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Masaryk se dnes pomalu a jistě vrací zpět do Československa. Ne
sice ještě na titulní strany deníků nebo v podobě pomníků a místopisných názvů do ulic, za to však do myšlení vzdělanější části národa.
První číslo letošního ročníku Filosofického časopisu perem Lubomíra
Nového prohlašuje, že "dějiny české společnosti a kultury na konci devatenáctého a v první polovině dvacátého století nejsou myslitelné bez
rozborů Masarykova myšlení a působení" a profesor Jindřich Srovnal
v pražském rozhlase z 10. března ho zařadil "mezi přední buržoasní reformisty své doby". Masarykův návrat je tentokráte neokázalý, za to
však může být hlubší a trvalejší. Jsou ještě jiné vlašťovky a přiletí
jich více a brzo budou dělat jaro, které se ve světě ducha přivolává bezpečněji kritickým poznáváním než nevzdělanou devotností. Až gram-iná část národa si zas bude moci přečíst a skutečně prostuduje Masarykovu Sociální otázku, začnou v českých luzích a hájích zas kvést stromy a rodit ovoce.
Masaryk se tedy vrací z našeho eccilu - jako už tolik velkých lidí z
vlasti fysicky nebo duchovně vyhnaných. My, žijící v exilu, máme povinnost také tento návrat urychlovat - rnyslíme-li to ovšem upřímně i, s
návratem svým vlastním. Měli bychom si uvědomit, že Masaryk byl v
jakémsi exilu již v době první republiky, v níž znalost jeho spisů byla
u velké většiny žalostně nedokonalá, už proto, žf mnohé knihy nebyly
k dostání. Jejich kritické zažití nás mohlo uchránit od leckterých chyb
posledních tří desetiletí. Lidé dobré vůle nechť volají po prohloubení
obvyklých oslavných projevů, někdy uboze povrchních, a vo urychleném a českém vydání Masarykova spisu, který se týká víc nás než třeba
Dostojevskélio! Naše nynější krise by nás měla přinutit, abychom si
zas otevřeli Českou otázku, která bude živá jen tehdy, dočká-li se od nás
nových odpovědí. A kdo se domnívá, že takové naklonění nad českou
otázkou zúží vývoj jeho vzácné osobnosti, nechť se poučí z její předmluvy. že česká otázka je otázkou vo osudech člověčenstva a otázkou
svědomí! Česká otázka bude zas světovou otázkou, až se my sami na ni
nebudeme dívat jen jako na otázku aktuelní politiky, až si ji sam,i přestaneme definovat vříliš nřízemně a male.
Ladislav Radimský
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Naša nová poezie
TAK UŽ JE ČAS
(D.Z. f 1. 11. 1965)
Ludvík Sláma
Tak už je čas.
Kdes na pokraji pouště
ztrácí se stopa zavátá.
Tak už je čas,
svědek čas nechvátá.
Odcházíš kamsi, chce se spát,
hlubina kolem náhle bezhlesá j e,
však v dálce kdosi hraje,
tiše hraje.
Písek svých vteřin hodiny přesýpací
té poušti nesmírné tak neúprosně vrací,
i e čas. je čas.
Odcházíš v tioho, směrem za pohoří,
za hory sněžné, blízko k hvězdě mé,
je čas, je čas.
kdes v dálce oheň hoří,
tak už j e čas,
už půjdeme.
A noc j de s námi
tam, kde není rána,
vdova noc s námi na vrcholu stane.
Tam v údolí, to už je druhá strana,
mámení mlh,
však v dálce oheň olane.
SleDoto tmv, hle, jeho světlo věčné
naděií svítí nouti nekonečné.
Tak už je čas . . .
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PÍSEŇ O LESÍCH
Ludvík Sláma
Bálka je zamlží.
však dobře vím:
Mé lesy mlčí
v letním odpoledni.
Slunce se dívá do dubin.
v sametu mechu usnul stín.
Dálka je zamlží
. . . už zase sním
o chvíli sváteční.
o chvíli prostě všední.

českých lesů v lélě.
A jak se zasním,
vím, kam mraky plují.
Krajino dětsví,
v mých snech plno je tě!
Slyším tvé ticho,
jak se lehce slétá
na křídlech ptáků.
Je v něm píseň skryta
a v písni čas

Barvy snad vyblednou,
však jednu pamatují:
Hlubokou zeleň

. . a času všechna léta.
ta požehnaná i ta kletá,
kukačka z dálky odpočítá.

NEW

YORK

Jiřina Fuchsová
Město
Miloval j sem
beznadějně kdysi
pouze tvůj prázdný zvuk
Zeměpis
se stal mým náboženstvím
můj atlas biblí
a učitel vykladačem čehosi
co se předkládá k věření
aniž by bylo lze to někdy uvidět
A protože nám neustále připomínali
Toulat se s velkým té je zakázáno
povýšil jsem
sedmimílové boty
na trojrozměrný Osud
A p ak
3

jsem se oblékl
do stříbrnité Kolumbovy slupky
a vyplul j sem
v ořechové skořápce
po j ablkové míse zeměkoule
plul jsem
sto slaných dní
a sto jodových nocí
na palubě liliového trojstěžníku
s kanistry velrybího mléka v podpalubí
Oči
se mi již dávno kdesi utopily
A tak jsem si ještě
zakapal uši voskem
abych odolal volání sirén
zvoucích mne zpátky zpátky zpátky
Byla to podivná plavba
Bláznivá karetní hra
rozdávaná žralokv
na šachovnici nekončícího nebe
Až
jednoho rána
Byl jsem ještě v mlhách
odkudsi shora
nejspíše z lodního koše
spadl mi k nohám
krvácející racek
A starý
dávno přelomený výkřik
rozezněl znovu
vzduch
srdce
i vodv
Chvěl jsem se
horečně cítě v řečištích svých žil
obdobu živou
/mrtvých vstávšího slova
Země
4

Pak najednou
kdesi na pomezí vesmírného poločasu
ocitl jsem se
na ostrově nebe pekla a lidožroutů
Ten ostrov
prodali kdysi Indiáni
kuřatům vysazeným z Kolumbových vajec
za dvacet dollarů
a jeden soudek rumu
Pohádkový obchod
Tak se mohlo stát
že bílí lidé přišlí ze zámoří
rozdělali oheň na indiánské stezce
a založili civilisaci
Stál jsem
na břehu tohoto ostrova
zahalen ve svůj kouzelnický plášť
a ani za mák neudiven
že je mi to tu jaksi povědomé
a že si tady klidně mohu pískat
ale nepískal jsem si
a raděj i jsem si rychle koupil džínsy
To proto abych nevypadal cizí
a abych mohl směle jít i tam
kam obyčejně cizí nesmějí
A šel jsem
Neprve s větrem
vanoucím od přístavu
s nímž rádi chodívají námořníci
a který vždycky končí u lásek
a potom s větrem
silným jako moře
jenž neustále vane tímto městem
protože téměř všechny ulice
jsou tady rovné
jaksepatří rovné
A tenhle vítr
časoměřič věků
mne doveď na Broadway
5

Broadway
prostitutka
barevná za noci
a šedě bledá v devět hodin ráno
frivolním úsměvem
zakrývá pustotu nikdy nesklízeného smetí
a hraje kuželky s grapefruitovými plody
Fifth Avenue
Zvláštní třída
Peníze
jsou tu jaksi cítit ve vzduchu
A ještě jsou tu silně cítit parfémy
z kabelek
z podprsenek
a z vlasů krásných žen
Pospíchají
na vrcholcích svých soukromých
hor Popocatepetl
j akoby se chtěly ukrýt
před svými společenskými hříchy
Nebojte se
Ve středu se nezpovídá
Myšlenky
rozložené atomickým hemžením
mne tlačily v botách
Empire State Building
vysílal do šera
svou polarickou zář
K čemu to vlastně j e
tyhle vysoké domy
Extáze doby
Třeštění techniky
Elektricky nabité
šílení
podobno propastné odvážnosti atheismu
na zlatém terči šlechtěné slunečnice
hydraulicky zvedá
člověka blíže k nebi

St. Patrick
j e nadlidsky krásný
Chtěl jsem se modlit
ale namísto toho
se mi rozbolelo za krkem
Od architektury
Na Times Square
mezi prodavači párků a kamélií
jsem koupil noviny
Četl j sem
o nově schváleném státním rozpočtu
a potom o vraždě
Předešlé noci
zastřelili v Central Parku
mladého vědce
Nevíte proč
Copak já vím
odpověděl mi kdosi
takové vraždy se tu dějí denně
Z letadel nad městy zde nikdy nepadala smrt
Snad proto
jev téhle zemi
od slova k činu
tak strašně nedaleko
Chodím tu
po křižovatkách bláznů a idiotů
Obdivuji se
vyzlaceným síním lišek
a popij ím whisky
v laciných barech Greeinwich Village
kde básníci a kněžny lásek lesbických
žárlivě střeží svá černá nekonečna
Vrývám si v pamět
nenávratná gesta
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A občas mívám bolení hlavy
ze všech věcí
odcházejících s plynutím času
Nade mnou okolo mne i ve mně
New York
líně ukusuje šunkový sendvič
Ledová tříšť
mrazivě proplouvá kokakolou
Odpusť mi
Město
že tě nenávidím
Nenávidím tě jako všechna města
Ale přece
někde na opačném konci nenávisti
klíčí v mém srdci jakás strašná láska
A jako Catullus
i já nenávidím a miluji
Nenávidím tě jako město
Ale miluji tě jako přítele
Ameriko
světe známý a nepoznaný
podej mi ruku
tak
a veď mne
ve.ď

až na úpatí
až na kořeny
až
ke všem ev oku jícím dusíkovým bakteriím
PROCITANÍ
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Z LEDNOVÉ OŠATKY TICHA
Pavel Kolda
(Z neuverejnené sbírky, psané v lednu 1954.)
Poznej sám sebe!
Tady zebe.
Napsal Jan Za Chrta Dán,
když byl sám.
SNAD

STEZKY

Snad kadeřiny, kadeřiny
snad plihlá se snítka vesmírem.

Snad rozkvete sad
snad dostanem se do zahrad
snad bude dobře,
snad, snad, snad.

V c snůžce kadidla
klidu a zpěvu chórů
Zábradlí, povidla
kpmení trubadůrů
balady venkovských polí
lesy a noviny dneška
tváře, které se holí
jen jednou týdně
v sobotu odpoledne.
Slunce bledne
šero si šlape tmu
kouř z kamen komína
zednická lžíce práce
H&revná útěrka
na plotě krajáč dnem vzhůru
ve chlívě vidět můru
na dvoře slemce
kačeny, krocan.
Bez konce elesie
bez konce život žije
bez konce - ale i inak.

Chtěl bych žít u Kralic,
nebo žít u Babic.
V žádném případě
bych však nechtěl žít
v Clevelandu, Ohio.

Viděl jsem holuba
na větvi osudu
nalétl na střechu
jako pan král.
Proč je ten holub rád?

Snad bude konec lidské zimy
snad bude číška na vedřiny
snad se to stane, jak se stane včela
snad bude zítra
snad bude z půlek celá.
Snad dáme moudře
snad bude ještě čas
snad vetknu polibek do jemné
vazby řas
Snad máme právo ? !
snad nebude tak zle.
snad je to souzeno . . .
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OBĚD DO ČTVRTÉ ODPOLEDNÍ
čtyři šly dámy
na oběd k paní mé milé
s bohatým hlasem.
Pán s tučným basem
však nebyl doma
Píchla ho sova
do víčka kanceláře.
Děsím se pohledět
do oka kalendáře
milá má paní
dá zase oběd
pro pozvané
co se stane?
Okno je hluché jak vyražený zub.
(Polébka byla z hub.)

Kdyby bylo v co věřit.
Kdyby bylo v co věřit!

MOŽNÁ ...
Jenom mít prostotu
ta píše život sama
bez touhy z příznaků
snahy a vyniknutí
za cenu j edinou
sloužiti svatě dílu
které se samo
klade a klade samo
v důvěrných okamžicích
dobroty boží

PROROCKÁ

jen víc- jen víc se uskrornnit
i.enosit vnitřního ladu

Konec i e
j aro v lese
Zemřeme všichni
Na pokraji dne
Ovoce příštích let
Jak bv smeť
Zemře svět

na lavici obžalovaných
pro bezbarvý ten smích
pošklebků z nevěřícná
A ť žije život za nás
když budeme hodní
a dostaneme v odměnu
pravdu

Bude to trvat řadu let
Bude to trvat mnoho let
Budou to vidět děti

Možná až za sedm let
možná, že nikdv
možná, že zpět

Jana a Ivan a Marta a Petr
Děti snů
Příštích snů
Pak bude dětí jak smetí

Možná, že věčnost se vyplňuje
možná, že věčnost se vvphií
z titulu práce
\f tunelu odpuštění.
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Setkání se světovými básníky
UKÁZKY SONETŮ NINY ESTRÁDY
Nina Estrada se narodila na Filipínách, na cukrových plantážích
provincie Tarlac, a složila zkoušky z literatury na Universitě Santo
Tomas. Psala krátké povídky a hru The Cripple. Nej úspěšnější je její
kniha sonetů, nazvaná This Love Within - poems of passion, despair
and desire. V předmluvě říká, že předkládá čtenářům variace sonetů
své vlastní struktury. V šesti má svou vlastní "Bi-quintet-quatrain kombinaci", která se objevuje poprvé.
Tři sonety, zde uveřejněné, z knihy This Love Within přeložila Maryla.
XIX
Jak mohu čerpat z mělkých vod
Já, která sdílela svůj pohár s bohy?
Hlad svírající srdce utichne
nasycen potravou andělů pouze.
Suchá vyprahlá žízeň trýzní duši moji
v touze po čisté, sladké ambrózii.
Oči, které zřely zář třpytné oblohy
padající na půlnoční slunce, nevzpomenou měsíce
bez světelné nádhery nekonečna.
Jeden hled byl příliš brzo
Jeden doušek příliš mnoho.
Poznáním Tebe nechávám tento svět stranou
j ak tragický protiklad
zírající vyjeveně kolem sebe.
XXXIV
Neříkej, že jsme dálkou odděleni, Milovaný,
Prostor je jen v myslích našich
Kde jsme stále připoutáni
Chvěním vášní nezhašených ani krví ani časem.
Ani závan chladu nepocítěn
V náručí tak prázdném.
11

Mysl naše plná zbroj, Pán a král všech panství
Jí ovládneš bolesti samoty,
Odmítneš nezvané slzy padající.
Jakoby ďábelskou mocí zrazen,
Ochuzen o sladkou touhu k žití.
Odvolej své strážce! Není vězněm víc,
Kdo vysmívá se pevným zdem.
Zasměje před rozvlněným oceánem.
LVI

Proč mluvit o smrti, když život je na širém moři?
Proč myslit o temnu, když z východu počíná svítat?
Má obloha jasem září a těžký mrak
jež míjel nocí, odplouvá v dáli
zahanben zaclonit můj zrak.
Proč mluvit o žalu, když radost kolem kráčí?
Já zapomněl na slzí trpkou příchuť
a vztáhl ruku po štěstí.
Proč neosladit hořkou léty zkušenost
než pravá jenom láska zaklepá?
Tak končí jedna života mého epocha
a nový život právě začíná.
Kostelní zvony hlásají, že není konec žití
když jedna smutná láska zemřela.
JJsed by permission of the publisher, Doubleday and Company, Inc.
AU riííhLs reserved.

MÁCHŮV MÁJ KRALUJE STO TŘICET LET
NAD ČESKOU POEZIÍ
V dubnu 1836 vyšlo první vydání Máchova Máje a Proměny se omlouvají, že neostavily - také pro nedostatek stránek _ toto výročí básně, která stála u kolébky moderní české poezie a měla rozhodující vliv na všecko
potomní naše básnictví. Bohužel nejsem si ani jist, že si jubilea včas všimli
jiní, jen kardinál Beran náim báseň důrazně připomněl jedenáctého dubna
ve své důležité řeči před slavnostním shromážděním SVU. Naše Společnost
by neměla otálet s vydáním kalendáře výročí osob a událostí, kulturně d ů ležitých, kalendáře, jehož text byl již dávno, byt' nedokonale, připraven,
a který by mohl dobře sloužit redaktorům našich novin i publikací, včetně
redaktoru Proměn.
L. R.
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Stati a úvahy
DESCARTES A

KOMENSKÝ

M. Spinka
Když v roce 1642 Jan Amos Komenský, po nezdařeném pokusu uplatnit své pansofické názory v Anglii, byl na cestě do Švédska, učinil zastávku v Lejdě v Holandsku. Jeho universitní přátelé ho vyzvali, aby
při té příležitosti navštívil věhlasného francouzského filosofa, René
Descarta, který tím časem bydlel v nedalekém zámečku Endeglersu.
Rozmluva mezi těmito významnými učenci trvala čtyři hodiny. Descartes využil možnosti vyložit Komenskému a universitním hostům svoji
filosofii. Komenský ze svého hlediska namítal, že lidský rozum nepostačuje k obsáhnutí veškeré reality bytí; k tomu že je nutno přidat boží
zjevení, obsažené v Písmě svatém. Descartes byl již předem obeznámen
s obrysy Komenského encyklopedického plánu pansofického, neb v r.
1638 se dopídil jeho průpravného spisu Prodromus. Vyjádřil se tehdy
o něm, že sice schvaluje Komenského snahu o soustavné propracování
všeho vědění na základě stěžejních principů - neb on sám se věnoval
témuž problému; ale že nesouhlasil se "směšováním theologie s vědou."
Při příležitosti osobního setkání v r. 1642 se vyjádřil tím samým způsobem. Přes to ale se oba muži rozešli v přátelství.1 Komenský ale po
smrti Descartově (1650) shledal, že kartesianismus zatím vzrostl v mocné hnutí, jemuž bylo nutno čelit. Cítil, že i e to směr tak protichůdný a
nebezpečný jeho vlastním názorům, že musí se mu vzepřít. Napsal proti
němu dva spisy, Refutatio philosophiae Cartesianae et astronomiae
Copernicianae (který shořel v Lešenském požáru r. 1656). a Cartesius
cum sui naturali vhilosovhia (1659).
V čem pozůstávaly tyto protichůdné názory dvou velikánů sedmnáctého století? Pokud se týče René Descarta. stal se jedním z hlavních průkopníků moderního racionalismu svým radikálním systémem, v němž
položil pochybnost o všech filosofických a vědeckých dosavadních poznatcích za jeho základ. Směřoval k založení nových názorů na ověřených pravdách. Pravda i e uvnitř mvsle badatelovy. ne v objektivním
"světě." Vyznačuje se jasností a samo-přesvědčivostí. Vlastně se tím
již dopustil zrady na svém základním principu - začít s pochybováním
o všem. Měl tudíž pochybovat, zdali je pravda rozumově dosažitelná.
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Pominuv tuto skutečně základní skepci, jež by ovšem učinila nemožným jakýkoliv další postup, a která je sama neprokazatelná, započal
již s a priori principem. Tak Descartes zjistil, že existují tři základní
pravdy aneb prosté principy:" na prvním místě, že poněvadž je si vědom pochybování, je zřejmo, že existuje co myslící tvor (ne co tělesná
bytost). Cogito, dubito, ergo sum. Ale i v tomto ohledu se dopustil nelogického závěru: měl vlastně věty formulovat sum, ergo cogito, dubito.
Musel přece dříve existovat, než mohl myslet. Tento Descartův omyl zavedl jeho stoupence k úpornému, be exklusivnímu studiu procesu myšlení, psychologii, raději než ku priornímu studiu lidské existence.2
Dokázav sobě samému, že alespoň existuje, Descartes si položil další
otázku, zda kdo jiný aneb co jiného sdílí s ním bytí. Přišel k závěru že
Bůh též existuje. Co důkaz uvedl, že má úplně jasnou a sobě si neoporující představu o Bohu, a tudíž na základě své vlastní definice pravdy
Bůh též existuje. Co důkaz uvedl, že má úplně jasnou a sobě si neodpodokonalé bytosti jakou Bůh je, neb byv sám omezený a imperfektní
tvor, nemohl stvořit koncept perfekce; jediný možný závěr tudíž byl,
že obdržel tento pojem od Boha samého.
Ergo, Bůh existuje. Druhý důkaz, který uvádí, je radikálně pozměněný Anselmův ontologický argument, že dokonalá bytost musí nutně
zahrnovat v sobě existenci; neb bez samobytí by nebyla dokonalou.
Tak existence Boží je právě tak nerozlučně spjata s pojmem dokonalého Boha jako steinostranný trojúhelník musí mít tři stranv, které se
rovnají dvěma pravým uhlům. Tyto argumenty pro Boží existenci byly
naprosto základní pro Descartův systém. Tudíž i on "mísil theologii s
vědou!" Ačkoliv on sám důsledně věřil v Boží existenci, jeho stoupenci se brzo této "přítěže" zbavili. Oni prostě prohlásili, že žádnou jasnou
představu o Bohu nemají; tudíž pro ně Bůh neexistuje. Francouští atheisté osmnáctého století - Lamettrie, d'Holbach, a jiní - mohli čerpat celý svůj argument z Descarta. Kartesianismus ve svém vývoji se vskutku
stal celkem atheistický aneb deistický.3
Třetí "základní pravda", již Descartes dokázal tím, že měl o ní jasnou a distinktní představu, je existence fysické hmoty z níž materiální
svět pozůstává. Poněvadž ale tento hmotný svět byl ve svém původním
stavu nehybný, Descartes potřeboval Boha pouze k tornu, aby dal svět
do pohybu. Tento fysický svět objektivních předmětů je skrz na skrz
řízen mechanickými, naprosto neměnitelnými zákony, které vylučují
božskou interpolaci prostředkem "zázraků." Poněvadž v mechanickém
běhu světovém není nic nadpřirozeného, může tento systém být dokonale rozumem obsáhnut. Tímto názorem se Descrates stal zakladatelem
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mechanického pojetí přírodních věd, až do moderní doby, kdy Einstein
a Plaňek jej prokázali chybným.
Člověk tudíž pozůstává z hmoty a mysle. Jinými slovy, představuje
dualistické soužití dvou prvků, které jsou sice soustředěny v jednom individuu, ale zůstávají naprosto isolované jedna od druhé. Poněvadž tyto dvě "substance" jsou neisourodé, není logicky pochopitelno, jak by
mohly vzájemně na sebe působit. Mysl nemůže mít jakéhokoliv vlivu na
tělo, a tělo na mysl. Ačkoliv je tato interakce naší každomomentní zkušeností, je pro Descarta naprosto nepochopitelná. Na základě jeho mechanických názorů, je úplně nemožno aby člověk mohl zdvihnout prst v
následku interakce vnitřního popudu a zevnějšího fysického pohybu.
Ani Descartes ani jeho následovníci tuto záhadu kdy rozluštili. Ale přes
to, mechanické nazírání na přírodu (včetně s lidskou bytostí) si získalo téměř všeobecnou kulturní a vědeckou převahu. V tomto ohledu Descartův vliv na filosofii a vědu byl historicky největší. Ale Descartovi
stoupenci se sprostili jeho "základní pravdy", že boží spoluakce je nutná pro fysický svět tím, že by bez ní svět by zůstal nehybný. Oni prostě
prohlásili co vědecký postulát volný pohyb hmoty. Bůh se tudíž stal
nepotřebným pro fysickou vědu.
Komenského světonázor se základně lišil od Descartova.' Mnohokráte ve svých spisech on formuloval svůj pansofický program na základě
tří principů. V nej rozšířenější formě on shrnul své opravné myšlenky v
sedmisvazkové dílo nazvané Všeobecné porady o nápravě věcí lidských.
Přes to, že na něm pracoval většinu svého života, spis zůstal nedokončený v čase jeho smrti (1670). Právě pro svoji nedokončenost jest dílo
v mnohém ohledu kusé a nepropracované, tak že Komenského některá
dřívější díla jsou lepší. I další okolností, že rukopis zapadl do knihovny
sirotčince v Halle, bylo zaviněno, že až na malou výjimku se stal nezvěstným. Teprve v 1935-40 byl tam objeven. Ze sedmi svazků, dva
první byly vydány za jeho života (1656); dva další svazky (IV a VI)
byly přeloženy do češtiny a vydány v 1948-50; dovídám se ale, že všech
sedm svazků, snad v původní latině, bude v brzké době vydáno.
Komenského základní principy vševědy zahrnují co zdroje přírodu,
rozum, a božské zjevení (Písmo svaté). Methoda, již chtěl uplatnit tyto
principy ve výchově a vševědě, jest náprava škol a všeobecného vzdělání od kolébky do hrobu, pansofická soustava všeho vědění, a náprava
celé lidské společnosti. První z těchto principů, studie přírodv, Komenský převzá) celkem z Francis Bacona. Je to induktivní, vědecká methoda, dle níž známost objektivních realit má být čerpána z přírodv samé,
ne z knih a tradic ( Na příklad, z Aristotela). Tudíž "bez přírody je vě15

da nemožná; věda soupeří s přírodou; věda nápodobí přírodu; věda
je dcera přírody. Ale nic méně pravdivé je, že není přírody bez Boha;
příroda napodobí Boha; příroda je dcera Boží."1 I v tomto názoru se
Komenský rozchází s Descartem: Komenského methoda je empirická,
Descartova racionalistická. Není nutno poukazovat na to, že moderní
věda v tomto ohledu je na straně Komenského, ačkoliv bez jeho důrazu na Boží spoluúčinnost.
Na co empirické studium nestačí, tam začíná funkce rozumu. Empirické poznatky vědeckého výzkumu jsou systematizovány ve všeobecné
principy rozumem, který též rozeznává jejich význam. V tomto ohledu
se Komenský základně nelíší od Descarta, ačkoliv se rozchází s jeho
školou, pro kterou je tento výsledek konečným postulátem celého vědeckého procesu.
Pro Komenského tyto dva předběžné principy a stupně poznání vrcholí v třetím, a sice ve víře v Boží zjevení, které nám odhaluje duchovní
bytí nedostupné rozumu. Pro deistické karfesiány Bůh sice existoval,
ale neměl žádné funkce ve světovém běhu, a tudíž žádný význam; pro
důslednější kartesiány a jejich následovníky v době osvěty a materialismu pojem božské existence, i když ji aktivně nepopírali, ztratil prakticky veškerý smysl. To ovšem platí i ve větší míře o výslovných atheistech. Je to tudíž v tomto bodu v němž pozůstával Komenského rozdíl
jak v podstatě od Descarta (přes jeho povrchně založené vyznání víry
v Boha), tak od jeho důslednějších následovníků.
Není nutno ani zvlášť zdůrazňovat, že kartesianismus zvítězil na
kulturním poli, ba i vyvrcholil, v zemích pod komunistickou vládou,
včetně ovšem s Československem, na stupeň fanatického vyhlazování náboženství vůbec. Komenského co pedagoga i sovětští vůdčí theoretikové
výchovy uznávají a jeho systém vyčerpávají ve svůj prospěch. Ale křesťanské prvky, které byly pro Komenského nej důležitější, ovšem rozhodně vylučují co politiváníhodmé omyly Komenského, zaviněné převládajícími časovými poměry. Ale ve zmírněnější míře je nutno uznati, že celá západní humanistická kultura už po několik století prochází krisí
způsobenou těmito materialistickými směry pod heselem zápasu vědy a
víry. Sekularizace, výsledek technologického vývinu, je tak všeobecná,
že lidská osobnost se ztrácí v mechanicko-materialistiokém pojmu člověka co pouhého psycho-fysického individua a robota Humanismus, kterým se chlubila předcházející kulturní éra, padl před hrubým náporem
totalitarismu jak fašistického tak i komunistického; v demokratických
zemích se zhroutil před mechanickým "pokrokem". Člověk přestal být
"nejvyšší hodností." Pakli západní aneb kterákoliv jiná humanistická
16

kultura chce zachránit svoji existenci, musí opět nastolit humanitní ideál
za svůj cíl. K tomu na prvním místě je nutno, aby člověk byl opět
uznán za duchovní bytost. Uznání duchovních prvků lidských co nejvyšiích hodnot nutně vyžaduje integrace náboženských, pro nás na
Západě křesťanských, podstatných principů. Jinými slovy, Komenského směrnice, integrace křesťanských principů do vědeckého vzdělání,
musí být uplatněny. Nechci tím říci, že Komenského vlastní pojem Bible a jiných theologických názorů musí být přijmuty v nezměněné formě. Řekl bych, že Jesuitský antropologický vědec, Pere Teilhard de
Chardin, představuje moderní integraci vědy a víry ve formě mnohem
přijatelnější dnešnímu inteligentu. Co ale tvrdím se vší rozhodností je,
že náboženství co dynamická potřeba k výchově vyspělých osobností je
dnes tak nutná jak snad nikdy v minulosti. Opakuji, co jsem napsal
před několika léty: "Pouze náboženství nás může zachránit před depersonalizací moderní sekularizace, a možno pochybovat, zdali naše společnost může existovat mnohem déle bez náboženství. Neb se buďto zahubí aneb přestane pozůstávat z osobností . . . Je axiomatické, že bez
dobrých mužů a žen nemůže být dobré společnosti. Žádný takový cíl
nemůže být dosáhnut dříve, než si uvědomíme, že morální proměna závisí na božské milosti operující na lidském duchu.'" V tomto nesmírně
kritickém a důležitém ohledu Komenský měl úplnou pravdu.
1
2
3
4

5
6

Jan V. Novák, Jan Amos Komenský, jeho> život a dílo (Praha, 1932),
pp. 299-300, 338.
Matthew Spinka, Christian Thought from Erasmus to Berdyaev (Engelwood Cliffs, N.J., Prenitice-Hall, Inc., 1962), pp. 25-28.
Ibid., pp. 28-30.
Viz moji knihu, John Amos Comenius, that Incomparable Moravian (Chicago, The University of Chicago Press, 1943); a zvlášť moji další knihu, Christian Thought from Erasmus to Berdyaev, pp. 74-82.
J. A, Komenský, "Pamsophiae Frodromus," ve Veškerých Spisech Jana
Amose Komenského, ( B m o , 1914), I, p. 364.
Christian Thought from Erasmus to Berdyaev, p. 230.

OSUDY ČESKÝCH PŘEKLADŮ POGGSOVA
DOPISU Z KOSTNGCE
Vaclav Laska

Ó muže věčné památky lidské hodného!
Nechválím, držalli jest co aneb
smyslil proti ustavení cierkve sv.,
než divno si uměnie jeho, mnohých věcí
poznánie, výmluvnost, řeči pochotnost
a v odpoviedání múdrost.
Poggiův dopis z Kostnice.
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Dne 30. května 1416, v době kdy celá tehdejší kulturní Evropa byla
doslova zamořena nespočetným množstvím odsouzení, žalob a hanlivých přívlastků jimiž bylo častováno české království, jeho universita
a jeho lid ve městech i na vesnicích, se v Kostnici staly dvě významné
události. Jeroným Pražský, mistr čtyř evropských universit zemřel na
hranici ( ' ) a slavný humanista, úředník koncilu Poggio Braociolini ( 2 )
napsal dopis svému příteli Leonardu Aretiskému ( 3 ). O tomto dopise,
přesněji o jeho českých překladech se chci krátce zmínit.
Poggiův dopis, stilisticky dokonale formulovaný, je významný a důležitý především pro svůj obsah. Proti tehdy rozšířenému zvyku dávati
přednost formě před historičností obsahu, Poggiův dopis je věrohodným popsáním posledních okamžiků Jeronýmova života. Poggio, který byl přítomen Jeronýmovu přelíčení, odsouzení a upálení, vypsal
příteli ve Florencii své dojmy otevřeně a bez velkých okolků projevil
obdiv, ba i účast na osudu tohoto mimořádného seveřana z Prahy. (")
Nemůžeme se proto divit, když Poggiův dopis se stal velmi brzo po sepsaní nej významnějším a nej rozšířenějším dokumentem o Jeronýmu
Pražském. Byl to určitě právě tento dopis, který jméno a slávu našeho
mistra rozšířil po celém světě. Palacký ve svých Dějinách poznamenává: "Všichni dějepisci čeští počna od Eneáše Sylvia i Letopisův starých až podnes, připomínali psaní toho . . . v Evropě široko daleko na
slovo vzaté" ( 5 ).
V Čechách byl Poggiův dopis znám a čten v latinském originále jistě
již před rokem 1420. Ony věrohodné zprávy z Kostnice o soudu a smrti
Jeronýmově, jichž se dovolává autor českého Života Jeronýmova, jsou
právě Poggiův list a snad latinská relace De vita Magistri Ieronimi de
Praga. (°) První český překlad Poggiova listu se nám dochoval ve dvou
na sobě závislých redakcích. Není to však text původní, nýbrž jeho
opis. Starší redakce se zachovala v rukopise Freiberském ( ' ) a v českém prvotisku z roku 1495. ( s ) Druhá se nachází v tisku z roku 1525.
( e ) Dochovaný text v rukopise Freiberském je ještě předmětem neukončené diskuse jak o jeho stáří, tak i domnělém autoru a jeho jazykové zběhlosti.
Bohoslužebný charakter Freiberského kodexu vynikl ještě průrazněji
při výběru v něm obsažených textů pro prvotisk z roku 1495. Tak, díky
těmto dvěma památkám se nám dochovala sbírka textů, jakési husitské "evangelium" čtené při obřadech v 15. a 16. století. Tvořili je Hugovy epištoly, jeho čtyři dopisy z vězení, Husův a Jeronýmův životopis
a dva důležité listy, Poggiův dopis a český protest.
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Stáří Freiberského rukopisu je určeno vznikem kodexu, tedy okolo
1450. Podle Václava Novotného jistě před rokem 1451. ( 10 ) Jak jsem
již naznačil dříve, autor Freiberského kodexu použil s výjimkou životopisů Jeronýmova ( 1 ! ) již existujících českých textů. Z toho vysvítá,
že první překlad Poggiova listu musel být učiněn mnohem dříve, snad
již okolo 1425. Těžší jest určili od koho tento překlad pochází. Václav
Flajšhans zamítá dřívější dohad podle kterého autorem překladu by
měl být Petr Mladenovic a soudí tak především z nesprávného překladu
latinského data na konci dopisu a z jazykové stránky překladu. ( 12 )
Novotný, který připisuje autorství celého Freiberského rukopisu právě
Mladenovicovi se o autorství překladu Poggiova dopisu nevyjadřuje.
Zato ale v poslední době Rudolf Urbánek s pozoruhodným postřehem
hájí názor podle kterého by autor překladu Poggiova listu byl Vavřinec
z Březové. ( 14 )
Je to jazyková stránka Freiberského opisu, která prozrazuje starší
předlohu. Je především nápadné, že velmi často - ne však vždy - nahrazuje starší tvary novějšími, jako "ie" je často nahrazováno " í " na př.
ve slovech článcích, církev, naj víc, třetího (avšak ponechává "ie" v
mnoha jiných slovech, jako divieme (FRB, VIII, 324). Stará imperfekta jsou někde odstraněna - místo "biechu" napsáno "byly", ponecháno však jinde (329 a 326) místo "klomechu" - "klonily" (329), nebo místo "mlčieše" - "mlčel" (331). Mimo to písařské chyby prozrazují, že jde o opis. Tak opisovat: zaměnil "žalost" na "žádost" (330) a
neporozumněním starému přechodníku "počen" opravil původní nesrozumitelné "pros jest po čem" na "počav, prosil jest" (328).Za povšimnutí také stojí stupňovaeí forma, po pravdě charakteristická pro
Vavřince z Březové jako: "dosti a předosti" (332), sice zde odpovídající latiskému "satis superque satis", nebo "příčina neřku smrti, ale i
úrazu" (326). Zajímavé jsou rovněž adjektivní složeniny jako "přetěžký (325), "přeučený" (328), "přemúdrý (329), nebo "převeliký"
(331) a dvě podobné složeniny slovesné, "přeslyšeti" (325) a "řeč přejímati" (326.) Toto jsou některé Vavřincovy lexikální zvláštnosti jimž
bude třeba věnovat pozornost, půjde-li o zjištění autorství prvého českého překladu Poggiova dopisu. Jinak je to překlad srozumitelný a čte
se plynule i když je patrna překladatelova snaha dosáhnout uhlazenosti
latinského originálu.
Text husitského "evangelia" s Poggiovým listem, dochovaný v prvotisku z roku 1495 je, až na několik jazykových změn, shodný s rukopisem Freiborským. Za zmínku stojí, že to nebyl samostatný otisk,
nýbrž že byl přidáván k Passionálu, a to pouze k exemplářům určeným
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pro kališníky. Dochoval se nám jeden výtisk, původně uložený ve Wittenberce, který přešel později jako přívazek do rukopisu jenského a
dnes uložený v knihovně Národního Musea v Praze. ( 15 ) Jazyk i pravopis prvotisku českého překladu Poggiova listu je celkem normální,
" i " a " y " se odlišují, délky bývají naznačeny, to též platí o interpunkci
a velkých písmenech. Tiskař se projevil také tím, že zaměňuje imperfekt
na "aše" za "al", místo " ó " klade často "ou". Pravopisná zvláštnost
tehdy obvyklá, psáti minulý přeohodník s "1", tedy "poklek" je vytištěno "poklekl" (FRB, VIII, 333) přivedla tiskaře k omylu když
"jed" (venenum) vytiskl jako "jedl" (334).
Druhá redakce překladu Poggiova dopisu se nám dochovala v brněnském přetisku z roku 1525. Text se však líbil málo, hlavně proto že, v
16. století přestal po jazykové stránce vyhovovat. Poggiův dopis byl
nadále čten v latinském originále. Jeho latinské opisy nalézáme v rukopisech již od poloviny 15. století. Koncem století 16. náš první český
překlad zanikl úplně jak nasvědčuje Veleslavín v předmluvě k dílu nadepsaném Kroniky dvě, kde tvrdí: "nemohl jsem pominouti listu Poggia Florentského, kterýž psal o m. Jeronýmovi Pražském, poněvadž,
jakž smej šlím, až posavad česky od naších čten nebyl" ('"). Veleslavín
pak Poggiův dopis velmi obratně přeložil. ( " ) Jeho překlad se zalíbil
a byl pak otiskován a citován. Roku 1844 jej otiskl i Palacký v Archivu
Českém. ( l s ) Ačkoliv Palacký, který znal i náš první český překlad dal
přednost uhlazené formě veleslavínské, nebyl s ní přece jen úplně spokojen a ve svých Dějinách otiskl překlad vlastní ( 1S ), velmi výstižný i
když celkem méně známý a rozšířený než překlad Veleslavínův.
Na závěr této krátké relace by se asi slušelo alespoň si položit následující otázku: Jak se vůbec stalo, že Poggio napsal dopis tolik příznivý Jeronýmovi? Domnívám se, že odpověď je nutno hledat někde
uprostřed mezi objektivní skutečnosti doby (zjevné rozčarování mnoha vynikajících osobností s průběhem a výsledky kostnického koncilu)
a mezi osobním rozpoložením Poggia v Kostnici. Poggio přišel na koncil jako stoupenec protipapeže Jana XXIII., a jeho sesazením, a to byla
také práce koncilu, se Poggio octnul bez ochránce a tedy i bez jistých
příjmů. To však nevysvětluje úplně položenou otázku. Značný vliv mělo i Poggiovo vzdělání a humanistické zaměření, které ho vedlo k hlubokému obdivu osobnosti a učenosti Jeronýma Pražského.
Poznámky:
1

Mistr Jeroným Pražský, (cc 1370-1416) byl odchovanec universit v Fráze, Paříži, Kolíně n.R„ a Heidelberce.
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2

3

4

Giovanni Francesco Poggio Bracciolini, (1380-1459) byl slavný humanista, zastánce protipapeže Jana XXIII, člen kostnického koncilu a na
sklonku života kancléř Florencie.
Leonardo Bruni Aretino, (1369-1444) vynikající humanista a historik
Florencie.
Leonardo Aretinslký, který dopis dostal s velkým zpožděním, se přes
zřejmé váhání nad Paggiovým postojem pozastavuje a končí svou odpov ě ď těmito slovy: "Domnívám se, že o těchto věcech by se mělo psát
opatrněji." Ego cautius de hisce rébus scribendum puto. Viz: Bruni
Leonardo, Aretino, Epistolarum. Vyd. L. Mehus, Florencie, 1741. I, Lib.
IV, 120.

Palacký, František, Dějiny národu českého. Praha, 1848-1865, 5 sv.,
III, I, 218.
6 Fontes rerum Bohemicarum (FRB), VIII, Vyd. Václav Novotný, Praha, 1832, 335-338.
7 Důkladný popis je uveden FRB, VIII, L X X I V - L X X V I . Kriticky doplněný text, 323-334.
8 FRB, VIII, 323-334.
0 FRB, VIII, 323-324.
10 FRB, VIII, L X X X I .
11 FRB, VIII, L X X X I .
12 Flajšhans, Václav, O mučenících českých knihy patery. Praha, 1917,
(Staročeská knihovna, č. 1), XVIII.
13 RFB, VIII, L X X X I .
14 Urbánek, Rudolf, Satirická skládání Budišinského rukopisu M. Vavřince z Březové z r. 1420 v rámci ostatní jeho činnosti literární. Věstník
KČSN, Třída filosoficko- historicko-filologická, 1951, III, 22.
" Výbor z české literatury doby husitské, sv. 1, Praha, 1963, 520. Prvotisk
je zde označen "MUZ IV B 24".
10 Kroniky dvě o založení země české. Přeložil Adam z Veleslavína. Praha, 1585, Předmluva, I, IV2,
17 Kroniky dvě . . . , 326-336.
18 Archiv Český, 1844, III, 198-203.
19 Palacký, F., Dějiny . . . , III, I, 218-225.
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TAJEMSTVÍ

SEBEUSKUTEČŇOVÁNÍ
Věra Stárková
Památce Jiřího Kavky

Rozvíjaní osobnosti spadá do utajeného řádu pří činnosti, která neznamená jen slepý determinism biologicko-psychologických podmínek,
ale především niterné napětí vůči budoucímu tvaru. Jinými slovy: nic
z toho, co je dáno, není nepřekonatelné tím, k čemu spějeme. Naše podmíněnost je dvojí: ta která stojí na počátku a ta, která stojí na konci
života. Nisus rozrůstání vyvinuje člověka do určitého stupně zdokonalení, které znamená niternou proměnu. Tak pravá příčina věcí leží před
nimi, v budoucnosti, a ne za nimi, v minulosti: Mohutný dub vyrostl z
žaludu a jen z žaludu mohl dub vyrůst. Avšak tento staletý kmen, tato
koruna bohatých větví, pokud byly ještě neviditelné, vsály do svého
budoucího tvaru tajemné složení dubového semene, aby je svěřily času
a podmínily jeho vývoj.
Podobně člověk, klopýtající a zápasící, je zasažen vizí svého dotvoření, ať už jí říká sebeuskutečňování či vykoupení.
0 básnících říkáme, že zrají. Jejich dílo je svědectvím jejich duchovního zrání do konečného tvaru osobité dokonalosti.
To, co jsem se snažila zde popsat a vyjádřit, je ve filosofii dobře známý postoj Aristotelovy entelechie. Na mnohých fakultách vzrostla převaha moderní filosofie natolik, že Aristoteles je vylíčen jako zastaralý
formalista sevřeného statického světa. Entelechie, jeho nej dynamičtější pojem, nepostradatelný v moderní metabiologii, zůstává tak nedoceněn anebo opomíjen. A přece, jak poznamenal známý filosof, "Aristoteles vzal jen Platonovy formy s nebe a dal je do světa."
Pokusím se vysledovat rozličné obměny pojmu entelechie u některých
soudobých spisovatelů i filosofů, abych dokázala, že tento pojem je neobyčejně živý a působivý - i když není vždy představen pravým jménem.
Tak především je tu Whitehead, veliký metafysik, jehož nej důležitější dílo, Proces a realita, je právo dynamickému pojetí světa.
Myšlenky Whiteheadovy o entelechii daly by se shrnout následovně:
Smyslem života je sebeuskutečnění. Sebeuskutečnění nastává realísací vztahů jsoucen k věčným objektům. Vziiah pomíjivého k věčnému
se tvůrčím vývojem stává uvědomělým. Vztahem časového k nadčasovému zúčastňuje se jednotlivec nesmrtelnosti. Objektivní nesmrtelnost ie
sebeuskutečnění jsoucna promítnutím do budoucnosti. Integrace fysické
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a duševní stránky silového pólu do jednoty zkušenosti jest seibeutvářením. Sebeuitváření se uskutečňuje souvzrůstem prvků organismů a vzniká působením tvůrčího dění. Bůh dává tvůrčímu dění vymezení řádu.
Tím nastává tvůrčí vývoj. V každé bytosti je poteciálně "přítomna" tatáž osoba, v Bohu uskutečněná. Proces je údobí, v němž tvůrčí idea
pracuje ke svému konečnému uskutečnění v dosažení určitelné individuality. Souvzrůst jsoucen pohybuje se ke své konečné příčině. Konečná příčina je subjektivním cíleni jsoucna.
Whiteheadovo stanovisko je neoplatonské: idea dotvořeného člověka
(jak věřil i sv. Augustin) je v mysli Boha, který nazírá věčné formy přímo.
V kosmické dimensi vyjádřil Whitehead zákon entropie zcela jednoduše výrokem: "Náš vesmír se materielně stravuje a duchovně stoupá."
Aniž by bylo slova "entelechie" jedinkrát použito, dílo Teilharda de
Chardin obsahuje tento pojem v rozličných formách: Organism, který
transcenduje individualitu v osobnost; stupeň uvědomělé integrace bytostných prvků mezi sebou, jakož i sebe s vnějším světem ve vnitřní
harmonii: tyto procesy jsou průvodními jevy vyšší fáze evolučního
procesu v noosféře a v noogenesi. Mají za úkol přiblížit nám člověka
vědomě dotvořeného ve smyslu Aristotelovy entelechie, která osvětlila
a sjednotila naši vizi reality. V Teilhardově názvosloví dostala jméno
"vnitřního směru vývoje", kosmické involuce; je to šíp, směřující k
vesmírnému dramatu dotváření.
Metafyzická báseň Buberova Já a Ty obsahuje také základní pojmy
entelechie. Zde dotváření je způsobeno reakcí člověka na přímou konfrontaci s Bohem. Duch ve svém lidském projevu je odpovědí bytosti na
všeobsáhlou realitu božího "Ty". Vše co potkáváme na naší lidské cestě
vynucuje si rozhodování, které přenáší nejmocnější důsledky do našeho
osudu. Svoboda a osud jsou tedy ztmeleny v jedno. A událost, která se
se strany světa nazývá proměnou, je se strany Boha nazvána vykoupením.
V knihách L. N. Thorntona nalezneme působivější útok na kartesiánské učení "ducha ve stroji" nežli je Ryle-ův "Pojem mysli" a přece jeho veliké dílo leží většinou zapomenuto, snad vinou výlučně theologického názvosloví j eho knih. Thornton nás svou definicí člověka uvádí přímo do dramatu svých překvapivě působivých myšlenek:
Lidské tělo není organism, je to jen orgán duchovního organismu,
kterému říkáme člověk.
Věčný řád vyvolává v člověku duchovní činnost, která obsahuje a
vyjadřuje pochopenou skutečnost. Rovina ducha je nejkonkrétnější ze
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všech. Podstata individuality na rovině ducha je v sebepřesažnosti, která
je sebeurčující. Jednota vesmíru jako celku není prostě jen jednota
systému a uspořádání, ale také jednota zaměření a vývojového pohybu.
Člověk je bodem setkání fysické přirozenosti a duchovní historie. Člověk je ve své konkrétní individualitě středem zkušeností, ve kterých
jsou immanentní zážitky věčného řádu. Říkáme-li, že lidské činy mají
ethický význam, myslíme tím na sebeurčující a gebedotvářející odpověď
na věčný řád a ne jen reakci na vlivy vnějšího prostředí. Vyvíjející se
charakter zúčastňuje se ve stále větším měřítku neměnnosti věcného řádu. Avšak v dotváření osobnosti tato účast na neměnnosti není statická.
Pohybuje se se stoupající svobodou k přesažnosti všech statických jevů. Je to činnost, směřující k čiré aktualitě. Věčný řád, svět věčných
idejí, je úzce spojen s konkrétní individualitou v lidském zážitku.
Kosmická řada jest proces, v němž není spočinutí. Člověk, poslední v
kosmické řadě, není hotovým produktem. Charakter se neustále vytváří
f dotváří, ať už stupeň harmonisace, kterého je dosaženo, je malý nebo
velký. Napětí mezi sebeurčujícím celkem a jeho funkčními částmi povždy zůstává. Rozum nezná spočinutí pokud nedosáhne pravdy. A přece ať je jakákoliv míra pravdy, které dosáhne, tato pravda má dvojí
charakter: na jedné straně zůstává vždy tajemství pravdy nekonečně
přesahující a nedostižné; a na druhé straně pravda jako nekonečný
ideál zůstává po celý ten čas s námi neskonale blízko. Je tedy pravda
nejen předmětem našeho hledání, ale též příčinou všeho snažení. Proto je rub a líc nedosažitelnosti: to, čeho nikdy nedosáhneme, je přesto
přese vše stále s námi. Dokonalost ethického vývoje nezávisí na rozsahu
lidského vědění či zkušenosti, nýbrž na celkové odpovědi na totální vizi
pravdy, která je člověku dána v každé jednotlivé fázi jeho růstu. Schopnost člověka přesáhnout sám sebe jest nejvyšším projevem principu individuality v organickém světě. A to je také nejvyšší analogie, kterou
můžeme nalézt ve své zkušenosti.
Křesťanský existencialistický filosof Berďajev vysvětluje entelechický
proces "prolamováním noumenálního světa do světa jevů".
U všech existencialistů je sebeuskutečnění nejvyšším principem, s
tím rozdílem, že tu není zásah čiré entelechiální formy: člověk sám sebe
utváří svobodnou volbou. A přece: neexistuje i tady ve vědomí člověka
ideální předobraz ?
Lidský život jeví se nám tedy jako úloha, Bohem člověku daná. Je
to úloha "splnit sám sebe".
Hudební příměr pomůže nám ještě blíže osvětlit pojen entelechie. Je
jím předznamenání, které je dáno, zatím co melodie, na tom určitém
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klíči závislá, má být vyplněna vlagtní tvůrčí myšlenkou.
PŘEDZNAMENÁNÍ
Notový klíč nám otevírá
stupnice bolestných chvil
v souzvucích setkání obestírá
Neznámem zastřený cíl

Království žalu moci pít
až do dna poháru!
Svou loutnu, kolébku i štít
smět ulít v požáru!

Život jde řadou početní
jen ke dvojtečce brány,
klíč otevírá cestu z ní
na všesvětove strany.

Však posledním svým akordem
svět celý prošlehá,
jím vniká v poraněnou zem,
jež nebi podléhá

Duše tvá z žalů setkaná
s tajemstvím hovoří,
je rozpiata jak membrána
přes propast k pohoří

Až plody hoře potají
z květenství na zemi
v korunách světla dozrají setkám se se všemi.

SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÝ VÝZNAM
V LITERATUŘE

IDEALIZACE

Často slyšíme podiv nad rozšířeným dnes nezájmem tisku o idealizované typy lidství, které byly častým zjevem v literatuře romantické.
Rovnoběžně s tím se množí kritické hlasy nad mnohostí líčení sociálně
pathologických případů. Leckdy slyšíme vysvětlení, že autorům této literatury jde o pokus ve smyslu léčení a nápravy sociálních nedostatků.
Nakladatelé však tvrdí, že obecenstvo, jmenovitě v US., má zájem jen
o zločin a sex. Je s podivem, jak mnoho publika přitahují filmy o zločinech, násilí a sexuálních pervesitách a jak málo je těch, kdo nalézají
zálibu v Disney-ho filmech z přírody, vesměs krásných a poučných.
Psychiatr Fredric Wertham věnoval podobné kritice "comics" a "horror
comics" knihu: "The Seduction of the Innocent". (Rinehart, New
York, 1954).
Byla snad senzacechtivost motivem Shakespearova Hamleta či Macbetha, nebo Zolových a Dostojevského děl, kde je leckdy nahromaděno
tolik stínu, že mnoho čtenářů pociťuje nevolnost a končí četbu po25

vzdechem: "dobře, že je to jen fantazie."? S poukazem na Hamleta chtěl odrazit kritiku přemíry vražednosti filmů a televize šef
"Federal Communication Commission" vlády Eisenhauerovy: "Když v
Hamletu je kde kdo pobit, je to umění; kdežto ve filmu a TV každé
zabití se hned kritizuje". Je to ovšem plitké "odůvodnění". Shakespeare
užívá postav světlých i temných na podkladě rozložité motivace (této v
US vůbec není), aby kontrasty zatřásl lidským svědomím ve prospěch
hodnot všelidských. Také Zolovy romány vesměs spějí za světlým vyřešením sociálních otázek, i Dostojevského úsilí vede zpravidla k očistné cestě v zápasu s dilematem dobra a zla.
Vlna literatury "temné" následovala po vlně literatury "světlé". Na
přelomu století byla literatura o "hodných Frýdolínech" prohlášena za
nereálnou, vyumělkovanou, přetvářkovou. Popsat život, jaký je, stalo se
módou. Zdá se, že "sladkosti" života harmonického, plného jasu a s
minimem stínů, se "přejedly", slýcháme, že té dobroty bylo tuze mnoho.
Najdou se vždy pisatelé, jdoucí za úspěchem, kteří snadno "přesladí"
nabízený nektar. Snad toto střídání zájmů a chutí, které hraje roli v
módě i v umění, způsobilo zmíněnou změnu.
Tu však jde o to, zdali literatura má být chápána jen jako výraz nálad a chutí. Ač umění mnoho závisí na subjektivitě autorů, přec jen se
zdá, že tu jde o jev mnohem většího společenského dosahu, než je náladovost individuí.
Proč Jirásek cítil potřebu vylíčit idealisovanou postavu faráře Havlovického? Proč Rais idealizoval prostředí "zapadlých vlastenců", kde
hlavní charaktery jsou ideálně vyhraněny. Proč Božena Němcová promítla do ideálna babičku, jako klidnou a moudrou ženu, "šťastnou to
ženu" i v očích "paní kněžny", a proč stejně idealizovala "pana učitele", jako muže citlivého k dětem, vždy s vřelým srdcem pro dětství, s
porozuměním a s úctyhodnou záměrností pro vedení k vyváženému a
dobrému charakteru pozdějších občánků? Proč Smetana idealisuje ženu v Mařence a proč se o totéž svou cestou pokouší Dvořák v Rusalce ?
Mnohý z těchto charakterů je nejen nakloněn k ideálně dobrému, ale
zpravidla každému je ponechán dobře vyvážený smysl pro realitu života, takže působí dojmem skutečných osobností jakoby dnešních, rozvinuvších se směrem k dobrosrdečnosti, k obětavosti, k altruismu.
Proč však Victor Hugo v Les Misérables vykreslil postavu biskupa,
Bienveinu, tak bezmocně obětavou, že to až působí dojmem nemožnosti?
Scéna s četníky, přivlékajícími Jeana Valjeana s ukradenými příbory
ve stříbře působí dojmem téměř nezemským. A přece, když to čteme,
dovede nás to poutat až k slzám, jmenovitě její pokračování, kdy obrá26

cený Jean Valjean klečí před residencí biskupovou příští noci v sebeobžalované introspekci. A když v dalším modeluje Jeana Valjeana jako
dobrodince, který nedovede odepřít pomoc, dávaje v šanc i sivou osobní
bezpečnost, a posléze všecky své nej lidštější city obětuje pro dobro
druhých, zdá se to být až skoro ukrutné, prožíváme-li spolu jeho sebetrýznící postoj tak důsledně dovedený až k sebezničení.
Promítnut na pozadí stínů: "přepovinnostněných Javertů, sobeckých
žebráků, vyděračných Thénardierů a lidsky necítící justice, kontrastuje
galejník Jean Valjean jako postava světlá, až oslnivě zářivá, atraktivní,
krásná svou velkomyslností záměrů, prostotou skromnosti a bezmezností
altruismu. To vše podmaňuje čtenáře nejen kouzlem imaginace a variací v konání dobra, ale zvláště svou etickou grandiósností, kde galejník,
odsouzený nesmyslnou justicí pro poměrně nepatrný přečin, kompensuje
svědomí své i společenské geometrickou řadou dobra, pro něž je oficiální autorita slepá. V nitru čtenáře však zaznívá hluboké ocenění lidskosti v její vystupňované ryzosti. Je to vpravdě aplikace novozákonního "Kázání na hoře".
Je tato aplikace možná a žádoucí? Tuto otázku si položil Bertrand
Russell v essayi: Why I Am Not a Christian (Simon and Schuster, New
York, 1957). Obvyklá russellovská logika argumentuje, že toto křesťanské učení je nepraktické, protože je nikdo nepraktikuje, ba ani
praktikovat nemůže. Na pohled zdá se být přesvědčivý jeho logický
realismus, že by bylo mnoho těch, kdo by zneužili takové lásky, ba i
zničili jejího nositele.
I kdybychom připustili, že se toto vše může stát, přece necítíme potřebu toto učení odvrhnout, cítíme, že je v něm vysoká bvť i nevažitelná hodnota, před kterou se sklonil i Gandhi, ač sám ke křesťanům se
nečítal. Je v tomto učení cosi krásného, poutavého, co přitahuje a budí
naděje, co posiluje, co ukazuje cestu — vzhůru.
Je to utopie, nad níž realisticky založený muž ohrne ret? I když i to
připustíme, nemění to nic na skutečnosti, že člověk spějící ke kulturním výšinám vždy se zaměstnával úsilím tvořilt systémy, jež dnes zoverne utopiemi. Platonova Nová Republika, Nový zákon, Augustinova
De Civitate Dei, Campanelův Sluneční Stát. Thomase Moruše Utopie,
Baconova Nova Atlantis, Komenského Via Lucis . . až po H. G. Welse je řada této vysoce ceněné tvorby, vyskytající se zas a zas.
Nač to vše? Chce se člověk šálit ve smyslu rčení: Mundus vult decipi
. . ? Je to jen přání otcem myšlenky - wishful thinking či daydreaming?
Či jsou to drahokamy, nad nimiž si vzdychneme: "Bože, jak by to bylo krásné!"?
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To vše má daleko hlubší kořeny, dosahující až ontologických základů
všehomíra. Je to nutkání člověka za vzestupem k vyšším úrovním života.
Týká se to především společenských vztahů, takového jejich usměrnění,
aby život byl dokonalejší, aby se dostal na vyšší úroveň a byl tak lépe
a přiléhavěji hoden člověka, jako Horno Sapiens. Ať už pisatelé utopií
či idealizací záměrně a vědomě tvořili své systémy za účelem vzestupu
sociálních forem, či nevědomě poslušní byli vnitřního neuvědomělého
nutkání, v každém případě jejich tvořivost je zaměřena k vyšším úrovním forem jednání - to jest je řízena principem ascendence, který vládne veškerým děním vesmírným. Ascendence k vyšším metám vědomého
dění, sociální organizace, etických ideálů, estetických kinetismů, kulturních a spirituálních hodnot, to je poslání člověka v tomto kosmu.
Princip ascendence byl činný v tvorbě atomů, molekul, buněk, specializovaných tkání, živých tvorů, společenských celků, a tato řada struktur, stoupajících svou složitostí výš a výše, je dokladem reality tohoto
principu v universu. Až k úrovni života spěl princip vpřed "slepě". Lidkým vědomím vchází do kosmické skutečnosti nový činitel, jehož odpovědností je vésti vzestup kosmického dění dále nad úroveň dnešních forem života a hodnot. Člověk má užiti "světlo" svého vědomí k najití
dalších stupňů vzestupu, jak jsme to vylíčili v The C osmic Order and
Our Mental Health (Interpress, London, 1963).
Lidská tvořivost stává se tak účastna na obecně kosmickém procesu
ascendence a tím vede člověka k tomu, aby se sám jednou stal kosmickům činitelem.
Imaginace umělců, zvláště literárních, je tu povolána k službě lidskosti, která jen v souzvuku s kosmickým řádem může pokračovat dále
k bezpečnějším úrovním potencializovaného lidství. Vise spisovatelů,
která odívá své výtvory v roucho konkrétních osob, je tu povolána ke
službě kosmickému principu, který hýbá agregačními pochody, evolucí,
dějinami, až po říši kulturně spirituálních hodnot. Idealizace umělců je
nástrojem, který ukazuje lidu možnosti vzestupu k lepší a vyšší formě
bytí, jednání i hodnocení. Má tedy literatura v idealizaci nesmírně účinný prostředek k úspěšnému zapůsobení na pokrok lidstva ve smyslu
trvalých hodnot, které směřují k vzestupu v hierarchii kosmických entit.
Vzestup vpřed a výše, jako úkol literátů byl také zdůrazněn F. X. Šalsou a Václavem Černým, dnes tak často citovanými pracovníky v oboru
literatury, ač u nich tento vzestup nebyl kosmicky odůvodněn.
V přítomné době je nám mnoho jasnější také proč je ten vzestup tak
nutný, proč jen on je tím pravým cílem duševního úsilí a kulturní tvorby. Není to jen intelektuálně vykonstruovaná meta pěkně znějící. Je
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prostě misí člověka, jako bytosti po vznešené nad pouhou živočišnost,
být v souzvuku s Kosmickým Řádem, jehož osou je princip ascendence.
A tak spisovatelé údobí romantického a i starší utopisté jaksi z neuvědomnělého nutkání kosmického dění snažili se o vzestupnou tendenci v
literatuře, jako pokyn či ukazatel cesty ostatnímu lidu. Tak si to představoval Platon o filosofech, jako jediných bytostech, jimž je dáno zříti
absolutno a budoucnost. Je tedy literatura a umění vůbec také součástí
kosmického dění, jehož principům podléhá jako vše ve vesmíru.
Když toto úsilí je zabrzděno nebo odvedeno v jiný směr, co je toho následkem? Odpověď čteme na 50. straně dra. Ladislava Radimského:
Rub a líc našeho národního programu (Křest. Akademie, Řím, 1959):
"přímo nás mrazí, jak hluboko lze sestoupit směrem dolů", když mluví
o stavu kultury za Oponou. Bohužel tak žalostný stav existuje i před
Oponou ve filmu, TV., comics a pod, kde sociální pathologie dominuje.
Jak pomoci? Náleží plné uznání Dru. Radimskému, že na pomoc myslí a
že hledí do budoucna, což je předním úkolem nás ve svobodném světě,
a co je tak velkou většinou "západníků" opomíjeno s nevšímavostí až
zarážející. S Šaldou a Černým hlásá Radimský, že spisovatel má být
"ukazovatelem budoucnosti", má ji "záměrně tvořit", má být "dobyvatelem budoucnosti", vydávajícím se za dobrodružstvím vidin tak, jak
se dříve vydávali pionýři za dobýváním nových krajů. Tu je nezměrné
pole působnosti. Ne tak j ako pouhá hra fantasie bavící se mátohami fantasmat, bizarností kombinací nemajících nic společného se skutečnostmi života. Tu jde o fantasii tvořící formy života, jež by bylo možno
uskutečnit. Pionýři nalézali v nových kontinentech tvořivé příležitosti k
novým formám institucí těch, s nimiž doma nebyli spokojeni. Nespokojenost a kriticism jsou velkým zdrojem podnětů pro tvořivé uplatnění
ducha. Je stejně napínavým "dobrodružstvím" konstruovat nové formy
budoucnosti, neboť otázky: jak to dopadne? podaří se to? bude to fungovat? - jsou tu stejně aktuální a napínavé, jako v oboru hospodářské,
technologické či politické tvorby.
Nejde ovšem o konstrukce náladové a náhodné. Odpovědné konstruování žádá si plánu. A tu opět Dru. Radimskému patří uznání za vytýčení cíle tvořivosti v "hierarchii hodnot". Ovšem ne hodnot ledajakých,
ale hodnot všelidských, trvalých. Tím isme opět na cestě ascendenční
ve smyslu Kosmického Řádu. Kdo se mu zpronevěří, ocitá se na zcestí.
Ve spojení s kulturně spirituálními hodnotami? je tolik nových otázek, problémů a námětů systematísačních i organisačních, jež přecházejí i v praktické pokusy, jako na příklad sjednocení Evropy, mezinárodní koooerace všeho druhu, pomoc jiným národům, sociální a hospo29

dářské plánování, regulace populace, modernizace ideologických systémů a pod. Zřejmě není tu nouze o náměty pro literární tvořivost. A tu
je na pováženou otázka Radimského (l.c.140) : "Není právě nezájem
básníků důvodem jejich stagnace?"
Je tuším dnes jasné, že honba za odlišnostmi vyjadřovací formy je
jen Flatus vocis, nejsou-li spisovatelé inspirování idealizační náplní ceny
všelidské. Idealizačnímiu úsilí naskytá se vděčné pole tvorby na každém
kroku dnešního přerodového údobí. Hledat a ukazovat cestu nových řešení je úkol vyžadující součinnost kulturně spirituálních pracovníků
všech odvětví lidské speciafeace. Je to čaSto i činnost bolestná, j ako každé pravé tvoření. Za to však je to činnost přinášející nejvyšší uspokojení, jehož člověk může dosáhnout účastí na tvorbě duchovních
hodnot.
Dnešní přebujelá tendence k líčení sociální patologie není realitě života na prospěch. Formy života se nezlepšují. Spíš pozorujeme soustavné zhoršování , které je stále připomínáno rostoucí kriminalitou a mravní neodpovědností. Jsou-li stinné stránky života oslavovány a zločinu se
dostává nebývalé publicity, budí to dojem v naivních myslích, že tyto
formy života jsou přijatelné a společensky schváleny.
Běžný člověk, často upřímně naivní, potřebuje vidět víc světlých vzorů, jako sociálně cenných forem jednání. Zvláště ten člověk, který nemá
kdy či možnosti hloubavého srovnávání, kritiky, hodnocení a výběru
forem, potřebuje vzorů povznášejících ho nad rmut denních starostí.
Idealizace podporuje naděje. A v nadějích je síla duševní i tělesná,
jak doznávají současní kliničtí psychologové a psychiatři. (Frank, Jerom D.: Persuasion and Healing, John Hopkins Un. Press, Baltimore,
1961.) Ač "zapadlí vlastenci" žili spíš nuzně, duševně žili hodnotněji
než mnohý dnešní bohatec, neboť žili tvořivě, síleni nadějemi prýštícími z ideálů. Protože Rais čerpal látku pro tuto idealizaci z pamětí
horského písmáka, je to idealizace životná, podložená skutečnostmi a
tím důvěryhodná.
Na Jevtušenkově autobiografii je makavě patrno, jak naděje v uvolnění kulturní a politické po smrti Stalinově podnítily tvořivý elán básníka k úsilí o všelidské snahy vzestupné. Když tyto naděje byly mu vzaty, patrně Chruščevovým pohrožením uzávěrem v azvlu pro duševní
choré, elán ustal, básník mlčí.
Idealizace vyžaduje svobodu, jako veškerá tvorba. Leč za každých
okolností má hodnotnější působnost na lidstvo, než vyzvědání společenských stínů, neboť podhěcuje obrazivost ve směn; ascendentním a tím
podporuje realizaci vzestupu k více vyhovujícím formám jednání a
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organizace, jež spějí až i k zabezpečení života v Kosmu.
Jak poslední zkušenosti z letu v prostoru ukazují, číhá na člověka v
Kosmu mnoho nepřátelských sil. Jen výše organizované úsilí bude s
to je zdolat.
Nabude-li v činnosti literátů idealisaee takového postavení, jaké ji náleží jejími sociálně psychickými účinky, může se literatura připojit k
vůdčím silám kosmického vzestupu, rubá dajícího lidstvo k zvýšené potencialisaci tvořivého úsilí, neboť jen tím se může člověk stát kosmickým činitelem, který by mohl zabezp ečit bytí života proti náhodným
silám, často destruktivním, a pomoci mu k větší nezávislosti na nich.
Příležitosti k tomu i sou tu nesčetné. Záleží na literátech, užíji-li jich
k dobru lidstva. Tím mohou literatura i uměni nabýt kosmické dimense. Jako součást kosmického dění jsou k tomu povolány. Budou mít
spisovatelé otevřené oči, jak Neruda již k tomu spěl?

1866

Miloš Šebor

Století
Kámen obrostlý lišejníkem při silnici z Náchoda do Kladska hlásá i
dnes, že výstřel z pruské jehlovky tu zkosil zapomenutý život vojína
Součka, který padl jako první v nejkratší a nejkrvavější válce minulého století.
Z mapy dávno vymizeli vítěz i poražený a není tedy, kdo by měl dnes
co oslavavat nebo oplakávat. Sté jubileum velké údálosti ovšem neprojde
bez vzpomínek v kraji, který je poznamenán tolika kříži. Zprávy z domova to aspoň naznačují; to však bude retrospektiva usměrněná úřední
ideologií a závěry budou historicky pochybené.
Ještě za našich studentských let bylo plno pamětníků, ba přímých
účastníků oné episody. Kdekdo ze starých lidí v kraji znal sled pruskorakouské války, který §e vázal k měkkému obrazu severovýchodních
Čech. Hodnotila se přemíra osobní statečnosti a důvěra ve vojenskou
tradici na straně rakouské; na straně pruské převaha zbraní, rychlost
pohybu a jednota velení. Žily vzpomínky na řadu bitev, u Trutnova, Jičína, Svijan, a nápor na Branku; na boj na Dobeníně, na srážku na trati u stanice českoskalické. Nejvíce vzpomínek bylo ovšem na ohnisko
celého tažení, na nesmírné utkání v prostoru irezi Benátkami, Probluzí,
Máslo jedy a Sadovou za deštivého úterka, 3. července 1866, jež vešlo do
čítanek, učebnic a světových dějin pod jménem bitvy u Hradce Králové.
Byla to srážka vymykající se každému srovnávacímu pokusu, neboť po31

čet nasazených jednotek, zbraní, raněných a padlých přesahoval vše,
co účastníkům mohlo být tenkrát známo, byt' í jen z vyprávění.
Dlouho se držel í živý kaleidoskop postav. Jejich výpočet by vyplnil
stránky: tak vrchní velitel spojených vojsk rakousko-saských, polní sbormistr Ludvík rytíř Benedek a jeho neposlušní podvůdci, Clam-Gallas,
Fragner, Hennickstein a Krismanič; od nich se odrážel polní podmaršál Gablenz, vítěz u Trutnova a mistr operací malého rozsahu. Pak
žily vzpomínkové záběry, na hlavní stan Benedekův v hostinci U města
Prahy na Pražském předměstí hradeckém, na historickou poradu velitelů v předvečer velké bitvy, a na pokus vrchního velitele, hrdiny, zmocnit se ztraceného postavení na Chlumu útokem za vlastního velení. "Sám
Benedek vida, že vše je ztraceno, vrhl se v déšť kulí nej hustší, ale nenalezl toho, co hledal, čestné smrti na bojišti, na němž bez viny vlastní
poražen byl" - napsal zapomenutý dějepisec slohem své doby.
Byli pamětníci, kteří zahlédli pruskou trojici, krále Viléma, kancléře
Bismarcka a šéfa hlavního štábu Moltkeho. Vyprávělo se o stísněné náladě v okolí pruského krále dopoledne 3. července u Sadové, když Rakušané tísnili nepřítele a kdy Bismark, nechtěje přežít zmar svého díla,
si chystal revolver; jak mlčenlivý Moltke klidně kouřil doutník, nedávaje znát své napjetí, dokud se neozval rachot pruských jehlovek v zádech samého rakouského středu. To bylo ve chvíli, kdy pruský korunní
princ, po tom, co se svým sborem a bez ztrát prošel kolem zdí josefovské
pevnosti, přitrhl na bojiště, když ho bylo nejvíce zapotřebí.
A tisíce podrobností, lidem bližších než generalita a veličenstva. Vzpomínky na rakouské bílé blůzy, denně čištěné a přepírané; na červené
kalhoty dragounů a kohoutí péra myslivecká. Pamětníci se shodovali v
tom, že se naši myslivci za celého tažení vyznamenali nejvíce. Legendami byl opředen šestý prapor, který padl do jednoho u Náchoda, oplakáván verši Vrchlického na dobenínském pomníku. Kdekdo znal ještě
za našich mladších let písničky, plné stesku, o hašeném vápně, ano,
kterého se Vám. vojíni věrní, dostalo za odměnu, když Vás po stovkách pohřbívali v jamách, každé na sto sáhů.
Historicky zajímavější byly vzpomínky na protiněmecké chování českého obyvatelstva. Rakušané byli "naši," ať mluvili jakoukoli řeč staré monarchie. Prus, vetřelec, byl nepřítel. Děj episci doby mluvili o vzácném zievu česko-rakouského patriotismu, aktivního a dobře míněného.
České obce nabízely utvoření dobrovolnických sborů proti Prusům a
k obraně bvlo ochotno i Sokolstvo: rakouská vláda, nedůvěřivá a krátkozraká. toho však nedovedla vvužít.
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Ale to vie vyjadřuje citovou stránku, pro historický komentář méně
podstatnou. Kritický pohled nazpět se neobejde bez trojího: předně, bez
chronologie dějinných událostí; za druhé, bez vylíčení, kterak dějinná
událost zapadla do rámce své doby a jak na ni reagovali tehdejší lidé;
za třetí, bez zhodnocení minulosti ve vztahu k dnešní době.
Český dějepis nám dluží mnoho. Co bylo až dosud napsáno o roce
šestašedesátém je roztroušeno v esejích, skizzách, disertacích, vojenských studiích, krajových vzpomínkách a v nevědecké próze podložené
historicky. Jsou to Nerudovy fejetony o roce 1866, Arbesovo romanetto
Newtonův mozek a román Vácslava Vlčka Zlato v ohni; a ovšem kapitoly všeobecného dějepisu jednající o válce prusko-rakouské. Z poslední doby je tu knížka Vladimíra Neffa, Sňatky z rozumu, vyšlá v Praze,
líčící nejen válku, ale i společenské prostředí v letech šedesátých. Čeho
však postrádáme, je systematické a samostatné vylíčení událostí z roku
1866, jejich příčin, doby a vztahů politických, vojenských a sooiálněhospodářských. Co toho jen bylo napsáno o občanské válce americké
z téže doby! Mnoho vzpomínek, pravda, zmizelo; jsou tu však nepřeberné prameny archivní ve všech evropských státech, ba i v Americe, a
dosud neznámé prameny soukromé. Odstup jednoho století má pro historika hodnotu positivní: umožňuje mu zhodnotit věci kritičtěji než píšeli o tom, co se stalo před pouhým desetiletím. A v našem případě ho tento odstup může vést k závěru, že episoda let šestašedesátých je jedna z
prapríčin našich vlastních osudů.
Chronologie
Kausální rozbor situace v r. 1866 by vedl do vzdálené éry Vídeňského
kongresu, kdy se formovala Evropa na celé století a kdy zůstal nevyřešen základní problém, sjednocení Německa. Ale to by zabralo mnoho
místa; prusko -rakouskou válku přímo předcházely dvě velevýznamné
události, spojené rivalitou zemi oběma státy. První z nich byla die
Olmůtzer Ohrfeige, smlouva mezi tehdy silným Rakouskem a královstvím pruským, jež bylo v evropském koncertu osamoceno. V listopadu
1850 se totiž Prusko zavázalo, že opustí Erfurtskou Unii, velký to pokus o sjednocení Německa, proti němuž se stavělo Rakousko. Kromě
toho si Rakousko vynutilo znovuotevření parlamentu Německé konfederace ve Frankfurtu a Prusko přislíbilo, že se připojí ke Konfederaci,
uznávajíc tak rakouskou supremacii.
Pruských pokusů dostat se z rakouského poručnictví bylo mnoho.
Nej silnějším z nich byla válka v Itálii, kdy Prusko otevřeně stranilo
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Piemontu a přispělo tak k rakouské porážce u Solferina. Tehdy se po
prvé ukázalo, že rakouské vedení v Německu se opírá o minulou prestyž a nikoli o skutečnou moc.
Druhou věcí byl Šlesvig-Holštýn, dvě vévodství spojená v personální
unii s Dánskem of 15. století. Šlesvig, sousedící s Dánskem, byl zčásti
dánský, kdežto Holštýn, na straně jižní, měl obyvatelstvo zcela německé a byl od r. 1815 členem Konfederace. Přes tyto rozdíly obě provincie
stály na zásadě vzájemné jednoty. Se změnou na dánském trůně r. 1863
došlo k pokusu úplné anexe Šlesvigu Dánskem; Německá konfederace
však postavila svého kandidáta pro jednotnou vládu nad oběma provinciemi, jakéhosi vévodu z AuguStenibuťku. Když Dánsko odporovalo,
vojska konfederace obsadila Holštýn a krátce nato, počátkem r. 1864,
spojená vojska prusko-rakouská Vtrhla do Šlesvigu. Vítězství bylo laciné
a po pádu pevnosti Fredericie Dánsko vzdalo obě provincie Prusku a
Rakousko. Z toho vzešlo semeno nesváru mezi vítězi. Rakousko naléhalo,
aby Šlesvig-Holštýn byl odevzdán vévodovi z Augustenburgu, jak původně zamýšleno; Bismark chtěl však mít celou kořist pro Prusko. Rakousko, ochotné k jednání, žádalo kompensaoi, a to nikoli nespravedlivou, ba z českého hlediska sympatickou, totiž navrácení části Slezka,
ale to se nepodařilo; Gastýnskou dohodou z r. 1865 byla Prusku svěřena správa Šlesvigu a Rakousku správa Holštýna, při čemž další osud
obou provincií měl být určen oběma mocnostmi společně. A tak se vlastně nevyřešilo nic. Rakousko podporovalo i nadále vévodu z Augustenburgu, kdežto Prusko se zařizovalo ve Šlesvigu jako doma. Bismarck
pak začal pomýšlet na válku s Rakouskem, zajistil se neutralitou Francie
a sjednal alianci s Itálií, k čemuž Napoleon III. dal rád své požehnání.
Bismarckovi zbývalo najít casus belli. Přišel s návrhem na svolání
celoříšského parlamentu na podkladě všeobecného hlasování, a nakonec
na vyloučení Rakouska z Konfederace. To se rovnalo vypovězení nepřátelství. Situaci zhoršilo Rakousko samo, kdvž začalo jednat přímo
se stavy v Holštýnu o budoucnosti této provincie. Bismarck to prohlásil za porušení Gastýnské dohody a dal obsadit Holštýn. Franfurtský
parlament odhlasoval použití federálních vojsk proti Prusku, a to obsadilo severo-německé státy, jež byly při Rakousku. A tak válka v r.
1866 bvla nejen konfliktem prusko-rakouským, ale i utkáním Pruska s
většinou ostatního Německa.
Další postup událostí je u nás známý mnohetn ióne. Dne 15. června
císař František Josef I. vypověděl Prusku válku. Jeho naděje na vítězství nebvlv neoprávněné, neboť velká většina německých států byla s
ním. Přesila Rakouska však byla paralyzována spojenectvím Pruska s
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Itálií a jinak tím, že spojenci Rakouska bojovali proti Prusům ojediněle. Jediné Sasko vyklidilo ihned svou zemi a ustoupilo se svou armádou
do Čech.
Realistický odhad situace, jak se zdá, měl vrchní velitel rakouský, rytíř Benedek. I když byl dávno rehabilitován dějinami, věru že by zasluhoval, aby se jeho vojensko-diplomatický profil zhodnotil lépe s použitím nových pramenů.
Dopustil se však velké chyby, a tou byl nedostatek soustředěnosti.
Rakušané a Sašové byli rozloženi po celé délce hranic, od Krakova až k
Děčínu, a rytíř Benedek očekával hlavní útok z Kladska, kde Prusové
okázale soustřeďovali síly. To však bylo jen na oklamání. Kromě armády kladské, které velel korunní princ, vypravilo Prusko v tichosti dvě
jiné armády, lužickou pod princem Bedřichem Karlem a labskou za velení generála Hervatha.
Spojení armády lužické s labskou byla věc veledůležitá a došlo k ní,
když neschopností generála jízdy Glam-Gallasa byla rakouská vojska
poražena u Hodkovic, Svijan, Kuřích Vod a hradu Kosti, který tenkrát
naposledy sloužil válečnému cíli. Zbytek Clam-Gallasových vojsk byl
potřen u Jičína dne 29. června. Mezitím pruský korunní princ pronikl
hluboko do Čech Náchodskou brankou a spojil se v bitvě u Hradce
Králové s oběma armádami, jež v té chvíli bojovaly s Rakušany s nevalným úspěchem.
Rakousko bylo poraženo, nikoli však rozdrceno, azůstalo i nadále
velmocí. Zachovalo si bojesohopnost, zejména, když byla vybudována
nová obranná čára na Dunaji. Také vítězství u Custozzv a u Visu na jihu
ukázalo, že Rakousko je stále silný partner. Bismarck však usiloval o
mír, neboť Napoleon III. zaručil Rakousku integritu severních hranic,
a Prusko počítalo již s další válkou, totiž s Francií. Říkalo se, že musil
tenkrát krotit svého krále; Vilém I. si přál ukončit válku nejen triumfálním vstupem do Vídně, ale i anexí Čech. S toho ovšem sešlo a ratifikací míra v Praze dne 23. srpna byl ukončen válečný stav.
Očima doby: Pax Metternich
Vmvslíme-li se dnes do postavení našich předků před vypuknutím
prusko-rakouského nepřátleství, jejich nadšení pro válku bylo jistě pramalé. Musily tu být obavy nejen z porážky Pruskem, ale i z rakouského
vítězství, jež bylo s to povýšit dunajskou monarchii na jedinou a vedoucí německou velmoc. Tím by bylo Rakousko ztratilo svůj kosmopolitní nátěr, který byl, přiznejme, jeho předností. To dobře řekl hrabě
Esterházy: "Čert aby vzal tuto válku; ať ji vyhrajeme či ztratíme, co
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z nás zůstane, nebude staré Rakousko." Ale komu není rady, tornu není
pomoci; a tak lidem zbývala jakási naděje, že porážka uspíší vnitřní
přebudování, i když toto postupovalo od říjnového diplomu svou cestou,
bez války. Pruské vítězství pak v sobě skrývalo nebezpečí, že bude
roztržena celistvost České koruny a že český národ prostě vezme za své
jako pruská provincie. Prorakouský patriotismus, o němž už byla
zmínka, se vyvinul až když bylo zřejmé, že bez zbraní v ruce nelze
věci řešit.
Rychlost, s jakou zrály události z jara r. 1866, patrně vyloučila velké
kombinace v myslích našich předků. Vyrůstali v duchu své doby, v duchu společenského, i když ne vždy vojenského míru, který byl založen
o padesát let dříve na Vídeňském kongresu.
Neříká se dnes nesprávně v dějepisných učebnicích, že tradiční hledisko na léta 1814-15 je třeba zrevidovat. Vídeňský kongres, i s celou
svou reakcí, vytvořil mapu Evropy na celé století a střední Evropa byla
ušetřena válek. Pax Metternich je to pravé devatenácté století: nikoli
léta 1800-99, ale spíše 1815-1914. V celku to byla pro naše předky
mírová doba, kdy všechny mezinárodní konflikty byly ve vztahu k Rakousku věci marginální a kdy bouře v létech 1848-49 se jevily jako
vnitřní věc Rakouska.
A tu rok 1866 v prostém vyjádření byl rušitel, nebývalá událost, mezinárodní srážka na naší půdě; rozhodovalo se o osudu Evropy u nás
a podobné situaci nebylo pamětníka.
Geopolitické poučení?
Celkové zhodnocení roku 1866 ve vztahu k přítomnosti se ovšem
zdaleka Ty myká krátké studii; lze však říci několiv slov o specifické
stránce tohoto vztahu.
Mám na mysli hledisko geopolitické. Rakousko, či Rakousko-Uhersko,
opřené o dunajskou pánev, o okrajová pohoří a o čtverec Čech, bylo přirozený zeměpisný útvar a plnilo v Evropě minulých let ostře vymezenou
politicko-geografickou funkci, totiž obranu proti otomanskérnu nebezpečí a později proti ruské supremacii. To byl po mnohá staletí činitel
silnější než prvky odstředivé, které v Rakousku vyrůstaly v mosaice
nespokojených národů.
Nesnáz Rakouska však spočívala v tom, že bylo součástí jak západu
tak východu - avšak mnohem víc součástí východu, kdežto Německo v
severněj ší poloze patřilo víc k západu než k východu. Oslabení či rozbití Rakouska musilo tedy snížit bezpečnost dunajského prostoru vůči vv36

chodu a též proto, že prostor se stal méně odolným proti nebezpečí německo-pruského nacionalismu.
Jde tu také o dynamismus dvou odlišných a střídajících se státních
soustav, jednak národní soustavy, jednak federální. Devatenácté století,
jehož hlavními událostmi jsou sjednocení Německa a Itálie na základě
národním, bylo veskrze živeno nacionalismem, který přežil i prvou světovou válku. Dodejme naneštěstí. Teprve po druhé světové válce se
Evropa vrátila k staré myšlence federalismu, i když zeměpisné vymezení federativních útvarů je dosud problematické. Příklad nám blízký jsou
úvahy o federaci československo-polsko-maďarské, protii které, geopoIiticky, je jediná námitka, totiž neúčast dnešního Rakouska, jež je stále v klíčovém postavení v dunajské pánvi.
A ť je kritika staré monarchie jakákoli, nelze popřít, že Rakousko v
roce 1866 nebojovalo za myšlenku nacionalismu, která nakonec nabyla
převahy, a co víc, která nakonec vedla k oběma světovým válkám. A tak
kdo ví, zda vítězství Rakouska nad Pruskem ve spojení s federalisací dunajského prostoru a českých zemí by nebylo přivedlo střední Evropu
tam, kde si ji přejeme mít, totiž k pokojné spolupráci národů žijících
v tomtéž zeměpisném prostředí. Federalizace Rakouska se nezdá nepravděpodobná, uvážíme-li maďarské aspirace a explosi obyvatelstva v slovanských částech bývalé monarchie.
Od této otázky - opakujme, otázky - není daleko v závěru, že to nebylo Rakousko, Františkovo Josefovo, kdo vytvořil podmínky, za nichž
později došlo k dvojí tragedii Československa, jeho národů a jeho
menšin.

PROMĚNY I ZDE
(Poznámky k česko-německému poměru.)
Karel Lisický
Již v březnu 1950 v slavnostním projevu v Londýně na společné emigrantské oslavě stoletého výročí narození T. G. Masaryka řekl jsem s
poukazem na Masarykovo varování, že státy se udržují těmi ideály, z
nichž se zrodily, to,co následuje:
"Z jakéhože ideálu se zrodil československý stát? Dostali jsme svůj
stát, poněvadž Masaryk prokázal, že jej zasluhujeme, že je to požadavek spravedlivý. Pro udržení státu, pro jeho budoucnost, byli jsme právi
své povinnosti spravedlnost nejen pro sebe brát, ale i jiným dávat? Měli
jsme na paměti Masarykovo: "Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme
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ho používat; avšak proti násilí budeme se hájiti třeba i železem"? Inspirováni a povzbuzováni totalitním postojem svého východního spojence a "oficielního" osvoboditele, nepodlehli jsme pokušení vyrovnat se
s nacismem nacistickými methodami? Chtěli jsme pošetile věřit, že
vysídlením Němců šmahem a odebráním jejich majetku - (aby nebylo
nedorozumění: nemluvím o spravedlivém potrestání a vyhnání nacistických provinilců - to je zajisté věc nesporná a mravná) - vyřešíme svůj
odvěký problém jednou provždy. Ale změnila se tím i naše geografická
poloha? A můžeme vystěhovat Německou říši ze svého sousedství nebo
likvidovat německý národ a jeho žádnou porážkou nevyhladitelné klíčové postavení v Evropě? Jak je tomu nedlouho, co Němci byli teprve až
vrcholným vypětím sil Východu a Západu zcela rozdrceni, a hle, jak
jdou zase nahoru, kde jsou už zase dnes! A kde jsme my?
"Každý to uzná, že násilím nedodělali bychom se ničeho dobrého. Je
nás pět milionů, obklíčených nepřáteli odevšad; kdyby nás bylo padesát milionů, a to svorných, nesměl bych ovšem tak mluviti" - varoval
na sklonku svého života Palacký. Myslili jsme, že si můžeme dovolit násilí, když svých 10 milionů nastavíme 180 miliony totalitních prý osvoboditelů z Východu, a spustili jsme se z cesty, kterou nás vedl a kterou
nám odkazoval Masaryk.
Ne nemyslivé provinciální politické baráčnictví, ale Masarykovský
neustrnující světový rozhled a Masarykovská statečnost - to jest, čeho
potřebujeme. Nebát se říkat věci nepříjemné, nebát se být nepopulárním,
nebát se mluvit tvrdou pravdu, byť sebe více pocuchala netýkavkové
předivo utkvělých politických představ a předsudků. Následujme Masaryka - masarykovsky."
Tak jsem viděl a tak jsem mluvil již před patnácti lety. Usvědčil mne
vývoj oněch patnácti let z nesprávného vidění? Arci jako bych už slyšel rozhorlené: k čemu omílat dávno už odbyté věci, vždyť otázka německého odsunu byla upravena postupinskou konferencí vrcholové velmocenské Trojky v létě 1945 a pro nás je případ definitivně vyřízen
a neexistuje.
Pokládám za pochybené aprioristicky záporné stanovisko, spoléhající na zkamenělou nezměnitelnost zařízení postupirnské konference
před dvaceti lety. Doporučuji každému, abv si za několik měďáků opatřil oficielní text usnesení postupimské konference a porovnal jej s nynější skuteností; bude to velmi doporučitelné cvičení v politickém realismu. Jako ve všem iiném, i v mezinárodních vztazích a v mezinárodním politickém myšlení uplatnily se hluboké proměny od léta 1945. kdy
vrcholná Trojka rozhodujících velmocí ve vítězném opojení ještě spo38

léčně nadekretovala nové uspořádání na konferenci v Postupkni. Co z
toho, co velmoci ve svůj vlastní prospěch tehdy Německu uložily, zůstalo ještě dnes v platnosti? V kolika podstatných věcech mezinárodní vývoj si vynutil pravý opak toho, v čem mělo být Německo "na trvalo"
sešněrováno! Jestliže tedy ani to, co tvořilo stěžejní složky postupimských usnesení a týkalo se bezprostředně vlastních zájmů rozhodujících
velmocí, neobstálo před revidujícím náporem vývojových proměn, jak
je možno se domnívat, že právě druhotné opatření, týkající se malých,
kteří při zápolení obrů se jenom vezou, zůstane nedotčeno, protože bylo zaznamenáno v jednom paragrafu postupimských usnesení? Odbývat
varovná upozornění, že je záhodno mít na mysli a konstruktivně se připravovat na mezinárodní nastolení revise našeho poválečného extremistického naložení s československými Němci, stereotypním odkazováním na "definitivní" vyřízení této otázky postupimským usnesením velmocí, mi připomíná počítání budhistických mnichů, mechanicky točících své modlící mlýnky: i ti mnichové patrně věří, že jejich bezduchá
modlitba prorazí budhistická nebesa.
Ano, kdybychom byli pány svého státního osudu - ono citované Palackého: Kdyby nás bylo padesát milionův, a to svorných", - zásadní
odpírání a integrální trvání na optimálním stavu, který byl plodem krajního uspořádání v proměnlivé mezinárodní konstelaci, by bylo myslitelné jako taktický postoj mocenské politiky - "mocenský", připomínám, je
přídavné jméno z podstatného jména "moc". Ale že by naše budoucnost závisela jen od našeho přání a byla prosaditelná našimi vlastními
prosředky, neodváží se patrně tvrdit ani nejtvrdošíjnější ilusionista.
Musíme tedy brát v podstatný počet také svět mino a v přední straně
okolo nás.
Bylo by pošetilé si namlouvat, že lze sporný problém sprovodit ze
světa kategorickým prohlášením a nekompromisním stanoviskem jedné
strany. Mohu tisíckrát světu prohlašovat, že problém jíž neexistuje: bez
souhlasu protivné strany přes to zůstává otevřený. A žádná otázka není
obecně pokládána za vyřízenou, protože jedna strana, která právě je
favorisována přítomným obrazcem proměnlivého mezinárodního kaleidoskopu, ji za vyřízenou prohlašuje.
Přeloženo z laciných všeobecností do konkrétní přízemní mluvy: o
tom. že nám záleží a musíme stát o přátelské sousedské soužití s demokratickým Německem, nenajde se patrně mezi námi odpůrčího mínění.
Toto Německo je dnes znovu obecně uznanou evropskou velmocí, jedním z předních spojenců Atlantického Paktu, evropsko-amerického protikomunistického obranného společenství. O jeho příklon ke své mocen39

ské kombinaci stojí i Sovětský Svaz. Události po dvou světových vílkách, v nichž Německo bylo na konec vojensky na hlavu poraženo, prokázaly, že není pro protiněmeckou koalici únosmo uložit Německu diktovaný mír a což je ještě důležitější, přidržet je potom k jeho zachovávání. Není tudíž dnes myslitelno, že by konečná mírová úprava středoevropských problémů mohla být namířena jednostranně proti Německu a bez jeho vlivné spoluúčasti. Nikoliv už diktát, nýbrž vyjednávání a dohodování a jeho výsledek kompromisní řešení. Kompromis
ovšem znamená ústupky s jedné i druhé strany. Kdo z malých přidružených mocností by ustrnul na integrálním záporném stanovisku, které
nad to nemá vůbec v moci vlastními prostředky prosazovat, vyvolal by,
že ostatní se budou dohadovat přes jeho hlavu a na jeho účet. Nechtěl
bych, abychom se octli v takových koncích.
Nepokládám za přednost, jestliže své problémy a bolesti vidíme a posuzujeme po výtce jen ze svého zorného koutu. Chybí nám na představivosti, ne-li na dobré vůli, vmýšlet se i v postavení protivníka, vidět a
prociť ovat věci také z jeho strany. Bylo nám přirozeno a samozřejmo,
že i v nejtemnějších svých dnech nechtěl malý český národ souhlasit
s poníženým postavením, do něhož byl zatlačen důsledky porážky na
Bílé Hoře. Můžeme se divit, když velký německý národ není ochoten se
smířit s ponižujícím naložením, kterého se dostalo milionům jeho členů
od malého sousedního národa? Otázka německého revisionismu, to jest
úsilí opravit mírovými prostředky mezinárodního vyjednávání stav, přivoděný válečnou silou, nestane se nám tímto srovnáním nijak stravitelnější, ale jistě lidsky pochopitelnější.
Co z toho všeho prakticky vyvozuji po dvaceti myšlenkově jako politicky převratných letech od skončení bojů druhé světové války? Že je to
pro nás životně nebezpečno ustrnout ve válkou vyhrocených krajních
resentimentech a že je třeba se propracovávat od sebe důvodnějších
emocionálních vlivů k rozumovému nazírání a postoji. Zprávy z domova
vesměs souhlasí v tom, že protiněmecké záští vyvanulo z národa a lidé
doma posuzují poměr k velkému sousedu, který je - ať se nám to líbí
nebo ne - naší spojkou k Západu, objektivně s chladným rozumem. Je i
na nás venku nezůstávat pozadu. Strašení s "dědičným nepřítelem" neobstojí ve světle obecných proměn. Po jak mnoho dlouhých století byli
si Francouzi s Angličany urputnými "dědičnými nepřáteli", až se v
prvních letech tohoto století sešli v "Entante Cordiale" a stali se ne-li
"dědičnými přáteli", tož jistě dědičnými spojenci. A jaké bylo až do
naší doby neořáteleství franeouzsko-německé a jak se proměnil franik v noměr dnes! Není potřeba - a nikdo to po nás nežádá-.
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abychom se s dnešními Němoi objímali, - je třeba, abychom k sobě
našli kladný, rozumově vyvážený poměr.
Pro mne to konkrétně znamená, že jsem-li pozván nějakou sudetoněmeckou organisací, která sdružuje rozumné, konstruktivní sudetoněmecké elementy, neodmítám jít jim otevřeně vyložit, jak se dívám na
naši minulost a událostmi determinovat možnosti a nemožnosti v budoucnosti. Upozorňuji zde v pivní řadě na vědeckou instituci "Collegium Carolinum: Forschungsstelle fuer die Boemiisohen Laender" v
Mnichově. Collegium je vydržováno společně bonnskou federální vládou a bavorským státem a jeho úkolem je objektivní studium dějin českých zemí a obyvatelstva a jejich přítomného sociálního právního, kulturního a hospodářského vývoje. Konstruktivní zkušenosti z přednáškových zasedání Collegia a jeho publikační činnost by samy o sobě zasloužily zvláštní zprávu.
Nebo taková "Ackermanm Gemeinde", sdružující sudetoněmecké křes'anské socialisty na polonáboženském, polo kulturně-politickém základě. Pozvali mne minulého léta na svůj sjezd v Řeznu, abych se jako
Čech ú často i 1 na p odiové diskusi pětičlenného debatního teamu před
více než 700 sjezdových účastníků o poměru česko-německém a německé východní politice. Vyslechli mé vývody s velkou a sympatickou pozorností, třebas neuslyšeli líbivé věci. Pro mne přinesl sjezd nečekaný
dojem. Jeviště, na kterém se sjezdová vystoupení odbývala, bylo kromě
květin okrášleno na zadní stěně vymalovanými dvěma tradičními postavami v nadpřirozené velikosti: sv. Václav a sv. Jan Nepomucký. A
svatováclavská hymna (v německém překladu) byla s jinými kostelními
písněmi zpívána pěveckým sborem Ackermann Gemeinde. Nemluvte
o triku na vytírání očí a uší důvěřivých hostí. Věřící s památkou svatých nefixlují. Němečtí katolíci z českých zemí hlásili se k svým svatým.
Bílé prapory diecezních organisací jejich mládeže zdobily dva znaky:
český lev a moravská orlice. A solovo Sudetenland zmizelo ze sjezdového slovníku.
Jsem dalek nekriticky přeceňovat, ale bylo by na škodu přecházet
s nesympatickou nevšímavostí přes tyto zjevy. Nelze nerealisticky sevšedňovat a brát tento vývoj za převládající. Jsou jiné organisaění útvary sudetských Němců, které se ještě nevymanily ze snů o obnově Sudetenlandu a stále ještě se pokoušejí galvanisovat mrtvolu mnichovské Dohody Čtyř z 1938. S takovými ovšem není žádného podkladu k jakýmkoliv konstruktivním výměnám názorů. Takoví jsou jako Bourboni, kteří "ničemu se nenaučili a nic nezapomněli." Ale jsou takoví "Bourboni"
jen mezi sudetskými Němci? V každém případě mé vývody se neobra41

cejí k "Bourbonům" ať s té či oné strany.
Je toho ještě tolik, co mám na mysli a na co bych pokládal za závažné
upouitat pozornost čtenářů Proměn. Ale je nutno s uznáním respektovat
omezený prostor pohostinného listu. Jestliže mé řádky přesvědčí o žádoucnosti všímat si positivně i tohotu koutu odbývajících se proměn a
přispěj í-li ke konstruktivní výměně názoru v našem vlastním okruhu
jako i mezi českými uprchlíky a sudetoněmeckými vyhnanci z českých
zemí, budu odměněn vědomím, že se nesnažím nadarmo.
Leden 1966.

PROBLÉMY A PERSPEKTIVY NAŠEHO
ŽIVOTA V ZAHRANIČÍ
VojtěchN.Duben
Mám před sebou útlou knížku básní s několika kopretinami a máky
na obálce, knížku se symbolickým nadpisem Pozdní žeň:
Postel je široká a bílá je a čistá,
tělo je jediné a bída volá z něho,
že je to schránka na smrt nemocného ..."
Tak zní začátek poslední básně autora Pozdní žně z roku 1953 a cituji
tyto verše úvodem, protože osud tohoto básníka krajanského Clevelandu, Rudolfa Slívy, který krátce po vytištění knížky zemřel na nezhojitelnou nemoc, je jakoby symbolem celého našeho krajanského a ostatně i exulantského života, nepostaráme-li se včas o nápravu. Slíva věděl,
že umírá, když psal své básně. Se svou smrtí počítal. My též víme, že
národně a kulturně odumíráme, avšak na rozdíl od básníka počítáme
stále s nějakým zázrakem. Proto se nesnažíme svcu nemoc léčit, ačkoliv
naději na přežití máme.
Náš krajanský a exulantský život - a hlavně náš tisk i místní krajanský rozhlas - ie nemocný. Stárne a umírá rychleji, než to předpisují -zákony přírody, a ony se proti tomu nestavíme tak, jak bychom měli
a mohli.
*

Český a slovenský rozhlas na amerických komerčních stanicích začal
počátkem třicátých let. Největšího rozmachu dosáhl v polovině čtyřicátých let a pak začal postupný úpadek. Podle statistiky, kterou vydal
roku 1962 "American Counoil for Nationalities Service" v New Yorku,
vysílaly ještě počátkem šedesátých let 863 místní stanice celkem 15'.'7
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neanglických programu. Z toho bylo 30 českých nebo československých
(mnohé programy nejsou v seznamu uvedeny jako české, nýbrž jako
československé) a asi 20 čistě slovenských programů. V první skupinč
je na prvním místě Texas, následuje Chicago, pak Ohio, Michigan atd.
Y druhé, slovenské skupině, je na prvním místě Pennsylvanie, pak Ohio
a tak dále.
Tento rozhlas samozřejmě podporuje znalost češtiny a slovenštiny,
zejména u příslušníků rodin, které žijí roztroušeně na okrajích velkých
metropolí. Dále pomáhá podobně jako tisk propagovat činnost československých spolků. A konečně programy přispívají k tomu, že i příslušníci jiných přistěhovaleckých skupin v Americe poznávají způsob života,
zájmy a kulturní prostředí, v kterém žijí jejich sousedé českého a slovenského původu. Cizojazyčné jazykové pořady tedy také pomahají příslovečnému americkému tavícímu kotli i oné typicky americké sociální
pohyblivosti, o které psal i president John F. Kennedy.
A jak je to s naším tiskem? Roku 1965 jsme měli jen ve Spojených
státech na 50 českých či chcete-li československých časopisů, od místních sokolských věstníků až po naše dva poslední deníky, kterými jsou
chicagský Denní Hlasatel a clevelandský Nový svět. Poslední slovenský
deník v Americe existuje už jen podle jména: New Yorský Deník. Vychází už jen jednou týdně. Mimo Československo vycházelo loni na 170
českých a slovenských časopisů, většinou v Americe nebo v západní
Evropě. V Československu však komunistický režim vlastní více méně
nyní téměř 1450 novin a časopisů s ročním nákladem přes jednu miliardu 350 tisíc výtisků. Nejstarším českým časopisem v Americe a v zahraničí vůbec je Sokol Americký v Chicagu. Na druhém místě je týdeník Svoboda v El Campo v Teixasu a na třetím New Yorské Listy. V
Československu tyto tří časopisy předčí věkem už snad jen pražský
Časopis národního musea, což je jistě poklonou americké politické i kulturní stabilitě. Nejstarším slovenským časopisem v zahraničí je Slovák
v Amerike, založený roku 1889, který na Slovensku předčí už jen Slovenské pohľady. První noviny vznikly ve Spojených státech před 106
lety. Krajanský a exulantský tisk má tedy dlouholetou tradici, řekněme
si však upřímně, že často méně by bylo více. A tc se také týká i našeho
krajanského rozhlasu.

Za nynější měnící se situace v Československu náš tisk i rozhlas mohly by hrát roli mimořádně významnou. Tato role zde ovšem byla
vždycky. Bohužel však víme, že mnohé z těchto našich informačních
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prostředků svou roli - a to zejména od konce druhé světové války řádně neplnily. Průměrnému krajanovi v Severní a zejména v Jižní
Americe šly obyčejnou poštou noviny z Československa příliš dlouho
a byly doby, kdy je nedostával vůbec nebo jejich psaní nemohl rozumět: mám na mysli noviny za starého Rakousko-Lherska, za německého
Protektorátu a konečně za nynějšího režimu v Praze i v Bratislavě. Bylo tedy povinností naššch ^redaktorů i hlasatelů, aíby
psaným a mluveným slovem našeho krajana informovali, mu vysvětlovali a zejména ho udržovali v kroku s vývojem v českých zemích i na
Slovensku. Za doby Náprstků, Jonášů, Kořízků, Gettingů, Dostálů, Šnajdrů. Králů a posléze Bednářů a Martínků se tak více méně dělo. Avšak
postupně se začala projevovat únava, nezájem a vleklé odumírání, takže
mezi vývojem českého a slovenského národa a vývojem vzdálenějších
krajanských osad se začala prohlubovat propast. Náš krajan zůstal pozadu ve svých vědomostech, co se ve vlasti děje, zaostával v mluveném
jazyku a pokulhával v kultuře nejen "staré vlasti", která byla a je zeměpisně daleko, nýbrž i v místní kultuře americké. Vždyť z nutnosti a
často i z vlastní volbv žil v uzavřených celcích, v českých či slovenských
čtvrtích, které mělv všecky rvsv uzavřených ghet. Je pravda, že tyto
čtvrti v minulosti znomalovalv odnárodňovaní a udržovalv znalost jazyka i v dalších generacích a že morálně i materiálně mohly pak hrát
významnou roli zeiména v u rvu im československém zahraničním odboji. Avšak čím starší takové čtvrti bvlv. tím menší bvla jejich výkonnost v těchto bodech. Naoříklad ani za protinacistického odboje naše
čtvrti v Americe iiž nebvlv tak činné i ako za první světové válkv a iyní za odboje protikomunistického už jako celek - až na malé výjimky žádnou větší roli nehrají.
Nedávno Werich naosal v Praze ve vzpomínce na svůj pobvt v Americe za druhé světové válkv: "Krajané. kterým isme se snažili hrát. byli
dvoiího druhu. Ti čerství nás znali z našeho divadla, druzí, usazení, nevěděli. oč ide. Mvslili to s námi dobře, ale nesmáli se nám. Proč prý
neziDÍváme "Holka modrooká?" - Možná, že ie to příliš drastická ilustrace toho. co se snažím vysvětlit. Mohu však uvést mnoho jiných příkladů: když před patnácti lety přijel do Ameriky jako exulant jeden
z neileoších českých novodobých spisovatelů, zesnulý Zdeněk NěmečeK,
prakticky nikdo v Americe ho neznal. Když pak vydal svůi nový román z kanadského krajanského prostředí Tvrdá země. kromě některých exulantů nikdo - až na nepatrné výiimkv - tuto knihu nekourail.
Kdvž však nedávno přiiela do Ameriky na návštěvu Vlasta Javoři :ká
í nemusím snad vysvětlovat, o koho jde), psal v o ní všecky krajanské
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časopisy a čtenář hltá každý dopis, který Javořická nyní posílá krajanským redakcím. V soutěži s Němečkem vítězí tedy Javořická a to
není. správné. V soutěži s Karlem Hašlerem a se "Švestkovou alejí ',
(která se dokonce stala nesmrtelnou v opeře předčasně zesnulého česko-amerického hudebního skladatele Roberta Kůrky, Good Soldier
SchweikJ neobstojí žádný písničkář nové doby, žádná píseň s moderním obsahem a hlavně s modernějším jazykem. S dobrými divadelními hrami Tylovými a Jiráskovými vždy soutěžily operetky typu Seděla
pod borovičkou. A o to sa přičinily-lépe řečeno, to zavinily - do značné
míry i naše noviny a náš rozhlas. Jelikož špatný příklad vábí, většina
exlantských časopisů krajanské časopisy pilně dohání. Ostatně si vzpomínám, že už v uprchlických táborech v Ludwigsburgu první ochotnické divadlo, které v létě 1948 čs. uprchlíci dali dohromady, se hodně
podobalo kýči, který se jmenuje Mlynář a jeho dítě. Vinu na tom nese
i skutečnost, že i v řádně zavedených krajanských novinách byl redaktor pokládán za nutné zlo a proto dostával plat mnohem menší než
sazeč, jen aby neumřel hlady. Není divu, že redaktoři byli často samouky, kteří nebyli vždy na výši.
Dále vytýkám První Československé republice, že se o krajanskou
Ameriku málo starala, že sem neposílala studenty na výměnu, že sem
neposílala mladé novinářské elévy na zkušenou a staré novinářské kozáky poznat jiný svět a naučit se anglicky a hlavně napsat několik původních reportáží z Nového světa. Tito redaktoři mohli dopisovat svým
listům v Československu a při tom pomáhat zlepšovat krajanský tisk.
Podobně studenti na výměně z Československa mohli učit česky a Jovensky krajanské děti a zdejší studenti v Československu angličtinu a
j odebně. Ale pozdě bycha honit. Jsem přesvědčen, že soudruh Griša
Spurný a jeho nynější Československý ústav zahraniční v Praze ien čekají na nějaké takové pozvání.
Taková pomoc z Československa není zatím uskutečnitelná, jsou však
stále možnosti, jak zlepšit kvalitu našich novin a rozhlasu a zastavit
národní odumírání. Ve Spojených státech a v Kanadě máme mnoho
aktivních vysokoškolských profesorů, mnoho profesorů i učitelů, kteří
působí v jiných povoláních a mnozí jsou už na odpočinku. Máme mnoi i iných talentů, hudebníků, herců a příslušníků jiných uměleckých
oborů. Mnoho by jich mohlo pomáhat a někteří již tak činí. Typografická úprava byla vždy pýchou čs. tiskáren, avšak teprve při vydání
několika nejnovějších českých knížek, vydaných v Americe, spolupracoval jeden z nejlepších grafiků, jakého jsme kdy měli, Ladislav Sutnar.
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Že mezi námi žije skutečně nej větší čs. grafik, Koloman Sokol, to už
téměř nikdo z nás neví, v Bratislavě však to vědí dobře a stále ho zvou
na Slovensko. Zdařilým příkladem v krajanské osvětové činnosti je
Klub svobodné kultury v Chicagu, v čele s Jaromírem Zástěrou. S několika studenty první i druhé generace sestavil Zástěra ochotnickou skupinu, která je příkladem tím, že uvádí na jeviště originální zábavu
dobré jazykové, umělecké a i politické úrovně. Zábavným způsobem informuje o tom, co se děje v Československu i mezi námi. Zástěra pamatuje v Chicagu i na rozhlas a na naše noviny. Ve své práci však v
Chicagu narazil na mnohé nepsané konvence, kterými se vyznačuje náš
život v zahraničí. Řekněme si nyní o nich zde několik slov:
• "Co je české, to je hezké." Je nepsaným zákonem, že se v krajanských časopisech musí chválit každý krajanský podnik bez ohledu na
to, zda je hodnotný čini nic. Jeden český spisovatel o tom psal v Praze
a přišel se zajímavou charakteristikou: "napomadovaná sterilní kultura". Naši ochotníci chtějí, aby noviny uveřejňovaly kritiku jejich práce, ale v recenzi se nesmí záporně kritizovat ani výběr hry, ani její provedení, recenze se musí omezit jen na vymyšlené chvály. Každý samozřejmý čin a sebemenší uplatnění našeho člověka v Americe se povinně zaznamenává a při tom se přehání. Někdy tomu podléhá i SVU.
• Psát pro noviny se pokládá za vlasteneckou povinnost. Když však
chcete na krajanském řemeslníkovi, aby vymaloval Sokolovnu, musí se
mu za to zaplatit . . . Naopak však kdekdo z našich lidí, umí-li jen držet
pero v ruce, je přesvědčen, že umí psát do novin a vyžaduje s hrozbou
zrušení předplatného, aby se jeho výplody uveřejňovaly - i když nemají ani hlavy ani paty. A běda, když redaktor si dovolí takové články upravit!
• Žurnalistická pohotovost v našich novinách je již dávno věcí minulosti - až na čestné výjimky. Jedny noviny za druhými se stávají kalendářem, směsí původních i odněkud vykradených slabotinek, které
by odpovědný novinář neužil ani jako vaty k vyplnění děr. Leckdy naše noviny tisknou vše, co dostanou; vše, co jim čtenáři nebo spolkoví
činovníci dodají. Nic není dovoleno opravovat, zkracovat nebo házet
do koše. Lenost redakce se pak přenáší do našeho krajanského života;
noviny už nejsou ani zábavné.
• Noviny jako noviny nesmí kritizovat činnost spolků a činovníků.
Kdvž se vš ak činovníci i spolky pustí do sebe. i e redaktor povinen
otiskovat špínu, kterou si strany na sebe vymyslí. Patří-li časopis přímo nebo nepřímo nějakému spolku, hádky se stávají záležitostí jednostrannou.
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Tyto nepřístojnosti jsou výsledkem stoleté tradice. Lze však stále
ještě zlepšovat náš tisk, i když nebude lze zcela likvidovat uvedené
praktiky, a to takto:
• Redaktor musí dbát čistoty jazyka. Řeč není nic mrtvého. Stále
se vyvíjí. Nelze čekat, že se jazyk v Československu bude přizpůsobovat
nám nebo že se po likvidaci komunistického režimu vrátí do roku 1948.
A ť se nám to líbí nebo ne, musíme se přizpůsobovat živému jazyku v
Československu. Můžeme mít námitky v jednotlivostech, smíme a máme kritizovat rasismy, vcelku však nesmíme vývoj a úpravy jazyka v
ČSR bojkotovat. Jazyk v zahraničí má ovšem své zvláštní problémy,
které se však mají řešit v duchu rodné řeči. Je zbytečno tvořit nová
slova, když ve vlasti ode dávnia existují. Je důkazem našich jazykových
neznalostí, když užíváme například slov pohrobník, kongresník, překvapenka, oznámka, cestovní ředitel nebo ve slovenštině například zápisník místo zapisovatel. Máme umět dobře překládat slova jako sociál
security, medicare, workers compensation atd. Naopak zase máme
opravovat chyby, které dělají v Československu překladatelé z angličtiny do češtiny. Například v novinách v Československu se stále píše o
Harvardské universitě, ačkoliv ji založil Harvard a proto správné její
jméno je Harvardova universita. U redaktorů se musí předpokládat také
určité teoretické znalosti jazykové, například, že základem věty ve slovanských jazycích je přísudek či sloveso, kdežto v angličtině je jím
podnět či podstatné jméno.
® Naše časopisy a rozhlas měly by se zlepšit nejen po obsahové,
nýbrž i po technické stránce. Titulky v novinách zasluhují větší pozornosti ve stylizaci i v grafické úpravě. Někdy se zapomíná, že máme
hodně starších čtenářů a že ti dobře nevidí.
® Naše noviny by měly mít víc pohotovosti a nečekat pasivně, až o
nějaké mimořádné události jim někdo náhodně napíše-často až za několik týdnů nebo vůbec ne. Měly by vždy samy zajímavé věci komentovat z vlastní iniciativy.
• Už by bylo načase, aby se v našem tisku začala dodržovat psaná i
nepsaná pravidla novinářské slušnosti, zejména pokud jde o přetiskování článků a úvah z jiných novin bez předběžného souhlasu autora i
redakce. Například naše časopisy v západní Evropě nebo jeden dobrý
náš časopis v Austrálii si seženou dobré články i za cenu finančních
obětí a hledají samozřejmě odběratele i v Americe. Než však tyto časopisy do Ameriky obyčejnou poštou dojdou, přetiskne různé články
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některý americký časopis, který dostává noviny z Evropy letecky. Čtenář v Americe, ač předplácí časopisy dva, čte vlastně jen jeden. Jde
ovšem o trestuhodnou bezohlednost, protože zde někdo tyje z práce
druhého. Tento zjev má i veselejší stránku: již několikrát se stalo, že
si redaktor jednoho časopisu otiskl ve svém listu článek, který vystřihl
z jiného, nevěda, že šlo původně o článek jeho vlastního časopisu, který
neprávem otiskla jeho konkurence a při tom pohodlný redaktor klidně
v článku ponechá chyby a nesmysly, které udělal v textu konkurenční
časopis!
• Naše redakce by měly odvážněji a pravidelněji kritizovat úroveň
a organizaci našich společenských, kulturních a politických podniků.
Padni komu padni . . .
e Naše doplňovací a jazykové školy upadají, potřebují učebnice a
organizaci. Učitelé si potřebují vyměňovat zkušenost. Málokdo ví, že se
naše jazykové školy mohou v některých státech v USA stát součástí
veřejného školského systému a že jako takové mohou být dokonce financovány z určitých veřejných fondů. Naše noviny by měly o tom
psát a upozorňovat na různé možnosti, které nejsou obecně známé.
• V našich spolkových knihovnách, většinou už po léta zavřených,
jsou literární poklady a důležité prameny pro různá studia. SVU měla
něiaké nápady v tomto bodě. Mělo by se o tom psát v našich novinách.
• Naše ochotnická divadla potřebují společnou organizaci, vhodné
divadelní knížky, kurzy atd. Zásluhou krajanů i exulantů bylo v zahraničí napsáno několik původních her (Němeček, Tůma, Snížek. Drábek). Vím o jedné, napsané před patnácti lety, která nikdy krajanste*
jeviště neviděla.
• Je třeba psát články o problémech našeho krajanského a exulantského života. Je třeba také sjednocovat síly. Už po léta se uvažuje o
sloučení různých organizací; členstvo je pro sloučení, funkcionáři jsou
však proti němu.
• Náš tisk a rozhlas jsou povolány k tomu, aby řádně informovaly,
burcovaly a probouzely z liknavosti a aby odstraňovaly myšlenkovou
lenost. Musí propagačně pomáhat tomu, aby se mohly v našich řadách
tvořit nové kulturní hodnoty, například vydávat knihv.
® Máme své sochaře, malíře, hudební skladatele. Svobodná čs. kultura má nejlepší předpoklady v zahraničí nejen existovat, nýbrž i kvést
a soutěžit s nesvobodnou nebo polosvobodnou kulturou v Československu. Netvrdím ovšem, že ide o kultury dvě, jde o jednu, která je jen
zeměpisně rozdělena na dvě části, z nichž jedna se může vyvíjet svobodně. ale v nepříliš příznivých podmínkách, zatím co druhá, která má
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všecky předpoklady se vyvíjet, postrádá předpoklad nej důležitěj ší: svobodu. Svobodná česká a slovenská kultura může existovat odděleně od
své rodné země, jak to ostatně dokazovala krajanská Amerika po celé
století. Potřebuje k tomu nejen svou původní tvorbu, nýbrž i vlastní
spotřebitele: diváky, čtenáře a posluchače. Naše noviny, rozhlasy a
vydavatelé musí usnadňovat cestu naší původní tvorby k divákovi, čtenáři a posluchači. Krajanský redaktor a hlasatel nemá jen "job", má
i své poslání, které vyžaduje hodně sebezapírání a odvahy. Naopak my,
diváci, čtenáři a posluchači, nesmíme nečinně přihlížet k tomu, jak naši redaktoři dožívají v bídě a zapomenutí v chudobincích a v nemocnicích.
® Boj proti komunismu, záporná cast nasi prace, nesmi zaplňovat
veškerý náš čas, energii a prostředky. Máme také pozitivní úkoly a
kdybychom je plnili, zmenšili bychom nebezpečí komunismu a svou
vlastní nečinností nezbavovali bychom komunismus v Československu
osvědčeného protivníka.
© Positivním úkolem, který mam na mysli, je budovaní našeho vlastního národního, kulturního a politického života všude tam, kde žijeme.
Je třeba veřejných diskusí, abychom si demokraticky objasnili některé
problémy, v kterých se rozcházíme. Je zde například otázka, zda nutno
udržovat rodnou řeč za každou cenu nebo zda stačí úsilí o zachování
či lépe řečeno propagování našich národních tradic. Je to otázka, která
se stále řeší v SVU, ale Proměny jsou jediné, které o ní píší. Má se
Sokol zcela amerikanizovat a otevřít sokolovny všem, nebo trvat na
slovanském původu svých členů? Jak málo místa i sokolské časopisy
tomuto problému věnují!
® Ucelené krajanské čtvrti dohrály svou úlohu. Patří minulosti. Nakonec izolovaly přistěhovalce, konzervovaly opotřebované metody organizace práce a brzdily pokrok myšlení. Dnes, v době zahradních předměstí, do kterých se rozprchávají naše rodiny, je nutno uvažovat o
národní práci v nových pojmech a při hledání nových metod mít na
zřeteli, že stále méně nás bude žít pohromadě. Dorozumívací prostředky
jsou však o tolik lepší, než byly kdy v minulosti!
Nakonec několik poznámek k poměru našeho tisku k vývoji v Československu: jako v minulosti, tak i nyní se přetiskuje z českých a slovenských novin vše, co se hodí; dnes hlavně to, co je kritické k dnešnímu
režimu v Československu. Domnívám se, že v pozadí tohoto nového počínání je nová laciná metoda fototisku: článek se nemusí přepisovat,
ani znovu sázet, prostě se ofotografuje - a stránka je zaplněna. Politic49

ky je to však chyba. Předně to svádí naše čtenáře k přesvědčení, že se
už v ČSR všecko změnilo k dobrému, když je možno otevřeně kritizovat, zia druhé se tím ubírá místo jiným důležitějším věcem. Bohužel
mnozí z nás nedovedou už napsat objektivní rozbor nebo komentář k
událostem v Československu, což způsobuje negativismus, který nás
svádí k propagandě, a k nahrazování argumentů spíláním. Není pravda,
že do omrzení opakovaná progaganda se nakonec stane pravdou- Goeibbels neměl pravdu ani zde. Každá propaganda padá po delší době na
neúrodnou půdu. Nakonec propagandista sám ztrácí konitaot se skutečností.
Lepší naše časopisy ovšem pilně sledují nový vývoj v Československu. Je však chybou, že se chválí nebo odsuzuje podle hesla, že všecko
režimistické je černé a že všechno, co kritizuje režim je bílé. Avšak
všecky hlasy, které v Československu kritizovaly stalinskou minulost režimu, nebyly vždy zcela bílé a nám přátelské. Ve své kritice šly jen do
určité meze a pak se zastavily. Zde dělá náš tisk chybu, že nenutí všechny hlasy k dialogu, ač příležitosti bylo víc než dost. V Československu samém je však nálada pro takovou výměnu názorů, takže mám obavu, aby nám nakonec nesebrali vítr z plachet. Náš exulantský a ostatně
i krajanský tisk zde má jedinečnou příležitost se uplatnit a na sebe upozornit. Neměl by zmeškat tuto mimořádnou příležitost, která se nevrátí.

KROK D O CHODSKÉ

MINULOSTI

Přemek Kocián
Spisovatelka Božena Němcová, která prožila částku svého života mezi Chody, měla jako jedna z předních představitelů českého literárního
života nemalý zájem o původ Psohlavců. V létech 1850 totiž panovalo
mínění, že Chodové jsou původu polského a sám Čelakovský vysvětloval Boženě Němcové, že Buláci jsou potomky polských osadníků, které
přivedl Břetislav. Čelakovský se vlastně opíral jen o přezdívku "Buláci"
a citoval zeměpisce Ptolomaeuse, žijícího ve druhém století po Kristu,
který psal Bulaný = Polány a tudíž Buláci = Poláci. Ovšem tato tvrzení
byla později zavržena českými historiky, znalci chodského kraje a předními spisovateli.
Ze spisů Tomka, Palackého, Jiráska, Teplýho, Hrušky, Baara a jiných
je zřejmé, že Chodové bvli součástí slovanských kmenů, které obsadily
území obou řek Labe a Vltavy během řady let po pádu Markomanů. Te50

dy čeští Chodové existovali již dávno před Břetislavem. Slovo "čeští"
může mást mysl čtenářů, kteří se opírají o společný jazyk slovanských
kmenů tehdejší doby a o zemské útvary.
Chodové znali svůj kraj i svého souseda a jen znalostí, spojenou s
chrabrostí, mohl Břetislav s jejich pomocí třikrát zvítězit na rozhraní
Českého lesa a Šumavy. Zde není naprosto vyloučeno, že Břetislav v
létech 1030 ze svých nájezdů do Polska a zpět přes Slovensko přiváděl
najaté vojáky, uprchlíky a přestěhovalce i s rodinami, které usídlil ve
svém oblíbeném a vítězném chodském kraji. Vždyť, jak se praví, z
vědčnosti vybudoval Bulákům kostelík svatého Václava na Brůdku u
Kdyně - snad dřívější Chodvně.
Lidé a jen lidé přenášejí kulturu i tradice. Chodsko má obojí. Kdesi
jsem četl, že stejně tepané kříže v kameni či z kamene se nacházejí na
severovýchodní Moravě, severozápadním Slovensku, na Chodsku a v
Bretani. Chodský mužský kroj s e snad nejvěrněji podobá slovenskému.
Ale ta chodská řeč, s ní chodská píseň, zůstávají líbeznými perličkami
staré české řeči. Je zajímavé, že podle Jana F. Hrušky nikdy v starší
chodštině nebylo souhlásky "g". Místo ní se užívalo "k" nebo "h":
Kabriel, kroš, hde, nihdýš.
Inu, ani ta Kdyně není polským přístavem, ale srdcem chodského
území, vzpomínkou Boženy Němcové, Jindřicha Šimona Baara a je domovem těch lidí, kterým Československo je udřenou, ale dávající rukou
maminky, s věčnými mozoly Čerchova, Beznýho a Brnířovské hory.

DEZINTEGROVANÁ KRITIKA
Odpoveď na túto otázku vyžadovala by si osobitný rozbor. Jednako sa
však žiada zdôrazniť aspoň jedno: vidí sa nám, že je veľkým handicapom
politickej struktury socializmu, aj proti integrovanej moci, proti integrovanej
riadiacej činnosti stojí dezintegrovaná, rozptýlená kritika tejto moci a činnosti, ak chýba objektívne fungujúci, určitými inštitucionálnymi zárukami
chránený korektív možných omylov tejto moci. Je to handicap nielen pre
politickú strukturu ako takú, ale v o veľkej miere aj pre výkonný aparát p o litickej moci: ak je totiž výkonná a riadiaca činnosť pozbavená včasnej a
účinnej, spoločensky závažnej kritiky, je výkonný aparát bezmocný proti n e bezpečenstvu postupnej atrofie a diskreditácie.
Skutočnosť, že daná štruktúra politickej moci a zabehaný mechanizmus
politického života v dostatočnej miere neumožňujú, aby integrovaná moc
bola vyvážená integrovanou kritikou, má ďalekosiahle následky nielen v o
sfére samotnej politiky, v obmedzení možností politickej aktivity, ale aj v
celkovom morálnom stave spoločnosti.
Julius Střinka - Kulturny Život 26. novembra 1965
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Rozhovory a polemiky
POUTIKA

A

UMĚNÍ

V Literárních novinách ze dne 6. listopadu 1965 vzpomíná Miroslav
Drozda devadesátého výročí narození A. V. Lunačarského. Obsah jeho
článku je typický pro taktiku, která má vyvalait dojem "kulturního tání".
Český čtenář se dovídá, že "v generaci těch, kteří se narodili na počátku
poslední třetiny minulého století, jsou jistě nejvýznamnějšími tři: Gorkij
(1868), Lenin (1870), Lunačarskij (1875)."
Tomuto muži, v prvních sovětských vládních zápřežích nesporně n e vzdělanějšímu a také nejplodnějšímiu, pisiaitel přiznává, že "patřil k nejvšestrannějším osobnostem své doby: byl praktickým politikem, filosofem,
estetikem, kritikem divadla, literatury, hudby, filmu, výtvarného umění,
dramatikem, novinářem . . . Právem bývá přirovnáván k velkým všestranným duchům renesance."
A pak následuje dlouhý, celkem objektivní výklad o Lunačarského roh
literárního kritika a jeho úsilí o zachování kulturní kontinuity v revolučně
zmatené době. Pro ty, kdo čtou jen č e m é v potištěném papíře, zní článek
příjemně jako dokument svobodného kritického posuzování nejnovější r u ské historie. Ale bílé v tom článku - vše to, co by mělo být a nebylo řečeno o jubilantu - svědčí o tom, že tomu ještě zdaleka tak není. Není to
vina autora, který je plně omluvitelný svou profesionální deformací, ale
záměrný akt redakce, která p r o vznxxmínku na toho mnohostranného muže
zvolila právě jen jeho nejneutrálnější činnost v oboru literární kritiky.
Všude ve světě studium psychologických a sociálně-psychologických
funkcí různých prostředků pro modelování veřejného mínění představuje
dnes veliký úsek sociálních věd. Mechanismus, použitelný k tomu účelu, je
dnes dobře znám, zejména zásluhou bádání ve Spojených státech, kde p r o paganda a reklama dokazují zázraky, a ť jde o rozhodování konsumentů o
nákupech či o přijímání politických zásad občany. Čteme-li americká o d borná pojednání o zásadách t.zv. public relations, jedním slovem reklamy,
poučíme se, že propagandista musí být především pravdivý a zaměřovat
svou činnost k cílům, o nichž je přesvědčen, že jsou sociálně zdravé, m á-li
mít trvalý úspěch.
Kdyby článek o Lunačarském v časopise, věnovaném kulturním otázkám,
neměl sloužit jen účelu předeim stanovenému redakcí, to je podpoře dojmu
veřeinosti, že se kulturní život v zemi osvobozuje z pout totalitarizmu,
nebvl by to literární kritik, kdo by jej psal. Muž, který by mohl říci plnou
oravdu o Lunačarském, nemohl b y se nesoustředit především ostatním k
jeho největší historické zásluze o Rusko. V neustálých utkáních s dogmatiky vybojoval pro Rusko neivětší vítězství v sovětském období. Položil základy moderního školsitví Ruska a zasloužil se o jeho mimořádně rychlé
budování. Proti dogmatikům maiterialistckého dialektického výkladu historie v rarvnírh vládách sovětů, podle nichž měl být přednostně budován
hmotný blahobyt a na kulturu, dokud toho nebylo dosaženo, mělo být z
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vládních prostředků věnováno jen to, co zbývalo p o uspokojení té přednostní
potřeby, prosadil Lunačarskij, že byla dána ve vládních akcích i v bídě
prvních let komunistické vlády vrcholná přednost kulturním potřebám národa. Tato zásluha, obecně Lunačarskému ve svobodném světě přiznávaná,
nesmí samozřejně být odepsána, z účtu Rodné Strany.
Svobodný pisatel by také zjistil, že Lunačarskij, socialista celý život, byl
v mládí avantgardní a v e stáří konservativní, jak je to správné podle Clémenceana, který měl mladé konservativce za hlupáky a staré avantgardisty
za podvodníky. Mladý, v emigraci před první světovou válkou, rozešel se
Lunačarskij s Leninem, protože byl avantgardnější. Věkem zkušený, m i nistr školství komunistické vlády, rozešel se se Stalinem. V celé své 12tileté kariéře ministra školství byl Lunačarskij socialistický revisionista.
Objektivní biografie by jistě zjistila, že jeho tehdejší politické názory byly
blízké názorům německých sociálních demokratů té doby, či Jauresov ý m dvacet let předtím.
Tuto plnou pravdu o Luoačarském zná však jen jeden z mnoha tisíců
čtenářů a sledovaný účel se tak právem může zdá být propagandistům
prakticky zajištěn. V monopolním propagačním aparátu větší část šedivé
hmoty se spotřebovává v neviditelném pozadí na vypracování propagačních
schémat, mozaik, sitále se s časem měnících. To, co zbylo na individuální
účastníky, vystupující na veřejnost, to jest obroušení jednotlivých barevných kamérků typu Drozdova, pro něž bylo v schématu předem určeno
místo, představuje jen malou část toho složitého výkonu.
Ale a ť je to úsilí jakkoliv důmyslné, na konec přec jen selhává z n e j větší části. Veřejné mínění v zemi je bohudíky tvořeno nejen rozumem, ale
také i citem. I to, co pro nemožnost kontroly rozumem by přijali ti, k nimž
se rafinovaná propaganda obrací, odmítá šmahem jejich vnitřní vidění. -Ten
mimo hranice země, kde se projevy jejího života kontrolují hlavně jen r o zumem, může ta propaganda vytvářet sledovaný dojem věrojatnosti kulturního tání a jen tam také je ten dojem směrodatně, ale nesprávně posilován náhodnými úniky některých pisatelů ze svěrací kazajky propagandistických schémat.
Bohuslav Tumlíř

VÝZVA K DEBATĚ
Na stať Karla Lisiokého o česko-němeickéim poměru se samozřejmě vztahuje to, co se vztahuje na všechny ostatní podepsané články v Proměnách:
že nevyjadřují nutně názory ani SVU ani redaktora. Byla uveřejněna p r o to, že upozorňuje na mnohé skutečnosti a obsahuje mnohé pravdy, na něž
by odpovědný politik, dívající se do zdálenější budoucnosti, neměl zapomínat. Nepřímo však nás také upozorňuje na určitá nebezpečí, kteirá nám připomínají. často velmi stroze, občasné projevy německých osob a sdružení,
veřejných i soukromých. Debata o politických skutečnostech a jejich n e bezpečích je vždycky zdravá, uvítá ji nejen radaktor, nýbrž - jak jsem
přesvědčen - i autor stati. Proto i úvahy o česko-německém poměru také
se týká to, co se týká všech článků, uveřejněných v Proměnách, že redakce ráda o ní uveřejní v příštích číslech věcné komentáře.
L. R.
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Beletria
Proměny, uctívajíce památku dvou svých spolupracovníků, nedávno
náhle zemřelých, přinášejí poslední jejich povídky, které dosud nebyly
uveřejněny.

TANEC A BOTANIKA
Vladimír Vaněk
Přišla ke mně v Paříži jedna dívka - je to již hezkých pár let - představila se jako Lída Dymichová z Prostějova a odevzdala mi objemný
dopis. Nevěděl jsem co si mám prohlédnout dříve - tu dívku nebo ten
douis. Měla vlasy dolů sčesané - či nečesané - pod nimiž vzhlíželo na
mne upřeně dvé hlubokých jasných očí, pak volné pletené béžové šaty
splývaly po ní harmonicky a pod nimi bylo vidět pár krásných bílých
noh v sandálech na boso. Přeběhl jsem očima roztržitě dopis. Bylo to
doporučení od mých přátel z Prahv.
"Čím vám mohu pomoci v Paříži, slečno - snad na studiích?"
"Ne - děkuji - já jsem již hotová doktorka přírodních věd - studovala jsem v Praze botaniku. Ale tady studuji tanec . . ."
"Zajímavá kombinace - tanec a botanika . . . "
"Víte ta kombinace není ani tak zajímavá. Byla jsem k tomu donucena. Můj otec. který nikdy nežertuje mi nechal jen jednu alternativu napřed uděláš doktorát - a pak si můžeš dělat co chceš. Udělala jsem
doktorát a dělám tedy nyní to co chci: tancuji. Dělala jsem v Praze
různé kursy - tajně ovšem - klasický tanec i tanec volný -"
Bleskla mi hlavou vzpomínka. Ty nohy jsem již někde viděl! "Počkejte - počkejte - zdá se mi jako bvch vás byl již viděl . . U Jarmily Kroschlové - u Milči Majerové - u Kronbaurové . . . Je to tak?"
"Je a není - já tam musela vystupovat na školních představeních pod
cizím jménem . . . "
"Aha k vůli otci!" Nahlížím znovu do dopisu: "Odpusťte, ale jak vidím je dopis dost starého data . ."
"Já jsem tu v Paříži již nějaký čas a zatím jsem zuřivě pracovala školy tance já znám. Jednalo by se mi spíše o to jak to uplatnit. Vy prý
znáte lidi od Diaarheleva -"
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"Znám - znám, ale dřív bych rád trochu viděl něco od vás -."
"Ovšem že - beze všeho. Přijďte někdy dopoledne do cirkusu Fratellini."
"Do cirkusu Fratellini? A co tam děláte?"
"Učím se tam akrobatiku -"
Dostavil jsem se do cirkusu Fratellini iiž druhý den. Ta akrobatická
doktorka přírodních věd z Prostějova mne začala opravdu zajímat. Viděl jsem ji iiž zdálky - jak na piště cirkusu dělala přemety v černém
triku. Usadil jsem se tiše do prázdného hlediště a pozoroval. Instruktorem byl jeden z bratří Fratellini a dával jí rozkazy a povely jako při
dresuře lidí či zvířat. Skákala ze stoje dozadu na ruce a dělala tři až
čtyři přemety - jeden za druhým, jeden za druhým. Konečně unavená
sklesla na zem se smíchem. "Dneska mně nějak proháníte, Monsieur
Fratellini!" "Musím - drahá slečno - mám-li vás něco naučit!" Teď teprve si všimli, že tam sedím a ona běžela ke mně. "Ah, vy jste tady!
Nemyslela jsem že již dnes přijdete!", zvolala radostně. Představila mi
pana Fratellini - rozmlouvali jsem chvíli a viděl jsem hned, že slečna
Dymichová je zde velmi oblíbená.
"Vy byste tedy něco rád viděl?"
"Ano, velmi rád - ale prosím ne tady. Tady mne to prostředí nějak
rozptyluje - nemohlo by to být někde jinde?"
Domluvili jsme se na Chatelet - jakmile tam bude volno ve dne - mezi
zkouškami baletu. Znal jsem tam personál všeho druhu.
Mezitím jsme se viděli několikrát ve městě - to jest vlastně vždy na
"levém břehu" a diskutovali o umění, o Paříži - ale hlavně o tanci. Ku
podivu jak svým vzezřením zapadala tady dobře do těch podivných obyvatel levého břehu. Řekl jsem jí to.
"O, já tak chodila již v Praze. Což by naopak znamenalo, že jsme
v Praze už hotoví Pařížani!"
Jak jste mohla v Praze při studiích najít dost času na tanec?"
"Nejvíc jsem cvičila v botanické zahradě. Profesor mne velmi chválil jak tam často chodím na praktické cvičení! Ale já tam zůstávala vždy
až po odchodu všech - zahradník mi nechal klíče a odešel. A já pak tantovala - po trávnících - ve sklennících - moje publikum byly květiny a
rostliny - po každém tanci jsem se jim klaněla jako na scéně . . ."
Srdečně se zasmála.
Konečně se uvolnil Chatelet na chvíli a ona si přinesla desky a gramofon. V lehké krátké tunice tančila napřed Debussyho "Jardin sous la
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pluie" - pak Cake walk, pak Ragtime od Stravinského. Měla půvabné
pohyby a plynula lehce po jevišti ve víru pohybů. Zapomněl jsem vůbec
proč tu sedím - uneslo mne to kamsi do Neznáma . . . nakonec jsem viděl jen ty její kráné nohy se míhat v kruzích a elipsách - Když náhle
přestala - bylo to jako násilné vyburcování ze sna. Obtížně sbíral jsem
dohromady celou svou soudnost, abych jí mohl říci nějaký svůj posudek. Dostal jsem se k tomu až když jsme seděli v kavárně před Chatelet.
"Pohyby jsou perfektní - máte opravdu dobrou techniku a máte snad
pravdu s tou akrobatikou - dodá vám přednost, zejména v postoji a v
posici. Taková ukázka má vždy cosi improvisovaného samozřejně - ale
řekl bych, že tomu schází ještě jakýsi koeficient na víc. Jaký, to vám
nemohu hned říci - ale chápete mne j istě - myslím na to nikdy nevyzpytatelné, co dělá z uměleckého výtvoru věc geniální - koeficient věčnosti,
nebo co to ie."
"Rozumím vám velmi dobře - uvědomuji si to sama také, - ale to je
právě to co hledám a myslím si, že když se nebudu konfrontovat s publikem ve veřejném vystoupení, že to nikdy nenajdu. Nemyslíte?"
Ano. myslel jsem si to - a proto jsem začal vážně přemýšlet jak a kde
sorganisovat pro ní vystoupení. Toho Djaghleva jsem jí vymluvil hned
od počátku. "To pro vás není. Víte přece že ač je to nejlepší balet nové
doby - pěstuje se tam vlastně jen klasický balet. A tanec na špičkách
to přece nechcete ? "
"Na špičkách jsem tancovala jen u Kroschlové a to ještě jsme se opíraly o košťata v Kuchyňské rhapsodii. Myslím, že to svedu i bez koštěte,
ale nechtěla bych tancovat pouze na špičkách!"
Zatím jsem se scházívali a dělali výlety. Nabídla mi jednou, že mi
ukáže jak vypadají pestíky u tajnosnubných rostlin a jeli jsme to vyšetřit do Fontaineblau.
Bvlo jaro a všude kvetly konvalinky. Zula sii sandály a kráčela těma
krásnýma bosýma nohama v koberci svěží trávy - ty nohy vychutnávaly
tu trávu s takovou lahodností, že při pohledu na ně jsi měl chuť jíst
tv krokv. Měla v ruce kvtku ze všech možných rostlin a mateřsky se v
nich shlížela, iakobv v nich cosi četla. Najednou se mi zazdálo. že vidím obraz Jara od Boticelliho a řekl jsem jí to.
"To bvch musela mít také věnec na hlavě. Víte že ten obraz Boticelliho ie neikrásněiší choreografií tance jaká existuje? Vše ie tam v
tak harmonickém pohybu. To bych chtěla jednou tančit. A víte. že ten
Boticelli musel mít úžasné znalosti botanické - má tam všechno tak
přesně . . . "
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Našli jsme ty pestíky a byli jsme vůbec nějak tajnosnubní. Bylo jaro
a já nikdy v životě neslyšel takto švitořit o botanice —
Abychom našli toho pravého člověka na organisování tanečního večera - zavedl jsem Lídu mezi kumpány u starého Varet v ulici St. Benoit.
Tady jsem našel denně malíře Larionova a malířku Gončarovou, scénografy of Djagheleva - jeho komponisty Stravinského a Prokofjeva a
Erik Satie, Picassa, Apollinaira a jiné. Měl jsem štěstí: seděl tam dnes
režisér Borský. Bylo plno dnes večer a seděli jsme s ním tedy na chodníku, když jsme před tím prošli malým lokálem a všem potřásli rukou.
Vyložil jsem Borskému do detailů o co se jedná. Pochopil vše "v letu" a hned začal kombinovat.
"Víte pro vás taneční umělkyně je jedině Vieux Colombier. Ten si
najmete na jeden večer a rozešlete pozvánky. Máte již hotový repertoár?
Ukažte. Tohle všechno ovšem jsou samé známé věci - musíte mít něco
nového. Co říkáte? Bohuslav Martinů? - Ne, toho nikdo nezná - ale
jděte na Erik Satie a on vám napíše nějaký Danse botanique - když
se mu budete líbit. Ale musíte si promyslet nějakou opravdu originelní
choreografii. Když znáte Fratellini vypůjčte si tam na příklad strakatého koně - dělala jste přece cvičení na koni - ne dřevěném, myslím na
živém - a tancujte s tím koněm nahá - nebo máte strach, že by vám šlápl
na prstíček? Hahahaha - kůň na jevišti Vieux Colombier a ještě k tomu strakatý - to by se obrátil sterý Copeau v hrobě! No, jen ať se obrátí už tam leží dost dlouho. Tancovala jste někdy nahá - tady se to může v Paříži . . ."
"Ne, - jenom jednou ve sklenníku v Praze a to bylo jen před květinami -, veřejně bych nechtěla . ."
"Chápu, ale něco neobyčejného musíte udělat, sic to bude fiasko - a
to víte takové Vieux Colombier to stojí za večer se všemi chlapy a osvětlením, pozvánkami atd. aspoň padesát tisíc franků. A když je to sensační
můžete představení opakovat a teprve na druhém nebo třetím představení se něco vydělává."
Borský ze sebe chrlil takovou spoustu nápadů, že nebylo možno jej
zastavit - zejména při druhé lahvi vína a u Vareta bylo vždy velmi
dobré. Hleděl jsem útrpně na Lídu, ale ta hltala každé slovo Borského,
který měl opravdu v divadelním oboru ohromné zkušenosti. Nakonec
jí vysvětlil koho a jak má pozvat z kritiků na generální zkoužku a jak
to má s nimi zařídit aby psali. "Bez chlastu to s nimi nejde - to asi víte?
A prosím vás, jak se vlastně jmenujete?"
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"Lída Dymichová."
"To neni žádné jméno na plakát. Co je to Lída z čeho to j e ? "
"Ludmila.' '
"Vy se jmenujete Ludmila a nic mi neříkáte? To je skvělé! Všechny
slavné ruské tanečnice a herečky jsou Ludmily. To je dobré. Ale to
druhé jméno to nejde. Krásné jméno je Anna Pavlova - že? Tedy na
příklad Ludmila Davidova . . .
A tak se stalo opravdu, že za 3 měsíce se na divadle Vieux Colombier
ocitl plakát, že tam má taneční večer věhlasná taneční umělkyně Ludmila Davidova. Borský redigoval program a tak se Lída dověděla, že je
dívka z karpatských hor, kde byla pasačkou koz a že se tance učila jen
ad kůzlat - tancujíc tam před květinami, jejím prvním publikem. N~
programu nebyl žádný Debussy - doprovod byl jen bubínky a píšťaly
- který načrtl Erik Satie, - ale nechtěl být v programu jmenován - prý
jsou to originální melodie z Karpat . . .
V tom měl Borský pravdu, že tento trik bude mít ohromný úspěch divadlo bylo již na prvním představení plné - neboť "chlast" fungoval
a kritici psali již předem sensační noticky o "pasačce z Karpat".
Já z toho všeho byl úplně zničen - z této montáže, - ale Lída si z toho
nic nedělala. "Člověk se musí na poprvé obětovat", říkala.
A při představení jsem vlezl až do nejzaššího koutu a trnul jsem
co bude.
Představení šlo podle plánu a vše šlo dobře - hudba i tanec. První
nesmělé kroky překonala Lída dobře a pak již vířila mistrně - sklízejíc
po každém čísle několikeré applausy. Ale v druhé polovině programu co to? Lída vystupuje před oponu v krátké tunice a bosonohá a oznamuje změnu programu. Mluvila dobře francouzsky a měla dobrý akcent
proto oslovení šlo hladce. - Oznamovala, že místo druhého oddělení
simprovisuje tanec o květinách. Žasl jsem. 0 tom mi nikdy nic neříkala.
Opona se zdvihla a ona tam stála prostě a bez hudby. Začala pomalu
mluvit rozhlížejíc se po zemi - "Kde jste všechny moje družky - moji
přátelé - prvosenko bílá poj ď - začneme . . . "
Anemone nemorosa
dívko moje amorosa
Achillea. Camoanula
zvonečky jsi hnula
Viola mammola
vůní volá
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Parnassia - Primula
celá se prohnula, Filipendula!
Stellaria hoistea, Silene a Potentilla
Delphinium, Trifolium,
Orchis, Draba, Millefolium,
Nymphaee! Nymphaee!
plujete kolem mne . . .
. . . Vzývala všechny květiny luční latinskými názvy, žertujíc s nimi
botanicky a tančila mezi nimi a s nimi - tak jak to dělala v botanické
zahradě a pokaždé, když květinu jmenovala tato se objevila na scéně za chvíli se zaplnilo celé jeviště květinami a mezi nimi vyrostl hustý
svěží, zelený trávník - a Lída tančila a tančila - poklekávala ke každé
nové květině a vázala z nich věnec, - který si položila na hlavu - v ruce
jí zůstala kytice - a ona mluvila s každým tím kalíškem jako s nej milejším přítelem, - hladila je, usmívala se. - Tančila či jen se vznášely
ty její nádherné nohy nad trávníkem -? Až zmizely mezi lekmíny ve
vodě —
A najednou odcházela pomalu z jeviště - přesně tak jak je to na obraze
Boticelliho. Jaro! - a já se zhroutil a hlava mi spadla do rukou. Vřava
potlesku jako b uragán řádila kolem mne - jako šumot moře, který mne
unášel kamsi do Neznáma - když všechno ztichlo a já povstal - viděl
jsem, že ještě někdo zde seděl a netleskal a neměl se k odchodu. Měl
inteligentní, ale jakoby koženou, nehybnou tvář.
Uviděl jsem ho pak u Lídy v šatně.
Byl to Američan a nabízel jí místo profesora botaniky na jedné universitě v Americe, kde by vyučovala tuto vědu tancujíc . . . Říkal, že
porozuměl hned, že není pasačkou koz z Karpat.
Lída seděla ztrnule hledíc nřed sebou.
"Co se to mnou dělo Vladimíre? - já nic nechápu - Byl to ten koeficient?"

BALADA O DVOU VYNÁLEZCÍCH
Science fiction pro malé i velké.
ALFA
Žil byl jeden mydlář a ten měl dva syny. Když nadešel čas, poslal je
oba na studie. Oba se dobře učili a stali se z nich chemici. Když udělali poslední zkoušky, vrátili se k otci, aby mu podle jeho přání pomáhali s výrobou mýdla. Avšak zanedlouho cítil starý mydlář, že se blíží
jeho poslední hodinka. Zavolal si tedy syny a řekl jim:
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"Oba jste dostali stejné vzdělání, stejně jste mne stáli a přinesli jste
stejně dobrá vysvědčení. Dostanete tedy i stejnou příležitost zdědit moji mydlárnu. Tu odkážu jen jednomu z vás, protože nechci, aby se podnik tříštil. Nechám ji tomu, kdo se ukáže dovednějším. Tady je klíč
od laboratoře, zavřete se v ní, a ukažte, co uimíte!"
Synové vzali klíč, zavřeli se v laboratoři a pracovali v ní tři dny a tři
roky, nevycházejíce ani na krok a zastavujíce se v práci jen na snídani,
oběd a večeři, kterou jim starý mydlář podával oknem. Oba byli současně hotovi a ohlásili se otci.
"Tak copak jste dokázali, mládenci?" optal se mydlář, už skoro v
posledním tažení. A obrátil se tázavě nejdřív ke staršímu.
"Já, tati, vynašel zvláštní mýdlo," řekl prvorozený. "Kdo se jím
umyje, stane se bílý, ať měl kůži jaké barvy chtěl."
Starý mydlář pokýval hlavou a obrátil oči k mladšímu.
"Já, tatí," řekl druhý syn, "taky vynašel zvláštní mýdlo. Kdo se jím
umyje, ten zčerná, i kdyby měl před tím kůži jako z alabastru."
"Cože?!" A starý mydlář se z posledních sil zvedl na lokty. "Takové
mýdlo jsi vynašel? To jsem tedy peníze na tvá studia vyhodil komínem.
Starou belu dostaneš a ne obchod. Jdi mi s očí, ty budižkničemu!"
Odevzdal mydlárnu prvorozenému, zavřel víčka a odebral se na
věčnost
Mladší syn smutně zaplakal, vystěhoval se z mydlárny na kraj vesnice, kde stála pustá, polorozpadlá chýše, usadil se v ní a místo prodávání mýdla rozvážel po ulicích rajská jablíčka a okurky.
Zatím obchod Josefa Mydláře juniora vesele kvetl a prosperoval. Jeho zvláštní mýdlo kupovaly nejdříve bohaté černé dámy a jejich manželé, pěkně potají, ale taková zázračná věc se dlouho neututlá. Pomalu
začaly přijíždět i dámy a páni ze středního stavu, a posléze se klientela
rozšířila i na ty nejchdší, ze severu i z jihu, až se opravdu černý černoch stal v celé Americe tak vzácný jako modrá liška. Josef Mydlář junior nadělal miliony, zatím co jeho bratr odkázal svému potomstvu jen
zchátralý vozík na rajská jablíčka a okurky.
Josef Mydlář junior junior zprvu také dobře vydělával, ale na sklonku jeho života už šly obchody hůř. A když i jemu zavřeli oči k poslednímu spánku, kšeft zůstal stát docela, j ako když v blátě uvízne. Poměry
se ve světě za ta léta pomalu, ale jistě změnily.
Černošských samostatných států, ježto se množily dělením, bylo tolik,
že získaly většinu ve Spojených národech. A ježto od práva k nadpráví
je jenom krůček, udělaly jej bez meškání a začaly vykořisťovat bílou
rasu. Nejprve jaksi legálně, jak to kdysi černí poznali na vlastní kůži.
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a pak čím dál tím víc, až si v SN odhlasovali zákon o třistaletém otroctví
bělochů, aby si byli s nimi kvit. Podle osvědčených cest historie posílali,
po podmanění Evropy a Asie, do Ameriky nejdřív misionáře, ze těmi
šli kupci, a posléze se tam chystali vojáci a administrátoři. Jak se běloši cítili, o tom není třeba se šířit, ale nikdo nebyl tak znechucen a zatrpklý jako bývalí klienti firmy Josef Mydlář, Inc. Jednoho krásného
večera přitáhl k Mydlářovic fabrice dav, udělal z ní kůlničku na dříví
a chystal se veškeré členy rodiny lyn,chovat, pověsit, polít petrolejem
a spálit jako za blahých starých časů. Ale Mydlářovi poznali nebezpečí
včas, vytratili se zadním vchodem a ubíhali co j im nohy stačily. Utrmáceni se dovlekli až k poslednímu stavení ve vesnici, kde žili j acísi také
Mydlářovi (považovaní všeobecně za levobočky slavné rodiny), kteří
však jakýmsi blíže nevysvětlitelným způsobem před nějakým časem
docela zčernali.
Hlava těchto černých Mydlářů, vida z okna své bílé jmenovce v neštěstí, se vesele zašklebil, zasvítil bílými zuby, natáhl si kalhoty a šle,
jak to předpisovala poslední africká móda, a kývl na ně, aby šli dovnitř. Když se usadili se zříženými nohama na hliněné uplácané podlaze a vykouřili rozpačitě dýmku míru, černý Mydlář se okázale poškrábal palcem levé nohy za pravým uchem a řekl:
"Tak konečně přišel den, kterého se chudák praprapradědeček už nedožil: den spravedlnosti. My jsme před pár lety našli jeho deiník a recept na mýdlo, které náš společný praotec Mydlář pošetile zavrhl. Vaše
fabrika je pojištěna, postavíme ji znovu a budeme vyrábět mýdlo, které
dělá lidmi černými. Vy dáte provozovací kapitál a za to smíte zůstat v
této chýši a prodávat rajská jablíčka a okurky. Jak vidíte, my jsme
ušlechtilí lidé, nejde nám o mstu, jenom o zadostiučinění památce našeho praprapradědečka."
Bílí Mydlářovi mu vděčně políbili ruku.
Za krátký čas fabrika opět stála a obchod se hýbal jako nikdy před
tím. Jestli se bílého mýdla prodalo dvacet milionů, černé dosáhlo dvěstěmilionového obratu. A když africké loďstvo zakotvilo v New Yorku,
posádka s úžasem shledala, že Amerika je docela černý kontinent. Trochu nekulturní a zaostalý, pravda, ale to se dá poměrně rychle napravit, což . . .
Černý Mydlář bvl aklamací zvolen prvním černým americkým presidentem a toho dne, přesněji následující noci, se jeho praprapraděček
v hrobě po prvé ve snu usmířeně usmál.
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Kritické marginálie

Dva slovenské preklady
Danteho "Božskej komédie"
Sloiváci oslávili vlaňajšiu sedeimstoročnicu narodenia Danteho m i m o riadnym spôsobom. Slovenské v y d a vateľstvo krásnej literatúry vydalo
Díjiteho "Peklo" v preklaide Viliama
Turčámyho a Jozefa Felixa ešte r o ku 1964. A slovenský exil prispel k
Danteho jubileu Strmeňovým prekladom "Pekla", ktorý vydal Slovenský ústav Cleveland - Rím Mníchov roku 1965. Domáci slovenský Dante vyšiel nákladom 7.000 v ý tlačkov, má 446 strán, z toho na 154
stranách cenný komentár z pera J o zefa Felixa a bohaté ilustrácie V i n centa Hložníka. Exilový slovenský
Dante vyšiel nákladom 1.000 číslovaných exemplárov, má 292 strán, z
toho na piatich stranách pozoruhodné úvodné slovo prof. pádovskej univerzity Artura Croniu o Dantem u
Slovákov, na dvadsiatich piatich
stranách výstižné poznámky Karola
Strmeňa a je spestrený výraznými
ílustráciemi Jozefa Cincíka.
Sotva niektorý iný národ vzdal
Dantemu pri tejto príležitosti väčšiu
úctu (prirodzene okrem jeho rodného Talianska) ako literárne Slovensko, so svojimi dvoma prekladmi
'Božskej komédie".
Preklady z Danteho majú na Slovensku tradíciu. Už štúrovci videli v
Danteho "Božskej komédii" univerzálne hodnoty a považovali ju za
vzor pre romantickú poéziu. Prekladali ho J. Jánoška-Bysterský, Ján
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Botto, Andrej Kubina, C. G. Z a y mus, P. O. Hviezdoslav, Karol Strmeň, Andrej Žarnov, Viliam Turčány, Jozef Felix. Ale Dante vplýval
aj na Jána Kollára, Jonáša Záhorského, S. H. Vajanskéto, E. B. L u káša, Valentína Beniaka, až po n e jedného zo slovenských básnikov z
mladšej generácie.
Z moderných slovenských prekladov Danteho treba spomenúť najmä
Strmeňov .preklad Vita ÍNuova ( N o vý život) z roku 1943 a Felixov a
Turčányho preklad tohto diela z r o ku 1958. Strmeň v rokoch 1941-43
preložil tiež viaceré spevy "Božskej
komédie", ktoré boli uverejnené v
slovenských literárnych časopisoch
Kultúra, Slovenské pohľady a Smer.
Strmeň vo vojnových rokoch preložil
tiež celé "Peklo", ale rukopis jeho
prekladu sa zničil pri bombardovaní Bratislavy. V povojnových rokoch
1945-47 preložil Danteho "Peklo" aj
Andrej Žarnov v o väzení. Bohužiaľ,
i esmei ho publikovať.
Oba najnovšie slovenské preklady
"Pekla" majú mimoriadnu umeleckú kvalitu, priam majstrovsky p r e nášaný Danteho pôvodný text do
modernej slovenčiny. Dokazujú tak
nielen výrazové bohatstvo slovenčiny, ale aj jej melodickú zvučnosť.
Český literárny kritik Václav Čemý
razval Turčányho-Felixov preklad
"skvělým výkonem básnického tlumočení". A ďalej píše, že je to " d í lo, jehož dosah je přímo zakladatelský . . . v oblasti slovenské kultury
rárodní a její ctižádostí světové . . .

datum cílové". "Od nynějška" - p o kračuje Václav Černý . "český čtenář, zatouží-li sžít se s Dantovým
světem tím nejhlubšfcn a nejvšestraxicjším prožitkem, který mu naše
kultura dovoluje, bude provázet s v o j . četbu českých překladů studiem
slovenského komentáře Jozefa Felixe. A to není málo!"
Arturo Cronia hovorí zas o Strrneř o v o m preklade "Pekla", že je to
"čin veľkého podujatia a veľkej záfluhy. Preklad je skôr básnický než
doslovný . . . Tu naozaj básnik p r e kladá básnika . . . Máme tu bezpochyby najlepší slovenský preklad
Božskej komédie". Strmeň i Turčány vyšli z katolíckej moderny.

nad ním a smrti na hranici byl b a kalář pražské university Petr z Mladoňovic, oddaný žák a průvodce na
poslední cestě. Výstižný a přiléhavý
překlad Petrova díla si od Prof.
Spinky vyžádala redakce souboru
středověkých pramenů v anglických
překladech, Records of Civilization.
Spinkův svazek se doplňuje s jiným
číslem té sbírky, ve kterém vyšly
příspěvky k dějinám kostnického
koncilu, věnované problému církevní jednoty po roztržce za velikého
schismatu.

Jenom historik tak dobře obeznámený s Husovou dobou a tak pocvičený v předvádění starších děl, latinských i českých, do běžné angličíiOba preklady sú pre Slovákov
i y jako prof. Spinka se mohl pustit
v e ľ k o u kultúrnou udalosťou, n a do úkolu tak nesnadného, jako je
priek tomu, že Strmeňov preklad d o překlad Mladoňovicova sepsání. Nima dosiaľ zamlčujú. Tak nepríjemkdo z české družiny v Kostnici se
né je priznať úspech exilového básreimohl vyrovnat Petrovi ve věrnosti
nika!
I.K.
Mistrovi a v úsilí shromáždit co n e j více zpráv, avšak jeho latina nebyla
tak vytříbená a plynulá, jak si zasloužila látka, Překladatel musel být
Matthew Spinka:
vstavičně na pozoru, aby se b u ď p ř í John Hus at tne Council of
liš nevzdálil od Petrova podání, nebo
Constance
zase nezpůsobil potíže dnešnímu čteColumbia University Press, New
náři, když by bral z originálu slovo
York 1965. Stran 327.
za slovem. Petr vsunul do svého d í la listy, které Hus posílal z KostMatthew Spinka:
John Hus' Concept of Church nice b u ď ještě z prvotního příbytku,
Princeton University Press, Priinceton r e b o z rozličných vězení, ve kterých byl chován po mnoho měsíců.
ton. N. J. 1966. Stran 432.
V jejich překladech se Spinkova
K loňskému výročí připravil Prof.
malost latiny a pohotovost osvědčila
M. Spinka dvě knihy, které vyšly
opravdu skvěle. Recensent knihy v
brzo po sobě v předních amerických
New York Times označil soubor lisnakladatelstvích. Spojuje je nejenom
tů za její nejleipší část. A tak tomu
autorovo jméno, nýbrž
postava,
opravdu je.
kterou vidíme zřetelně v pozadí.
Jako úvod k anglickému zněni
Námětem jsou Spinkovy knihy v e Mladoňovicovy relace Prof. Spinka
lice spřízněné, avšak obsahem a způnapsal přehlednou stadii o konjciliársobem zpracování se jedna líší od
ním hnutí ve čtrnáctém a patnácdruhé. Původcem zevrubného vypsání Husova pobytu v Kostnici, soudu tém století. Dotkl se tam rozličných
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otázek, které přišly nia přetřes n e jenom v Kostnici, nýbrž i před H u sovým odchodem z Čeich. Hlavní vě?
o které se vedly prudké rozpravy na
rniversitě a kterou se obírali Hus a
jeho vrstevníci v rozmanirých spisech, bylo pojetí církve. Kdo překládal Petra z Mladoňovic musel sí
v té věci udělat jasno, nebo jinak by
r, ©dospěl daleko a mnoha místům
by vůbec nerozuměl. Tak tedy vznikla druhá Spinkova kniha, která se
pro vnější potíže opozdili o několik
měsíců za pětistým padesátým v ý ročím Husovy smrti.
Nebylo by však správné vidět ve
řpinkově rozboru Husova učení o
církvi jenom průvodní dílo k překladu Petrova sepsání. Mohlo vzniknout
docela samostatně jako pokus v y ložit problémy, kterými se Hus obíral od počátku akademické a k a zatelské činnosti. Nechybělo zevi.íoh podnětů, které prácí popohnaly;
jedním z nich byla potřeba vyrovnat
&e věcně se studiemi, které věnoval
Husovi učený belgický Benediktin
Dom Paul de Vooght. Vyškolení v
dějepisu i v bohosloví a důkladné
obeznámení s rozmanitými traktáty
o církvi se osvědčily jako vynikající průprava ke knize, která je
vrcholkem Spinkova vědeckého usilování.
Takové studie, jako je John Hus'
Concept of Church, nejsou psány p^o
lidi, kteří čtou hlavně proto, aby ně j ? k ztrávili volný čas, nýbrž pro
pozorné a soudné čtenáře. Měl-li se
;ozbor podařit a mělo-li s něho v y fiknout, v čem se Hus rozcházel se
svými odpůrci a žalobci v Praze i v
Kostnici, bylo třeba začít u kořenů
a vést věc k velikému utkání rozvaclěnýoh stran ještě na domácí půdě v
letech 1412-14. Při tom se autor n e mohl omezit jenom na Hi sovy spisy,
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mezi nimiž má prvenství latinské
pojednání De eccleisia, nýbrž musel
přihlédnout i k projevům z druhé
stramy. Tak tedy přichází k slovu
.lejenom Hus, nýbrž i Jan z Holešova, Stanislav ze Znojma, Štěpán .*
Pálče a jiní. Jenom pevná ruka. m o hla zvládnout látku tak rozběhlou a
rozmanitou. Prof. Spinfa, se časti
musel vrátit k starším badatelům,
jako byli Jan Doserth a ze českých
řad Václav Novotný, Vlastimil K y bal, Jan Sedlák a j. Jeho postoj k
cílu de Vooghtovu je mísity souhlasný, jindy odmítavý, avšak p o každé věrný a uznalý.
Obě nové knihy se látkou a o d borným podáním připojily ke Spinkovu dílu z dřívějších let. Kdo je čte
bez přihlédnutí k běžným biografickým pomůckám, jistě si ani neuvědomí, že jejich autor dovršil už m i nulého roku pětasedmdesátku a že
si skoro v téže době .připomínal jiné
výročí, šedesátku let od vstupu na
řmerickou půdu. Nemáme nikomu
za zlé, dožaduje-li se účasti jiných
v takových chvílích. A l e skláníme se
vděčně před učencem, který ve v ý znamných okamžicích života nečeká
liché pocty, nýbrž štědře rozdává
jiným z nahromaděných zásob.
Otakar Odložilík

Praha - Paříž
Paříž poskytuje v posledrí dolvi
skutečně bohatý obraz naší všestranné kulturní činnosti, a označení "československý" přestalo iiž
být veřejnosti neznámé, jak tornu
bylo dlouhá leta p o únorovém k o munistickém převratu. (Nyní se zdá
naopak, že Praha upřela své zraky k Paříži, že touží po jejím kul-

turním uznání a ocenění, že setn
posílá vše, co má doma zajímavého
a moderního, jak to řekl onehdy Dr.
Lamač v rozhovoru s týdeníkem
"Arts". Je neslýchané, že Praha
podporuje právě uměleckou avantgardu, umožňuje jí cesty a výstavy
v Paříži. Tak jsme mohli vidět v ý stavu označenou přímo "mladí českoslovenští avantgardisté", výstavu
koláží Jiřího Koláře a účast mladého abstraktního sochaře Vozniaka,
který obdržel cenu na poslední p a řížské bienále, v salonu Comparaisoras.
Také čs. film, který byl dlouho
neznámou pevninou, sam poslal dva
filmy Formanovy, Pikovou dámu
a Němcovy Diamanty noci, jež b ě ží v Latinské čtvrti a na bulvárech
a mají velmi příznivý ohlas.
Hřebem událostí je však výstava
Praha-Paříž, soubor mladých francouzských umělců Picassa, Bra^ua
a Deraina ze sbírek Vincence K r a máře a státní galerie, postavených
přímo vedle našich prvních kubistů
z doby před I. světovou válkou,
Boh. KubSiity, Emila Filly, Ant.
Procházky a především soubor pUs
-tik Oty Gutfreunda. Byl to skutečně velmi dobrý nápad pořadatelů, myslím našich, kteří tak chtěli
ukázat, jak Praha byla od samého
počátku století mezi prvními ev obskými městy, jež přijala vážně francouzské moderní umění a jejíž u mělci se jím šťastně inspirovali, aby
razili oesity vlastnímu pojetí, např.
kubismu.
Název "česká kubistická škola",
který byl cizincům donedávna ještě
nemyslitelný, se stal nyní běž íý,
a kritikové staví vážně francouzské umělce vedle našich. Kubista,
který je bohatě a šťasitně zastoupen, je vysoce oceňován francouz-
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skou kritikou, která želí jeho předčasné smrti. Také Emil Filla se v / _
jímá velmi vážně, několik kritiků
vidí v jeho kubistickém díle atavistické rysy barokní, stejně jako v
plastických pracích Gutfreundových.
Kritik revue Arts označuje Gutfreundovy plastiky za první dílu
nové estetiky a označuje jej za
prvního kubistického' sochaře, k+,2rý předešel a předčil Francouze
Duchamp-Villona a Laurense a R u sy Archipenka a Zadkina. Jeho náhlá smrt byla rovněž skutečným neštěstím pro naše revoluční sochařství.
Výstava ukazuje dále vedle sebe
vedle dalších francouzských děl v
našem majetku celníka Rousseaua,
Raoula Dufyho, Vlamincka a p o válečného vývoje Picassova a Braquova souběžná díla našich mladých
umělců, Soubory Jana Zrzavého,
Kremličky, Špály, Vinconce Beneše,
Oto Kubína a p o prvé v Paříži též
Josefa Čapka. Kritik listu "Le
Monde" prof. Chastel vidí, že p o d něty k nim vzešly sice často z Montpamassu, že však česká moderní
škola se vyvíjela myšleinfcovitě samostatně a osobitě, tak Zrzavý, jenž
dovedl po svém přestavit a přemyslit prvky surrealistické, stejně j i k o
Kremliěka. Kritik lituje, že výstava
ukazuje jen nepatrné ukázky č e s ké kubistické architektury a drobného umění. Oceňuje po této stránce talent Vlastislava Hofmana, u rás
neprávem odsunutého.
Celkem vzato, ukazuje výstava
Praha-Paříž zdařilý pohled na značnou výši našeho moderního umění
v letech první třetiny tohoto století. Bude třeba, aby pionýrská, ale
c'ncs zapomenutá činnost Dra V á clava Nebeského v tomto směiu
nadchla naše mladé výtvarné kriti-

ky k pokračování, a aby došlo k
poslání pařížského souboru do N ě mecka, Anglie a Spojených států.
Snad se tak dostane naše moderní
umění na místo, které m u hodnotně
opravdu přísluší. Češi byli jediní ve
střední Evropě, kteří pochopili plastickou logiku a estetiku francouzského kubismu a také nové p o j e tí obrazové komposice na rozdíl od
Munoha a expresiomistů.
Souběžně s touto výstavou se k o ná v témže Museu moderního u m ě ní výstava velkého souboru díla
malíře Františka Kupky, pocházející téměř vesměs z odkazu paní
Kupkové před 3 lety, celkem přes
170 obrazů, barevných studií a grafik. Je to největší přehledný obraz
tohoto bohatého umělce, jehož dílo,
od předmětných začátků a techniky dovedných ilustrací a bibliofilských grafik na začátku sltoletí,
přešlo od figurativního realismu k
lyrické abstrakci, založené nejdříve
na plastických odezvách hudebních
- odtud jeho první nepřesné označení "orfismus" - k bohaté fantasii
geometrické a k osobitým hledáním tajného života tvarů.
Výstava ukazuje nesmírně 'bohatý
talent Kupkův a Museum vydalo
obšírný ilustrovaný katalog jeho
díla spolu s životopisným přehledem
jeho kariéry. Po skončení bude v ý stava putovat p o několika městech
Francie, dále do Belgie, Holandska,
Německa, Rakouska a d o Prahy,
která tak bude mít možnost poznat
svého Kupku v celé šíři jeho u m ě ní. Tuto výstavu doprovázejí právě
dvě další výstavy v galeriích, v ě n o vané rovněž Kupkovi, u Flinkera
a v Art mondial. Obě dokreslují
pohled na jeho bohaté dílo, hlavně
grafické. Přispějí jistě, s monografií
pí. Feditové, k definitivnímu zařa-
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zení Kupky mezi světové
umělce moderního umění.

tvůrčí

Těšíme se z tohoto uznání, ale je
nám při tom zároveň trochu hořko.
Kupka, jak mi za svého života sám
několikráte řekl, měl v úmyslu v ě novat značnou část svého díla, hlavně kresby, studie a grafiky, archivu
pražské Akademie výtvarných umění,, jejíž byl řádným profesorem
delegovaným do Paříže k výchově
našich mladých umělců. P o únorovém převratu však těžce nesl, a od
jeho smrti v roce 1957 jeho manželka, rodilá Francouzska, že nynější
režim na počátku svého trvání v y řadil Kupku úplně ze svých sbírek
ve státní galerii a dal jej kamsi do
sklepů, takže americká historička
umění, kterou poslali do Prahy, aby
zjistila osud obrazů z majetku továrníka Waldesa, je konečně našla
plné prachu. Snad proto pani K u p ková změnila svůj odkaz a neodkázala Praze nic.
Musím se také aspoň zmínit o v ý stavě dekorativního díla Alfonse
Muchy v paláci Sens, jež rehabilituje tohoto malíře, dlouho odstraňovaného v e Francii neprávem na
vedlejší koleje. Nynější šťastně zvolený soubor naopak ukazuje tvůrčí
a vynalézavou dokonalost
tohoto
umělce, jenž byl mezi prvními a
nejvážnějšími, kteří razili na korsed
minulého a začátku tohoto stolení
cestu novému dekorativnímu slohu
1900.
A nakonec rovněž aspoň zmínku o
výstavě malíře Josefa Šímy, kteiý
se dožil nedávno v plné svěžesti
let a jehož dílo, nové obrazové
komposice, ukazuje rovněž neutuchající svěžest a vynalézavost tvůrčí, jak je známe.
Dr. Jaroslav Jíra

Dvě knihy o českém baroku.
Během minulého roku vyšly na
západě téměř současně dvě knihy
věnované baroknímu umění. V Mnihově (Prestel-Verlag) kniha štyř
uměleckých historiků pod redakcí
dr. Karla Swobody, Barock in Bohmen. V Londýně jako 22tý svazek
Pelikán History of Art kniha Eberharda Hempla: Baroque art and
Architecture in Central Europe. Obě
psané s láskou lidí, jejichž kořeny
tkví v zemích, kde po staletí človók
nepřestal žít v přímém styku s t»aroikem i s gotikou, z níž barok v y růstal.
Dr. Bachmann a dr. Hubala, dv.'i
z autorů německé knihy přiznávají,
že jejich společné dík» je vzpomínkou na rodné město Prahu a dr.
Swofooda mluví o podivném, nesmrtelném českém vlastenectví, z kterého vyrůstá ono umění, i tato t n i ha o něm.
Obě knihy, kniha anglická více
než kniha německá, vycházejí z
historických i kulturních předpokladů, z nichž barokní umění v y růstá. Od konce 14. století vzrůstá
úloha individua v životě i v umění,
které se vydává na cestu k realismu. Barok přebírá z renesance lásku k přírodě, která se objevuje v
umění často ve vyznívajících slohových epochách, kterou však je
nutno rozlišovat od naturalismu.
Přírodě, přírodním, p o většině rostlinným tvarům se dostává přístupu
do výzdoby, a s nimi přichází i
nový pohyb. Jednotlivé architektonické složky ztrácejí funkční úlohu a přibližují se živému organismu, pohyb světla zvyšuje prostorový efekt. Obohacující dynamika g o tiky oživuje znovu v baroku, v m y šlení, v cítění, a tedy i ve výtvar-
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ném projevu. Základním rysem r e nesance byl skepticismus, jak ho
nalézáme u Descarta a Bayla. Idea
víry co by pravdy byla donucena
k ústupu, náboženství bylo zahnáno do defensivy. Teprve barok p o mohl zase náboženství k vítězství,
k čemuž nemalou měrou přispělo
umění.
Nástup nové generace vlašských
stavitelů, vyšlých ze severoitalského barokního klasicismu, do služeb
českých stavebníků vnáší do' české
architektury nové dekorativní c í tění, převyšuje již dosavadní r e n e sanční tektonické formule. Příčiny
tohoto pronikání barokních myšlenek do českého' prostředí jsou v ý hradně umělecké. Jsou dílem půvoidu, školení i většího uměleckého
sebevědomí nově příchozích vlašských stavitelů, kteří vtiskují p o zvolna české architektuře barokní
ráz.
Zde se rozchází názov českých a
rakouských nebo německých historiků umění. Emanuel Poche klade
tento přerod už do doby reformační a po-tírá názor, že počátky b a roku v našich zemích souvisí s j e jejich rekatolisací. Podle něho teprve
později se stal barok výrazem protireformace, s níž ovšem obrat p o b ě lohorský přivodil změnu. A č těchto pět autorů občas dochází takto
k různým názorům, všichni dochází
k souhlasnému závěru: že zásluhou
velkých architektů, kteří byli často
současně i sochaři, a malířů, cizích
i domácích, ocitá se české umění
opět na výši světové, že překonává
trpnou závislost na cizích vzorech a
vytváří svůj vlastní sloh.
Obě knihy, zvláště kniha německá jsou bohatě vyzdobeny novými
fotografiemi.
Dr. Zdenka Münzrová

i veřejné mínění jiných národů. Jsou
ovšem kritici, Feierabend je často
jedním z pochybovačů - o nějaké
politické alternativě se však nic n e dočítame. Je jistě dáno osobním p o íltäveRífti Feierabendovým, že nena.
lezáime ve vzpomínkách mnoho o
činnosti
armády, zpravodaj ců
i
akcích ministerstva zahraničí, tedy
složek, jež za války nutně představují jádro toho, čemu dnes říkáme
cdboj. Atentát na Heydricha je kvalifikován jako překvapení pro ministerskou radu, ani generál Inger n e věděl o úkolech parašutistu. Ministc
vnitra Slávik však, podle Feierabenda, je znal. Poněvadž Slávik byl p o /ěřen předáváním zpráv z domova
,'ládě, pokud je Šrámek propustil
svou ceinsurcu, máme tu další příspěvek k záhadě inkonsisitence informací o londýnské roli v tragedii
~ května 1942.
Již z dřívějších svazků Feieraberdových vzpomínek bylo jasno, že v
exilu nebylo jednotného mínění o
poměru k vládě doma a poměrech
v protektorátu vůbec. I president
Beneš své názory zřejmě měnil. Po
zatčení Eliášovu prohlásil, že "žádx ou vládou a žádným presidentem
nejsou". Prohlášení to bylo zřejmě
více emocionální a politické než v ě c r.é a právní, bylo mu ale jistě o b tížno si představit, jak v očích českého obyvatelstva i sebe tenčí nitka je důležitá prakticky i jako relikvie z doby svobody." 25tého břez •
na 1942 řekl Feierabendovi. že p o dle jeho zpráv dělá Hácha co může,
rárod že to ví a má ho rád. Po Eliášově .popravě se ale Beneš vyslovil
ostře proti Háchovi. a Feierabendo -

i:y protektorátní vlády, aby setrvali
re svých posicích.
Snad to bylo v analogickém d u ševním rozpoložení, když tehdejší i
pozdější ministr spravedlnosti Dr.
Jaroslav Stránský, podle přiloženého
dopisu a záznamu Dra Ducháéku,
"avrhoval v soukromých poradách s
lamumisíy, zhoršení trestu smrti pro
válečné zločince, na příklad na pranýři. Dopis Dra Ducháčka obsahuje
také positivní informaci o snahách
Dra Ripky o organisací mladých, p o krokových lidí, pod jménem "Most"
kteří by zachytili politicky drobné
lidi, nezávisle na komunistech a sociálních demokratech.
Historik najde v tomto svazku
Feierabendových vzpomínek mnoho
materiálu, a ť již se bude zabývat
poměrem Čechů a Slováků, pokusy
0 spolupráci s Poláky, taktikou sovětskou či britskou, studiemi ústavně-právními, nebo jen řférami ho •
tpodářskými (Zbrojovka). Recensent
v nich nenalezl nic srovnatelného s
í'tmosferou tehdejší doby doma. kdy
1 nejprostší lidé posuzovali podle
/ ctuipně rozechvění Há chova hlasu, a
ne podle přednesených slov, co jo
očekává. Tyto vibrace, udržující ná •
rodní společenství doma, nedolehly
patrně do londýnského h'uku. To je
důvodem, proč četba této uořimné
BAS
knihy není čtením veselým.

vi se zdálo, že Háchu považuje za
zločince. Nelišil se patrně v té chvíli
' tomto bodě příliš od názorů k o m u nistů. A přece později vyzýval čle-
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In Margine Arnold J. Toynbee:
Opravdu historik?
Článek Jana Strakoše "Slovo k
počátkům
národního
obrození,"
Proměny (leden 1966) svou kritikou Arnolda J. Toynbee-ho udeřil
na pravé místo. Toynibee. až dosud
známý
antisemitimen,
o
němž

Dr. L. K. Feierabend:

Ve vládě v exilu. Díl II.
Východní vítr nad Londýnem
Od zatažení Sovětského svazu
do války do jara 1943.
Washington D.C., 1966. Str. 203. K
dostání u autora 3321 Newmark
Street N. W., Washington, D.C. C e na $3.00.
Období 1941-1942, jimž se Feierabend zabývá v tomto svazku svých
vzpomínek, je periodou stoupajících
komplikací v Londýně a vyvrcholení tragických událostí v Československu. Tato koincidence patrně
způsobila, že autor čím dále tím
méně rozlišuje mezi svým postavením svědka, politika a historika. V
]/Orněru k domovu zachovává svou
pevnou základnu, opřenou o zkušenost. škoda, že tornu tak není vždy v
jeho komentářích o jeho londýnských
součastníeíoh. Byl by snad učiril
lépe, kdyby se byl zdržel útočných
kritik vůči osobám jemu ( a jiným)
méně sympatickým, jako vůči Dru
Ouitraitovi a Nečasovi a omezil se na
zjištění objektivních faktů, jež může
doložit. Politik zde převážil nad
historikem a kronikářem-omyl p o chopitelný u někoho, kdo byl ve
středu událostí, soustředěných za
války v českém Londýně.
Rok 1941 byl vlastně vrcholným
lOkem činnosti presidenta Beneše a
vlády v exilu. Přinesl uznání vlády,
rejdříve Sovětským svazem, pak
Velkou Britanii a Spojenými státy. Tím bylo jak postavení Československa pro budoucnost, tak i presidentovo a vlády pro současnost
zkonsolidováno. Československo zásluhou svých representantů v zahraničí mezinárodně znovu povstalo k
životu. Britové, zřejmě bystří pozorovatelé, se v uznavacím dopise o d volali na prohlášení presidenta B e -
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neše, že "prozatimnost československé vlády bude napříště pojímána
jen jako vnitřní věc československé
demokracie, a že to znamená, že se
(nešní čs. vláda hned po válce p o r'robí
ustanovením
demokratické
československé ústavy". Sledujemeli Feierabenda v pátrání, jak toto
vědomí prozatimnosti ovlivnilo chování našich representantů, nenájden é kromě slov mnoho. I presidenta
Beneše přistihl Feierabend u v ý r o ku, jako na př. "jsem ochoten Polákům postoupit Frystatsko" formúl, ice jistě ani ne ústavní, ani prozatímní. Emigrace je zřejmě zpolitizována, ale ani vláda, ani Státní rada v žádném směru neobrážejí předválečný parlament - což jistě bylo
vytvořením prejudice pro budoucnost. Trpkost Feierabendova nad
podřadným postavením agrarní strany je pochopitelná a pozdějším v ý vojem ospravedlněna. Tato operativní restrikce politické svobody n e b y lu však jediným případem "řízené
cemokracie", jak tento postup n a zval Osuský. Snad v exilu demokracie musí být řízena,tná-li být výkonná ve válečné situaci, je ale otázkou,
zda míra zvolená v Londýně nesahala na její vlastní základy. V kon •
frontaci s totalitními komunisty to
i elbylo posílením.
Komunisté sami byli podle Feieri benda a presidenta Beneše v tomto období loyální vůči vládě. Po
vstupu Sovětů do války naděje o
jejich budoucím vlivu v e střední
Evropě ovšem sesilují a komunisté
5 levými křídly obou dalších socialistických stran se stávají nositeli
myšlenky přiklonění se k Sovětům.
President Beneš, podnícen nejen ú vahami racianelními, ale i pomnichovskou trpkostí, se ji nevzpírá
stejně jako většina vlády, a konečně

kdysi referoval Time Weekly, se
nyní netají antislavismem. Věci by
bylo však prospělo, kdyby byl Strakoš přesně uvedl, co vlastně T o y n bee proti nám řekl. Ale to se dá
napravit a i dodatečná citace přispěje k větší publicitě naší obrany.
V této souvislosti se vnucuje otázka, jak vůbec západní svět T o y n bee-ho hodnotí. Je to opravdu n e j větší anglicky píšící historik, jak
někteří tvrdí? Jeho koncepce dějin,
řečená Challenge and Response, je
opravdu revoluční a přijímá se jako
učení nerozborné?
Nechybějí hlasy, že Toynbee n e ní vůbec historik, ale encyklopéd,
jenž zahaluje vodopád dějinných
skutečností do mysticisimu a špatně volených citátů z klasické literatury, zejména řecké, a z bájesloví.
Je tomu téměř deset let, co Dr. W.
H. Welsh, profesor historie a filosofie na Mertonské kolleji v O x f o r d u - a tedy Angličan jako sám
Toynbee - publikoval svou známou
•thesi Philosophy of History, jejíž
závěr je ostře proti Toynbeeovi; ř í ká otevřeně, že Toynbee-ho nelze
brát jako historika. A Study of History, Toynbceovo mamutí dílo, je
quasi-vědeeké, po formální stránce
nevalné; Toynbee má sice velkou
znalost dějinných fakt, avšak n e dovede je zhodnitit; chybí mu spisovatelská skromnost,
domnívá-li
se, že objevuje raison d'etre všeho,
co se kdy událo1. Welshova kritika je
věru tvrdá, avšak otevřená a objektivní; co víc, nikoli ojedinělá, a je
také možno si ověřit její správnost.
Snad ještě pronikavější je kritika nepsaná, to jest rozsah, v němž
se Toynbee na amerických učilištích
nepřijímá. V e vysokoškolských u čebricích jsou sice zmínky o T o y n beeovi, zpravidla leitmé, v ú v o d -
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ních kapitolách; Toynbee se však
nikde nepoužívá jako učební příručka a je tedy, řekli bychom, n e škodný.
Jeho hlavní
myšlenka,
Challenge and Response Theory, je
laciná a plochá.Toymbee totiž tvrdí,
že síla každého, národa, response, je
přímo závislá na tlaku, challenge,
jemuž je národ vystaven. Fodle toho žádný stát či národ žijící ve spořádaných a klidných poměrech není
schopen, aby produkoval něco velkého - a ť ve vědě, v hospodářství,
umění, výchově nebo v politice. J e diné politický, vojenský a hospodářský tlak anebo nesnáze povahy
přírodní jsou podle Toynbeeho s to,
•aby přivedly společenskou jednotku
k vyššímu výkonu. Pochybenost u čení se jasně podává nejen na příkladu předválečné i současné A m e riky, Německa devatenáctého století i západního Německa současné
doby, ale i - a v tom je Toynbeeova
tragedie - na příkladu jeho vlasti,
Velké Britanie.
Miloš Šebor

Nikulin, Lev:

Tragédia maršála
Tuchačevského
Preložili: Miroslav Neuman a Soňa
Várošová. Bratislava, Vydavateľstvo
politickéj literatúry, 1965. 220 stran.
Populárně psaný životopis maršála Tuchačevského, který ho má plně
rehabilitovat.
Slovanský překlad, který, bohužsí,
nebylo možno srovnat s originálem,
má dobrou slovanštinu, ale nedovede zakrýt autorovo primitivní po •
jetí Tuebačevsfcého a jeho vojenské a politické kariéry. Události v
Sovětském svazu od revoluce v r.

1917 jsou podávány přesně v tom
schématu, které komunistická strana
domácí historii vyměřila. Zajímavé
je, že autor neměl oficielní podpory
při své práci a proto sc nedostatek
úředních dokumentů snaží nahradit
svědectvími spoluboj ovníků Tucha čevského a vlastními vzpomínkami.
Výsledek je nevalný - svědkové
mluví málo a o záležitostech většinou nevýznamných. Tak obraz T u chačevského, který v r. 1918 byl " j e den z nemnohých komunistů-vojenských odborníků" (a který patrně
proto se stal v 25tí letech z poručíka
velitelem armády), je velmi matný.
Zdůrazňuje se stále jeho- oddanost
komunismu, ale Stalinova úloha v
jeho likvidaci se podává velmi krotce; snad z obavy, "což kdyby se to
obrátilo!" Tuchaěevského proces pro
velezradu je odbyt jednou větou.

Říká, že tato zpráva se objevila v
"zahraničnej tlači" a pak cituje líčení z knihy Master spy, která připisuje padělání dokumentů o Tuchaěevského zradě Heydrichovi.
Kniha nemá žádné dokumentace.
Jn.

Rozhlasové hry
Orbis - Praha - 1965.

Tento malý sborník rozhlasových
her, provozovaných v Československu v roce 1965, obsahuje h i u L u d víka Aškeinazyho (Bylo to na váš
účet), Ludvíka Kundesry (Zvědavost), Karla Copa (Muž, po kterém
jdou), Milana Jariše (Demokraté) a
Václava Cibuly (Obyčejná sobota).
Hry, jistě nestejné hodnoty a určené
O této špatně psané a celkem zbypočetnému poslucháčstvu, nicméně
tečné knize referujeme ze dvou d ů dokazují, že i v rozhlase tak zvané
vodů: Jednak, abychom ukázali, že
divadlo malých forem se má k svěKSS nerozumí ani zájmům, ani v k u tu a že si dovoluje opatrně kritizosu svého čtenářstva, a jednak, a b y vat stávající poměry, že tedy jinýchom poukázali na to, co se v knize
mi slovy se snaží být divadlem aktutýká Československa. V druhém příálním. Například se dovídáme, že
padě se předně tvrdí, že Francouzi
"kádrováfc" ve hře Knnderově si dědali 11 milionů rublů a Angličané
lá ve fabrice harém a že za to může
90,000 liber našim legionářským d ů vyletět, ale že "spadl vojš, protože to
stojníkům, aby vystoupili proti b o l ševikům. Doklady o tomto tvrzení býl kádr, kterej nemůže dostávat
nikdy pod dva a půl, i kdyby k vůli
autor, samozřejmě, neuvádí a o úloněmu měli vymyslet úplně novej ú ze našich legií se pak dále nezmiňuřad". Tragikomedie o muži. po kteje. Bylo by jistě zajímavé porovnat
rém jdou, líčí neštěstí malého úředtuto část s ruským originálem.
níčka, takto vedoucího účtárny sýrů,
Pale mluví o tom, co jsme slyšeli
národního podniku Máslosvaz, který
již s několika stran, že president B e se dostane do řečí, je to dramatická
neš poslal Stalinovi materiál o "zrádvariace na známou arii z Lazebníné činnosti Tuchaěevského". Tento
ka sevilského "a tak bídně člověk
materiál se prý dostal do rukou čs.
sajde, koho pomluva zlá najde", kte zpravodajské služby, ale byl vlastně
rá zvláště platí v zemi. v níž jsoj
podvržen německou zpravodajskou
kanceláře kádrové evidence. I V Jaslužbou. Nikulin ovšem ani zde n e rišově hře Demokraté ocitáme se v
přináší nic vlastního a originálního.
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ovzduší Opožděných reportáží, které
jsou stále opožděnější, čím je absurdnější vymchat zákonitost jen k o munistickou. Formy některých těch to her jsou sympatické svým hledáním nových efektů, ve hře Demokraté musí působit občasné hraní
sboru "Proč bychom se netěšili" z

Prodané nevěsty, ve hře Zvědavost
zajímavě zasahuje do hry "recitátor",
jakási náhražka sboru klasického
řeckého divadla. Při některých hrách
vzdálený čtenář má dojem, že by
autoři dovedli být lepší a sarkastičtější, kdyby měli tvůrčí svobodu.
Petr Den

LITERÁRNÍ A UMĚLECKÁ SOUTĚŽ KŘESŤANSKÉ
AKADEMIE A KULTURNÍ RADY
Křesťanská akademie a Kulturní Rada oznamují, že jejich společná tradiční literární soutěž pokračovala s úspěchem i v roce 1985. Doporučujeme
k vydání tato díla ( v abecedním pořadí):
DR. FELIX MIKULA, Tajemství a záhada. (Eseje).
DR. LADISLAV RADIMSKÝ, Skloňuj své jméno, exulante. (Esej).
BOŽENA SIRKOVÁ, Tambu, nedávno minulé. (Novela).
P. BRUNO SVOBODA, O. Praem., "Victimae paschali Iaudes". (Zhudebnění velikonoční sekvence pro dva hlasy a varhany).
JOSEF ŠEVČÍK, O víře v Boha (filosofické úvahy).
NIKOLAJ TERLECKÝ, Úloha Ignacia Espera (Divadlo).
Do soutěže jsme přijali i hudební skladbu P. Brunona Svobody. Je to j a kési novum, ale doufáme, že to nebude výjimka. iNaše literární a uměleok
"soutěž" si neklade za cíl pouhé formální soutěžení, nýbrž chce být společným nástrojem k poznání literární a umělecké tvorby v exilu a chce se stát
též pomocnou rukou k uveřejnění hodnotných děl.
Upozorňujeme, že naše literární a umělecká soutěž pokračuje i letos. Naši čtenáři se jistě dověděli z tisku a z rozhlasu o velké ztrátě, která nás p o stihla smrtí dra. Roberta Vlacha, sekretáře Kulturní Rady v exilu. V určitém smyslu běží o ztrátu nenahraditelnou. Doufáme, že se nám podaří zachovat a po příp. ji přeorgamizovat tak, aby i dále sloužila kulturním p o třebám českého exilu i domova. K této naději nás zavazuje i hluboká vděčnost a neumírající přátelství k nezapomenutelnému dru. Robertu Vlachovi.
Podmínky "soutěže" jsou stále tytéž. Autoři nejsou omezeni ani námětem
ani druhem. Práce z Evropy a z Afriky posílejte na adresu: Mons. dr. Fr.
Rýpar, Via Concordia 1, ROMA/Italia. Práce z ostatního světa můžete zaslat
na adresu našeho zástupce v Americe: Dr. Ladislav Radimský, 205 East 82nd
Street, New York, N. Y. 1C0P8. USA.
Za Kulturní Radu:
(prozatímně)
Dr. Pavel Želivan

Za Křesťanskou akademii:
Mons. dr. František Rýpar
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Karel B. Jirák

Antonín Dvořák, 1841-1961

31

1961

rozebráno

SVU

Abstracts - The First Congress of the
Czechoslovak Society of Arts and
Sciences in America, Inc.,
April 20-22,1962

40

1962

1.00

A. Heidrich

International Political Causes of the
Czechoslovak Tragedies of 1938 and
1948, part L

27

1962

.75

F. C. Štěrba

Češi a Slováci v Latinské Americe

61

1962

1.25

V. N. Duben

Czech and Slovák Periodical Press
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99

1962

rozebráno

Alice Masaryková

Hudba ve Spillville

19

1963

rozebráno

Jaroslav Šejnoha

Svědectví
tvarného

13

1963

.25

René Wellek

Czech Literatúre at the Crossroads
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René Wellek

Essays on Czech Literatúre

a zkazky

z umění

vý-

15

1963

1.00

214

1963

7.50 *3.90

Miloslav Zlámal

Zpěvy z modrých hor

66

1964

1.50

SVU

Program - Second Congress,
September 11-13, 1964

28

1964

.25

SVU

Abstracts of Papers - The Second
Congress of the Czechoslovak Society
of Arts and Sciences in America, Inc.
September 11-13, 1964

66

1964

1.50

SVU
(redigoval Miloslav
Rechcígl, Jr.)

The Czechoslovak Contribution to
World Culture. (Based on papers
delivered at First Congress, 1962), 682

1964 16.70 *10.25

V. N. Duben

Czech and Slovák Periodicals Outside Czechoslovakia as of Sept., 1964

26

1964

.50

Egon Hostovský

Tři noci

208

1964

3.00 *2.50

Pavel Javor

Nedosněno - nedomilováno

104

1965

2.00

Vladimír Vaněk

Kniha

118

1935

2.50 *2.0Ó

SVU
(redigoval
Banesh Hoffman
et al.)
SVU

Perspectives in Relativity and G e o metry. Essays dedicated to Václav
Hlavatý at his 70th birthday.

SVU

povídek

Časopisy:
Zprávy SVU (lOkrát ročně)
Proměny (Čtvrtletník)

Připravuje se
8^16
1959 ročně 3.00
pro členy SVU: zdarma
60
1964 ročně 5.00
•4.00

(*:zlevněná cena pro členy SVU)

Objednávky s peněžním poukazem zasílejte na adresu: Czechoslovak Society
of Arts and Sciences in America, Inc.. Room 914. 381 Park Avenue South.
New York, N. Y. 10016, USA.

SVU

společnost
pro vědy a umění

