes patrně nejlepším toho druhu v
Kanadě a vyrovná se nej lepším ústavům očního lékařství ve Spoje
ných státech. A tak mnoha pacientům tohoto ústavu byl zachráněn
zrak díky dobročinnosti Dr. Leona Koernera.
Walter Koerner, mladší bratr Leonův, však zatím nezahálel. U vě
domí svého československého původu začal podporovat slovanská studia
university Britské Kolumbie. Studenti ústavu pro tato studia jsou jím
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obdařeni mnoha stipendiemi, a to nejen během svých nižších studií,
než dosáhnou titulu bakaláře, ale i později. Zvláštní pozornosti si za
slouží osobní pomoc Waltra Koernera universitním knihovnám. Spo
lečně s jinými členy své rodiny přispěl význačným způsobem knihovně
university Britské Kolumbie, která má nyní jednu z nejlepších sbírek
slovanských a středoevropských knih, uložených v severní Americe.
Velké knihovny vyžadují mnoho peněz, dobré knihovní budovy a složité
služby, k čemuž Walter Koerner věnoval podstatné dary, aby se mohlo
vyjiti vstříc potřebám studentů a členů fakulty.
Walter Koerner pokračuje nyní ve své šlechetnosti podporováním
budoucích klinik universitní nemocnice, která se právě rozrůstá do
velkých rozměrů na universitním kampu.
Walter Koerner se dožívá právem značného uznání za velikou práci,
kterou vykonal pro Kanadu a její kulturu, nejen dalším rozkvětem
firmy “Alaska Pine Company” (kterou později kupuje jiná význam
ná veliká společnost lesního průmyslu, “Rayonier Cañada Ltd.’, v níž
zůstává presidentem), nýbrž také a především svým velikým zájmem o
veřejný život a zvláště o universitu. Stává se záhy významným čle
nem “Board of Governors” university Britské Kolumbie a později
členem hospodářské rady kanadské “Economic Council of Cañada”.
Byl jmenován čestným doktorem práv na dvou kanadských universi
tách, Victoria, Britská Kolumbie, a New Brunswick. Na zvláštní slav
nosti, pořádané universitou, obdržel nedávno čestný diplom akade
mické distinkce v uznání za svůj příspěvek k vědeckému výzkumu ve
studiích střední Evropy, a to zvláště na poli historickém, kulturním
a jazykovém. Jako člen rozhodujícího sboru (Board of Governors)
na universitě Britské Kolumbie měl vedoucí úlohu v pevném vytčení
vědecké práce, týkající se života a kultury národů Střední Evropy, mi
nulé i přítomné. Svou podporou knihovně a podstatnými podpůrný
mi fondy, věnovanými studentům před i po graduaci, zajistil, že mladí
Kanaďané i mnozí studenti z jiných zemí mohou prováděti svá studia
o zemích střední Evropy s určitou mírou finančního zajištění. Jeho
dary jsou bez jakýchkoliv podmínek. Konflikty a zmatek minulosti
nesmí hráti žádnou úlohu v objektivním studiu. Proto podle jeho
filosofie všechna vědecká pole musí býti zkoumána bez jakéhokoli
předpojetí. To zvláště platí o střední Evropě, kde prastaré zaujetí,
hluboko zakořeněné v mnoha lidech, zabránili jasnému objektivnímu
obrazu toho, co se stalo v minulosti a co je v přítomnosti. Ústředním
problémem studia střední Evropy je ovšem německá otázka, která může
vzbuditi nejvášnivější pocity v srdcích. Musí však být samozřejmé pro
střídmé akademické uvažování, že přesná zjištění, t.j. historická rea31

lita, osvobozená od nacionalistického extremismu, jsou podstatná, má-li
býti odhalena pravda. Zde se ozývá velmi známé heslo T. G. Masa
ryka “Pravda vítězí”.
Dr. W. C. Koerner, původně občan říše Habsburské, zná, jaké byly
problémy v pozoruhodném historickém dvojitém mocnářství. Svým
zájmem a příspěvkem ke studiu střední Evropy dal příklad, jaký jen
málokdo může opakovati. Výslovně ujistil ve svých dobročinných
skutcích, že jimi nesmí být sledováno žádné předpojetí, žádný nacionální extremism, žádné předem utvořené myšlenky o správném nebo
špatném. Je to překvapivý paradox, že tento muž poskytnul tolik v
novém světě pro svobodné studium národů starého světa, když si vzpo
meneme na divoké zaujetí a silná předpojetí mnoha těch, kteří pra
covali z různých hledisek na včerejší střední Evropě. Můžeme se prá
vem ptáti, zda nalezl v domově podle svého výběru, v Kanadě, vzdálené
od Evropy, pravé prostředí, které dovoluje provádět taková studia bez
jakéhokoliv předpojetí. Toto místní dějiště činí taková studia dokonce
naléhavějšími a přitažlivějšími pro mnohé vážné studenty evrop
ské kultury.
Je dobře, že jsou takoví lidé jako Dr. W. C. Koerner a Dr. Leon
J. Koerner a jiní členové této rodiny, kteří jsou ochotni podporovat
svobodné studium nebo výzkum pro lepší svět budoucnosti.

HMOTA A MYSL
Dr. Zdeněk Picha
Základy psychické energetiky vyložil autor ve své knize “Duševno
a jeho organizace” vydané německy vlastním nákladem v Reykjavíku
r. 1962, kterou vydá nyní česky Křes. akademie v Římě ve Studiích.
Důkladné a přehledné sestavení chemických, mikrofyzikálních, a
psychofyziologických dějů v živých organizmech s filozofickým zhod
nocením jest shrnuto do nového, dosud neuveřejněněho rukopisu
“Spojitost hmoty s myslí”.
Jsou to dvě skutečnosti, a v jakém jsou spojení? Jimi se zabývaly
filosofie a přírodní vědy od svého začátku. Jak se k nim dnes stavíme?
Koncem devatenáctého století byla nauka přírodních věd o hmotě
ve mnohých směrech uspokojivější než dnes, kdy mnoho z toho učení
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bylo uvedeno v pochybnost nebo nahrazeno novými pojmy a zákony,
které zdravý lidský rozum jen těžko chápe, a které nemohou býti po
važovány za konečné. Čím důkladněji prováděla fyzika rozbor hmoty,
tím více zabředávala do neurčitostí a narážela na nové těžko řešitel
né problémy.
Electrony, protony a neutrony, základní to složky hmoty, staly se
neurčitými představami, elektrony kromě svého elektrického náboje
a setrvačné masy nemají žádné určité vlastnosti, zejména stala se
spornou jejich rozlehlost.
Jak může elektron opravdu existovati? Jeho existence byla přesně
zjištěna pokusy Thomsonovými a Milikanovými. Jeho hmota a náboj
jsou základní konstantou atomové fyziky. Ale jeho pravou povahu
přesně neznáme.
“Jsme zde zřejmě na konci lidského poznání, a jakkoli upravujeme
svou odpověď na otázku mechanizmu té konečné částice fyzikálního
světa, vždycky se dostaneme do slepé uličky, jakoby vesmír žárlivě
skrýval před člověkem poslední tajemství svého stvoření. (Karel Hujer
Problems in the Philosophy oj modem Physics 1964).
Co nás přivedlo do této slepé uličky, jest podle P. Chambadala to,
že přisuzujeme elektronu absolutní existenci, která zahrnuje jasně for
mulované geometrické vlastnosti. Stačí prý vzdát se tohoto realistického
pojetí světa a uznati, že ono existuje jen v naší představě jako jiné
neřešitelné problémy vyvolané realistickou iluzí. Elektron prý prostě
nemá objektivní existenci. (La physique modeme el son interpretation
1965.)
K tomu však naše “ignoramus” nás neopravňuje, ten důsledek naší
neznalosti by nás zavedl k velkým pochybám o všem jsoucnu a naše
mysl by mu také podlehla.
Ona jest “nepozorovatelnou veličinou”, poněvadž naše smyslové
orgány neposílají o ní žádné zprávy do nervových ústředí.
Naše smyslové ústroje zachycují některé účinky předmětů vnějšího
světa na jejich okolí, n.př. světelné paprsky a zvukové vlny, a požitky
ve smyslových orgánech vzbuzené vlivem oněch účinků jsou podle
různosti smyslových orgánů tím rozlišeny v určité modality, zrakové,
sluchové, hmatové atd. Co z těchto fyzikálních počitků vniká do
oblasti mysle, je jen ta jejich část, která se transformuje v nervových
ústředích na vjemy.
Fyzikální počitky vzbudí v molekulách neuronů smyslových ústředí,
a to v elektronových obalech atomových jader oscilace specifikované
podle různosti počitků a jejich modalit. Z těch oscilací vyzařují kmity,
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jež musí procházeti protoplazmou neuronů a tím nabudou zvláštní
jemnosti a stanou se energiemi psychickými.
Teprve tyto psychické energie jsou schopny vzbuditi rezonanci, ozvuk
v jiných psychických energiích v organizmech k jejich přijetí stále
pohotových, energií subjektivního vědomí. Ta rezonance je vjemem,
naším subjektivním zážitkem vědomí. Vjem jest tedy daleko vzdálen
od fyzikálního počitku, on se pak po umlknutí té rezonance stane ustá
lenou představou, článkem našeho nevědomí, aby z něho mohl být
vhodnými popudy přiveden k opětné rezonanci v energiích subjektiv
ního vědomí.
K takovým popudům patří asociační tendence vjemů nově do vědo
mí vnikajících, které přivolávají z našeho pamětního fondu energe
ticky příbuzné představy tam uložené. Zvláště však je takovým popudem
naše energie vůle, jež řídí postup myšlení. K našemu pamětnímu fondu
patří nejen představy vzniklé z jednotlivých vjemů, nýbrž také celé
smysluplné obsahy našeho myšlení, myšlénky. Na myšlení se účastní
také psychické složky jemnější než představy. Je možno i bezpředstavové myšlení, jehož obsahy a závěry nepatří k žádné modalitě, ani
zrakové, sluchové a pod. Podle Bůhlera může myšlení ohsahovati
hezpředstavovou modifikaci vědomí, která odpovídá smyslu myšlenky.
Ten smysl, ať je jeho povaha jakákoli, může se objevit ve vědomém
zážitku bez představ. Z toho vidíme, že články myšlení jsou nejen
představy a jejich kombinace, nýbrž také vztahy mezi nimi, jejichž
povaha jest složitější a méně názorná, ale přece si je přesně uvědo
muj eme.
Povaha mysle jest daleko vzdálena od povahy hmoty. Ale povaha
hmoty jest také velice sporná. V kvantové mechanice nejsou ani vlny
fyzikálními skutečnostmi o sobě existujícími, nýbrž jsou jen odrazy
poznatku pokusníkova, ke kterému dospěl měřením, a který může býti
změněn získáním nového poznatku. (C. F. Weiszácker, The Worldview
in Physics 1951.)
Přírodu můžeme pozorovati, měřiti, kalkulace o ní prováděti, ona
však vždycky zůstane naším dojmem (impression). Před dávnými
věky prohlásil Protagoras: Člověk vždy zůstane měrou všech věcí.
(Karel Hujer).
Již ve fyzikálním světě jest mnoho nepozorovatelných veličin, a
mysl teprve nedá se ve všech svých složkách pozorovati. Jak se děje
přechod fyzikálních energií k psychickým? Obyčejně se pokládá prosto
ročasový vzorek mozkové aktivity za protějšek smyslového vědomého
zážitku, je zde také problém opětného vybavení dřívějšího zážitku, které
nazýváme představivostí nebo pamětí. Má se za to, že paměť závisí na
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nějaké trvalé změně, jež byla způsobena v mozkové kůře při její
dřívější aktivaci. Jsou zde dvě běžné hypotézy o této trvalé změně:
bud’ krouží podněty, impulzy, na specifickém prostoročasovém nervo
vém sítivu, anebo dřívější aktivace synapsí způsobuje nějaké struk
turální změny, jimiž se stanou synapse výkonnějšími. Prvé vysvětlení
může býti podle J. C. Ecclese zamítnuto vyjmo pro paměť trvající
jen několik minut. Podle druhého výkadu působí aktivace synapsí
zvýšení jejich výkonnosti. Podle Hebba mohli bychom prý se domnívati, že významná změna synapsí vyžaduje reverberatorní cirkulaci
podnětů několikráte kolem časoprostorového nervového vzruchu. Mo
hlo by se prý říci, že zapamatování představy a myšlénky se znovu
prožívá, (is being replayed). Prozatím by stačilo považovati zvýšenou
synaptickou funkci za ztuhlý (congealed) nervový vzruch, engram, způ
sobilý, aby byl opakován za vhodného podnětu.
Podle tohoto pojetí pamětních stop záviselo by zapamatování určité
události na specifické reorganizaci nervových asociací, engramů, v
rozsáhlé soustavě neuronů rozprostírající se přes mozkovou kůru. Má
me prý zde co ěiniti s ovzorkovanou aktivitou mozkové kůry utvá
řenou otáčkami vlnového průčelí přes četné neurony, někde osamoce
ného,jindy se spojujícího s jinými vlnovými průčelími, někdy se otá
čejícího na těchže drahách s rychlostí tisíciny vteřiny na jeden obrat,
při čemž celé průčelí postupuje snad přes milion neuronů za vteřinu.
Ty vlny bychom si musili představiti mechanicky, co hmotné, s
čímž nelze souhlasiti.
Ty pamětní stopy jsou psychické energie zorganizované vnímáním a
myšlením, a jsou uchovávány v našem nevědomí jako jednotlivé před
stavy anebo jako jejich smysluplné kombinace, myšlénky, aby mohly
vhodnými popudy opět být přivedeny do styku s energiemi subjek
tivního vědomí.
Jest snáze pochopiti hmotu nebo mysl? Hmota je viditelná a hma
tatelná, o jejích vlastnostech dostává mozek zprávy ze všech smyslo
vých ústrojů nej různějšího druhu a měla by býti snáze pochopitelná
než mysl, souhrn a souhra to energií psychických, o které nám naše
smyslové ústroje nic neříkají. Ale právě hmotu nám jejím rozborem
učinila moderní fyzika tak složitou, ba záhadnou, že jen matematické
výrazy ji představují, ovšem nenázorově. Naproti tomu mysl projevuje
se přímo ve vědomém zážitku, jenž je sám souhrou některých složek
mysli, hlavně energií vjemových a představových s energiemi subjektiv
ního vědomí. Ona se stává takto patrnou, a nepotřebujeme konstruovati
nějaký subjekt, který by si zážitek uvědomoval. Totéž platí také o
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jiných psychických energiích, jejichž aktivace je totožná s “pociťova
nými duševními stavy”, o energiích pudů a citů. Není zde nikdo, kdo by
je pociťoval. Máme-li v celek integrovanou veškerost psychických
energií v člověku substancializovat jako “já” nebo jako “duše”, tu
otázku ponechává psychická energetika jiným vědám, zejména filo
zofii a náboženství.
Mysl se projevuje přímo, pravdivě a úplně, kdežto hmotu poznává
me jen prostřednictvím mysle, která nám obraz hmoty zkresluje dru
hotnými kvalitami, které sama tvoří. Ale podle těch zkreslených obra
zů můžeme přece uvažovat o pravé povaze hmoty a dospěti k praktic
kým výsledkům, s nimiž nás seznamují přírodní vědy.

OBYVATELSTVO A PRACOVNÉ SÍLY
ČESKOSLOVENSKA
Dr Andrej Eliáš
Vývoj obyvatel’štva
Medzi prvým a posledným sčítáním obyvateťstva, převedeným v
rokoch 1921 a 1961, pribudlo v Československu celkove takmer tri
štvrte milióna 1’udí. Z tohoto prírastku připadlo na Slovensko 1,180.000
ťudí, zatiať čo v českých krajoch, v důsledku odsunu sudetských Nemcov, počet obyvateťstva za tú dobu klesol skoro o 440.000.
Podiel obyvateťov Slovenska z celého obyvateťstva štátu vzrástol tak
to z 23% v roku 1921 na 30.4% v roku 1961. Začiatkom roku 1965 bol
tento podiel už 30.8%. Rozdiel medzi prírastkom obyvateťstva v sloven
ských krajoch a jeho úbytkom v Čechách a na Moravě bol by ešte váčší,
keby nebolo bývalo silnej vnútornej migrácie v prvých rokoch po druhej světověj vojně, smerujúcej prevážne z východných do západných
krajov republiky. (V roku 1950 bolo v českých krajoch 258 tisíc obyva
teťov slovenskej národnosti. Od roku 1950 do roku 1960 získali české
kraje sťahovaním zo Slovenska ďalších 100 tisíc obyvateťov, zatiať čo
prirodzený prírastok slovenského obyvateťstva žijúceho v Čechách a na
Moravě činil za tú dobu 89.500, čiže 12.7% celého prirodzeného prí
rastku v českých krajoch.)
Avšak rýchly rást počtu obyvateťstva na Slovensku, v porovnaní s
českými krajmi, nebol napríčinený iba odsunom německého obyvateť
stva z Čiech a Moravy. Ako vidieť z tabuťky č. 1., prirodzený príras
tok obyvateťstva na Slovensku bol neúmerne vyšší než v českých kra
joch počas celého trvania republiky. Počet živonarodených na tisíc
36

obyvateFov klesol sice na Slovensku z 3Í.2 v roku 1921 (rok najvyššej
živorodností jak na Slovensku tak aj v českých krajoch) na 20.1 v ro
ku 1961, ale úmrtnost’ klesla z 21.1 až na 7.6. V Čechách a na Moravě
znížila sa živorodnosť za tú istú dobu z 25.7 na 15.9, zatial’ čo úmrt
nost’ zaznamenala pokles zo 16.1 iba na 10.4. (Ide tu o obecnú úmrt
nost’, ktorá je silné ovlivněná poměrně vačším počtom starších osob
žijúcich v českých krajoch, s vyššou specifickou úmrtnosťou. Dětská,
ale hlavně dojčenská a novorodenecká úmrtnost’ je ešte stále vyššia na
Slovensku než v českých krajoch.) V medzinárodnom zrovnaní, živorod
nosť v slovenských krajoch přibližuje sa živorodností v PoFsku a Ju
goslávii a patří medzi najvyššie v Evropě, kým úmrtnost’ sa v posledných rokoch znížila na Slovensku natoFko, že patří medzi najnižšie na
svete a vyrovnává sa úmrtnosti v Japonsku, Kanadě, PoFsku, alebo v
Sovietskom svaze. Naproti tomu, natalita v českých krajoch preteká sa
s natalitu v Maďarsku a Švédsku o posledně miesto na svete, zatial’ čo
mortalita dosahuje v nich přibližné europského priemeru.
Plodnost’ podFa jednotlivých krajov je oveFa vyššia v slovenských
než českých krajoch. Ak dáme plodnosti celej republiky hodnotu 100
(priemer rokov 1960-61), index špecifickej plodnosti žien v českých
krajoch bude 88, zatial’ čo tento index v slovenských krajoch bude až
125. Indexy špecifickej plodnosti žien sú vyššie v každom slovenskom
kraji a v každej vekovej skupině než v českých krajoch, s výnimkou
vekovej skupiny 15-19 ročných žien v západočeskom a severočeskom
kraji, kde žije poměrně vysoký počet slovenských žien príslušnej, ale aj
iných věkových skupin. Rozdiely v plodnosti žien medzi českými a slo
venskými kraj mi sa zváčšujú s postupom veku hlavně u kohort nad 24
rokov. U najvyššej vekovej skupiny biologicky plodných žien 45-49 ro
kov), najnižšie indexy špecifickej plodnosti (ČSSR=100) majú Praha
(23) a středočeský a severočeský kraj (25 obidva). Najvyšší index špe
cifickej plodnosti žien v Čechách a na Moravě má kraj juhočeský (93).
Naproti tomu, západoslovenský kraj má index 154, stredoslovenský 293
a východoslovenský 372.
Nerovnaký vývoj obyvateFstva v českých a slovenských krajoch zapří
činil jeho terajšie rozdielne věkové zloženie. ObyvateFstvo Slovenska je
mladšie než obyvateFstvo Čiech a Moravy. Kým priemerný vek a věkový
medián v českých krajoch bol podl’a posledného sčítania 35 a 32 rokov
respektívne, v slovenských krajoch hol priemerný vek obyvatelstva 31
rokov a věkový medián iba 26 rokov. Z celého obyvatelstva, najvyššie
percento dětí 0-14 ročných žije vo východoslovenskom kraji, 34%, naj
nižšie, 20%, v Prahe. Percento obyvatelStva vo veku 60 rokov a staršieho je najvyššie v stredočeskom kraji, 18%; najnižšie, 10%, je vo
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východoslovenskom kraji. Najnižiie percento obyvatelstva vo veku výše
59 rokov z jednotlivých okresov má však okres Karlovy Vary (7.2) v
západočeskom kraji a okres Bruntál (7.5) v severomoravskom kraji.
Okresy Jičín a Rychnov nad Kněžnou vo východočeskom kraji majú
najvyšší podiel l’udí výše 59 ročných, 22% a 21%, respektívne.
Z uvedených dát je zřejmé, že obyvatePstvo Československa ako celku
a tiež oddelene v jeho českej a slovenskej zložke stárne. Nie je to nič
překvapujúce, právě naopak, v krajinách hospodářsky a kultúrne vyspě
lých, so stúpajúcou střednou dlžkou života, je to očakávaný zjav. Avšak
zatial’ čo věkové zloženie obyvatePstva v českých krajoch nadobúda stá
le viac regresívnu formu, vyjádřenu menším a ubúdajúcim podielom
dětí 0-14 ročných v porovnaní s obyvatePstvom výše 50 ročnýni, slo
venské obyvatePstvo má ešte stále silné progresívnu vekovú štruktúru.
Slovensko sa takto stává nielen v přítomnosti, ale aj pre budúcnosť, zá
sobárnou pracovných sil - hlavně pracovného dorastu - pre celu re
publiku.
Je nesporné, že migrácia zo Slovenska do Čiech a Moravy je pre české
kraje dóležitým prínosom nielen demografickým, ale aj ekonomickým.
Zo Slovenska odcházajú Pudia prevážne v biologicky aj ekonomicky
produktívnom veku. Bolo by však omylom předpokládat’, že sťahovanie
obyvatePstva medzi českými a slovenskými krajmi je úplné jednostran
né a vonkoncom škodlivé pre Slovensko. V posledných rokoch mnohí
slovenskí emigranti, po nadobodnutí vyššej kvalifikácie v českých kra
joch, vracajú sa naspat’ na Slovensko, kde často dostávajú dóležitejšie
pozície alebo preberajú zodpovednejšie funkcie. To znamená, že Slo
vensko tratí v prospěch Čiech a Moravy priemyselných a poPnohospodárských robotníkov a získává naspat’, i keď v ďalekomenšom počte,
úradníkov a technických pracovníkov.
Vývoj pracovných sil
Ako vidieť z tabuPky č. 2., počet ekonomicky činného obyvatePstva
v Československu rástol rýchlejšie než počet celého obyvatePstva alebo
obyvatePstva v produktívnom veku. Medzi prvým a posledným sčítáním
Pudí v rokoch 1921 a 1961, pracovně sily v celej republike vyrástli o
924 tisíc osob, čiže o 17 percent, zatial’ čo počet celého obyvatePstva
vzrástol iba o 6 percent a počet obyvatePstva v produktívnom veku dokonca len o 1 percento.
Počty ekonomicky činného obyvatePstva podPa jednotlivých sčítaní
musia sa však brat’ s istou rezervou. Definícia ekonomicky aktívného
obyvatePstva a jeho klasifikácia podPa odvětví národného hospodárstva sa obyčajne mění od cenzu k cenzu. Z toho důvodu boli dáta v
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tabuFke č. 2. upravené, aby boli, pokial’ možno, konceptne zrovnateFné.
Napriek všetkej snahe móže sa předpokládat’, že dáta v časovej radě
ekonomických činných osob v uvedenej tabuFke ešte stále nie sú vo
všetkých detailoch kvantitativné zhodné.
Počet pracovných sil na Slovensku rástol o veFa rýchlejšie (48%)
než v českých krajoch (8%). Avšak i poměrně malý zisk Čiech a Mo
ravy, 350 tisíc pracovníkov, je prekvapujúci, pretože bol dosiahnutý v
době, keď počet celého obyvateFstva a najma obyvateFstva v produktívnom veku, aktuálně poklesol. Prírastok pracovných sil v českých kra
joch, hlavně medzi poslednými dvoma cenzami, je teda výsledkom
jednak zvýšenej praoovnej účasti obyvateFstva v produktívnom aj v poproduktívnom veku a jednak pracovnej dochádzky slovenského obyva
teFstva do Čiech a Moravy.
Pracovně sily na Slovensku vyrástli za uvedených 40 rokov o 574
tisíc pracovníkov. Tento rást bol poměrně rýchlejší než vývoj obyva
teFstva v produktívnom veku. Zatial’ čo obyvateFstvo v produktívnom
veku vzrástlo od roku 1921 do roku 1930 o 11 percent a od 1930 do
1950 o 8 percent, obyvateFstvo ekonomicky činné vyrástlo za tú dobu
o 20 a o 18 percent, respektívne. Iba medzi poslednými dvoma cenzami
bol tento vztah obrátený; medzi rokom 1950 a 1961, prírastok obyva
teFstva v produktívnom veku činil na Slovensku 14 percent, kým prí
rastok ekonomicky činného obyvateFstva dosiahol len 4 percentá. Tento
obrat dá sa vysvětlit’ takmer úplným zánikom kategorie pomáhajúcich
členov rodiny medzi poslednými dvoma cenzami, ktorú tvořili prevážne
žený zo súkromných roFníckých domácnosti. Postupnou socializáciou
súkromého sektora, klesal počet žien vypomáhajúcich v poFnohospodárstve. Na rozdiel od českých krajov, kde vačšina žien z poPnohospodárstva našla si zamestnanie v iných odvetviach národného hospodárstva, alebo vstúpila do jednotlivých roFnických družstiev, na Slovensku
veFká část roFnických žien zostala doma, pravdepodobno pracuj úc iba
na záhumienkoch.
Věkové zloženie ekonomicky činného obyvateFstva v Československu
ukazuje velkú nerovnoměrnost’ od odvetvia k odvetviu. Zvlášť markantný je rozdiel vo vekovej štruktúre pracovných sil v poPnohospodárstve a v ostatných odvetviach. PodFa posledného sčítania, v priemysle
a stavebníctve pracovalo 35 percent mužov niže 30 ročných, kým v rol’níctve iba 19 percent. Naproti tomu, iba 4 percentá mužov výše 59
ročných pracovalo v priemysle a stavebníctve, zatial’ čo v poPnohospodárstve ich bolo do 20 percent. U žien věkové zloženie bolo veFmi po
dobné, i keď percentá extrémnych skupin boli o niečo nižšie 14 percent
žien ekonomicky činných v poFnohospodárstve málo menej než 30 ro39

kov a také isté percento ich málo výše 59 rokov. Ako vidieť aj z tých
niekoFkých dát, věková Struktura rol’níckého obyvateFstva, ktorá je po
dobná v českých aj slovenských krajoch a do istého stupňa aj v iných
východoeuropskych štátoch, je veFmi nepriaznivá pre budúci vývoj
československého poFnohospodárstva, ba čo viac, zhoršuje sa z roka na
rok. Nábor učňov a mládeže všeobecne do poFnohospodárstva ani zďaleka nedosahuje plánovaného počtu a trvalý odchod veFkej časti mlad
ších ročníkov do iných odvětví, nechává na vidieku prevážne starších
pracovníkov, s poměrně nízkou produktivitou práce. Ak tento nepriaznivý vývoj bude pokračovat’, úradný zásah směruj úci k napraveniu tejto
situácie je neodvratný. Ovšem, tak ako v PoFsku a Jugoslávii, ani v
Československu nie je vylúčený návrat - aspoň čiastočný - k súkromnému vlastníctvu a obrábaniu pódy.
Vývoj pracovných sil podFa odvětví národného hospodárstva bol
viacmenej v súlade s národohospodářskými plánmi industrializácie a
zvýšenej starostlivosti o zdravie a vzdelanie obyvateFstva. Tak napr.,
podiel zaměstnaných v priemysle, z celého počtu zaměstnaných v čes
kých krajoch od roku 1950 do roku 1961, vyrástal z 35 percent na 42
percent. Na Slovensku bol tento vzrast ešte rýchlejší, zo 17 ha 28 per
cent. Na druhej straně, zaměstnanost’ v obchode klesla v českých kra
joch z 8 na 7 percent, avšak na Slovensku vzrástla z 5 na 6 percent.
Takmer všetky relativné zisky v zamestnancoch jednotlivých odvětví,
boli desiahnuté na úkor poFnohospodárstva. V Čechách a na Moravě
podiel poFnohospodárskych pracovníkov klesol z 31 na 19 percent a na
Slovensku z 53 na 32 percent. Pokles v počte poFnohospodárskych pra
covníkov v slovenských krajoch, ako už bolo vyššie spomenuté, je
čiastočne přehnaný, pretože mnohé ženy, ktoré boli v roku 1950 za
počítané medzi ekonomicky činné osoby ako pomáhajúci členovia ro
din, v roku 1961 sa nezapočítávali, i keď v mnohých prípadoch sa zaoberali tou istou prácou. To isté platí aj o českých krajoch, ale do
oveFa menšej miery.
Rozdelenie pracovných sil podFa sektorov ukazuje, že na začiatku
roku 1964 bolo v Československu 214 tisíc samostatné hospodariacich
roFníkov, z ktorých 155 tisíc bolo na Slovensku. Iných súkromých výrobcov bolo v celej republike 4.000, z nich 1.000 na Slovensku. V tom
istom roku bolo v Československu 893 tisíc družstiev (z nich 252 tisíc
v slovenských krajoch), z ktorých 767 tisíc (227 tisíc na Slovensku)
boli členmi jednotných roFnických družstiev. Zbytok pracovných sil,
5,227.000, bol klasifikovaný ako zaměstnanci, takmer výlučné v štátnom
sektore. (Výkazy pracovných sil, ktoré sú publikované v ročenkách sa
vzťahujú k inému - menšiemu - celku, než dáta vybrané zo sčítaní oby40

vatePstva; preto je počet pracovných sil za rok 1964 - vzatý z ročenky menší, než počet ekonomicky aktívnych osob za rok 1961, ktorý bol
vypočítaný z přístupných výsledkov cenzu.)
Prospekty ďalšieho vývoja
Za předpokladu, že biologická plodnost’ žien z roku 1964 ostane ne
změněná počas následuj úcich 20 rokov a úmrtnost’ bude klesat’ v súlade s poklesom v iných europských krajinách v povojnových rokoch,
móže sa očakávať, že počet obyvatelstva v Československu vzrastie do
roku 1985 na 16,754.000. Podl’a tabuPky č. 3, v českých krajoch pribudne od roku 1965 do roku 1985 1,342.000 Pudí, zatial’ čo na Slo
vensku očekávaný prírastok bude o niečo menší, 1,301.000. Priemerný
ročný rast v percentách pre celu republiku bude asi 0.8%, z toho v Če
chách a na Moravě niečo výše 0.6% a na Slovensku asi 1.3%. Podiel
obyvatePstva v slovenských krajoch z obyvatelstva celej republiky vyrastie do roku 1985 asi na 34%. Podiel žien z celého obyvatelstva čes
kých krajov ostane počas budúcich 20 rokov takmer nezmenený (51%),
avšak na Slovensku podiel žien klesne z 51% v roku 1965 na 50% v
roku 1985.
Počet dětí ako aj počet obyvatePstva nad 60 rokov bude rásť rýchlejšie než celé obyvatelstvo a to jak v českých tak i v slovenských kra
joch. Z ekonomického hPadiska je tento vývoj nie vePmi priaznivý,
pretože relativné nižší počet praceschopného obyvatelstva bude musieť
vydržiavať rastúci počet obyvatePstva ekonomicky nečinného. Toto
nepriaznivé zloženie sa čiastočne napraví, keď poměrně silné ročníky v
najmladších věkových skupinách, hlavně na Slovensku, dosiahnu produktivného veku.
Odhady ekonomicky činného obyvatePstva v tabuPke č. 3., sa opierajú
o předpoklad, že pracovná účast’ v českých krajoch v roku 1961 zostane
nezmenená a pracovná účast’ na Slovensku vzrastie do roku 1985 na
úroveň pracovnej účasti v Čechách a na Moravě z roku 1921. Je ovšem
možné, ak nie pravděpodobné, že tento předpoklad je trochu přehnaný,
pretože pracovná účast’ v českých krajoch v roku 1921 je neobyčejné
vysoká a preto sa móže rátat’ s jej poklesom; podobné, je pochybné,
že pracovná účast’ v slovenských krajoch dosiahne do roku 1985 najvyššej pracovní účasti zaznamenanej v českých krajoch. Je tu tiež před
poklad, ktorý nebol vzatý do úvahy, že československé hospodárstvo
bude v stave efektívne zaměstnat’ každú pracovnú silu, uchádzajúcu sa o
primeranu prácu. Súdiac podPa skúsenosti v niektorých iných vychodoeurópskych štátoch, nebývá to vždy 1’ahkou úlohou.
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1. POČET A PRIRODZENÍ PRlRASTOK OBYVATEESTVA: 1919-1964
Rok

Priememý ročný počet
obyvatelstva (v tisícoch)
Slovenské
České
ČSR
kraje
kraje
(ČSSR)

Prirodzený prírastok
na 1000 obyvatďov
ČSR
České Slovenské
kraje
(ČSSR) kraje

1919.........
1924.........
1929.........
1934..........
1937.........

12,921
13,413
13,884
14,282
14,429

9,922
10,278
10,598
10,826
10,889

2,999
3,135
3,286
3,456
3,540

3.7
9.9
6.2
4.8
3.2

1.2
8.1
4.5
3.2
1.5

11.6
15.9
11.8
9.7
8.6

1945.........
1946.........
1947.........
1948.........
1949.........
1950..........

14,152
12,916
12,164
12,339
12,339
12,389

10,693
9,523
8,765
8,893
8,893
8,925

3,459
3,392
3,399
3,446
3,447
3,463

1.7
8.6
12.1
11.9
10.5
11.8

0.9
8.0
11.6
10.8
9.1
9.5

4.2
10.2
13.6
14.6
14.3
17.3

1955.........
1960.........
1961.........
1962..........
1963..........
19641........

13,093
13,654
13,780
13,860
13,952
14,058

9,366
9,660
9,588
9,622
9,669
9,730

3,727
3,994
4,192
4,238
4,283
4,328

10.7
6.7
6.6
5.7
7.4
7.5

7.7
3.6
3.8
3.1
5.0
5.5

17.8
14.2
13.3
11.7
12.7
12.5

'Předběžné dáta.
Prameň: Statistická ročenka ČSSR 1964, str. 90-91; Statistická ročenka
ČSR 1957, str. 47-48; a Statistické přehledy, č. 2, 1965, str. 67.

2. OBYVATEESTVO CELKOVÉ V PRODUKTlVNOM VEKU A
EKONOMICKY ČINNĚ: 1921, 1930, 1950 a 1961

Rok
a
územie

Počet obyvatelstva
(v tisícoch)
Percentá obyvatelstva
V produk V produkEko. činného
Celkom’
tívnom Ekonomicky tívnom Eko. z produktív.
veku3
činného
veku činného
veku

Československo
1921..........
1930.........
1950..........
1961..........

13,003
13,998
12,338
13,746

8,007
8,929
7,752
8,106

5,583
6,681
5,766
6,507
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61.6
63.8
62.8
59.0

42.9
47.7
46.7
47.3

69.7
74.8
74.4
80.3

České kraje
1921.........
1930.........
1950.........
1961..........

10,010
10,674
8,896
9,572

6,256
6,981
5,649
5,714

4,395
5,250
4,073
4,745

62.5
65.4
63.5
59.7

43.9
49.2
45.8
49.6

70.2
75.2
72.1
83.0

1,751
1,948
2,103
2,392

1,188
1,431
1,693
1,762

58.5
58.6
61.1
57.3

39.7
43.0
49.2
42.2

67.8
73.4
80.5
73.7

Slovenské kraje
1921..........
1930.........
1950..........
1961..........

2,994
3,324
3,442
4,174

'PodTa sčítaní l’udu v jednotlivých rokoch.
"Od 15 do 59 roku včítane. Oficiálně, produktívny vek zahrnuje ženy
od 15 do 54 roku a mužov od 15 do 59 roku včítane.
Prameň: Vzaté, vypočítané, alebo odhadnuté z týchto publikácií:
Statistická ročenka ČSSR 1964, str. 65-68 a 128-129; Statistická
ročenka ČSSR 1963, str. 65; Statistická ročenka ČSR 1959, str. 55-57;
Statistická ročenka ČSR 1936, str. 11-13; Statistická příručka ČSR
1932, str. 14-15; Středočeský kraj v číslech, str. 45; Ekonomický
časopis, č. 3, 1965, str. 312; a Statistika a demografie III, str.
439-446.

3. PROJEKCIE OBYVATEESTVA A PRACOVNÍCH SÍL: 1965-1985
(V tisícoch)
ťJzemie a obyvatelstvo
Československo
Obyvatel’stvo celkom
V produktívnom veku
(15-59)
Ekonomicky činné

1965

1970

14J.11
8.384

14.722
8.708

Rok*
1975

1980

1985

15.436
8.916

16.144
9.388

16.754
9.636

6.768

7.076

7.294

7.736

7.998

České kraje
Obyvatelstvo celkom
V produktívnom veku
Ekonomicky činné

9.709
5.828
4.837

10.025
5.979
4.963

10.409
6.062
5.031

10.770
6.332
5.256

11.051
6.423
5.331

Slovenské kraje
Obyvatel’stvo celkom
V produktívnom veku
Ekonomicky činné

4.402
2.556
1.931

4.697
2.729
2.113

5.027
2.854
2.263

5.374
3.056
2.480

5.703
3.213
2.667
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‘1. januára, každého roku
Prameň: Vypočítané z dát v týchto publikáciach:
Milan Kučera, “Perspektiva vývoje obyvatelstva do roku 2000,”
Demografie, č. 3., 1963, str. 261-270; a U.S.. Bureau of the Census,
Projections of the Population of the Communist Countries of
Eastern Europe, by the Age and Sex: 1965-1985, by James L. Scott,
passim.
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JSME NÁRODEM M ASARYKOVÝM ?
Karel Bělský
Stále se opakuje: Věrni zůstaneme. Stále se opakuje fráze: My,
národ Masarykův. A přece ani generace, odchovaná československými
svobodnými školami, i když znala jména buditelů, neznala Masaryka.
Mluvilo se o Masarykově republice a přece její ministři školství
neuznali za vhodné zařadit aspoň jednu z jeho knih do učebních osnov
jako povinnou četbu: její profesoři neuznávali za vhodné, nutné a po
třebné vést žáky k četbě a studiu Masaryka. Masaryk se stal jen jmé
nem pro slavnostní příležitosti, monstrancí, na kterou národ, který
si říkal Masarykův, se vyšel podívat při dvou, třech příležitostech
ročně jako na raritu z loretánského pokladu, a kadidlem, kterým bylo
velmi pohodlné vykuřovat v koutech, do nichž se nemělo nahlížet
zblízka. Masarykovo jméno se stalo pohodlným a laciným heselem - a
národ, který si říkal Masarykův, byl zcela lhostejný ke skutečnosti, že
nedošlo k vydání jeho souborných spisů a že jeho školy Masarykovy
myšlenky ignorovaly. Měl sice Masarykovu universitu, avšak co se
její student například na právnické fakultě dověděl o Masarykových
bojích o právo přirozené nebo o jeho polemikách s profesorem Bohu
šem Riegrem o právních zásadách, jež se týkaly věcí tak důležitých jako
je právníkův postoj k základním otázkám tohoto světa a života? A
přece v Masarykových článcích o právu přirozeném a historickém, o
podmínkách a předpokladech účinnosti zákonů bylo právní filosofie da
leko víc, než v celých třech semestrových kursech, počínajících Baby
loňany a konče Nietzschem nebo delVecchiem, v nichž ovšem Masary
kovo jméno bylo zcela opominuto.
Naše politika bohužel nikdy nebyla promítnutím filosofického hle
diska do praktické sféry lidské činnosti. Filosofický názor nebyl pro
českého politika podkladem politického nazírání a uvažování, a byl-li
okolnostmi přinucen se o ně zajímat a vyjádřit se o nich, považoval
tuto skutečnost jen za obtěžování, zdržování a vyrušování. Tak tomu
bylo zejména, měl-li se vyjádřit o Masarykovi: měl slova chvály a
uznání o Masarykovi jako filosofovi, pár běžných frází, ale o jeho
filosofii mlčel, protože ji neznal. A na svých schůzích ze zvyku říkal
‘'My národ Masarykův”, ač jej spíš mohl nazývat jmény mnoha předáků
politických stran, oněch, kteří své strany povýšili nad stát, kteří pří
slušnost ke své straně učinili základní podmínkou pro uplatnění v
místech, jež měla být nadstranická, a kteří služby své straně tak bo
hatě uměli odměňovat z veřejných pramenů. Jméno Československá
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republika bude navždy spojeno se jménem Masarykovým, neboť její
demokratický program a její základní idea byly jím formulovány.
Bude však také spojeno s oněmi vlastníky politických stran, kteří si
republiku v pravém slova smyslu rozparcelovali ve své zbytkové statky,
na nichž šafářili ne demokraticky a hlavně ne ideově.
Analýza vnitřní československé politiky v letech 1919-1938, v období
uzavřeném mnichovským paktem, by patrně lehce prokázala, že Ma
sarykovy principy a postuláty v ní hrály úlohu velmi podřadnou, po
kud ji vůbec hrály.
Období pomnichovské, uzavřené 15. březnem 1939, znamenalo po
pření a zavržení Masaryka podstatnou složkou české pravice: ne ned
bání a ignorování, nýbrž zjevné a halasné odvržení - hon na Karla
Čapka agrárním a národně sjednoceným tiskem, otevřeně namířený
proti masarykovské filosofii, a všechny jeho průvodní zjevy, toť černá
skvrna v dějinách národa jednou pro vždy.
Přichází období okupace: věrni jsme zůstali? Alespoň po květnu
1945 z nej vyšších politických míst bylo tak opakováno; alespoň úvod
níky všech novin podobným tvrzením jen řinčely. Ale skutečnost? Ta
se zdá být jiná: a kdyby byla analyzována fakta, kbyby byla po
znávána skutečnost a její jádro, jak si Masaryk přál, závěr by vyzněl
v tom smyslu, že věrni zůstali jen mnozí jednotlivci - a to ne ještě
jeden každý z těch, kteří byli zavřeni a pronásledováni. Část národa,
ať už se mu řekne lid či masy, kolaboroval: poslušně, někdy poma
leji, jindy o akord. Zapomnělo se na Heydrichovy akce? Zapomnělo
se na přikršené, ustrašené zástupy veřejných a soukromých zaměst
nanců, horlivě shýbajících hřbety před německými komisary a spoluúředníky? Alibistické akce za pět minut dvanáct měly zachránit dobrou
pověst a opatřit dokument o bezvadném chování vůči okupantům. A
ve velké většině se toto podařilo. Bylo to masarykovské? Znamenalo
tohle jednání, že věrni jsme zůstali? Alespoň vynikající osobnosti to
tvrdily. Ale byla to pravda? Nebylo to něco, jako lichocení masám,
nebylo to jednání naprosto nemasarykovské?
A zase se začalo vytrubovat a vybubnovávat, že znovu budujeme
masarykovskou republiku.
Politické strany dokázaly rozčtvrtit stát; dokázaly rozparcelovat
ho ve čtyři poplužní dvory, na kterých šafářily tak, že období před
rokem 1938 bylo nadstranickou idylou.
Nestačila už jim demokracie: představitelé všech stran papouškovali
fráze o lidové demokracii, jako o vyšší formě společenského uspořá
dání: kde tu bylo poznávání věcí a jejich jádra? Být demagogem,
lichotit a nadbíhat davům, ležet na břiše před Jeho Veličenstvem Li
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dem - to byla československá politika. Kde a kdy se v ní ozvalo slovo
kritické, tvrdé, slovo nebojící se označit věci a poměry takovými jak
byly? Odpoví se: nebylo to možné, nebylo to taktické, nebylo to oportuní. To je pravda. Vše to bylo v nej lepším pořádku. Kdyby jen do
podobného neřádu nebylo zavlékáno jméno Masarykovo.
Protiněmecké pogromy, vyloupení a rozkradení pohraničí, abso
lutní vláda národních výborů, teror závodních rad, zákaz zakládání
nových politických stran, úhrnné poměry, za něž zodpovědní byli a
zodpovědní zůstanou všichni, jeden každý, z aktivních politiků onoho
období - co tohle bylo za demokracii, za vyšší, moderní a spravedli
vější formu společenského uspořádání?
A ideologie naší zahraniční politiky? Masarykovy názory o komu
nismu lze snadno shledati ve Světové revoluci a Cestě demokracie.
Bylo masarykovské zavírat oči před sovětskou skutečností, před bru
talitou jejích zahraničně politických akcí, a na druhé straně vykládat o
pokrokovosti a mírumilovnosti oněch realistických Rusů, jimž nešlo
než o prosazení plánů a cílů, jejichž dosahu si byli již zcela jasně
vědomi Palacký i Havlíček?
Fakt jest jeden: že nebylo patrně jediného kroku v naší vnitřní a
zahraniční politice po květnu 1945, za který by se T. G. Masaryk plně
mohl postavit, který jako morálně správný a spravedlivý by plně
mohl akceptovat.
Období poúnorové v roce .1948, bylo popření a zavržení Masaryka
podstatnou složkou české levice: zjevné a halasné odvržení, uvedení
Marxe, Lenina, Stalina na jeho místo - další černá skvrna v dějinách
národa jednou pro vždy.
Otázka je, jak něco podobného bylo možné v národu, který si říkal,
že je národem Masarykovým, nebo jemuž bylo lichoceno, že je ně
čím podobným?
Odpověď je prostá: že šlo o národ, a jde o národ, který ve své
většině a podstatě nikdy Masarykovým národem nebyl. Neznal Ma
sarykovu morální a politickou a sociální doktrínu: neměl vůli sezná
mit se s ní a osvojit si ji jako svoji národní filosofii. Laciný eklekticismus byl pohodlnější nejen v létech okolo přelomu století, nýbrž i po
roku 1938 - a únorové události roku 1948 v rozhodující míře byly
zaviněny nemasarykovským kompromisnictvím - kompromisy v zása
dách, taktisováním, uhýbáním a nadbíháním především politiků, kte
ří na veřejných schůzích a v článcích v novinách, se označovali ža
hlasatele Masarykových myšlenek, za jeho stoupence a následovníky, ale
v jednáních s představiteli komunistické strany hned od května 1945
ve věcech nejpodstatnějších znali jen metodu přitakávání.
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Dnes pak tito politici, pokud mají příležitost, budou se znovu k
Masarykovu odkazu hlásit; budou mluvit o věrnosti k jeho odkazu;
budou citovat jeho slova tvrdě odsuzující teorii i praksi komunismu
(zapomenuvše svá nedávná slova chvály a opěvování všeho sovětského,
nic nevědouce o svých nedávných fanfárách o přednostech lidové de
mokracie, která dnes jim je největším politickým podvodem na tom
to světě atd.), budou zdůrazňovali jeho zásadu: Pravda vítězí.
Kdyby měli natolik odvahy a charakteru, aby přezkoumali svou mi
nulou politickou činnost, zda a pokud se kryla s požadavky a normami
Masarykovy politické mravnosti, patrně by uznali, že nejsou povoláni
za Masaryka se stavět a Masarykem se krýt. Toto by bylo u nich
masarykovské. Ale právě proto nelze něco podobného od nich oče
kávat. Právě proto, naopak, lze čekati jen moře frází, záplavy prázd
ných slov, a ohánění se jménem Masarykovým šedesátkrát za mi
nutu: kdyby tak jen T. G. M. mohl promluvit a říci jim svůj úsu
dek o nich —

JSME NÁRODEM M ASARYKOVÝM ?
Jen dvě poznámky k článku Karla1Bělského v tomto čísle:
1. V našem století většina Čechů a zvláště příslušníků inteligence ne
má ujasněný poměr k náboženství. Divím se, že náš autor právě tento bod
nevyzvedl nad ostatní, ba že se o něm ani nezmínil. Což nenapsal Masaryk,
že česká otázka je otázkou náboženskou, a že “náboženství je centrální a
vůdčí duchovní silou životní, je úsilím o život nový, o nové a vyšší hod
noty”? (V boji o náboženství, stránka 22) Jsou-li všecky Masarykovy spi
sy přímo přeplněny jeho starostí o potřebu hlubšího pochopení nábožen
ství, neměla by se každá analýza našeho nemasarykovství a protimasarykovství - vždy užitečná - zabývat problémem českého ateismu na předním
místě?
2. Článek říká, že za smutné poměry jsou odpovědni “všichni a jeden
každý z aktivních politiků onoho období”. V demokracii jsme však poli
tiky všichni a máme proto všichni odpovědnost a vinu za to, co se stalo,
byť odstupňovanou podle velikosti své moci a inteligence. Je masarykov
ské to přiznat.
Ladislav Radimský
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Rozhovory a polemiky
POZNÁM KY K ČLÁNKU QUO VADIS, BOHEMIA?
od mladé pisatelky, která teprve nedávno opustila Československo
Především přijměte můj obdiv, že jste tak dobře postihli duchovní situaci
doma, ač jste již tak dlouho v exilu. Mile mně překvapilo, že tato neblahá
situace je exilu známa, že se o ní přemýšlí, že znepokojuje. Až příliš často
se setkávám s tendencí ztotožňovat český národ s liberálními komunisty;
objevuje se názor, že tito komunisté - rovná se český národ - se budou
čím dále tím více liberalizovat, až skončí přímo v náručí demokracie. Tomu
tak snad může být u jednotlivců, ač tací spíše než v demokracii skončí ve
skepsi a cynismu. Nemyslím, že liberální komunisté, které rozhodně nelze
ztotožňovat s českým národem, drží v rukou budoucnost naší země. O té
se rozhodne v zápase mezi režimem a jeho přisluhovači a nekomunistickou
částí národa.
V myslích lidí doma se na nějaký liberální komunismus nevěří. Na po
vrchu se snad něco změnilo, ale základna, podstat je stejná, a člověk zů
stává i nadále sám se svým strachem, s nejistotou, se starostmi, ve svém
svíravém krunýři kádrového zařazení, který mu byl jednou pro vždy ušit
na tělo a jejž se nezbaví, třebaže si v něm teď může vyjet do Vídně místo
do Tater. Jistota neexistuje, vůbec žádná. iNikdo a nic nezaručuje, že toto
“tání” není dočasné, že se přes noc nezmění v nový, krutý mráz. Tání
může přijít na jaře, ale také uprostřed zimy; pak je to pouhá obleva.
V článku Quo vadis, Bohemia? píšete, že Vám jde o to, “najít hlavní rysy
duchovního profilu dnešních Čech, zmapovat českou duši . . . ”. Tedy o
něco, co je úkolem sice “smělým”, ale zároveň nesmírně potřebným. Uho
dili jste v tomto článku přímo na hlavičku jednoho z hlavních hřebů, jimiž
drží komunistický režim u nás pohromadě - “nedostatek národního pro
gramu”.
Většina nekomunistů dnes u nás neví, co vlastně chce. Nechce komu
nismus, 'to je jisté. Starší lidé, kteří se aktivně podíleli ještě na budování
první republiky, mají alespoň něco konkrétního před očima - návrat první
republiky, návrat všeho, politických poměrů, ústavy, symbolů, až do vlast
ních zabavených statků vezdejších. Tato generace “účastníků’ ’je však již
na odchodu, jejích příslušníků stále ubývá.
Střední generace, generace “pamětníků”, chce hlavně pokoj, pohodlný
život, nemuset se nijak angažovat. Kdyby byly zřízeny bývalé politické
strany, váhali by, kam se přidat. Patrně k některé jiné než k té své bý
valé, protože se jim zdá, že zklamala, a protože v nekonečných deba
tách opakují, že by to bylo všechno dopadlo jinak, kdyby místo strany x
bývala strana y ..............
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Mladá generace, třicátníci a mladší, obviňují starší, že to všechno zavi
nili. Nerozumějí politickému složení první republiky a nechtějí s tím nic
mít - je to pro ně minulost, jednou pro vždy vyřízená. Jejich pohled se
upírá do přítomnosti a do budoucnosti, a ne do minulosti. Šilhají po Zá
padě, ale chtěli by to přece jen mít “trochu jiné, své vlastní, po našem”.
Protože nikdy nepoznali pravý ¡politický život, který má smysl a účel, ne
dovedou si jej představit, nevědí, jak by se na něm mohli sami podílet.
Nedůvěřivě couvají před slovem “filosofie”, protože se k němu v jejich
podvědomí automaticky druží přívěsek “marxistická”. Ostatně úplný ne
dostatek pramenů, ztěžuje nesmírně cestu i těm, kteří se za poznáním vy
dali. Mladí lidé cítí sami, že jim něco chybí, nějaká filosofie, pevný ži
votní názor, duchovní program, a tak hledají a čekají, jako čeká většina
národa, na něco, co musí přijít a přijde. Je to bolestný a stále se prodlu
žující advent.
Jen velmi málo z hledajících a čekajících si uvědomuje, že jejich cílem
je něco, co by vytvořilo národní program. Až si to všichni uvědomí, bude
to nevyhnutelně znamenat konec komunistického režimu v Československu.
Ano, život doma je těžký; nejen po hmotné stránce - ještě více po strán
ce duchovní. Jen málo nekomunistů se odvažuje o věci debatovat - i mezi
sebou; jejich nemohoucnost, zdánlivá bezvýchodnost situace je přivádí do
rozpaků, bere jim odvahu dotýkat se bolavých míst v nitru.
Nekomunisté. Používám tohoto jména jako názvu, vžitého v exilu. Do
ma se užívá, hlavně mezi příslušníky starší a střední generace, slova “re
akcionář”. Není to pěkné slovo. Razil ho režim a ujalo se na rozdíl od
pozdějšího titulu “byvší lidé”, i mezi postiženými. Označení “velký re
akcionář” znamená jistotu, spolehlivost, ochotu pomoci, čistý štít, skálo
pevnou víru, že to jednou “vezme konec”. Označení “velký komunista”
znamená pozor na řeč, nejistotu, znamená člověka, který může ublížit - a
často chce ublížit. Je to tedy převrácení původních pojmů, ale to se dnes
stává za Železnou oponou.
V temnotě a “zmatení jazyku”, jež tam panují, jsou však lidé, kteří si
zaslouží úctu a chválu všech. Nemluví se o nich, v exilu se o nich snad
ani neví. Jsou to lidé, kteří z nedostatku konkrétního programu se drží
toho jediného, co zbývá - holých principů spravedlnosti, humanity, oprav
dové lásky k bližnímu. Dovedou si kupodivu zachovat čistý štít - byť vět
šinou za cenu těžkých osobních obětí. Věří neochvějně v abstraktní ideály
svobody, které nedovedou sice převést do konkrétní podoby programu, ale
které tak alespoň udržují při životě. Je jich málo, ale jejich vliv je velký.
Ti ostatní, kteří se nedovedou držet tak zpříma, sice propadají díky jim
občasným výčitkám svědomí, ale nepropadají zoufalství.
Ani tito vzácní jedinci nejsou sice ušetřeni hrůz “vnitřní emigrace”, ale
trpí jimi jen jednostranně; nedostávají sice odnikud posilu a naději, musí
ji nalézt sami, ale rozdávají se jiným, a to je velké uvolnění.
Také oni čekají. A přece, nejspíše v jejich rukou je vytvoření nového
národního programu. Na nich to záleží. Ať si to uvědomí, až se navzájem
poznají a spojí, až přestanou být jedinci a stanou se složkou, sílou, která
ovládá jiné, bude to druhé národní obrození.
Olga Kopecká
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MIKROGENETIKOVÉ CHTĚJÍ VYTVOŘIT “ NADLIDI”
Francouzský biolog Jean Rostamd není prvním, kdo je přesvědčen, že
dnešní člověk je “chybnou konstrukcí”, “slabým” dílem přírody, tvorem,
který žije více chybami a tělesnou i duševní nedokonalostí. A jak je již
lidskou přirozeností, chtěl by Rostand “zlepšit” tělesnou i duševní kon
strukci člověka, tak aby vykořenil všechny tělesné i duševní chyby, aby
“bioinženýry” zlepšení lidé, byli opravdu “nadlidmi”. Nejde tu o utopii a
fantasie, ale o úvahy, které spočívají na nových objevech mikrogenetiky
a o myšlenky, které v různé formulaci vyslovili již i nositelé Nobelovy
ceny, na př. Američan H. J. Muller nebo Evropané Teilhard de Chardin
a Julián Huxley. Jde o využití techniky v mutacích, tedy celý problém
je postaven na mikrogenetice, jejiž nerozbomé základy vybudoval náš
brněnský augustinián páter Řehoř Mendel. Třeba ¡připomenout, že celý
problém spočívá na biologioko-ideologickém boji, který svedli před ně
kolika desetiletími Američané se Sověty a kde se jednalo o to, zda dě
dičnost či prostředí mají rozhodující vliv na budoucnost člověka a lidstva.
Louis Morgan, americký genetik, jasně dokázal, že dědičnost je pro člo
věka více rozhodující než prostředí, akademik Lyssenko v zájmu komu
nistické ideologie se plně stavěl za prostředí a pokoušel se to experimen
tálně dokázat. Akademie Lyssenko prohrál a sovětské prověrky jej i jeho
učení pohřbily. L. Morgan našel řadu následovníků v Americe i Evropě a
jeho pokračovatelé genetikové a biologové G. W. Beadle, B. Glass, F. H. C.
Crick, J. B. S. Haldane a zvi. J. Lederberg v plné víře v mikrogenetiku a
její význam pro budoucnost lidstva, vyslovují stále víc a otevřeněji pře
svědčení, že zásahem do struktury lidských chromosonů a regulací a zave
dením regresivní mutagenese, lze a dokonce nutno vytvořit v budoucnu
“nadlidi”, kteří budou prostí nemocí, nedokonalostí a nesnází dnešních
lidí a lidstva a zajistí lepší budoucnost. V této formě budou vyřešeny obavy
lidstva z budoucnosti, vzhledem k současnému technickému vývoji. Člověk
bude vůči nebezpečným radioaktivním a jiným škodlivým paprskům resi
sten tni- bude schopný vyřešit problémy Exobiologie, t.j. života mimo naší
zemi, planety, jeho věk bude čítat století, ne jen snad šedesát či osmdesát
let života. Mutagenetika a mutagenese zasáhne ovšem hluboce do sociolo
gické struktury dnešního lidstva a úplně ji přebuduje. Tomu, kdo sleduje
diskuse a plány mikrogenetiky a jejich zástupců zvi. také nových nositelů
Nobelovy ceny, tedy světových autorit, se téměř motá hlava nad tak dale
kosáhlou problematikou a zdá se mu, že ne atomové bomby, ale bioinženýři
ohrožují dnes nejvíce budoucnost člověka a lidstva, že zničí a zabijí indi
vidualitu a svobodu osobnosti a zuniformují člověka tak, jak se dosud
nepodařilo žádnému diktátoru. Kratičký rozsah tohoto příspěvku pro
“Rozpravy a polemiky” mi nedovoluje rozsáhlejší pojednání, ale doufám,
že většina naších čtenářů již mnoho četla o t.zv. bioinženýrech budoucna.
Prof. Dr. Jos. Kratochvil
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Beletria

MEZI VINICEMI A BOROVÝMI LESY
Otakar Odložilík
Před necelými třiceti roky jsem se připravoval na cestu po Francii.
Nechtěl jsem jezdit sem a tam, jako v létě 1926, a hledal jsem náměty,
ze kterých by znikla pevná, ale nepříliš tuhá osnova. Pomohla mi četba
francouzských klasiků i současné literatury.
Jednou z knih, kterou jsem četl na jaře 1936 a potom si vzal sebou,
byl román Thérèse Desqueyroux. Jeho autor, Francois Mauriac, u nás
nebyl neznámý, ale jeho díla se nepřekládala šmahem a nebyla tiště
na ve velikých nákladech. Nebyl bych s to vysvětlit rozumově, proč
mne kniha tak okouzlila, že jsem se rozhodl zajet do kraje, který je
jejím jevištěm. Příběh není ani složitý ani neslýchaný; možná, že se
z něho aspoň něco odehrálo na místě, nejenom ve spisovatelově tvůrčí
dílně. Ve vypravování je několik místních jmen zastřených, jiná jsou
uvedena tak, jak se čtou na běžných mapách. Zachytil jsem se stanice
na dráze o úzké koleji, které se tenkrát ještě užívalo k osobní dopra
vě, a vlakem jsem se dostal hodně daleko do borovicových lesů na
písčinách, kde by jinak nerostlo nic kloudného. Ze stanice, jejíž jméno
si už nepamatuji, jsem musel zpět k místní dráze o normálním rozběhu.
Po ní jsem se dostal do Langonu na trati spojující Bordeaux s městy
ve středomořské oblasti.
V lidském životě už je to tak: některé náměty ustoupí silnějším
dojmům, jiné neztratí na životnosti a vracejí se jako stěhovaví ptáci.
Odjel jsem do Ameriky a nesl jsem Mauriaca sebou, obrazně arci, pro
tože jsem si vezl přes moře jenom hrstku knih. Po Thérèse přišla na
řadu jiná díla, ne v obdobném uspořádání, nýbrž spíše podle toho,
jak se mi knížka dostala do ruky, Le mystère Frontenac, La pharisienne, Le Sagouin, Galigai, L’agneau - řadu bych mohl vést dále. Při
tom všem shledávání knih, četbě, studiu, přemítání se dostavila touha
podívat se do kraje, kam Mauriac umístil většinu svých knih.
*
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Mauriac není spisovatel ledabylý a roztěkaný, nýbrž vzácně ukáz
něný a soustředěný na několik základních věcí. Nekymácí se v kolotání našeho věku, protože jednu kotvu zapustil v “hlubině bezpeč
nosti”, křesťanství katolického zaměření, druhou v rodném kraji.
Přišel na svět před osmdesáti lety (11. října 1885) v lidnatém
Bordeaux a chodil tam do škol. Žije v Paříži, městě ještě rušnějším,
kde jedni vstávají, když se druzí kladou na lože k spánku. Co nedalo
ani rodiště ani místo trvalého pobytu, našel v oblasti, která zprava i
zleva přiléhá k řece Garonně, nesoucí do Atlantického oceánu vody
posbírané po jihozápadní Francii. Rodina tam měla majetek ne zcelený a sourodý, nýbrž shromážděný několika pokoleními, jak se na
skytla příležitost, koupí, svatebními smlouvami nebo odkazy. Opěrným
bodem dnešní državy je zámeček Malagar, který někdy sloužil za pří
bytek předkům z otcovy strany.
Mauriac se vyzpovídal v mnoha obměnách z lásky a věrnosti Malagaru a představil jej čtenářům v rozmanitém osvětlení. Obě jména,
Mauriac a Malagar, se staly už dávno nerozlučnou dvojicí. Zdálo se
mi, že bych získal klíč k četným nápovědem v románech a k místům
mnohem průzračnějším ve vzpomínkových statích, kdybych se mohl
podívat na stavbu podle všeho už dosti zašlou, ošlehanou podzimními a
jarními dešti. Ale na které mapě najít osamělý dvorec, nebo kde se
přeptat na jeho polohu?
V druhém svazku Journalu (vyšlo jich celkem pět) je místo, které
jsem si dobře pamatoval, avšak vyložil nesprávně. Překládám je volně:
Dva sloupce vymezují výhled, který je chloubou Malagaru; řady starých,
přistřižených stromů sestupují k prostranství, ze kterého je vidět
Saint Macaire, Langon, Landes a kraj kolem Sautemes. Na podrobné
mapě se snadno najdou všecka čtyři jména. Saint Macaire a Langon
jsou města u řeky, první na severním, druhé na jižním břehu, spojená
mostem. Sauternes uprostřed vinic je jenom několik kilometrů od
Langonu. Tam pak, kde končí říční nános a místo úrodné prsti nastu
pují záplavy písku, začíná svérázná končina, zakreslená na mapách pod
jménem Landes. V Mauriacově životě a díle mají Landes místo tak
významné, že jsem se dal svést k domněnce, že Malagar je na jižní
straně Garonny, na nějakém vyvýšeném místě s vyhlídkou na sdružená
města při řece, na vinice kolem Sauternes, na borové lesy na pís
čitých Landes.
Na třetí veliké cestě po Francii, kterou jsem podnikl v létě 1965 s
dvěma mladými přáteli, jsem viděl mnoho památných míst, Bourges s
katedrálou smělých rozměrů, Vézelay, Nevers, Moulins a dávné bene
diktinské opatství Chaise Dieu, ve kterém si dal připravit hrob Kliment
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VI., zprvu vychovatel a jako papež příznivec Karla IV. Navštívili jsme
Le Puy, Vaison la Romaine a vyjeli jsme za poledního horka na Mont
Ventoux na pamět smělého výstupu, který podnikl před více než šesti
sty lety Francesco Petrarca se svým bratrem. Několik dní nám svítilo
na cestu horké slunko Provence. Viděli jsme Avignon, St. Rémy, Les
Baux, Arles, Trois Saintes Maries a dospěli jsme až k založení sv.
Ludvíka, městu a přístavu Aigues Mortes, které písečné náplavy už
dávno oddělily od Středozemního moře. Zastavili jsme se v Nimes,
obědvali v Uzés, projeli pásmem Cevennes a po cestách vyřezaných
do horských svahů jsme postupovali až k nevelikému městu jménem
Figeac. Tam se naše cesta obrátila zase na jih či na jihozápad a od
poledne jsme už byli v oblasti Garonny. Jméno Moissac mělo kdysi
dobrý zvuk, protože tam kvetlo benediktinské opatství, dnes už jenom
památník někdejší slávy.
Byla neděle dopoledne a po několika suchých parných dnech se do
stavil déšť. Po silnici, kterou stavitelé vedli souběžně s řekou, byla by
Simca doletěla do Bordeaux ještě za poledního času. Než tam není
za čím pospíchat ani v neděli ani ve všední den.
Město Agen je rozběhlé na všecky strany. Kousek cesty za ním jsme
přejeli řeku. Hned za mostem začínají cesty do Landes. Ještě jeden lite
rární motiv nám přešel hlavou, než si nás osvojil Mauriac. Motiv cyranovský, protože ruka na rozcestí ukazovala Casteljaloux. Opakujeme
si, co kdysi na jevišti oznamoval Eduard Vojan v překladu Vrchlického:
To gaskoňští kadeti jsou,
Castel Jaloux jich kapitán,
bez studu hrají, rvou se, lhou,
to gaskoňští kadeti jsou,
z nich každý svého erbu pán,
však nemůže být šelma zván,
to gaskoňští kadeti jsou,
Castel Jaloux jich kapitán!
Za městem Castelj aloux se už táhnou lesy jenom místy přerušené
vzdělanou půdou. Na jejich okraji je Bazas, středisko okresu s velikým
kostelem na náměstí a s přívětivým hotelem “U zlatého lva” v jedné z
úzkých ulic.
Liják, který se strhl brzo po půlnoci, netrval dlouho. Mračna prořídla,
avšak nerozptýlila se docela, protože bylo ticho bez větru od moře, které
není tamodtud daleko. Z Mauriacových románů, které se často stýkají a
proplétají, vypravování o Thérèse Desqueyroux je nejpevněji připoutá
no k oblasti Landes, městečkům, vesnicím a samotám rozhozeným po
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chudobné pláni. Měl jsem v paměti i jiné knihy, zejména Le mystère
Frontenac se zřetelnou ozvěnou rodiného života po předčasné smrti auto
rova otce Jana Pavla. Nebylo však radno hromadit podrobnosti a nebo
dohady a proplétat jedno s druhým.
Cestování vozem nám dalo více svobody než jsem měl za jízdy vlakem
v horkém letním odpoledni před bezmála třiceti lety. V něčem však byl
vlak lepší. Nastoupil jsem do něho na témže nádraží v Nizanu, ze kte
rého vyjela Thérèse tenkrát večer, když soud, tuším, v Bazanu vyřkl osvobozující rozsudek. Počítal jsem stanice, než jsme dospěli do Uzeste a
za tou stanicí do St. Symphorien, který je v románě zakrytý jménem
St. Clair. Silnice, po které běžela vesele Simca, byla tažena přibližně
týmž směrem co železnice a končí také v St. Symphorien.
Připouštím, že jsem se dal trochu zavést románem, ve kterém si
Mauriac ponechal více volnosti, než ve vzpomínkových statích. Podle ro
mánu jela Thérèse z dráhy do Argelouse vozem, který jí příbuzní poslali
naproti. Takové jméno se vskutku vyskytuje na mapě, avšak sloužilo je
nom k zastření skutečného názvu. Jinde se Mauriac přiznal k záměně:
pravé jméno je Jouanhaut a lze tam dojet po místní cestě, patrně ne
valně upravené.
Zmýlená, ke které se přiznávám, měla v sobě něco dobrého. Když
jsme se chtěli dostat do Argelouse, museli jsme se dát oklikou přes
osadu Bourideys, které dal Mauriac hodně místa v Le mystère de
Frontenac, a potom přes jiná skupenství prostých domů. Argelouse je
opravdu na okraji země, která živí aspoň husté borovicové lesy. Dále na
západ až k břehu oceánu se táhnou bažiny, nádrže stojatých vod, jaloviny se zakrnělými borovicemi; ovce, které se tam pasou, na konci
zimy jakoby někdo posypal popelem.
I při volné jízdě vůz se pohybuje rychleji, než by si přálo zvědavé
oko. Stromů o štíhlýoh kmenech a řídkých korunách by nikdo nespo
čítal, ani kdyby měl zapřaženo v kočáře nebo klusal na koni. V podmračném odpoledni sytá zeleň byla základnou obrazu nepříliš rozčleně
ného a bohatého, zeleň v dvou odstínech, jehličí v korunách borovic a
kapradí rozlezlého mezi kmeny.
Objížďka netrvá dlouho, dvě tři hodiny; není v ní místa pro odbočky,
kam chodili a chodí místní lidé pěšky. Jenom několik okamžiků trvá
přejezd přes potok Hure s tůněmi a zátočinami, po kterém Frontenacovy
děti posílaly lodičky z borové kůry; dívaly se za nimi snivě, jak se asi
přehoupnou z Hure do říčky Cironu a z ní nedaleko Preignacu do
Garonny . . . Někde na právo od nás, ve větší hloubce, než kam pro
nikne oko, byla schována skrýš pro lovce ptáků, táhnoucích na podzim
nad širými lesy. Skrýš má v románě důležité místo. Tam.se ještě jako
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mladá děvčata schovávala Thérèse s přítelkyní Annou de la Travé, tam
se setkávala Anne a Jean Azévédo, příchozí odněkud z města a pobý
vající v osadě Villemégea uprostřed lesů vonících pryskyřicí. To místo,
schované trochu před lidskými zraky, si vyhlédla Thérèse, když ji už
provdanou okouzlil Azévédo. Opravdu nebylo času odbočovat ze sjízd
ných cest. Kdo by se chtěl všeho dohledat, nač naráží ten nebo onen
román, a kdo by si chtěl všecko ověřit, musel by se usadit v St. Symphorien aspoň na několik dní. A ani to by nebylo zárukou úplného úspěchu,
protože mnoho změnil čas, kusy lesů zničily požáry a spisovatel neokresloval podle skutečnosti, nýbrž buď se dal strhnout představami nebo
vědomě měnil místní údaje, aby se nedostal do nesnází se žijícími lidmi.
Bylo ještě daleko do západu slunce, když jsme přijeli do Langonu
a sestoupili v hotelu zdánlivě skromném, avšak pěkně položeném na
platanových alejích. Když jsem vyhlédl z okna přiděleného pokoje do
zahrady s letním kvítím ve veselých barvách, věděl jsem naráz, že se
tam zdržím aspoň o den déle.
Langon je čisté spořádané město a žije z úrodného kraje kolem do
kola jako jiná okresní města. Nemá historických památek, u kterých by
se pocestný mohl zdržet aspoň chvíli. V pondělí ráno přátelé nasedli do
vozu a odjeli směrem k Pyrenejím a najednou jsem byl sám. Nic není
choulostivějšího než náhlý přechod z jízdy v rychlém spádu do naprosté
tišiny. Věci, na které se nedostalo při ustavičné střídě dojmů, spořádáš
rychle a co potom s časem za dlouhého letního dne, kterému jakoby
ani nemělo být konce?
Zasedl jsem k obědu, hned jak odbilo poledne. Mezi jedním a dru
hým chodem jsem nahlížel do románu Le mystère de Frontenac. Po
jídle jsem ještě jednou zkoumal mapu, poslední pokus zjistit, kde asi
se schovává Malagar. Nebyl bych asi dospěl ke konci, kdyby se do věci
nebyla vložila paní O., pro kterou má otázka nebyla ani překvapením
ani záhadou. Po několika větách, kterými určila místo, přišla nabídka,
že mne tam zaveze, až odejdou hosté od stolů a až budou všecky počty
dány do pořádku. Bylo po starosti, co s dlouhým odpolednem.
Přešly tři, když jsme sedli do vozu, který řídila slečna účetní, a do
stali se po mostě na severní břeh řeky. St. Macaire nám zůstal na právo
a silnice běžela skoro vesměs podél řeky. Nebylo to opravdu dále než
dva kilometry, když jsme odbočili do mírného návrší a ještě jednou
obrátili k domu o samotě, a to už byl Malagar! Vůz zastavil u bočního
vchodu. Místo zámeckého pána nás vítali psi poloveselým, polopohněvaným štěkotem; když z dveří vyhlédla letitá žena oblečená po venkovsku, zjistila paní 0., že pán Malagaru ještě nepřijel a že není očekáván
před začátkem vinobraní.
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Hrdinové Mauriacových románů jsou většinou zámožní, často členo
vé drobné šlechty, nevytržení ještě z kořenů a nepřesazení do pohybli
vých posic ve veřejné službě. S nimi se v běžném životě stýkají a někdy
spojují příbuzenskými svazky obyvatelé městeček a vesnic schovaných
v lesích, kteří mají v podvědomí pomalý vzestup po společenském že
bříku: dědové ještě chovali ovce na chudobných pláních a otcové bo
hatli z výnosu lesů na místech lépe chráněných před rozmary velikého
moře a trochu štědřeji vybavených. Lidé zdatnější a podnikavější z to
ho pokolení se vyšinuli ještě výš a zřídili si pily nebo továrničky na
zpracování pryskyřice, která za horkých dní stéká z naříznutých kmenů
do nastavených plechovek. Velké město, Bordeaux nebo kterékoli jiné,
láká a odvádí, avšak nemá tolik moci, aby si lidi podmanilo úplně.
Zdánlivý úspěch a rychlý rozklad manželství Bernarda Desqueroux a
Thérèse Larroque zapadá dobře do prostředí, které Mauriac popsal nečetněkrát. Příbuzenský svazek nevzešel z prudkého plápolu citů a ze vzá
jemné náklonnosti, nýbrž ze střízlivého součtu: dva tisíce hektaru lesa,
které měly připadnout ženichovi, se pěkně doplňovaly s kusy v soused
ství, které vyženil Jerome Larroque a které měly být věnem jeho jediné
dcery. Nebylo potřeba starosvatů, protože věci byly na bíledni.
Hrdinové Mauriacových románů se vyznačují vysoce vyvinutým smy
slem pro rodovou sounáležitost a čest. Mají úctu k majetku a dobře ro
zeznávají mezi svým a cizím. Ať bohatší, či chudší, každý z nich vě
ří, že jedním z nej význačnějších darů, kterými se vyznačuje život na
tomto pomíjivém světě, je majetek, obzvláště půda, do kterých rod
nebo aspoň někteří z jeho členů zapustí kořeny. Koho odvede povolání
do města, má se aspoň občas vrátit, aby se docela neodcizil.
Nic jsem se tedy nepodivil, když paní 0. dala pokyn řidičce vozu,
aby obrátila, že nesmlouvala se správcovou domu, aby nám dovolila
nahlédnout aspoň na nádvoří nebo do zahrady. Není-li pán na místě,
nikdo nemá práva dotknout se jeho vlastnictví nohou nebo rukou. Když
vůz obracel, zahlédl jsem jeden ze sloupků a jednu řadu přistřižených
stromů, mezi nimiž se schází na prostranství s vyhlídkou, ale nic víc.
Nepouštěl jsem se do dlouhých řečí a nekladl jsem všetečných otá
zek. Nebylo jich potřeba. Paní O. si domyslila, co jsem napověděl něko
lika slovy, a postarala se, abychom za vyhlídku od Malagaru měli při
měřenou náhradu. Nedaleko tamodtud, na jiném místě táhlého návrší
stojí kostel s několika světskými budovami v sousedství, a to všecko je
na mapě zakresleno jako Sainte Croix-du-Mont. Co se vidí z trávníku
před kostelem, vyrovná se patrně pohledu od Malagaru aspoň v tom
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směru, kde je Sauternes mezi vinicemi a za nimi trochu v pozadí okraje
borových lesů. Při řece s obou stran se táhnou osady, jedna za ,druhou
skoro bez přerušení, ale na místech jenom trochu povýšených nad širo
kou, pomalou řeku, převládají dvorce zámožnějších sedláků a vinařů,
venkovská sídla rodin, opatřených tituly a opatřujících, souvislost ro
dovou i majetkovou.
Bylo jasno a teplo to odpoledne bez tísnivého vlhka a bez nebezpečí,
že se strhne bouřka. Paní 0 . nepospíchala domů a dávala řidičce poky
ny, kterou stranou se pustit. Sjeli jsme k řece a po mostě kousek od
Barsacu jsme se dostali na jižní břeh Garonny. Vinice nesoucí jména
rozmanitých zámků a osad jsou odděleny jedna od druhé prašnými, vy
ježděnými cestami, které se těžko určují podle mapy o značně vysokém
měřítku. Paní 0. jistě nejela těmi končinami poprvé a jména zámečků
a usedlostí znala z nálepek na láhvích bílého vína, které je většinou
nasládlé.
Než pokyny, které dávala na rozcestích, se pokaždé neosvědčily. Místo
do Sauternes, kam jsme měli namířeno, jsme se dostali na rozmezí mezi
viničným krajem a borovými lesy, prvními výběžky Landes. Nechybělo
mnoho, abychom se ještě jednou nedostali do Villandraut, kterým jsme
projeli o den dříve. Nic bych byl proti tomu nenamítal, protože to bylo
rodiště spisovatelovy babičky, kterou si Jakub Mauriac odvezl na Malagar. Na jednom rozcestí se však spleť cest rozmotala správným rozhod
nutím a jízda potom postupovala, jak bylo stanoveno. Za chvíli jsme
byli v Sauternes a potom jsme jeli po přímých cestách do Langonu.
Přál jsem si třicet let, abych se mohl podívat do domu daleko od
rodné země i nového domova, který mi přiblížila četba, takže bych ani
po něm ani po okolí nepotřeboval průvodce. Byl jsem až u dveří a přece
jsem do nich nevstoupil. Mohla by se mi do vzpomínek pořád mísit
hořkost z nepořízené, ale nebylo tomu ani tenkrát, když vůz obracel a
rozjížděl se na veřejnou cestu, ani když jsem ještě v Langonu načrtával
tuto trať. Možná, že bylo lépe, že se věci sběhly, tak jak jsem je tuto
popsal!
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Kritické marginálie

Otakar Odložilík:

The Hussite King. Bohemia in
European Affairs, 1440-1471
New Brunswick, New Jersey, Rutgers University Press, 1965.
Kniha, kterou nám Čechům v za
hraničí a americké veřejnosti všeo
becně věnoval profesor Otakar Od
ložilík, člen University of Pennsylvania, bude mít dlouhý a zasloužený
život. Profesor Odložilík nás přenesl
nazpět do českých dějin, do jedné z
jejich pohnutých a památných dob:
pevnou rukou nám nesmazatelně vy
kreslil jednu z jejich nezapomenu
telných dob, dobu krále Jinřího z
Poděbrad. Jak autor knihy sám při
znává v předmluvě, jeho zájem o do
bu, v které žil Jiří z Poděbrad, po
chází z ranných let, kdy ve stáří
deseti let se poprvé o ní dočti v
Palackého Dějinách národu českého.
Pětistileté výročí Jiříkova zvolení za
krále českého v r. 1958 přivedlo
prof. Odložilíka k uskutečnění knihy,
o které se v tomto referátu zmiňuji.
Není to kniha - sleduji slova prof.
Odložilíka - dokumentárně popisná;
je to spíše interpretační pojednání o
poděbradské době. Je to spis, který
navíc vyplňuje citelnou mezeru.
Anglo-saská veřejnost dodnes nemě
la spis napsaný v anglickém jazyku,
který by podal souhmou zprávu o
politickém závěru husitského obdo
bí. Musíme být proto všichni prof.
Odložilíkovi vděčni za jeho příspě
vek k části českých dějin, kterou
anglo-saští dějepisci téměř nepěsto
vali.
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K podání svého spisu prof. Odlo
žilík si zvolil chronologický postup,
který mu dovoluje, aby nerušeně
sledoval vývoj událostí mezi lety
1440, kdy došlo k prvému kroku v e
doucímu k usmíření nábožensky roz
polcené a rozdělené české země, a
1471, kdy, jak praví anonymní kro
nikář, král Jiří zemřel čtyři týdny
po smrti Mistra Jana Rokycany.
Všímá si tedy prof. Odložilík krát
kého úseku českého politického ži
vota. Co však je v něm událostí, o
kterých víme jen nepatrně!
Fomocí prof. Odložilíka temná zá
koutí těchto třiceti let jsou nám
osvětlena a podána způsobem, který
zaujme každého členáře.
Jiřího z Poděbrad, svého hrdiny,
spisovatel si všímá od 1448, kdy se
Jiří téměř bez odporu zmocnil Pra
hy. Další uznání Jiřího významu v
českém národě byla jeho korunova
ce za krále českého v r. 1458. Prof.
Odložilík nám ji téměř klade na
práh - tak je jeho líčení živé a
poutavé.
Vývoj událostí je pak sledován
okem a myslí velkého znalce podě
bradské doby. Jsme s Jiřím, abych
tak řekl, na každém kroku. Kniha
však nikdy nekulhá. Je nesnadné
události uvést v tomto krátkém re
ferátu, ale zmínky si alespoň v y 
žadují: Jiříkovo uznání Vratislaví
(nynější Wroclaw), zavilým nepříte
lem českého království, a královy
styky s představiteli německých úze
mí. Často se setkáváme s Janem z
Rokycan, nejednou padne jméno
Eneáše Silvia a císař Bedřich III, na
něhož nebylo lze se spolehnout, je

nám přiblížen. Profesor Odložilík
neodbočuje na jiná kulturní pole
při sledování politických událostí
a proměn v Českém království v
polovině patnáctého století. Zmiňuje
se na příklad o Petru Chelčickém,
ale nezastavuje se u něho.
Čtenář je tak obdařen jednotlivým
výtvorem, který nás obohacuje, při
pomíná charakterovou pevnost čes
kého člověka ve víru událostí v
minulosti, a nepřímo nás napomíná,
abychom byli hrdi na národ, z kte
rého jsme vyšli.
Václav Mudroch

Slovenský národopis
je název čtvrtletníku, který vydává
Slovenská akademie věd v Bratislavě
ve slušné úpravě, vždy v počtu asi
200 stran, letos již v 13. ročníku. Ta
to revue se v poslední době rozesí
lá zdarma z Československa na ně
které americké university, bez do
provodu. Články mají résumés ve
světových jazycích; v posledním
dvojčísle (2-3, 1965, 412 stran) se pro
tento účel užívá pouze němčiny.
Obsah přesahuje rámec národopisu: jsou to studie nejen folkloristic
ké, ale i zeměpisné - některé z nich
historicko-geografické - dějepisné a
sociologické. Časopis je ilustrován, u
některých článků jsou mapky, i když
kartografie, budiž přiznáno, je ubo
há; jsou tu recense, zprávy osobní a
referáty z příbuzných oborů v za
hraničí. Poslední dvojčíslo je věno
váno Horehroní.
Studie o osídlení a hospodářském
vývoji Horehroní do začátku 18. sto
letí (Peter Ratkoš), jež se opírá o
prameny latinské, maďarské a slo
venské, je prací historicko-zeměpisnou, přesto, že autor je především
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historik. I přes povinný ideologický
úvod o chybách “buržoasních histo
riků” z článku vyzařuje snaha po
objektivním hodnocení společenskohospodářských vztahů. Článek La
dislava Krofty s podtitulkem “Geographie des oberen Grantals” je
dobrý příklad regionálně-zeměpisné
studie, třebaže se autor nepouští vy
světlit geografické vztahy, jichž roz
bor je v moderním zeměpisu impe
rativní. Není nezajímavé, že něm
činy se používá jako mezinárodní
vědecké řeči, ba dokonce, že němec
ké názvosloví se připouští v překla
dech: řeka Hron už není nepřeloži
telný název; mezinárodní jméno je
“Gran,” jako za Rakousko-Uherska.
Je tu i český článek o otázkách an
tropologie na základě materiálu z
Horehroní od Jindřicha A. Valšíka,
opřený o úřední vědecký výzkum
(“Vyhlásili jsme, že budeme obyva
telstvo vyšetřovat a dali jsme osobně
i rozhlasem pozvat občanstvo; postup
se neosvědčil; obrátili jsme se na
závodní lékaře, aby uspořádali peri
odické prohlídky v době nám vy
hovující”). A je tu dlouhá studie o
horehronském nářečí od Gejzy Ho
ráka, jejímž pramenem je autorův
výzkum v posledních létech. Origi
nalita článku spočívá v “textech,” to
jest, doslovných přepisech vyprávění
místních lidí, v systematickém po
dání horehronské gramatiky a vlast
ním slovníku výrazů nářečí. _ Ostře
politický je článek Jána Mlynaříka
z Akademie musických umění v Pra
ze o hospodářském, politickém a sosiálním vývoji Horehronska v létech
1918-45. Autor zjišťuje katolický zá
klad kraje a velebí “protifašistické
hnutí na obranu republiky” v létech
1937-38, vedené KSČ.
Je několik věcí, jež přesahují rá
mec Horehronska, které nemohou
ujít čtenáři ve svobodném světě.

Předně, je to positivní skutečnost:
dnešní Československo neváhá uzná
vat, objevovat a respektovat ethnické a kulturní zvláštnosti, i když se
silně odchylují od národního celku.
Horehroosko je mnohem větší než
malé Chodsko a jeho charakteristika
se odlišuje od ostatního Slovenska
zdaleka víc než na příklad Slovácko
od ostatní Moravy. Horehronština se
projevuje jako velká jazyková
zvláštnost — n e-li odlišný jazyk.
Postup je nepochybně ve shodě se
sovětským směrem, který uznává
kulturní svébytnost malých celků, i
když, po pravdě, rusifikace je na po
stupu.
Za druhé, čeští čtenáři, kteří se
neučili ať ve střední škole či při
pobytu v kraji slovenštině, si tu
patrně uvědomí, že čeština a slo
venština jsou dva jazyky různé a od
lišné. Jsou texty, které nelze číst
bez slovníku, zejména, jde-li o vý
razy odbornější. Recensent je pře
svědčen, že potřeba česk osloven 
ského slovníku bude stále naléha
vější. Slovenština, zdá se, podléhá
dynamice doby více než čeština.
Za třetí, je celkem potěšující, že
vedení dnešního Československa se
ujímá každé příležitosti, aby sezná
milo svět s kulturními a zeměpisný
mi zvláštnosti své země. Mnoho z nás
tu nalezne mnoho nového, a zdá se,
že československé zpravodajství to
hoto druhu je poctivější a objektiv
nější než kdykoli předtím.
Čtenáři se zvláštním zájmem o
geografii a o hospodářství naleznou
v tomto čísle Slovenského národopisu, vhodný doplněk k základnímu
dílu Vlastislava Häuflera, Jaromíra
Korěáka a Václava Krále, Zeměpis
Československa (Praha: Českoslo
venská akademie věd, 1960).
Miloš Šebor
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Muchova kniha o New Yorku
Nákladem 20.000 výtisků vyšla v
Praze před vánoci 1965 kniha Mu
chových reportáží o New Yorku, na
depsána lákavě “Černý a bílý New
York”. Ze byla okamžitě rozebrána,
svědčí o tom, jaký druh knih se těší
v dnešním Československu přednost
ní oblibě.
Nakolik Jiří Mucha tuto oblibu
ukojil a nakolik zklamal, bylo by
především cílem každého kritického
referátu. U mne tím kuriosnějšího,
že jako právě příchozí do tohoto
města měst mám ještě na očích ro
su bezpředsudeěného návštěvníka,
který vidí především to typické a
charakteristické, jež činí New York
New Yorkem, ať už jde o (New York
černý nebo bílý. Jiří Mucha, který
poznal USA jako chlapec, kdy tu žil
s rodiči, volil pro knihu svých re
portáží formu “konfrontace vzpo
mínky a reality, konfrontace rozdílů
způsobu života v Americe, v západní
Evropě a v socialistické zemi.” Pře
devším tedy ve vlasti.
V konfrontaci s Londýnem to New
York prohrává u Muchy hned na
prvý pohled. “New York je poněkud
vyšší než Londýn, z něhož někdo
vyoperoval West-End” (9). “Ulice
jsou ušmourané, opravované, vylep
šované. Domy omšelé, uvnitř zašlé, s
oprýskaným lakem a omítkou. Sta
nice podzemní dráhy jsou černé,
vchody k nenalezení, automaty a
drugstory na úrovni Prahy, zkří
žené s Whitechapelem” (10). Zato
Manhattan je mu stylovým celkem.
Americká technika zvládla podle ně
ho výtahy a garážování. Ale - “krva
vé daně a odepsatelné položky jsou
paradoxem západního blahobytu”
(25).

Největší část svých reportáží vě
nuje Mucha Americe a jejímu pomě
ru k umění. Amerika je podle něho
“největším konsumentem umění,
protože má peníze a měla Kennedyho” (24), ale umělec je vrhán na
trh “jako pračka nebo čisticí pro
středek” (23). Neúměrně mnoho času
a sitránek svých reportáží věnuje
umění, které je spíše pauměním n e
bo hříčkou a někde dokonce zrůdou
a extremitou než uměním v pravém
tvůrčím smyslu. V Americe podle
něho “zdomácněla abstrakce, protože
je to země, kde se nedá skutečnost
malovat” (21). Dlouze a psycholo
gicky vykládá vznik t.zv. pop-artu,
jenž mu znamená “absolutní nesou
hlas s prostředím člověka dvacáté
ho století” (23). Rozvláčná je i partie
věnovaná Galerii moderního umění a
Huntington Harfordové sbírce. Stej
ně tak i Greenwich Village, jež je
Muchovi jakousi newyorskou Malou
Stranou, studentskou čtvrtí, malíř
skou kolonií a avantgardní Matěj
skou. Tím vším je trochu zastřena
pravá tvář města měst. Po tom všem
je mu ovšem americká standardisace
“masopustním mumrajem.”
Někde má Muchova kniha dech a
vlnění života. A to tam, kde popisuje
typický harlemský noční klub jako
je Small’s Paradise. “Je to nezná
má pevnina, naprosto jiný svět, na
pěchovaný až ke stropu zvuky a ryt
mem. Je to úplně černý svět s čo
koládovými řičícími světly.” Partie
o rasové nenávisti, která není vý
lučně problémem americkým, dává
příležitost k hlubokému zamyšlení.
Problém černých a bílých. Boj o
uplatnění občanských práv. Problém
koexistence. Budoucí války, zdá se,
budou už jen rasistické. I když bílí
upustí od nich, neupustí od nich
barevní. Střetnutí žlutých a černých
je hrůza dalekých desítiletí. Budou
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cnost nikoli růžová. Ale nás už hlava
z toho bolet nebude.
Jeden klad, příznačný pro vývoj
americké demokracie, přece však
Mucha dnešní Americe přiznává;
“Bohatý obyvatel Chicaga nebo New
Yorku má ke svým černým kuchař
kám a chůvám daleko demokratič
tější vztah než přístavní nosiči nebo
řidiči autobusů ke svým černým
kolegům” (63). Přesto přese vše je
však dnešní Amerika Muchovi
“vznětlivým stohem,” jemuž by sta
čila pohozená sirka, aby vzplál.
Českému živlu v New Yorku není
Mucha práv. Má naň pohled zkresle
ný. Jako ve všem i tu věnoval více
pozornosti podružnostem netypickým
a necharakteristickým pro poznání
této metropole. Nebudu se o tom ší
řit, bylo mu to již vytknuto v e zdej
ším krajanském tisku. Porazím ho
vlastními slovy. Napsal sám: “Ame
rika, podávaná v malých evropských
dávkách, působí povzbudivě. Do sta
rostí, kterých má člověk plnou hla
vu, zazní cizí hlas jako vítaná změ
na. Něco je přijatelné, něco ne, ale
vždycky je to zkreslené, protože člo
věk srovnává vlastní nepřehlednou
bažinu se sklenicí vody. Podle to
ho, odkud nabere, je voda čistá ne
bo špinavá” (78).
Tam, kde Mucha letmo zachytil a
zkreslil český element v městě měst,
byla jeho voda špinavá, poněvadž
nabral z “vlastní nepřehledné baži
ny.” Český dělný, pracující element
a jeho tvůrčí zaměření neviděl. Snad
nemohl, snad nechtěl, snad ještě nesměl vidět.
I když, opakuji, věnoval Mucha
mnoho své pozornosti podružnostem
netypickým a necharakteristickým
pro poznání americké metropole, je
to vcelku reportáž svěžích a by
strých postřehů a při citaci literatu
ry o New Yorku nikdy nebude
opominuta.
X

Robert Gill:

Přem ysl Fitter

Schuld und Sühne

Protokoly

Vom Zusammenleben der Tschechen
und Deutschen in den böhmischen
Ländern. Vydalo v Mnichově Büro
der Katholischen Exiljugend für
Mitteleuropa.

Krajské nakladatelství v Brně 1964.

Obsah této tenké litografované pu
blikace je závažnější, než by se zdálo
z její skromné úpravy. Již skuteč
nost, že se vydává na popud kato
lické Ackermann-Gemeinde a že je
jím autorem je český protestant, je
zajímavá, a ukazuje, že existují m y
šlenkové proudy, o kterých denní
tisk ví velmi málo. A přece jsou
sympatické, protože přiznávají m i
nulé hříchy, nejen cizí, nýbrž i svoje,
a chtějí začít přátelštější a křesťan
štější kapitolu ve stycích Čechů a
Němců. Přemysl Pitter si svou prá
ci, cílící za lepší porozumění mezi
oběma národy, jistě usnadňuje tím,
že výslovně prohlašuje, že se vyhýbá
všem politickým otázkám, má však
plnou pravdu v tom, že tyto poli
tické otázky jsou neřešitelné, dokud
duchové ovzduší se nezlepší natolik,
aby bylo lze začít z nové a čistější
vody. Pittrův krátký přehled českoněmeckýeh vzahů je při vší své ne
úplnosti kupodivu vyrovnaný a sta
tečný, správně vidí začátky pozděj
ších tragedií již v odcizení obou
národů v Čechách v roce 1848, a
podtrhuje, že Masaryk jen s těžkým
srdcem se odhodlal bořit Rakousko,
které pro žhavou obrodu české kul
tury mělo málo porozumění. Kazatel
Fitter káže vzájemné zpytování svě
domí jako předpoklad nového sou
sedského života, v čemž podle mého
mínění - i když někdy v podrob
nostech nelze se všemi jeho vývody
souhlasit - má plnou pravdu.
Ladislav Radimský
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Tato sbírka 14ti satirických po
vídek nemůže se samozřejmě dotýkati pravého kořene všech těch nešvárů a zločinů doma, byla-li psá
na perem tam žijícího spisovatele,
ale odchyluje se zcela odvážně od
dříve typické “komunálně-družstevní” oficielní satiry.
Nejpůsobovější je úvodní “Podná
jemník”, kde zvláštní komise chytá
v bytě podnájemníka strašidla a du
chy, jelikož prý bylo zjištěno, že
dřevo, ze kterého je nábytek zhoto
ven, pochází z lesa, kde “oddedávna provozovaly své reje síly nečisté”.
Mamě postižený naříká, že mu to
dosud nevadilo a vadit nebude, jeli
kož na strašidla nevěří. Komise v
bytě řádí, vydává prohlášení kolik
jezinek, ohnivých psů, vodníků by
lo zneškodněno a nakonec rozhodne,
že většina nábytku musí být spále
na, aby bylo odstraněno nebezpečí
jednou pro vždy. Ovšemže hned po
provedení je oznámeno, že další čin
nost komise se zastavuje, protože jak
známo, žádná strašidla neexistují . . .
Paralela s komunistickými obžalo
bami, rozsudky a posléze rehabilita
cemi je nadpochyby jasná. Velmi
vtipné jsou satiry na bezpáteřnost
a omezenost učitelů. V “Kalamajce”
poznáváme učitele proslulého schop
ností přiblížit látku současnosti. (Je
ho scénka - Setkání Nerudovy ma
tičky s matkou J. A. Gagarina předvedená žákyněmi 8.Cé sklidila
na školní besídce zaslouženou pozor
nost a přesvědčila mnohé, že sou
druhu Kapánkovi zbývá sotva krů
ček k titulu Vzorný učitel”). Tentó
mimořádný schopný člověk najednou
spáchal sebevraždu. Důvod: při pří
pravě na vyučovací hodinu “Výrazné

čtení a rozbor písně Kalamajka” si
zoufal, že nebyl schopen pokrokově
vyložit slova “mik, mik, mik”.
Fostupně figurují před námi mno
zí představitelé zrůdných charakte
rů, které mohou existovat jen tam,
kde otevřená kritika příčin jejich
vzniku je stále nemožná. V někte
rých místech autor obrací svůj vý
směch imperialistům a buržoasním
přežitkům, avšak se zdá, že tvoří jen
protiváhu, aby “to vůbec mohlo vy
jít”. Přehlédneme-li tyto maličkosti,
zbývá nám stále dost důvodů k zdra
vému smíchu.
Karel Kříž
Václav Havel:

Vyrozumění
Hra o dvanácti obrazech. Rozmnožila
DILIA v Praze.
Nová hra Václava Havla, poprvé
uvedená činohrou Divadla na Zá
bradlí a tomuto divadlu věnovaná,
nezdá se mi být literárně tak hod
notná jako jeho Zahradní slavnost,
za to však stejně nabitá oposicí pro
ti komunistickému byrokratismu a
zpátečnictví, zakrývanému frázemi o
vědě a pokroku. Ředitel nějakého
úřadu Josef Gross, nový Havlův antihrdina odosobnělého kanformismu,
dostane na počátku hry “vyrozumě
ní”, kterému však nerozumí, neboť
je psáno v řeči ptydepe. Ptydepe je
nově zaváděná a umělá řeč, zbudo
vaná na přísně vědeckém základě,
což znamená, že je zbavena všech
citů, radostí a bolestí, které “hyzdí”
řeč obyčejnou, přinášejíce do ní prv
ky lidských emocí, takže se stává
špatným prostředkem k vyjádření
úředních odlidštělých textů. Nová
vědecká řeč ptydepe má však ma
lou vadu, že jí nikdo nerozumí, a
že ji i nově zakládané překladatelské
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kanceláře nemohou přeložit, poně
vadž k překladu je třeba zvláštní
žádosti, již je nutno napsat v řeči
ptydepe, což opět nikdo nedovede.
Lidé se začnou rozlišovat už ne
podle svých lidských vlastností, ale
podle toho, zda jsou či nejsou pří
vrženci nové vědecké řeči, a kdo ji
neumí, musí tím hlasitěji ji chválit,
aby se vyhnul ztráty svého místa v
úřadě a obžaloby z úchylkářství.
Blbost nové řeči, z které mají pro
spěch jen ptydometi, to je překlada
telé, se stává stále očividnější, nikdo
však se neodvažuje ji odstranit, až
se sama odstraní svou vlastní ubo
hostí, ne aby se pak v našem úřadě
začlo konečně mluvit česky, to je ře
čí lidem vlastní, nýbrž aby se zas
zaváděla řeč ještě umělejší, chorukor. Jinými slovy, komunistická spo
lečnost není ještě zralá na lidské ře
šení, nové reformy jen opakují stupidnost dřívějších. V našem úřadě
se nemluví o nějaké službě veřej
nosti, nýbrž jen o povyšování a se
sazování a kontrolování lidí, měře
ných konformismem nové řeči, která
symbolizuje komunistickou ideologii,
ničící lidskou osobnost a dělající z li
dí bud’ odporné bázlivce nebo ma
terialisty, švejkovsky sabotující chod
úřadu. Můžete si vybrat, chcete-li se
tomu smát nebo nad tím plakat. Ha
vel je komunistické společnosti tím.
kým byl Bearumarchais upadající
aristokracii osmnáctého století.
Petr Den
Bohumil Hrabal:

Ostře sledované vlaky
Československý spisovatel v Praze
1965. Stran 88.
Hodně Haška s troškou Škvoreckého rovná se Bohumil Hrabal, Toto
je ve zkratce dojem, který může čte

nář získat po přečtení jmenované
Hrabalovy knížby. Pro přesnější
určení mám na mysli Dobrého vo
jáka Švejka a většinu Haškových
povídek, jedná-li se o jazyk a vy
trvalé používání odbočujících episodek, kde se šťavnatost “bodrého”
jazyka uplatní nejvíce. Po této strán
ce obkreslení je dokonalé s bohu
žel jediným možným výsledkem —
původnost vtipného vypravování m i
zí, zůstává pocit nechutnosti a sluš
ný čtenář dokonce sympatizuje s
“rádoby směšnou” postavou před
nosty stanice, který rozlobeně hulá
ká do světlíku: “Kletba erotického
století! Všecko je přeerotizováno! . . .
Čím více nemravnosti a požitkářství,
tím méně kolíbek a tím více rakví.”
Podobnost se Škvoreckým je da
leko mělčí (naštěstí pro autora Zba
bělců). Hrabal si vybral v této knížce
též dobu konce okupace, kdy hrdina,
záškolák Miloš Hrma, vyhazuje do
povětří německý vojenský vlak. I zde
je děj vypravován v prvé osobě a
hrdina prožívá vzrušující dějinné
momenty podbarvené intimními pro
blémy lásky. V tom však podobnost
končí, ač se Hrabal křečovitě snaží
ukázat sílu prostého člověka, který
zvolí boj proti nepříteli a tím i smrt
před klidným životem se svou lás
kou. Nakonec smrt pro Miloše Hrmu
se zdá čtenáři vykoupením, neb si
nedovede představit jaká by byla
náplň jeho dalšího života. Škvoreckého Danny naopak slibuje, že bude
pokračovat ve svém hledání a ne
bude na své cestě spleten lákavými
lacinými hesly. Hrabal sám říká, že
nejraději nechává každý text uležet
a podívá se na něj za pár let zno
va a propracovává jej dále. Bohu
žel, tímto způsobem knížka ztratí i
to poslední, čím mohla ještě něco ří
ci zajímavého. Těsně po skončené
válce lidský pohled na německé ra
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něné vojáky, uprchlíky z rozbombardováných Drážďan, společné umírání
hrdiny s německým vojákem po bo
ku, by jistě probojovával humánní
cítění v ovzduší všeobecné nená
visti.
V době, kdy máme doma již od
vážné spisovatele, kteří dovedou na
jít způsob, jak napadnout nesprave
dlnost současného režimu, zdá se
nám toto Hrabalovo dílko zbyteč
ným ředěním tohoto nového obrodného úsilí skutečných spisovatelů —
buditelů.
Karel Kříž

Marxistická rehabilitace
Kafkova díla
Kniha Franz Kafka, vydaná v Pra
ze Nakladatelstvím československé
akademie věd, shrnuje proslovy
marxistických badatelů o Kafkově
díle na liblické konferenci v roce
1963. Konference měla vyplnit trap
nou mezeru v marxistické literární
vědě a určit její stanovisko k dí
lu Kafkovu, jež je tak bohatě ko
mentováno v západní kritické lite
ratuře. K rozsáhlosti Kafkovy pro
blematiky přistupují tu nové di
mense: zařazení autora jako zástupce
buržoásní třídy, syna kapitalistické
ho vykořisťovatele, jehož dopis otci
“je svědectvím o tom, že svého otce
nenáviděl n e v jeho osobě, nýbrž
v jeho sociální funkci.” Tři okol
nosti byly v symposiu uvedeny, jež
měly svědčit pro Kafkův kladný po
stoj k revolučnímu dělnickému hnu
tí: nedoložený fakt, že Kafka se zú
častňoval schůzek českých anarchis
tů (kde mu říkali “kliďas), povídka
Topič (první kapitola nedokončené
ho románu Amerika, která byla pře
ložena samostatně) a jeho utopicko-

socialistická úvaha Program pro ne
majetné dělnictvo. Tak Eduard Goldstúcker (vedoucí katedry germanistiky na filosofické fakultě Karlovy
University) prohlásil, že “Kafka,
toužící po zařazení do lidského spo
lečenství, byl prvním měšťanským
spisovatelem v našich částech Evro
py, který se zabýval otázkou, zda
by svou životní problematiku nevy
řešil sblížením s dělnickou třídou.”
(Str. 32)
Jelikož však bylo nutné doznat, že
Kafka zůstal nedotčen Velikou říj
novou revolucí a že tudíž k takové
mu řešení nedošlo, bylo možné podat
nástin výkladu Kafkova románu
Proces zcela jinak, nežli jak je ob
vykle podán na západě. Jeho hrdina,
Josef K. je souzen i odsouzen pro
svou příslušnost k řádu, jejž se nijak
nesnažil změnit. Byl to “člověk pro
vinilý, který byl součástí špatného
světa a z jehož pochybeného života
jsou vyvozovány důsledky sice kruté,
ale logicky zdůvodněné.” (Str. 132)
Proti tomuto výkladu stojí existenciální pojetí člověka, toužícího po
svobodě, který se cítí drcen a souzen
byrokracií neznámého právního řá
du ve fatalitě životní osamocenosti
a metafysdcké úzkosti.
Kafkův vztah k české literatuře je
to podrobně probrán v proslovu F.
Kautmana. Bylo poukázáno zvláště
na to, že Kafka na př. dobře znal a
oceňoval Němcové Babičku.
Několik překvapujících paralel by
lo tu narýsováno: Brecht a Kafka,
Hašek a Kafka, Komenský a Kafka
a j. Ivan Sviták a Jiřina Popelová
provedli filosofiokou analysu Kafko
va díla, Klaus Hermsdorf promluvil
o umělecké stránce, Dagmar Eisnerová o mravní problematice Kafko
vých románů a o pražském pozadí
Procesu. Folský delegát Roman
Karst kritisoval některé výroky pro
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slovů a v krátkém, avšak velmi v ý 
stižně postaveném referátu nazval
Kafku “básníkem odpovědnosti.” Příznačné je zvolání Ernsta Fischera:
“Apelují na socialistiký svět: Na
vraťte Kafkovo dílo z nedobrovol
ného exilu! Dejte mu trvalé, časově
neomezené vízum!” (str. 160)
Většina řečníků se vyslovila s opa
trností o Kafkovi jako literárním
vzoru pro marxisty. Jeho příslušnost
k měšťáoké třídě a hluboký pocit
odcizení, který se zrcadlí v jeho
autobiografických románech, ukazu
je na bezvýchodnost takové situace,
zatím co marxismus podává řešení
průkazné, směřující k radostné po
spolitosti. Avšak tyto náměty jsou
vyvráceny v závěrečném shrnutí E.
Goldstůekera, který směle potvrzuje
velikost Kafkova tvůrčího genia.
Kafka je mu více než jen literární
módou, je nanejvýš aktuální, zvláště
u československé mládeže. Je známo,
že mezi mladými lidmi kolují Kafko
vy spisy v ručních opisech. Stalo se,
že mladý muž vyměnil svého mopeda za Kafkův Zámek. A tu Goldstúcker charakteristicky uzavírá:
“Bylo tu řečeno, že jelikož je v na
šem ¡světě odcizení překonáno, Kaf
ka přestal být aktuální. Především
je to odcizení překonáno? Je to slo
žitá věc, soudruzi: my si nesmíme
obraz světa zjednodušovat. Každá
simplikace vede k dogmatismu. B y
la by to proto nepřípustná simplifikace, kdybychom pokládali náš
svět - protože jsme po revoluci,
protože dělnická třídě dobyla moci _
za dokonalý nebo za takový, kde zá
kladní problémy starého světa byly
ipso fakto již vyřešeny. V tom pře
chodném údobí se dokonce může stát
- cožpak to zkušenosti našeho živo
ta neukázaly dost jasně? - že v
některých etapách lidé ucítí odcizení

ještě ostřeji než za kapitalismu. A jelikož odcizení existuje, je Kafka
aktuální i u nás.” (str. 269)
Kniha obsahuje zajímavé, jinde
doposud neuveřejněné fotografie z
Kafkova života.
Věra Stárková

Ledy se hnuly, ale . . .
Asi před rokem byl v Praze na
návštěvě nějaký francouzský žurna
lista. Zřejmě si nedal dost práce se
zkoumáním repertoárů pražských
divadel a ve své reportáži pak na
psal, že Praha v divadle zaostává
za západní Evropou zejména, pokud
jde o americké divadelní hry. Od
pověď z Prahy ovšem nedala na
sebe dlouho čekat: “V Praze se sou
časně hraje víc amerických divadel
ních her než na příklad v Paříži . .
Skutečně, pokud jde o divadla, v
Československu se hraje nyní víc
amerických her než v kterémkoliv
jiném státu západní Evropy, o v ý 
chodní Evropě ani nemluvě. A nutno
dodat, že se hrají také francouzské
a anglické hry. Prostudoval jsem v
lednu repertoáry českých i sloven
ských divadel a napočítal nejméně 25
amerických dramat, veseloher a mu
zikálů. Na příklad Šimonova hra
Barefoot in ťhe Park (Bosé nohy v
parku), která má nyní na Broadwaji ze současných her a muzikálů
nejvíce repríz, se hraje v Praze už
rok. Loni měly v Praze premiéry
nejnovější senzace na Broadwaji:
Schisgalova LUV (A co láska?) a
Resnikové Any Wednesday (Každou
středu). Mimo to loni přišla do Pra
hy My Fair Lady a letos jednak
Porterův Can Can, jednak Hermano
va Hello DoIIy. Dále se v Českoslo
vensku v několika divadlech najed
nou hraje Albee (zejména “Kdo pak
by se Kafky bál” má velký ohlas),

67

Tennessee Williams má také několik
her v českých zemích ; na Sloven
sku, hrají se ovšem i nejnovější hry
Arthura Millera a tak dále. Je samo
zřejmé, že čs. divadelníci sahají
přednostně po hrách amerických
“levicových” autorů, jako je Miller,
ale hrají se i klasioké věci, které
napsali Thornton Wilder, O’Neil a
jiní.
Prostudoval jsem při té příležitosti
také reportoáry čs. biografů a zjistil
jsem zajímavou skutečnost: Tu a tam
se hraje nějaký americký film, ale
jde buď o díla tak zvaných “nezá
vislých producentů” (natočené mimo
Hollywood) nebo o známé filmy,
staré 10 až 15 let. Z novějších věcí z
Hollywoodu čs. obecenstvo nevidí
nic, ačkoliv na přiklad italské filmy
novější produkce v Československu
jsou. O jak staré filmy jde, pocho
píte, když uvedu názvy alespoň n ě
kterých: High Noon, Magnificent
Seven aid.
A tady je ten pes zakopaný. Za
filmy nutno platit. Hollywood zdar
ma nic nedá a tak zatím nedošlo k
žádné dohodě o nákupu amerických
filmů. Na druhé straně divadelní hry
jsou zdarma, protože čs. divadla je
zřejmě hrají vesměs bez souhlasu
autorů. Vím o několika případech,
že americký autor ani nevěděl o
tom, že se jeho hraje právě v Praze
nebo Bratislavě. V America se ta
kovým způsobům říká “pirátství”.
Pirátství komunistů v kultuře by
lo známo po léta. Zejména Sovět
ský svaz v tom dodnes vyniká. Když
se však roku 1962 v Českosloven
sku “ledy hnuly”, počítali jsme s
tím, že dojde i v tomto ^měru k ná
pravě, ale, jak se zdá, doufali jsme
mamě. Čs. komunistická progaganda stále ještě píše o tom, jak jsou
na tom špatně mnozí spisovatelé v
kapitalistických zemích. Když však
komunisté sami mají jim platit za

jejich dílo, najednou na své vlastní
moralizování zapomínají.
Ostatně v Československu se na
pravidla mezinádni slušnosti stále
nebere ohled ani v jiných oborech:
na příklad čs. režimističtí publicisté
velmo často nyní citují zahraniční
novináře, komentátory a podobné
publicisty. Zpravidla však vytrháva
jí citáty z kontextu a mění tak je
jich pravý smysl. Nebo zatajují exis
tenci určitých knih a studií, ale pak,
když se jim to hodí, najednou je ci
tují a zase tak, že čtenáře uvádějí
v omyl. Ostatně koncem minulého
roku to “pocítili na sobě” dokonce i
naši publicisté v exilu. Na příklad
Miloš Vacík si v “Rudém právu” v
listopadu ocitoval nějaké věty z kni
hy “Ledy se hnuly” (kterou napsal
r. 1963 autor tohoto článku), ale jen
ty, které se mu hodily Ije kritice
liberálnějších kulturních pracovníků
v Československu.
A v bratislavském “Kulturném ži
votě” v prosinci a v lednu nikdo
jiný než někdejší “slovenský buržoaznj' nacionalista” Gustav Husák po
lemizoval v obsáhlých článcích s
knihou slovenského publicisty, žijí
cího v Austrálii, Františkem Vnu
kem, o Slovenském národním po
vstání a s otevřeným dopisem české
ho publicisty v exilu dr. R. Luži z
Vídně. V prvním případě se sloven
ský čtenář až z Husákovy polemiky
dověděl, že Vnuk napsal v Austrálii
“nějakou knihu o Slovenském ná
rodním povstání”. V druhém případě
Husákovi trvalo téměř rok, než od
pověděl na Lužův otevřený dopis. A
to se zmohl jen na jediný argument,
který podepřel údajným Benešovým
výrokem, zachyceným v moskev
ských archivech čs. komunistů, o
kterém i průměrný znalec Benešo
vých názorů musí být přesvědčen,
že je při nejmenším překroucený.
V. N. Duben

Prof Bohumil E. Mikula:

Progressive Czech
V pěkné, vkusné úpravě nedávno1
vyšla učebnice češtiny Progressive
Czech. Pět (?) vydání kterékoli kni
hy je jistě samo o sobě postaču
jícím důkazem jejího úspěchu, tím
cennějšího, je-li kniha pouze učebni
cí, odkázanou na poměrně úzký
okruh nadšenců.
Úvodem Czechoslovak National
Council of America se jí dostává ne
jen poněkud neobvyklého doporuče
ní, ale dokonce rázu jakési polooficiálnosti. Připojené stati o českosloslovenské hudbě (prof. K. B. Jirák),
historii (Dr. J. Anderle) o českoslo
venské literatuře a studie Čechoslo
váci v USA (T. Čapek) tento pocit
ještě posilují.
Ačkoli psána před třiceti lety, přes
časové rozpětí bohaté změnami, kni
ha kupodivu zůstala svěží, životná,
žádné mrtvé dřevo. Je zajímavá, po
kud učebnice zajímavou může být a
co víc _ zájem žáků si dovede také
udržet.
Měřena rovinou času Progressive
Czech stojí mimo jakoukoli učebnou
metodu své doby. Ačkoli její časový
zrod spadá do období, kdy ovzduší
školské bylo nabito velikými slovy,
prof. Mikula je ponechává téměř bez
povšimnutí a nepřihlíží k zásadám,
dnes docela samozřejmým jako frek
vence slov, není důsledný ani v kon
centraci látky. Jde si prostě svou
vlastní cestou: vše soustřeďuje na
podchycení žákova zájmu a staví pak
jakousi pomyslnou stavbu, poněkud
nesourodou: neustálá zrněny, přechá
zení od námětu k námětu, střídání
činnosti studenta _ zřejmá snaha
neučit, neunavovat, minimium gra
matiky, jen bavit.
Posouditi metodický postup Pro
gressive Czech bez možnosti prak
tického ověření jest pak jen vyjád
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řením osobního názoru a vkusu,
obrysovým odhadem neurčité ceny.
Ale i když připustíme schůdnost po
stupu prof. Mikuly, přece každý uči
tel se určitě pozastaví nad jeho ne
obvyklostí. Konkrétně mám na mysli
používání budoucího času brzy po
žákově vstupu na půdu cizí řeči.
(Nezapomínejme P.C. je učebnice
americká, předpokládající znalost zá
kladů anglické gramatiky, z níž prof.
Mikula také vychází.) A v lekcích
češtiny od budoucího času, látky
probírané obyčejně až na konci kur
sů, je již jen malý krůček k látce
nejobtížnější: slovesa dokonavá a
nedokonavá, slovesný vid. Pro ci
zince, jak každý jistě ví, tvoření
budoucího času je ošemetný pro
blém. Na př. sloveso dělati - bu
doucí čas budu dělati a udělám;
pracovati - pouze budu pracovati,
ale jiti má budoucí čas bez pomoc
ného slovesa půjdu a tečka. Cizinec
ovšem zkouší: budu jít, budu při
jít a sám už dobře nevím co všechno
jsem slyšel . . . .
Progressive Czech je učebnicí
americkou a z tohoto hlediska ji také
musíme posuzovat. Předně mi tane
na mysli občasné poněkud nezvyklé
myšlení, které sice ruší, ale neurá
ží. Hůře se snáší chyba. (Nemohu se
s nimi smířiti a divím se, jak bylo
možno přetiskovat z jednoho vydá
ní do dalšího omyly a nesprávnosti
pravopisné, gramatické i jazykové,
ponechat je bez povšimnutí a dovoliti
jim dožiti tak vysokého, přepožehnaného věku pěti vydání.
Jen velmi shovívavý postoj učite
le, vyzbrojeného trpělivostí a znač
nou dávkou taktu může překlenout
podobné potíže a přejít přes všechna
nedopatření bez srážky a snížení ně
čí autority.
Prof. Mikula psal učebnici - jak
uvedeno v úvodu - s láskou. O
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hybných silách jejich ceně, které jej
vedly k sepsání díla není pochyb.
Ale není také důvodu k sentimenta
litě: Progressive Czech je solidní zá
klad, především však morální.
Třicet let je doba dlouhá a moder
ní učebné metody vyučování cizích
řečí doznaly pronikavých změn. Je
prostě čas uvažovat o důkladné a
hluboké revisi naší učebnice, kterou
sice ještě dnes bereme do rukou s
pozornou úctou a vděčností, ale o
níž víme, že není autoritou a že její
čas se již naplnil.
Oldřich Blatný
Roger Pethybridge:

The Development of the
Communist Bloc
(Boston: D. C. Health and Co.„ 1965)
244 stran, cena 1.50 dol.
V dnešní inflaci literatury histo
ricko-politické a hospodářsko-zeměpisné zaujímají jedno z prvních míst
publikace o komunismu. Orientace
nebývá snadná a hodnota toho, co se
dostává na knižní trh, je někdy po
chybná.
Pethybridge není autorem, ale po
řadatelem této publikace. Je to sou
borná práce asi dvaceti autorů ze
svobodného i z komunistického svě
ta; pečlivý výběr různých pro i pro
ti, seřazených do čtyř oddílů: “Po
čátky sovětského ovládnutí východ
ní Evropy,” pojednávající o sovět
ské vojenské expanzi, cílech sovětské
politiky, jednání o Polsku, režimu v
baltských státech, taktice v okupo
vaných zemích, a počátcích studené
války; autory tu jsou m.j. Trotský,
Bymes, Manning, Seton-Watson;
druhý oddíl je nadepsán “Konsolida
ce sovětského vlivu ve východní
Evropě a v Asii” s původními studie
mi o sovětské reakci na Marshallův
plán, o Kominformě, a podrobení
Československa (od Huberta Ripky),

nii Rodney G. Minott se ve své kni
ze podjal zajímavého úkolu shro
máždit veškerý materiál o nacistické
alpské pevnosti (Alpenfestung), kte
rá vlastně nikdy neexistovala,
a zkoumat, jak dalece chiméra této
pevnosti ovlivnila strategii generála
D. D. Eisenhowera v posledních
týdnech druhé světové války. Zjistil
pozoruhodné skutečnosti a dospěl k
závěru, že zprávy a pověsti o této
pevnosti, která existovala jen v hla
vách některých nacistických fanati
ků a v článcích mnohých západních
novinářů, připravily západní spojen
ce o možnost osvobodit Prahu a do
konce snad i Berlín. Na myšlenku
takové horské pevnosti přišli už
Švýcaři (Reduit National) po poráž
ce Francie a vybudovali si systém
opevnění, takže Švýcarsko bylo za
války skutečně alpskou pevností. V
průběhu války se pak začaly obje
vovat v západním tisku úvahy o tom,
jak asi skončí válka s Německem.
Mnozí komentáři připomínali, jakou
mystickou přitažlivost měly vždy
pro nacisty Alpy, kde si Hitler vy
budoval dokonce své Orlí hnízdo. To
vedlo k předpovědím, že se nacis
tičtí fanatikové nakonec stáhnou do
Alp a budou tak klást poslední
zoufalý odpor. Je proto samozřejmé,
že se pak sledovaly každé náznaky
toho, že se nacisté připravují k bu
dování alpských opevnění. Západní
novinářské úvahy a referáty spoje
necké zpravodajské služby, které se
náhodou dostaly do rukou (Němců,
pak koncem války skut^pně vedly
některé vedoucí nacisty k návrhům,
aby Hitler uvažoval, zda by Alpen
festung skutečně neměla svůj vo
jenský význam (soustředěný odpor)
a dokonce i politické důsledky (zou
falý odpor Němců mohl podle ná
zorů těchto fanatiků vyvolat spory
mezi západními spojenci a Rusy a
umožnit případně separátní mír s

o sovětsko-j ugoslávské roztržce, sospodářsko-ideologické základně so
větského panství, a o otázkách Asie.
Vysoce zajímavý je Dimitrovův re
ferát o podstatě lidových demokracií.
Pak je třetí oddíl, “Napjetí a ne
snáze v komunistickém bloku” s
články Xmré Nagy-ho, Chruščova,
Šepilova a jiných, o Maďarsku, o
Varšavské dohodě, o sovětském kul
turním imperialismu v Polsku, o
vztazích čínsko-sovatských, o protistalinismu, a o politické směrnici 20.
sjezdu. Závěrečný oddíl, “K nové
koncepci sovětského bloku” je po
hled do budoucna pod zorným úhlem
sovětských pokusů o smířlivější po
litiku, čínsko-sovětské roztržky ja
kož i národního i mezinárodního ko
munismu. Československa se týká
studie o hospodářských úkolech té
to země, přeložená ze Světové mar
xistické revue. Oddíly jsou seřazeny
v časovém sledu podle období 194447, 1947-53, 1953-56 a 1956-60.
Hodnota publikace je zčásti nega
tivní: nepodávají se tu žádné kritic
ké závěry, které se ponechávají čte
náři. Kniha podává fakta - a o ty
je dnes nouze, neboť většina poli
tických prací se ztrácí v thesích a
dohadech, mnohdy subjektivních.
Jednou větou, publikace přináší hi
storické skutečnosti z původních
pramenů, z nichž mnohé nám.nejsou
právě přístupny, a hodí se proto
jako referenční pomůcka každému,
kdo sleduje současné politicko-ho
spodářské dění a zvláště jeho dosah
na Československo.
Miloš Sebor
Rodney G. Minott:

The Fortress That Never Was
The Myth of Hitler’s Bavarian
Stronghold. (Holt, Rinehart and
Winston. New York. 1964.)
Mladý americký profesor historie
na Stanford University v Kalifor
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Anglo-Američany). Hitler však té
měř do konce války považoval m y
šlenku Alpské pevnosti za kapitulantsví a zakázal o ní mluvit. Když
v posledních dnech války o ní přece
jen začal sám uvažovat a dokonce
jmenoval maršála Schomera jejím
velitelem, bylo už pozdě.
Minott zkoumá Eiisenhowerovy
strategické plány od úspěšné invase
v Normandii až k setkání spojenců
s Rusy na Labi a dokazuje, že zprá
vy o Alpské pevnosti a o možnosti
posledního zoufalého odporu Něm
ců v Alpách i v ilegalitě (Wehrwolf)
generála Eisenhowera skutečně ovlivnily. Eisenhowerovou konečnou
strategií bylo rozdělení Německa na
severní a jižní v oblasti Drážďan a
Lipska, aby tak nacistům znemožnil
poslední přesuny na jih, tedy do Alp.
To měly provést armády na středním
úseku a také to provedly. Svému
levému křídlu dal pak za úkol zlo
mit německý odpor v severoněmeckých nížinách v oblasti Lůbecku a
pravému křídlu, kterému poslal v
posledních dnech války zbytečně na
pomoc i generála Pattona (který z
toho důvodu musel nečekaně přeru
šit postup své Třetí ormády do
vnitra Čech), nařídil vyjasnit situ
aci v Alpách. Když se ukázalo, že
Alpenfestung neexistuje a Patton se
vrátil na svůj šumavský úsek k dal
šímu postupu směrem na Prahu, by
lo už pozdě. Velení Rudé armády
trvalo na styčné plzeňské čáře, kte
rou si mezitím Eisenhower dohodl s
Antonovem v známých telegramech.
Chiméra Alpské pevnosti měla za
jímavou dohru: Maršal Schomer,
kterého Američané zajali v květnu
sice v Alpách, ale v civilu, byl
odevzdán jako zajatec Rusům, pro
tože velel armádám na východní
frontě. V dopisech, které si nyní
vyměnil z autorem Minottem, uvedl,
že NKVD, které ho tehdy dlouho
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vyšetřovalo, mělo zájem jen o jednu
věc: chtělo z něho dostat potvrzení
výmyslů sovětské tajné služby, že
prý existovaly tajné plány, podle
kterých se prý měli západní spojenci
spojit s Němci v Alpské pevnosti a
zahájit společný boj proti Rudé
armádě.
V. N. Duben
Sponsored by UNESCO:

History of Mankind Volume I.
Frehistory and the Beginning of
Civilization.
Roku 1963 vyšel první svazek
Historie lidstva; kulturní a vědecký
vývoj, kterou po léta připravovalo
UNESCO za pomoci mezinárodní ko
mise
historiků,
representujícíeh
dnešní kulturní svět. Tato komise
má zajistit nestrannost těchto šestisvazkových dějin.
Podle prvního dílu nelze soudit,
jak dalece je nestrannost v dějinách
proveditelná, zvláště ve světě, kte
rý je nejen politicky, ale i ve v ě
deckém nazírání rozdělen na světy
dva. Pokud vůbec nestrannost lze
očekávat, je nejspíše možná, pokud
jde o pravěk a o počátky civilizace,
kterými se dva vynikající angličtí
archeologové v tomto prvním svaz
ku zabývají.
Jacqueta Hawkes a Sir Leonard
Woolley jsou representanty svým
způsobem vynikající anglické arche
ologické školy. Úkol, před který by
li postaveni není snadný - 357 strá
nek stačí jen na zběžné popsání pre
historie, tak jak ji známe dnes z
vykopávek - a necelých 500 stránek
nemůže podat více než přehled
obrovského vývoje duchovní kultury
doby bronzové.
Omezení místa vysvětluje tedy i
zběžné zmínky o Československu
těchto dějových úseků. Více místa

je věnováno jen kultuře předmostské
a vykopávkám z areálu Dolních Věs
tonic. Tato paleolitická osada je
dnes dokladem značně vysokého
uměleckého cítění člověka, který lo
vil mamuty na svazích Pálavských
vrchů, a který bydlel v nej starších
vykopaných bydlištích, obehnaných
první vědomě vybudovanou hradeb
ní zdí.
Avšak ani tyto zmínky Jacquety
Hawkes, ani několik krátkých od
stavců Sira Leonarda Woolleyho o
únětické a lužické kultuře v rámci
našich dnešních hranic nepřináší nic
než zběžnou zmínku o výsledcích
kopání, které přináší stále nové po
znatky.
Zdenka Munzrová

P. P. Hodin European Critic
Essays by various hands edited by
Walter K em and published as a
tribute on his sixtieth Birthday.
Published in 1965 by Cory, Adams
and Mackay LTD., London. Stránek
201. Cena 50s.
Tato pocta J. P. Hodinoví ve své
první části přináší 12 eseji z oboru
estetiky, dějin umění a literárního
kriticismu, v nichž šedesátiletý osla
venec se vyznamenal a o nichž psal
v šesti řečech, jak lze zjistit v po
drobném seznamu jeho děl. Druhá
část knihy jedná o životě a dílu Ho
dinově a začíná životopisnou studií
nedávno zemřelého Vladimíra Vaň
ka, která se zvláště podrobně obírá
onou částí života, kterou Hodin,
pražský rodák, prožil v našich ze
mích a kdy psal své kritiky a recen
ze o literárním a výtvarném umění
do mnohých českých časopisů (Volné
směry, Listy pro umění a kritiku,
Rozhledy, Slovenský stavitel, Socio
logická revue. Výtvarné ijmění, Slo
venský přehled, Lidové noviny atd.)
Čtenář této knihy se dovídá mnoho

o vlivu Hodinově na pochopení ex 
presionismu a zvláště Muncha v
mnohých evropských zemích a těší
se na jeho velkou monografii o Kokoschkovi, která patrně již vyšla z
tiskárny. Kokosohka ozdobil knihu
tužkovou kresbou, portrétem Hodi
novým, stejně Giacometti typickou
rytinou. Pocta správně zdůrazňuje
na několika místech, že Dr. Hodin
bral mízu své velké kultury z mno
ha národů, že však všechny různo
rodé prvky sjednocoval svou vírou
v důležitost člověka.
Ladislav Radimský
Přemek Kocián a Alexander Mikula:

Rozcestí a návraty
Nový Svět v Clevelandu (Ohio)
vytiskl dvěma autorům malou kníž
ku básní, v níž Přemek Kocián se
vrací do svého Chodska a Alexander
Mikula do kraje myjavských hvězd a
modřanských džbánků, jak píše Vác
lav Hyvnar ve svém úvodu. Pavel
Líhány opatřil knížku perokresbami
psohlavců, z nichž je příliž patrna
jeho poplatnost Alšovi. Oba básníci
s láskou píší o svých rodných kra
jích, sladká zem Kociánova v chod
ském kroji voní borůvkami a boro
vicemi a také trochu nadějí, Mikula
je méně sentimentální a ve svém pe
simismu bojovnější. Jisto je, že všec
ky básně, citově se vracející do ztra
cené minulosti - a právě tehdy, když
cit je nejupřímnější - jsou nebez
pečným úskalím pro originalitu a
formální dokonalost básně. Exil ještě
nenašel svého Petra Bezruce, ač
okolnosti po něm volají. Je dobře, že
knížka, o které referuji, vyšla, n e
boť u obou autorů lze nalézt ně
které obraty vpravdě básnioké. Ja
ko kritik mám ovšem raději Koci
ánovu báseň “Pod deštníkem kouře”,
uveřejněnou v lednovém čísle to
hoto ročníku Proměn.
Petr Den
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