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Proměny

ROČNÍK 3., ČÍSLO 4., ŘÍJEN 1966

Kulturní období se v dějinách nekryjí s obdobími politickými. Kulturní revoluce předcházejí revolucím sociálním, hospodářským a politickým, velká francouzská revoluce například začala ve spisech Rousseauových, Voltairových a encyklopedistů, nikoliv dobytím Bastily. Na
barikádách po ulicích se o myšlenky bojuje až tehdy, když již zvítězily v srdcích o duších lidí.
I náš 28. Říjen 1918 byl dítěttem naší kultury a zvláště našeho básnictví v druhé polovině devatenáctého století. Jako třeba v Itálii nebo v
Německu poezie formovala osudy našeho národa - Neruda, Smetana a
Svatopluk Čech před jinými s prorockým uvědoměním pracovali na naší národní neodvislosti. A většími básníky . i čistě literárně - byli vždy
ti, kteří předzírali budoucnost a nekochali se minulostí.
Proto nelze vyloučit, že příští historikové nebudou hledat příčiny
tragického komunistického vítězství u nás jen v událostech čtyřicátých
let, jak to dnes stále činíme, nýbrž budou je hledat v české kultuře
první republiky. Pak těmto dějepiscům by neměla ujít tragická úloha,
kterou hrálo souhvězdí velkých českých básníků, narozených kolem roku 1900, a svým uměním, rozhodně vysokým, ovlivňujícím generace,
odpovědné za komunistický převrat. Příliš četní měli blízko ke komunistické straně, nebyli-li přímo jejími členy.
Předcházející řádky nepíši proto, abych lkal nad minulostí, nýbrž
abych doufal v lepší budoucnost. Neboť básníci dneška, v exilu i doma,
těžce a pilně hledají cestu z temného lesa a nad dantovskými poutníky
začínají svítit hvězdy. Již před několika lety Jiří Kárnet ve svém eseji
o mladém československém básnictví konstatoval, že se v naší poezii
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začínají kupodivu často mrskat ryby, tyto dávné symboly němě trpící
lidské osobnosti, metafysické symboly vzkříšení, známé z katakomb.
Avšak nejen mladí básníci začínají básnit jinak a po svém, nýbrž i ti
známí a velcí se podivuhodně před našima očima v posledních letech
proměňovali a proměňují. Zmiňme se jen o třech.
Václav Černý v kritické studii o Josefu Horovi, nazvané Zpěv duše
^ roku 1946, konstatoval, že se Hora na konci svého života proměnil z
básníka sociálního v básníka "ticha a jistota
že tento zmetafysičtělý
Hora dokonale odpovídá významu a vůli někdejšího Hory sociálního.
"Nad prapor červený výš prapor věčna vlaje - přítomnost železná, budoucnost duchová je -", tak nám prorokuje největší český básník našeho století, bývalý redaktor Rudého Práva.
Jaroslav Seifert je snad naším básníkem nejkouzelnějším. Milovali
jsme ho pro jeho hravý poetismus, pro jeho chlapecké opojení milenkou Prahou, bylo nám líto, že musel v roce 48 pořídit výbor z proletářské poezie jedenácti básníků, nazvanou Zeď Kremlu v dálce. Letos
po dlouhém odmlčení Seifert vydal Koncert na ostrově a mnoho básní
jiných. Neokouzlují již jen slovy, nýbrž hloubkou myšlenky. "Na zelených věncích leží Pražský hrad a chrám svatého Víta míří do nebe,
kam patří", čteme v jedné z nich. Znovu a znovu se Seifert setkává se
svou smrtí, v Parku ve Veltrusích někdo otvírá mříž a vchází, básník
má strach a bojí se těch očí, "však ta, jež vešla, už se usmála". Chlapec Seifert se proměnil v dospělého.
Vladimír Holan je třetí básník, který prokazuje proměnu české poezie. V posledních jeho verších nepoznáváme básníka Díku sovětskému
svazu, Panychídy nebo Rudoarmějců: jedna, nazvaná Dneska, zní takto: "Tak tomu dneska je/ a taková je tma/ že Bůh na nás hledí/ vypoulenýma očima./ A jeden druhého ptáme se: Jsi?,/ zatímco Bůh tápe!
vykradenými nebesy." Jiná, uveřejněná v zakázané Tváři v minulém
roce a nazvaná Evropa začíná takto: "Všecky žaláře světa jsou postaveny z kamenů, které dopadaly na Ježíše." Tak Holan s velkými oklikami kráčí od triumfu smrti k triumfu poezie.
Triumf české poezie věští příchod nové doby. Konečně žijeme kulturně zase v adventu, to znamená, Se zas doufáme. Že zas doufáme'v
renezanci, jejíž cestu vždy připravují básníci, neboť oni vidí dál než
lidé obyčejní. Je pravda, že básníci kráčejí pomaleji než generálové mnozí z nás se příchodu nové doby nedožijeme. V básnických šlépějích
však pokvetou růže.
Petr Den
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Naša nová poezie
OSVĚTLENÉ MĚSTO
Gertruda Goepfertová
ve vývojce zatemnění
vypovídají potápěči
stožáry, taxikáři,
až nás rozpozná
rybář odpověď

v němž jedinci jehly ztracené
se napřahují mrakodrapy
za přáními nebetyčnými
otěží okolí jařmení
nenasytní chudí

zasvítí žárovky
naše duše
zasvětélkují stehy
za strojem lásky
nicotě patří výrobky

umlčovaní v tlačenici
nenáročnými bohatci
veslujícími o záchranu
po povodni jmění
jak o slavnosti

co nedrží za drátky
loutkář milující
ulicí fičí do očí
drť elekronická zvučící
z podušky velkoměsta

vzhůru vlajky
se nesou z těch srdcí
které krájeli
a na sekanou mleli
reflektory
VŠEDNÍ

bez zápalu se sunu snímky vlažné
sesoukávají sledy stínového dění
shluk reklam mě davy zboží stíhá
zesnamuje: suda ata sola vím
uměsici prodejnou na party spolčenou
na přechodnou dobu chce mi přiťuknout
zlatou branou do běhu se dávám
ranám hledím uniknout
vyhoupnout se na oře nadšení
obrátit si život v lov na překvapení
kde na místě trámy bez štítků se jmény
pod vráskami kryjí myšlenky
vyprosit si krajíc divočiny
najít běloskvoucí vejce v kukani.
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NEZNÁMÝ VOJÍN
komáři se líhnou
z mé inspirace
dorážej í
z bílých stěn pláten
stírám
krvavé skvrny

tápajíc bažinou
zapomnění

zápolení
jeviště mění
jen bolavé tělo svědčí
že vše
není mámení

naprázdno se honí
křídla mého mlýna
(kterýpak mlynář
na mletí shání?)
liduprázdno kolem
nikdo nepřiveze zrní

břemeno které tíží
můj náklad,
hřbitov veselý
zbořené kůlny
skácený javor
fialky zdupané

nade mnou doutná
sopka velkoměsta
hrozící zpustošit
venkova výspu
popelem šedým

úseky sčítám s brouky
kroky milujících
jimž drobek neujde
a sotva mě nohy nesou
do pozadí
až kam mě zatlačili

ač mě ťuhýk, hrůza
na trny napichuje
mezi druhy
není dovolání
na vojně trpitelé
všichni postiženi

vždyť nejdřív jsou na řadě
ranění kvílející důstojníci
až po boji neznámý vojín
přej de do mlýnice
k vítězné přehlídce
bažinou zapomnění?

zvlčilé tlupy
drancují statky
za něž se bij u
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NOCE KAJMANA
Jaromír Kostka
Kolik snů je dělí
od slávy neb od zkázy

I
Temnem se loďka kymácí
ku břehu vánkem zahnaná
V šustnutí tichém chřestýše
začaly noce kaj mana

Zachvívat se touhou
která všechno převáží
Nedočkavě čekat
/ koši na stráži

A stínem palem v úplňku
pláž byla kolem popsaná
Papoušek děsem zapískal
začaly noce kaj mana

Propadat se snem
v němž není záchrana
Na dalekém břehu
svítí oči kajmana

Utichnul vánek a visí
bezmocně plachta slátaná
Utichlo opic ječení
začaly noce kaj mana

III
Za sluncem přímo do Indie
přes nové moře pokřik zněl
Na západ přímo do Indie
ikřípal let karabel

Noc vzdechla horkem v močálech
bambus se sklonil na stranu
pod tlapou která dupala
do písku pochod kajmanů

Vzadu je temno středověku
kde celé časy se nic neděje
Tu cestu neznámem už nezastaví
ani zloba moře ani kur děj e

Seděl jsem v tichu na břehu
hroužil se temnem hloubkou snfl
Ve mně i kolem v močálech
načala už noc kajmanů

Zmámil je sen a vypluli
na cestu za zlatem i pro krásu
Ten sen se v bouřích neztratil
a přežil hrůzy sargasu

II
Hledat nové hvězdy
nad špicemi stožárů
Propadat se dálkou
táhnoucí jak z jantaru

Se zrakem na západ i ve snu
upřeným
snít celou nedočkavou noc až
do rána
V dálce se z moře vynořila zem
kde džunglí tiše plují oči kajmana

S přídí stále směrem
ke slunci kde zachází
o

IV

Na šíři pamp a v bažinách
hledali stopu svého ráje
Do ticha hrůzy zazníval
jen drsný skřekot papagáje

Vlahá noc věčná noc májová
v níž mimo milenců se už nic
nehýbe
Za řadou podemletých palem
na břehu
se třpytí do daleka barvy Karibe

Po džungli leží zbytky krunýřů
zlomen byl sen naděje zklamána
V letu se chechtá sytý sup
V močále svítí oči kajmana

V té klidné noci věčně májové
se v dálce zjeví plachty na moři
V měsíčním světle v tanci delfínů
se blíží k břehu konkistádoři
Zloimil se rytmus milování
teď těžké kroky džunglí zní
Poprvé v tiché písni bambusu
rachotí činely brnění

VI
Procházím v noci po břehu
kde v každé škebli zahučí
kouzelná slova modlitby
kterou zde šeptal Vespucci

Hrubý smích k řásnu doznívá
na břehu klesla indiánka uštvaná
Za řadou palem šumí Karibe
ir močále svítí oči kajmana

Modlitbu díků to vzdání
z něhož byl cítit země vánek
Modlitbu šeptal na břehu
vonícím těly indiánek

V
Teď v tichu rána slyšet je
j ak zase už se do nich vkrádá
ta touha po zlatě a bohatství
horečka šílenců sen El Dorada

Co v jeho hlavě chvěje se
v úžasu zbožně, když smeká
před krásou lian když oněmí
nad věčnou šířkou Orinoka

Horečka která vše spálí přemůže
Kolik j ich cestou džunglí umírá
Poslední pomazání hada slizkosti
a rozhřešení zachrochtání tapíra

Ze škeble nyní naslouchám
šeptání Tvé jež závrať zná
Nad palmou svítí úplněk
Z bažiny oči kajmana
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SEN V BŘEZNU 1966
František Listopad
Zavřu tělo do zásuvky
na klíč zavřu zimní prádlo
Noční motýl prokouše se
mrtvou husou ve špižírně
Na posledním linoleu
vdovy pecky suší slinu
Ve světlíku za lyžemi
umělý chrup kožešiny
Vyšlapený střevíc zebe
časopisy na gromadě
vystřihují slavné hvězdy
než se do nich moly dají
Jemně krotce tiše modře
krutě teče sen a Ohře
Lx, březen 66

INTERMEZZO S ÚHOZEM
Procházejí se studenti v zahradě
stromy vlídně voní
zapomněly na kořeny
v hořké vlhké zemi
Procházejí se stromy v zahradě
Pestalozzi vyvolává: Kdo chybí?
Studentka studěnka voděnka
chybí a hraje si s trávou
tráva si hraje s námi
odněkud průvan však syčí
mrtvými sýkorami
Lx, květen 66
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"BUDE-LI KAŽDÝ Z NÁS Z KŘEMENE ..."

V Praze jsou prý kostely plné, zejména inteligencí a mládeží, a to
mládeží, studenty universitními. Jak to vysvětlit? Ideologie jim vštěpovaná nestačí mladým jejich duším. Hledají, co by vyplnilo prázdnotu, kterou pociťují.
Schází jim však základ, nemají vzdělání a výchovu spiritualistickou.
Moderní filosofie se vyvíjí dvojím směrem. Je materialistická a spiritualistícká. Materialistická učí, že vše je hmota a vývoj hmoty, i v
člověku, spiritualistická připouští dle určitých zásad metafyzických
existenci hodnot nadhmotných, ale omezuje se pouze na řád přirozený.
Naše filosofie křesťanská vedle přirozená počítá i s nadpřirozenem.
Nemám zde v úmyslu podrobně rozebírat tyto tři směry. Ale myslím,
že každý člověk, nejen inteligent, nedá-li se strhnout aprioristickými
předsudky, pochopí, že přiznat člověku vedle tělesných schopností i
duševní znamená zvýšit jeho lidskou důstojnost.
Mimo to právě výchova, která přihlíží k obojí stránce lidské důstojnosti, více také přispěje k výchově charakteru.
A jestliže i některé inteligencí vedené a pro inteligenci určené publikace poukazují na nedostatek charakterů u nás, pak mezi řádky snadno lze vyčisti, že mládeži niaší bylo by už třeba, nanejvýš třeba, Idůkladné spiritualistické, a to náboženské výchovy.
"Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádru!" Tak bylo
voláno v době buditelské u nás, a lid prostý s pocitem zatrpklosti poukazoval na ty, o nichž bylo možno říci: kam vítr, tam plášť.
Kristus sám mluvil o pevnosti charakteru, když o Janu Křtiteli prohlásil, že nebyl "třtinou, větrem se klátící (Mt. 11,7).
Pevnost charakteru! Jak je málo pevných charakterů v dnešní lidské společnosti!
8

A výchova pevnosti charakteru? Skutečnost potvrzuje, že výchova
dle ideologie materialistické charakterů nevychovává. Neříkám, že by
ani výchova spiriLualistická nedocílila nějakých výsledků v této výchově. Ale - a svůj výklad předkládám ke klidnému uvážení - výchova
křesťanská poskytuje víc možností k této výchově, nelboť přihlíží ke
všem schopnostem člověka a snaží se pěstěním těchto schopností vytvořit charaktery co nejlepší.
Přihlíží ke všem schopnostem člověka, jež rozděluje na dvě velké skupiny, skupinu schopností poznávacích a skupinu schopností reagujících
na ono poznání, to je skupinu schopností výkonných. Rozum a vůle jsou
dvě oblasti v bytosti člověka, jež musí býti výchovou zharmonisovány,
má-li se člověk stát charakterem, a toto zharmonisování předpokládá
zladění všech ostatních schopností nižších s těmito vyššími.
Nevylučují možnost docílili tatkové totální harmonisace bytosti člověka v určitých případech i pouhými přirozenými prostředky, ale snáze
a trvaleji dospěje k tomu výchova, používající vedle přirozených prostředků i prostředků nadpřirozených.
Ovšem při obojí této výchově nesmí být zapomínáno, že nelze vychovat charakter, není-li při tom vypěstěna i síla vůle.
Charakter je v mnohém závislý na rozumu, ale jeho nezbytným základem je síla vůle. Však víme, co pevných charakterů náš národ vykazoval ve všech dobách, i v řadách lidu, v němž prostý život vyplněný tvrdou denní prací tělesnou zkřemenil pevné povahy tím, že vůle jeho byla
silná, třebaže i zde v mnohých případech určité vzdělání rozumové také
prihrávalo - stačí vzpomenout mnohých našich písmáků. - A právě pěstění inteligence dle danných možností hlavně napomáhalo k tomu, že
ona síla vůle nevybočovala v nerozumnou paličatost.
Poněvadž pak všechny ony skupiny schopností postupně se vyvíjejí v člověku od nejmladších let, třeba začít s výchovou charakteru resp.
s výchovou síly vůle j iž od dětství.
Zde však třeba počítíati s mnohými zděděnými disposicemi. Šťastné
děti, jimž se dostává od rodičů aneb od jejich předků - víme, že mnohé
disposice nedědí se přímo od rodičů, nýbrž se uplatní až v další generaci - dobrých disposic i po stránce charakteru.
Naopak zase právě nepříznivé disposice zděděné jsou značnou překážkou při této výchově.
Než i zde prostředky nadpřirozené většinou přispívají velmi kladně.
I to je ovšem problém, při němž však zase hlavně síla vůle pomáhá vypěstit potřebnou spolupráci dítěte s těmito prostředky.
9

A jak upevňovat sílu vůle? Jako při každé výchově, třeba zde postupovat přímo i nepřímo. Přímo - umožňovat vše, co podporuje sílu
vůle, a nepřímo - odstraňovat překážky této přímé výchovy a vše, co
zeslabuje vůli při každodenním rozhodování.
Sv. Pavel v prvním listě ke Korinťanům (9,24) píše: "Nevíte, že závodníci na závodišti všichni sice běží, ale jen jeden dostává první cenu?
Tak běžte i vy, abyste dosáhli!" A dále upozorňuje: "Každý závodník
zdržuje se všeho, co by mu mohlo překážet ve výcviku a i ve výkonu
samém. To činí, aby dosáhl pomíjející věnec. Tak máme činit i my v
závodění o cenu nepomíjející".
Má svůj význam, že Pavel zde nepřímo poukazuje na užitečnost a
prospěšnost tělesné výchovy, sportu.
Však i v naší době, co musí obětovat, co vše si musí odepřít, čeho
se musí zříkat ti, kdož chtějí získat ve sportu nějaký úspěch, zejména
pak onen, kdo chce dosáhnout něj akého rekordu!
Tedy výchova tělesná a sport nepřekáží výchově charakteru, neboť
učí sebezáporu a odříkání, což obojí sílí vůli a při všech oborech sportu
právě síla vůle napomáhá udržovat cele soustředěnost pozornosti nezbytné pro zdar v oněch výkonech. Soustředěnost pozornosti, jako výsledek sebezáporu, pak upevňuje i důslednost v rozhodnutích vůle a vůle přestává být kolísavá, \áhavá v předsevzetích, což je nezbytný základ pevnosti charakteru.
Tedy i zdárné výsledky tělesné výchovy mají svou cenu při výchově
charakteru. To je ovšem po stránce nižších schopností člověka. Důslednost nemůže však být jen jakousi mechanisací organismu, ani nesmí
být pouze jednostrannou umíněností.
Aby se tomu zabránilo, třeba užívat při výchově i vyšších schopností. K nižším schopnostem patří poznání, získané činností smyslů
(zraku, sluchu, čichu, chutti a hmiatu), poznání, které je potom zpracováno obrazotvorností, fantasií, za organické pomoci mozku a recipujících nervů. Dále je činnost reakční, provázená reakcí soustavy srdeční
a motorických nervů, projevující se ve formě pudů, instinktů a různých
organických sklonů.
K vyšším schopnostem počítáme rozum a vůli, jejíž význačnou vlastností je svoboda, svobodné rozhodování pro jakoukoliv činnost. Střed
mezi těmito nižšími a vyššími schopnostmi tvoři oblast citová, podmíněná činností nervů sensitivních, která vyvolává ozvěnu v celém organismu a v činnosti všech schopností nižších na organismu závislých a
zasahuje příznivě nebo nepříznivě jak do poznání rozumového tak do
rozhodování svobodné vůle.
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Máme-Ii vychovávat již děti a mládež k síle vůle, třeba přihlíželi i ke
všem těmto nižším činitelům a musíme děteim i mládeži častěji připomínat, jakými prostředky by měly využiitkovat příznivých činitelů a
brzdit vliv činitelů nepříznivých.
Mládež musí míti jasno v té věci, tím více ovšem ten, kdo mládež vychovává a nade všecko musí oceňovat význam sebezáporu. jímž postupně je vychovávána i ukázněnost ve všem.
To zase neznamená, že by mládeži nemělo být při výchově popřáno
času i způsobu k veselostí, zábavě a rozptýlení. I to je jak z hlediska
zdravotního tak z důvodů psychologických nuitné, nesmírně nutné. Právě i veselí, zábavy a rozptýlení jí skýtá hojně příležitosti uplatňovat
rozumnou ukázněnost. "Je čas k pláči, je čas k smíchu", napsal už
moudrý Šalamoun. Je čas ke hrám a zábavě, ale je čas i k vážné práci.
Denní rozvrh rozumně rozdělený je velmi důležitý při výchově mládeže, které musí býti poukazováno zejména na přesné dodržování stanoveného času pro zábavu a práci. Přestupky pak protti této přesnosti
není dobře kárat a trestat, jak se to na vojně provádí, nýbrž s úsměvem
lze připomenout chybujícímu: "Co myslíš? Co myslíte? Co je užitečnější, povolit choutce po zábavě a nebo přesně zachovat Stanovený pořádek?" To ovšem bude míti větší účinek u těch, kdož jsou letory cholerické a melancholické než u sanguiniků a flegmatiků.
A tu jsem zas u jiného velmi důležitého problému. Někdy i v pedagogických článcích bývá ztotožňován charakter s temperamentem, povaha s letorou. To správné není.
Temperament je podmíněný organismem, charakter se vztahuje na
vyšší stránku naší. A poněvadž cholerik je vášnivý, a vášně jsou závislé na citech - i náruživý, a náruživost spadá do sféry snaživostí, je
proto i důslednější a pevnější, když je temperament jeho výchovou
usměrňován. Melancholik naproti tomu nepodlehá vášnivostí, ale za to
převládá u něho vliv náruživosti, což mu také umožňuje určitou důslednost. Sanguinik však pro převahu vášnivosti se projevuje nedůsledným, vrtkavým a nestálým, a flegmatik, u něhož je jak vášnivost tak
náruživost minimální ze sklonu k pohodlnosti, aby někde nenarazil a
neměl potíže, vyhne se všemu, co by jiné dráždilo a v této snaze se ukáže u něho i v určitém stupni vyumělkovaná jakási důslednost.
Při výchově vůle. zejména síly vůle, třeba přihlížet k přednostem a
i k vadám různých letor a i zde ie nutno seznámit mládež s charakteristikou různých letor a prakticky ji uvádět do usměrňování vlivu na
charakter.
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Velmi důležitým činitelem při výchově charakteru je také výchova
pohlavní. Mládež i u nás je poučována o životě pohlavním již od nižších tříd, ale to je vyučování a ne výchova pohlavní. Je vzdělávána po
stránce poznání, ale volní stránka, která ani zde nesmí býti přehlížena,
je zanedbávána. Odtud ty důsledky v rodinném životě a pak i v životě
sociálním!
Mimo to výchova pohlavní by neměla zapomínat, že hoch k dívce i
v životě sdxuálním měl by míti úctu, vážnost. A rovněž dívka k muži.
Jak friivolně se o těchto věcech mluví a píše! A promiňte srovnání, jako pes odběhne od feny, když se nasytil ve své žádostivosti, tak tomu
bývá i mezi mužem a ženou. Pravda, dle katolické morálky i ukojení
pohlavní žádostivosti je účelem manželství. Ale to nesmí být jediný a
přední účel .manželského života. Tím je spolupráce manželů na díle
Stvořitelově, jímž je rozmnožení a udržení lidského pokolení. To pochopí však a dle toho budou žít jen jinoch a dívka, kteří jsou připraveni na to výchovou charakteru a k tomu vychováni. Jen předpojatost
mohla by zavinit nepochopení tohoto požadavku.
Tu pak vzniká nová otázka: je možná také u ženy výchova charakteru a výchova jeho předpokladu, to je výchova síly vůle? Je možná, ano,
je i nutná. Musíme však počítati s tím, že u ženv většinou rozhoduje
intuice, takže žena se spíše řídí intuicí než výsledky rozumového poznání. Ale jak praxe poučuje, mnohdy právě intuice ženy mnoho jí nápomáhá, aby se propracovala k pevnosti a důslednosti. A i zde ženy cholerické se projevují mnohdy charakterní a do určité míry i ženy melancholické, kdežto sanguinička a flesmátička jsou charakterisovány nestálostí, měnlivostí, nerozhodností a slabostí povahovou.
Moderní psychologie a pedagogika, zdá se, přehlížejí význam letor
na vývoj povahy lidské. Mnohde ono klasické starořecké rozdělení letor na uvedené skupiny je neuznáváno, ale praxe svědčí o opaku.
V krátkém článku bvlo možno jen nadhodit některé náměty, ale považuji toto téma právě v naší době za velmi důležité, neboť mládež je
nadějí každého národa, a jen, stane-li se řádnou výchovou charakterní,
právě pevností své povahy může být zárukou možnosti šťastného života rodinného i sociálního i v našem národě.

12

VYŠŠÍ HRA
Věra Stárková
Naše řeč je, podle filosofa Wittgensteina, nejzávažnější hra, kterou
v životě hrajeme. Použil-Ii názvu hra, nebylo to ve smyslu Pascalova
pojetí hry jako plané zábavy, která má ukrátit čas a odvrátit mysl člověka od hluboce vážného úkolu žít. Naše řeč je hrou především proto,
že sleduje určitá pravidla a že se jí zúčastňuje určitý počet osob za
určitým účelem. Má navíc ještě čtyři vzácné rysy: dorozumívací, osvětlující, vyjevitelský a objevitelský. Řeč osvětluje realitu tím, jak slova
vymezují podstatu nevyslovitelného. Řečí vyjevujeme samy sebe. Její
pomocí objevujeme svět. Jí se dorozumíváme s ostatními.
Stačí, abychom prolistovali dvě knihy, které Wittgenstein napsal a
pochopíme hned, proč nemohl hru svého jazyka hrát se všemi najednou. Wittgenstein myslel až do konce svého života německy a ustanovil
ve své závěti, aby německý text byl vždy uveřejněn souběžně s překladem, ať už je jakýkoliv. Nedostatky paralelní hry překladu jsou zřejmé každému, kdo je schopen oba texty běžně porovnávat. Překlad prvního díla Wittgensteinova, nazvaného na návrh Bertranda Russella
Tractatus Logico-Philosophicus, vyšel v Anglii v roce 1922 a doposud
se horlivě - a možná bezvýsledně - pracuje na jeho vylepšení.. Typickým úkazem je skutečnost, že WittgenStein-metafysik zůstal Angličanům doposud neznám. Nehyli by to však Angličani, aby si nevybrali
z něho právě to, co je charakterisuje nejvíce: jeho hra byla nepochybně
fair play, neboť jak (sám řekl, ve filosofii se snažil "ukázat ohycené
mouše cestu z láhve".
Je něco dojemně výstižného na tom, jakým způsobem Tractatus
vznikal: představme si Wittgensteina jako rakouského vojáka, který
vláčí s sebou ve vojenském baťohu pomačkaný rukopis traktátu po
italské frontě. Je to podivuhodné dílo, jedno z nejpodivuhodnějších
první poloviny tohoto století. Je to dílo myslitelské, důsledně logické a
mystické zároveň. V jistém smyslu je to vynikající moderní esej o solipsismu. Tragická naléhavost války zobrazí se v něm téměř dramatickým
napětím. "Svět a život jsou jedno. Já jsem svůj svěť'- volá myšlenkou
osamocený filosof slovem básnické síly, která se brání proti denní zkušenosti smrti.
Jeho zaujetí tajemnou funkcí řeči vystupuje na povrch. Jazyk jako
důmyslná a živá forma myšlenky vyjevuje svou strukturu, která je je13

diným společným znakem mezi pojmy a fakty. Řeč je svrchovaným jevem kultury proto, že je nejzávažnějším symbolem reality. Je to nashromážděný poklad myšlení. A ť už myslíme ve slovech či pojmech, slovy
vykrajujeme zvnitřku nevyslovitelného i nevýslovné. Naše řeč je hranicemi našeho světa, ale uznáním těchto hranic uznáváme zároveň nekonečnost, která se prostírá mimo ně, za nimi a nad nimi. Je nemyslitelné odhodit žebřík slov, po kterém jsme se šplhali nahoru, předčasně. Naše řeč je hra, kterou se dostáváme z přízemí na lešení hlásných věží věčného srozumění. Splnění moudrosti je bezhlasé. Cesta k
němu je ojedinělá. Vede k ní osobité tajemství řeči, ve které jsme tse
naučili myslit. Tak jako ozubené kolečko stroje, zabírá slovo do my
šienky a roztáčí ji ve spletitém soukolí.
"Moje řeč je hranicí mého světa", volá Wittgenstein, avšak moudře,
b y ť tautologický, dodává: " 0 čem nelze mluvit, o tom je nutno pomlčet." - Když pak jedním dechem prohlašuje logiku a ethiku za trancendentální, jsme v pokušení opravit jeho okřídlený výrok takto: "Moje
řeč j e hranicí mého nekonečného světa."
Každý jazyk má tedy svůj osobitý vztah k realitě, neboť soulad či
nesoulad s realitou jsou rozdílné v rozličných jazycích. Myšlenky mají zvláštní status. Myslit znamená používat určitého jazyka. V tomto
smyslu porovnávání je vyloučeno, tak jako nelze směr šípu v letu změnit. Filosofie má jasně vymezit to co je myslitelné a tím prokázat nemyslitelné. To co je možno ukázat, není možno vyslovit. Wittgenstein
ukazuje na mnoha příkladech, že uchvacující hra řeči je bezvýsledná,
jestliže se nezastaví u určité míry věcí, standardu dovolání a tato snaha nám osvětluje jeho intelektuální touhu po Absolutnu, nikdy zcela
vyjádřitelnou.
Filosofickou koncepci významu slov nalezneme už u sv. Augustina,
kde je vyjádřena ve smyslu jmenování věcí. Avšak tato teorie je ve
smyslu Wittgensteinova výzkumu nepostačující. Nazývá ji "tendencí
sublimovat logiku jazyka".
Myšlenka logidké analysy řeči je velmi spletitá. Je spletitá proto, že
Wittgenstein popíral existenci jediného jazyka, jakéhosi supra-jazyka,
kterým by mohly být spolehlivě interpretovány všechny rozličné jazyky. Důraz je právě na onu rozličnost, neboť jde o rozličný vztah k pojetí pravdy, či spíše, o rozličné cesty k poznávání reality. Autonomie
takové' cesty je dána autonomií rodné řeči. Vidíme jasně, že autor přisuzuje jazyku nejen kulturní funkci, ale duchovní poslání.
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Jedním z prvotních úkolů hry řečí je objasnění filosofických problémů. Od prostého jmenování věcí přecházíme přes vztahy vět k faktům
a konečně k srovnávání s realitou. Přesto stále ještě se zabýváme vztany mezi slovy a tím, co představují. Tento proces je velmi složitý, tak
jako funkce slov je rozmanitá. Autor připodobňuje slova k sbírce nástrojů ve vaku řemeslníka: každý nástroj má svou specifickou funkci
a marně bychom hledali výraz, kterým bychom jejich funkci vyjádřili
sjednocené. Wittgenstein, který začal sebevědomým prohlášením v úvodu k Traktátu "Pravda myšlenek zde sdělených se mi zdá definitivní a
nevyvratitelná. Domnívám se tudíž, že tyto problémy byly v poidstatě
vyřešeny s konečnou platností," byl později čím dále obezřetnější a
naprosto nedogmatický ve svých výrocích. Jazyk - rozvádí dále svou
myšlenku - není obdoba logického kalkulu; je v něm více svobody a
méně mathematické jednoty. Avšak z naší domněnky, že jazyk je podroben stejně přísným pravidlům jako kalkul, obyčejně vyplývají filosofické problémy, které je možno nazvat spíše linguistickými hádankami. Takové hádanky daly by se odstranit novým pojetím jazyka, jeho ojedinělého významu a poslání v naší důsledné cestě za pravdou.
Autor je dále zcela jist tím, že neužíváme slov podle určitých zákonů, jako jsou třeba zákony, o nichž mluví věda. Domníváme se však,
že znalost jazyka znamená znalost toho, co může být řečeno a z toho
vznikají nedorozumění a zmatky. Učit se jazyku znamená totiž naučiti
se hře jazyka a ne jen jejím znakům. Tak se znovu ocitáme u problému
struktury jazyka, která jediná je poznatelná, převoditelná a důsledná.
Jesliže nerozeznáme rozdíl mezi jazykem a sbírkou samoznaků, nemůžeme poznat základní rozdíl mezi sledováním jazyka v jeho základní
tunkoi a sledováním samoznaků, které jsou jen sbírkou jmen. Pak
ovšem si nemůžeme uvědomit obtíže, vyskytující se ve vztahu mezi
řečí a logikou. Proto je autorova analogie mezi porozumením vetne
soustavy a porozuměním hudebního námětu velmi podnětná. Hudební
záznam je obdobný větné soustavě. Jejich dešifrování představuje dvojí druh téže funkce. Věta je tedy jakýsi obraz reality v rozšířeném,
metaforickém smyslu. Podobně partitura, notový záznam, je obrazem
zvukové struktury hudební skladby. Což n ás tato tendence neprovází i
do oblasti umění? Neptáme se často: co znamená tato báseň? Co znamená tento obraz? Odpověď básníka i abstraktního malíře i e stejná:
tato báseň je a ptát se, co znamená, je špatně položená otázka. Jejich
funkce je ve změně, kterou způsobí v našem nahlížení na realitu.
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Wittgenstein se především staví proti představě, že řeč je jakýsi mechanism, který ovládáme tím, že operujeme určitým počtem znaků. Reč
v pravém slova smyslu představuje tajemství spoje s realitou a má tedy
význam metafyzický. A přece není možné prokázat dokonalou korelaci
mezi linguistickými a ontologickými prvky. Hra řeči může být hrána
jako hra se slovy, aniž by bylo dosaženo porozumění. Člověk může být
netečný k jejich významu stejně jako může být barvoslepý anebo postrádat hudební sluch. Je možné, že pochopení významu spadá do oblasti mimojazykové? Moderní pokusy s telepatií by tcmu nasvědčovaly.
" C o je č a s ? " ptá se sv. Augustin. A sám sobě odpovídá: "Když se neptám, vím to."
Filosofické problémy mají zvláštní, znepokojující hloubku; jejich
kořeny jsou v nás stejně hluboko jako jsou formy našeho jazyka a jejich význam je tak veliký, jak veliká j e důležitost naší řeči. Věci se nezměnily naší analysou, avšak něco v nás se změnilo: snad po prvé vidíme věci tak jak skutečně jsou.
Podle Wittgerlsteina filosofie ponechává vše jak to bylo: jejím cílem
je totiž vidět jinak a vidět lépe. Znamená to tudíž změnit sebe, spíše
nežli změnit svět. Je to reorientace vidění.
Wittgenstein byl človk všestranně nadaný, plachý samotář, skromný a laskavý. Filo«ofie byla mu nejpřísnější řeholí. Nedbaje peněz a
vzrůstající popularity, trávil dlouhá údobí v rybářské chatě v Norsku
a v chalupě na pobřeží Irska. Bylo mnoho věcí, které si přál promyslet
a překonat. Jeho osud je dojemným příkladem myslitele, který je uzavřen ve světě svého vlastního hloubavého ducha. Věnoval se celou duší tomu, na čem pracoval. Filosofie Podle něho nebyla teorií, ale činností. Vědění bylo úzce spojeno s konáním. Po celý život vášnivě polemisoval sám se sebou,, a jeho přátelé si byli vědomi, že procházel
údobími velkého duševního i mravního utrpení. Mimo úvahu v revui
" M i n d " pouze jediná jeho kniha, Traktát, byla uveřejněna během
jeho života. Filosofická zkoumání byla vydána posmrtně a jeho Modrá
a hnědá kniha byly sestaveny ze zápisků jeho nadšených žáků v Cambridgi. Je málo známo, že Wittgenstein odmítl ponechat si značnou
částku dědictví Po rodičích a věnoval peníze k založení nadace pro strádající německé básníky. Jedním z básníků, kterým bylo takto pomoženo, byl R. M. Rilke. Wittgenstein zajisté bral svou oddanost ke kultuře
rodného slova vážně.
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BAROKNÍ TRADICE V ČESKÉ ARCHITEKTUŘE
Dr. Zdenka Münzrová
Kořeny barokního slohu vyrůstaly z přechodu od pozdní gotiky k renesanci v 16. století. Jednou z důležitých složek byla láska k přírodě, která se obvykle probouzí v posledních fázích uměleckých epoch, kdy abstraktní formy se uvolňují a oživují a změkčují detaily v malebnější
itvary. Jednou z těchto fází uměleckého vývoje je barok. Nezaměňujme
však tuto lásku k přírodě s naturalismem - příroda a její formy se stávají složkou uměleckého tvoření, t o ť vše. Druhou, stejně důležitou složkou je pohyb projevovaný na př. v prohýbaných vzdušných žebrech
Benedikta Rej ta v jeho živě organické klenbě. Tato architektura vytváří nové vztahy mezi danými tektonickými prvky a v této snaze zachází
až k rozkládání přirozených konstruktivních jednotek, aby jejich zlomky spojovala v zcela nové umělecké struktury. S pohybem stává se důležitou složkou i světlo. V této další fázi ztrácejí žebra funkční úlohu
a stávají se dekorací, oživující stěnu a klenbu, jak tomu je v 17. století v barokní gotice nebo v gotickém baroku Santina Aichla v Čechách.
U nás objevují se příznaky barokní architektury už koncem 16. století. Příčiny jsou zde čistě umělecké, jsou dílem nově přicházejících
vlašských stavitelů, kteří přestavují pozvolna českou architekturu do
nových tvarů a vtiskují jí barokní ráz ještě v době reformační. V naprosté čistotě tam, kde se středověké reminiscence držely po celou dobu renesance nejhouževnatěji, totiž v architektuře církevní. Náhle zde
vzniká několik raně barokních staveb, jako kolem r. 1613 kostel sv.
Trojice (P. Marie Vítězná), v jehož fasádě neznámý architekt opakuje schéma římského kostela Tritniťa de Monti Domenioa Fontány, a v
jehož vnitřním sálovém valen ě zaklenutém prostoru s bočními kaplemi
uvádí do Prahy nové nazírání na chrámový prostor. Současně vzniká
Vlašská kaple, první barokní centrální stavba na oválném půdorysu.
Spolu s kostelem P. Marie ve Staré Boleslavi tvoří tyto kostely skupinu
podléhající vlivu Vignolova římského klasicismu. Matyášova brána na
pražském hradě z r. 1611 je první světská stavba inspirovaná severoitalským klasicismem Scamozziho a Palladia.
Vysoké úrovně dostupuje však český barok teprve v době pobělohorské, kdy protireformace slaví první vítězství. Je jasné, že barok hrál
zde nejen uměleckou, nýbrž i misionářskou úlohu, a že zde nelze popřít jeho apologetický charakter. Celé skupiny severoitalských stavitelů
přinášejí do země nejvyspělejší motivy severoitalského klasicismu, do17

mácí i cizí šlechta buduje honosné paláce ve městech a venkovské zámky na rozlehlých latifundiích. Přes tento mocný vliv rodí se a převládají u nás stejně jako i v ostatní střední Evropě domácí odstíny [baroka. 17. století mění malebné horizontály masivních zámeckých budov a vertikály kostelních věží s cibulovými střechami vzhled české krajiny. Střediskem barokního tvoření je od počátku Praha. V letech 16251667 přestavují Pavel Michna z Vacínova a po něm jeho syn Václav
svůj renezanční dům (dnešní Tyršův dům), jehož štuková výzdoba
předčí vše, co v Praze barok dosud vytvořil.
V té době Albrecht z Valdštejna ve snaze soupeřit s císařem staví
na místě 26 domů, několika zahrad a cihelny v sousedství kláštera sv.
Tomáše na Malé Straně rozsáhlý palác s pěti dvory a zahradou, na
němž se podíleli Andrea Spezza, J. Marini, J. Pieroni a Baceio Bianco.
Spezza navrhl jeho nejkrásnější část, salu terrenu o třech obloucích na
zdvojených sloupech. Až na ni působí valdštejnský palác více svou kolosálností než výtvarnou původností lombardsky školeného architekta.
Podobně i zámek v Jičíně, půdorysně konservativní čtyřkřídlová stavba kolem arkádového dvora je značně pod vlivem severoitalského klasicismu. Umělecky je daleko významnější stavba prvního centrálně založeného kostela sv. Jakuba v Jičíně z r. 1630. Současně (1621) staví
Šternberkové na Hradčanech Loretu, kopii Bramantovy mariánské chýše, vybudovanou Janem Orsim a Dominikem Ganevalem.
Neivýznamnějším stavebním činitelem je však beze sporu jesuitský
řád. Carlo Lugaro stojí v čele umělců, které tito získávají pro barokisaci kostela sv. Salvátora. V letech 1638-1640 byly vybudovány nad bočními loděmi empory, kaple po stranách kněžiště a bohatá štuková výzdoba. Neznámí pokračovatelé dokončují kopuli nad křížením hlavní a
příční lodi a 1653 předsíň před hlavním průčelím. Jesuitská kolej, stavěná od r. 1653 podle projektu Garla Lugara patří k nejbarokněj ším a
nejimohutnějším pražským fasádám. Kromě řady jiných staveb staví
Lugaro spolu s jinými architekty Mariánský kostel na sv. Hoře - prototyp českého poutního barokního kostela obklopeného ambity s nárožními kaplemi.
Vysokou uměleckou koncepcí převyšuje úroveň svých předchůdců
Černínský palác, dokončený podle návrhů Francesca Carattiho Antoniem de la Porta, a Abrahamem Leuthnerem. Palladiovský klasicismus
je zde niaplněn ve své monumentálnosti barokním duchem, o čemž svědčí především jeho průčelí, přesto, že bylo r. 1720 porušeno ve své vertikálnosti přístavbou balkonu. Kolem r. 1660 staví neznámý umělec pro
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hraběte Nostice palác, čtyřkřídlovou stavbu, jejíž průčelí zdobené řádem pílastrů prostupujících patra paláce je zdůrazněno středním risalitem. Tehdy však už u nás nastupuje nová generace vedená Janem Baptistou Matheyem, kterého pozval do Čech arcibiskup Jan Bedřich z
Valdštejna. Tento jediný francouzský architekt českého baroka ovládá
přes odpor českých cechů na dvě desítiletí stavební tvorbu myšlenkou
římského klasicismu v boji proti rannému klasicismu francouzskému.
Jeho přestavba arcibiskupského paláce byla příliš pozměněna rokokovou upravou Wirchovou z r. 1784-1785. Jeho kostel Křížovníků (1679/
87) na půdorysu rovnoramenného kříže, sklenutý kopulí, je vtělen do
masivní blokové fasády a je dokladem jeho velké umělecké koncepce
a jeho komposičního nadání. Zámek v Tróji, započatý Santinim de
Capauli jako první barokně pojatá římská vila s novými francouzskými
motivy hlavně v rozsáhlém parku, a vlámskými detaily ovlivněná stavba kostela sv. Josefa na Malé Stiraně jsou už stavbami vrcholného baroka. Toskánský palác na Hradčanech (1685/92) se blíží původní koncepcí vlastní stavbě arcibiskupského paláce. Východní část Strahovského kláštera je nej čistším výrazem Matheyova tvarosloví. Jeho stavby
jsou střízlivé, masivní, odhmotněné bohatým oilastrovým řádem velmi
osobitých rysů. I v jiných stavbách ( palác Buquoyů, Šternberků, palác
Přehořovských, dnešní lobkovický palác na Malé Straně), staví český
barok na samostatnější a vyšší úroveň ve směru římského baroka.
Jesuitský kostel sv. Ignáce, navržený původně jako sálový chrám s
bočními kaplemi a s průčelím typu Vignolova II Gesu dostavuje Ignác
Bayer, první domácí umělec velkého formátu. V dalších stavbách, jimiž je přestavba kostela sv. Haštala, přestavba klášterního kostela v
Sedlci u Kutné Hory a přestavba zámku Hluboká (1708-17) blíží se v
detailech umění Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Dienzenhoferova rodina přišla k nám z Bavor, patrně už v 80tých
letech 17. století. Tehdy staví Kryštof Dienzenhofer třetí jesuitský kostel sv. Mikuláše na Malé Straně. Podle novějších výzkumů navrhl stavbu vynikající architekt (Hildeibfrandt?), který navazoval ideově na barok guariniovský, jehož hlavními representanty byly kostely Maria Treu
a sv. Peter ve Vídni a sv. Vavřinec v Německém Jablonném. Jde zde o
perspektivní architekturu půdorysně řešenou na principu prostupujících
se geometrických eliptických útvarů, které prohýbají stěny chrámu a
člení plochu klenby v systém protínajících se ploch. Sem patří skupina
staveb 17tého a počátku 18tého století (kaple zámku ve Smiřicích, klášterní kostely v Obořišti u Dobříše, v Nové Pace, v Břevnově, a kaple
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sv. Kláry v Chebu). Těmito stavbami dosahuje česká barokní architektura svetové umělecké úrovně, na které se udržuje až do poloviny 18.
století. V této době, na přelomu 17. a 18. století povolává hrabě Fr.
Ant. Sponk italské umělce, kteří v Kuksu a na jiných jeho panstvích
zachovávají ještě konservativní tvary předchozí doby. Za to stavitelé
kláštera na Bílé Hoře u Prahy (1708-1730) a paláců Morzinského a Thunovského v Praze v obrysu stavebním i v architektonickém detailu jsou
už na výši, která se blíží vrcholné tvůrčí síle dvou hlavních stavitelů
českého baroka, Giovanni Santiniho a Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Giovanni Santini (1667-1723), naturalizovaný Ital, pokračuje nejdříve v přestavbě sedleckého klášterního kostela, kterou započal Ignác
Bayer. I zde jeví se nám jako umělec tvůrčí samostatnosti a umělecké
velkorysosti, tvořící nový odstín baroka, tak zv. českou barokní gotiku,
jakýsi umělecký historimus, budovaný na starých základech románských a gotických. Chrámy v Sedlci, v Želivě a v Kladrubech, vybudované na starých románských a gotických základech v detailu gotické,
obohacuje barokní malebností. Sám vyznavač guarinismu a jeho pohnutých linií spojuje svoje romanticko-gotické řešení s řešením baroka
perspektivního. Vrcholem jeho tvořivosti je zámek Kinských v Chlumci
nad Cidlinou, 1721-23, dvoupatrová stavba půdorysně komponovaná
z ústředního válce a ze tří obdélných křídel.
Santiniho barokní gotiku přebírá Ootovio Broggio v přestavbě gotického klášterního kostela v Roudnici, kostela sv. Václava v Litoměřicích a původně románské basiliky v Oseku, kde pomocí kopule a bohaté dekorace na fasádě vytváří honosný barokní kostel.
Tímto vývojem připravuje český barok cestu Kiliánu Ignáci Dienzenhoferovi, jednomu z největších českých umělců vůbec (1690-1751).
Vyučen na stavbách svého otce studuje guariniovský barok vídeňský a
současnou architekturu francouzskou a začíná v druhém desítiletí 18.
století u nás jako samostatný umělec. Kostel sv. Petra a Pavla na Zderaze, sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech a letohrádek Amerika, které stojí na počátku jeho tvoření nejsou ještě dosti výrazné, ač Amerika, stavba francouzského charakteru, řeší zajímavě vnitřní prostor i
vnější fasádu. Teprve ve dvacátých letech 18. stol. objevuje se u něho
spojitost s uměleckým nazíráním neznámého autora zmíněné skupiny
Vídní ovlivněných autorů. Na počátku tohoto jeho výtvarného období
stojí kostel sv. Bartoloměje v Praze. Jeho prostor je ohraničen plochami protikladné zprohýbanými, kontrastujícími s prostým plochým zevnějškem chrámu. Tentýž princip modelace stěny se objevuje na prů20

telí kostela sv. Tomáše na Malé Straně. Jeho další staviba, kostel v
Karlových Varech opakuje myšleinku v poněkud prostším provedení.
Toto kontrastní, radikálně barokní pojetí opakuje v různých variantech v kostele Alžbětinek v Praze, v Nicově, v Počáplech, a u sv. Jana
na Skalce, a dosahuje vrcholu ve Vodolce. V této době už Dienzenhofera zajímá více monumentální a klidný francouzský klasicismus, jak
se jeví na stavbě pražské Invalidovny.. Tato budova, kterou projektoval r. 1730 jako stavbu s devíti dvory, a která nebyla nikdy v těchto
rozměrech dostavěna, ukazuje na fasádě silné vlivy Mansardový. Jeho
vliv projevuje se ještě hlouběji na stavbě kostela sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, v této centrální osmiboké stavbě s přilehlými kaplemi v rozích. Vliv Mansardový stavby chrámu Val de Gras objevuje
se ještě mohutněji ve východní části Mikulášského chrámu na Malé
Straně. Je to centrální prostor s kopulí s třemi přilehlými půlkruhovými kaplemi.
V pozdní Dienzenhoferově činnosti už dokonce převládá tento klasicisticky orientovaný barokní sloh; tak kostel sv. Karla a sv. Kateřiny v
Praze ukazuje sice zbytky Dieszenhoferova počátečního malebného nazírání, ale jeho venkovské kostely v Sepekově, v Nepomuku, v Hořicích,
v Dolním Ročově a v Přešticích jsou zase stavby barokně klasicistické.
Vedle této silné osobnosti Kiliána Ignáce Dienzenhofera, který poprvé od Petra Parléře a Benedikta Rejta překonává trpnou závislost na
cizích tvarech a vytváří sloh místně původní, objevuje se ještě několik
umělecky vyspělých stavitelů, vytvářejících původní český barok. Je to
především Ferdinannd Maximilián Kaňka (1674-1766), který po svém
návratu z Itálie se účastní dostavby Klementina a kostela sv. Klimenta,
staví později zbořený benediktinský klášter sv. Mikuláše na Starém
Městě, piaristickou kolej v Litomyšli, zámek ve Visoři, přestavuje Černínský palác v Praze,, staví kostel sv. Jana v Kutné Hoře, a několik
dalších venkovských staveb. Jeho tvůrčí síla je především v detailu, který vytváří v rámci klasicistického umění Dienzenhoferova. Tomuto vlivu podlehla většina tvůrců světské barokní architektury v Čechách. Jejich paláce i měšťanské domy od poloviny 18. stol., stavěné pod vlivem pozdního DienzenhoferoVského klasicistního slohu, vykazují občas
už detaily rokokové. Jsou to vedle Martina Luraga především Anselm
Lurago, který dobudoval jednak některé Dienzenhofereim nedostavěné
budovy, jednak navrhoval jako samostatný architekt palác Kinských,
ústav šlechtičen na Hradčanech a kostel ve Vosově.
V polovině 18. století dochází k přestavbě pražského Hradu (17531765). Tehdy přináší k nám vídeňský architekt N. Pacalssi strohou, ra21

cionalistickou architekturu, která ovládá celý zbytek století. Přestavby
se účastnili Anselm Lurago a A. Hafenecker, stavitel několika pražských
domů, na nichž použil i nových rokokových detailů. Tyto došly uplatnění hlavně na Wirchově přestavbě arcibiskupského paláce a paláce Kouniců na Malé Straně. Architektura začíná se klonit k francouzskému
antikisuj ícímu slohu, který k nám přichází přes Vídeň, kde už před tím
zakotvil u dvora. Jeho začátky se jeví na stavbě zámku v Dobříši a
vrcholí v pevnostních stavbách v Praze, v Terezíně a v Josefově. Praha ztrácí v té době josefínského centralismu politický i umělecký význam, dochází už jen ke dvěma stavbám, které ukazují nové umělecké
pojímání. Antonín Hafenecker staví r. 1783 Stavovské divadlo v duchu
nového klasicistického cítění, a Ignác Palliardi strahovskou knihovnu
(1783-1790) v dohasínajícím baroku. Co následuje, je neosobní užitková architektura 19. století.
Z tohoto jen velmi povrchního přehledu vidíme, že i ve výtvarném
umění lze sledovat stejnou barokovou tradici, kterou dr. Wellek sledoval
v literatuře ve svém essayi o dvou tradicích v české literatuře.

POSLEDNÍ DVOŘÁKŮV PŘÍTEL
Otakar Odložilík
Dne 15. listopadu 1965 umřel Alois František Kovařík, profesor fysiky na Yale universitě. Dočkal se vysokého věku osmdesátipěti let.
Zpráva v novinách byla stručná, spíše náčrt služebního postupu a výčet
akademických hodností než ocenění osobnosti a vykonané práce.
Poznal jsem Kovaříka jako šedesátníka, když jsem přijel na podzim
1940 do New Havenu a potom tam zůstal do ledna 1941 v nepříliš těsném spojení s universitou, na které on působil od roku 1916. Viděli
jsme se ne sice den co den, ale poměrně (často. Spojení, které vzniklo za
těch několik měsíců, nepřerušil ani můj odchod do Nového Yorku, ani
cesta do Anglie v listopadu 1943. Když jsem se na konci jara 1948 vrátil do Spojených států, podchytil jsem trochu uvolněnou pásku, protože
jsem si Kovaříka nemálo vážil a měl jsem ho opravdu rád.
Alois František Kovařík, učenec světové pověsti, byl neobyčejně laskavý a rád hostil přátele z města nebo když přijeli odjinud. Nebyl by
jim měl co podat v nevelikém bytě v Cottage Street, přeplněném knihami a papíry, ale zval buď do klubu v městě nebo, když bylo příznivé počasí, do klubovní jídelny na okraji golfového hříště. Na podzim
1940 hrával golf už jenom občas a více na oko než s opravdovým zá22

palem. Obnovoval členství zřejmě především proto, aby se nemusel rozejít se starými přáteli a aby měl kam vyjet v sobotu nebo v neděli odpoledne. Občas se vydal v malém voze i na zalesněné kopce za městem,
ale neměl asi pocitu plné bezpečnosti na místních cestách se záludnými
zákruty a s úzkým pruhem, na kterém se mohl vyhnout jezdci z protější strany. Jakoby tušil, že mu jednou nesvědomitý řidič způsobí těžký úraz a že cizí neopatrnost zakalí, co mohlo být poklidné stáří a zasloužený odpočinek po dlouhé práci!
Alois František Kovařík se narodil ve Spojených státech, v městečku
Spillville 8. března 1880. Vystudoval na státní universitě v Minnesotě
a druhý doktorát si přivezl z Manchestru. Třetí mu udělila Karlova universita jako uznání nejenom vědecké práce, nýbrž i příchylnosti k národu, ze kterého odvozoval svůj původ. Nebylo-li u stolu někoho, kdo
by nám nerozuměl, mluvili jsme česky, on se zřetelným přídechem mluvy běžné v jižních Čechách, já zase jak jsem uměl z domu a ze škol.
Kovařík ovládal češtinu tak dobře, že do ní nemusel mísit anglická slova nebo si vypomáhat nějakou zkomoleninou.
A ť začal hovor z toho či onoho námětu, stočil se brzo> na Prahu; a
potom na kraj, ze kterého pocházeli rodiče. Kovařík nezůstával při tom,
co se dověděl doma nebo od jiných, nýbrž opatřoval si zprávy odkud
mohl, aby si sestrojil rodové pozadí, vyplnil mezery v ústním podání
a opravil, kde selhávala pamět starších lidí. Přiznám se, že jsem zprvu
neměl dost porozumění pro jeho úsilí ohledat a ověřit rodové kořeny.
Věc se mi přiblížila, když jsem se vrátil do Ameriky po dvou letech v
Anglii a po třech letech v Praze. Za jedné návštěvy, tuším, na podzim
1951 jsem pozorně vyslechl, co mi Kovařík pověděl a co vyhledal z
rozličných zápisků a pečlivě utříděných dokladů. Udělal jsem si zápis,
který on pečlivě přehlédl a opravil. S tiskem jsem nepospíchal, protože
jsem si pořád dělal naději, že budu moci navázat na vyprávění o předcích a načrtnout nejenom dětská léta, nýbrž i vyšší studie a vědeckou
i učitelskou dráhu.
Mám trochu podíl na tom, že jsme se nedostali dál, ale nezpůsobil
jsem to sám. Kovaříkovi slábl siluch už kolem šedesátky a na tom nemohl nikdo nic změnit. Po sedmdesátce, ačkoli jinak byl zdravý a statný,
se snadno unavil dlouhým a soustředěným hovorem. Ale říkám si, že
to nebyla hlavní hlavní příčina nevalného zájmu o vylíčení života v
dospělém věku. Na její určení stačí jedno jméno: Antonín Dvořák.
Když se Antonín Dvořák ze stesku po domově a po mluvené mateřštině vypravil do Spillville v severovýchodní oblasti Iowy, měl Alois F.
Kovařík kolem dvanácti let. Když byli dospělí zabráni do práce, zůstal
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Dvořákovi jediný průvodce po místních cestách a stezkách, dospívající
Alois. Styk s Dvořákem byl tak mocný zážitek, že se k němu dospělý
a obzvláště stárnoucí učenec ustavičně vracel. Co přišlo později, za universitních studií, za učitelského působení napřed v Minneapolis a potom v New Havenu, nemělo ani zdaleka tolik půvabu a přitažlivosti jako dětská leta a styk s věhlasným mistrem.
Jakmile se Kovařík probral z úrazu, opustil universitní město, jehož
byl velikou ozdobou, a vrátil se do Spillville. Přerušil mnohá osobní i
písemná spojení a těšil se pat rač především ze vzpomínek na život s
rodiči, na školu a na ono kouzelné léto, kdy chodil mezi farmami a
drobnými lesíky s Antonínem Dvořákem. Nenaléhal jsem na odpovědi,
když jsem mu občas napsal nebo aspoň poslal pozdrav k Vánocům, protože jsem věděl, že nepíše ani příbuzným, žijícím jinde než ve Spillville.
Když jsem sestavil zápis o rodovém pozadí a o začátcích života v
iowském kraji, dal jsem mu nadpis Odkud přišli? Kovařík souhlasil. S
tím nadpisem otiskuji vypravování, které není moje, nýbrž Kovaříkovo.
ODKUD PŘIŠLI?
Předkové profesora Aloise F. Kovaříka s jedné i s druhé strany pocházeli z jížního okraje středočeského pahorkatého kraje. Dvě místa,
Všeteč poblíž Týna nad Vltavou a Sepekov na Táborskú, mají významné místo v j eho rodinné kronice.
Matriky a rozmanité jiné zápisy dávají možnost zjistit rodové kořeny dávno v minulosti. Nás zde zaměstnávají životní příběhy jeho dědů
a babiček, otce a matky. Dědeček s otcovy strany, Matěj Kovařík, se
marodil ve Všetci roku 1812, a to v čísle 3, kterému se říkalo u Volinků.
Když dospěl v muže, oženil se s Annou, rozenou Černohlávkovou, která
byla o rok starší a žila také ve Všetci, nedaleko čísla 3. Svatba se konala v Neznášově roku 1835.
Pozdě roku 1859 se Matěj Kovařík vydal na cestu přes oceán hledat
obživu v širých prostorách Spojených států. Měl sebou početnou rodinu. Děti Jan, František, Anna, Václav a Marie přišly na svět v nedlouhé době jedenácti let, mezi rokem 1836 a 1847. Třetí z chlapců Václav,
profesorův otec, se narodil ve Všetci dne 23. května 1845. Měl tedy
něco přes čtrnáct let, když se rodina chystala do Ameriky, a mnoho si
pamatoval. L o ď přistála v Baltimore dne 1. ledna 1860. Odtamtud se
Kovaříkovi vydali vlakem do Chicaga. Z Chicaga jeli do severozápadní
Iowy a usadili se na farmě, položené asi půldruhé míle od dnešního
městečka Spillville.
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Když Kovaříkovi dospěli do nového domova, nemuseli se bát, že se
nedorozumí s nikým ze sousedů. Ten kout Iowy, který zaměnili za pahrbkovitý kraj poblíž Vltavy, byl domovem farmářů českého i německého původu. Při nějaké příležitosti, o níž se v rodině nezachovala pamět, se navázalo pásmo styků mezi rodinou Kovaříkovou a Mikšovou,
z níž profesor odvozuje původ po přeslici.
Václav Mikeš, narozený v Sepekově roku 1816, se mlohl dívat shovívavě na krajana ze Všetce, když se s ním někde seznámil. Mikšovi se
počítali mezi první osadníky v iowském kraji, který dnes tíhne ke Spillville. Jejich cesta přes širý Atlantik spadá do doby mnohem dřívější
než přeprava Kovaříkovy rodiny. Plavba byla zdlouhavější a putování
z přístavu na místo určení mnohem svízelnější. Václav Mikeš přivezl do
Brém někdy na podzim roku 1853 velikou rodinu, početnější než byla
Kovaříkova. Byl ženat od roku 1835 s Annou, rozenou Peterkovou; nevěsta byla původem v Vlčic a odavky se konaly ve farním kostele v
Hodušíně. Dětí bylo šest, čtyři chlapci a dvě děvčata. Nejstarší František se narodil v říjnu 1836. Starší z děvčat, Barbora, profesorova matka, se narodila ještě v Sepekově dne 29. listopadu 1845. Jela tedy přes
moře jako osmileté děvče.
L o ď , na které jeli Mikšovi, zamířila z Brém do Nového Oriéansu. Odtamtud se rodina pustila lodí po Mississippi a ztrávila něco času v Saint
Louis. Václav Mikekš neviděl mnioho příležitosti k obživě v Saint Louis.
Když se dověděl, že po smlouvě s Indiány roku 1852 jsou otevřeny
osadníkům širé roviny v Iowě, vydal se znovu na cestu lodí a přijel i s
rodinou do Dubuque. Tam bylo sídlo úřadů a stanice, ze které se bylo
možno vypravit na obhlídku pozemků. Ani v Dubuque nebyla česká rodina ztracena. Byli tam krajané, které hospodářská tíseň hnala z domova na druhý břeh, a ke kterým se mohla přidružit nedávno přišlá rodina Mikšova.
Václav Mikeš si nevedl přesné záznamy o svém podnikání, avšak podle některých dokladů a podle rodinné paměti lze všecko sestavit v
souvislou řadu. V Saint Louis ztrávili Mikšovi poslední měsíce roku
1853 a začátek 1854. Když přišlo jaro, pohnuli se odtamtud do Dubuque. Styk s úřady byl zřejmě navázán rychle a úspěšně. V červnu 1854
dostal Václav Mikeš poukaz na pozemek, který si vyhlédl znaleckým
okem. Když nakoupili ve skladištích a obchodech v Dubuque, co bylo
potřeba k životu na osamělé farmě, vydali se Mikšovi v krytém voze,
taženém voly, na vyvolené místo. Známe jména aspoň dvou rodin, které začínaly s Mikšovými průkopnickou práci: jedna z nich byli Bendo25

vi, druhá Kručkovi, také z Čech. Mikšovým se na farmě líbilo a za rok
po poukaze dostali od úřadů osvědčení, že pozemky, které vzdělávali,
jsou jejich majetkem.
Václavova žena umřela roku 1870; on sám odešel na věčnost roku
1907. Václav Mikeš byl zjevně rázovitá postava a zachovalo se o něm
v rodinám kruhu mnoho zkazek. Z českého domova si přinesl do lowy
zálibu k lovu. Přátelé mu v žertu připomínali, že chodíval doma na pole
s puškou a že jednou při orání postřelil vola, ačkoli mířil na zajíce, který vyrazil z nenadání zpod brázdy. Václav také rád vypravoval, jak se
brzo po příjezdu na iowskou farmu vydal na lov a dověděl se od Indiánů, kde by mohl skolit jelena. Všeteční lidé se ptávali,, jak se dorozuměl
s Indiány, avšak taková otázka nevyvedla pamětníka starých časů z
míry. Odpověděl, že česky.
O Václavovi Mikšovi a jeho druzích lze právem říci, že pamatovali
stairé časy. Když přišli na své farmy, nebylo v kraji střediska, nýbrž
jenom roztroušené usedlosti s jednoduchými dřevěnými příbytky. Jeden z nich patřil Janu Spielmanovi, původem Němci. Spielman byl v
kraji od roku 1853 a svou podnikavostí předběhl jak své krajany, tak
české osadníky. Jeho poukaz na pozemek měl datum 6. července 1853,
tedy bezmála o rok starší než poukaz Mikšův. Za Spielmanem sei táhli1
jiní němečtí osadníci a ze shluku usedlostí se ponenáhlu vytvářelo živé
středisko. Němci si postavili kostel ze dřeVa, kterému se říkalo německý
kostel. Docházeli za nimi kněží-misionáři a tu se i čeští usedlíci účastnili bohoslužeb. Neobešlo se to bez napětí, které se ze stairé vlasti přeneslo i za moře. Při jedněch bohoslužbách roku 1859 se Němci obořili
na Čechy a vykázali je z kostela. Kněz, který tehdy sloužil mši, byl české národnosti a jmenoval se Kroutil. Poradil krajanům, aby se scházeli
v soukromém domě. Vybrali si k tomu malý dřevěný domek farmáře
Dostála, který pak sloužil za shromaždiště, dokud si i čeští osadníci
nepostavili aspoň dřevěný kostelík.
Podnikavý Spielman se zlatím staml o zbudování střediska pro ten
kout iowského kraje. V dubnu 1860 bylo vyhotoveno pořízení, který se
vymezovala plocha pro městečko nazvané po zakladateli Spielville. Osadníci byli z obou národních skupin, české i německé. Čeští občané hleděli nahradit co nejdříve dřevěný kostelík důkladnější stavbou. Radou i
povzbuzením jim k tomu pomáhal kněz Mikota. Stavební materiál pocházel většinou z okolního kraje. Avšak práce postupovala zvolna. Spillvillští Češi zamířili vysoko a j ako vzor pro svou svatyni si zvolili chrám
sv. Barbory v Kutné Hoře, ve skromných arci rozměrech. Stavba ko26

stela zasvěceného sv. Václavu trvala asi deset let. Poslední na řadě byla věž. K tomu přispěl i Spieknan tím, že daroval zvony a hodiny. Mezi ním a českými osadníky byl zřejmě přátelský poměr. Když umřel,
byl pochován na hřbkově, kterým byl otočen český kostel, a tělo jeho
manželky bylo také tam uloženo k věčnému odpočinku.
Založením městečka přibylo možností k obživě a k slušnému živobytí, zejména početným rodinám, jako byli Mikšovi i Kovaříkovi. Děti
nemusely zůstávat na farmách, nýbrž aspoň něklteré z nich se mohly
chytit řemesla. Tak tomu bylo s Václavem Kovaříkem, který se vyučil
sedlářství a usadil se ve Spillville. Po jeho výrobcích byla veliká poptávka. Na odbyt šly obzvláště silné prostraňky, které se osvědčovaly
při prvním orání panenské půdy, teprve nedávno vyrvané lesu.
Václav Kovařík nečekai dlouho se svatbou. Začátkem července 1855
se oženil s Barbarou Mikšovou. Dva praménky, jeden vycházející ze
Všetce, druhý ze Sepekova se spojily na americké půdě, když si v rozestavěném spillviilském kostele mladý ženich s nevěstou téhož stáří podali ruce na společnou pouť životem.
Po několika letech přechodného bydlení začal Václav Kovařík stavět
svůj příbytek. Bylo to nejspíše roku 1870, přibližně v téže době, kdy se
ke kostelu sv. Václava přidružila česká škola. Prvotní dům postačoval
po deset let. Roku 1881 se Václav Kovařík pustil do stavby prostrannějšího domu z cihel.
Když se stěhovali do nového stavení, měli Kavaříkovi několik dětí.
Nejmladší z nich byl tehdy Alois, narozený ještě v dřevěném domku
dne 8. března 1880. Byly tedy první vzpomínky profesorovy spojeny až
s domovem z cihel, který sloužil otcovi za dílnu a rodině za přístřeší.
Za Aloisem přišla na svět ještě Emma, která se svým časem provdala
za Jana J. Klimeše.
Část profesorových dojmů z dětství byla spojena s dojmem rodičů,
jiné se připomínaly k dostavovanému kostelu a k české škole. Byla to
jistě vzrušující událost, když umisťovali na věž hodiny darované Spielmanem. Školu, ozdobenou zvenčí stukkem, malému Aloisovi přibližovalo i to, že tam vyučoval Josef J. Kovařik, otec Josefa J. Kovaříka,, který později zakotvil v New Yorku a tam také dokonal v břeiznu 1951.
Hladina poklidného života ve Spillvelle se rozčeřila v létě 1893, když
tam na doporučení Josefa J. Kovaříka zavítal Antonín Dvořák.
(Zapsáno a Aloisem F. Kovaříkem přehlédnuto v prosinci 1951.)
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Pozítivne a negatívne aspekty krajanského

problému:

ČO KRAJANOV POSILUJE, ČO OSLABUJE?
Dr. V. E. Andic
Čím väčšie diaľky medzi krajanmi v severnej Amerike a ich vrstovníkmi v "starej vlasti", tým zdá sa je viac nevedomosti. Učebnice v
československých školách sotva zahrnuli čo len stránku o "krajanoch"
hoci jedna pätina Čechov a Moravanov, jedna tretina Slovákov a polovica Podkarpatorusov žije na tejto strane oceánu.
Hoci je pravda, že se nám starší krajania rýchle jeden po druhom
ztrácajú, prekvapuje ešte viac, že ešte tu sú v takom počte, že ich "bratko-seStótrské" podporné spolky ešte plne pôsobia a že nielen majú desiatky a stovky tisíc členov a milionové fondy, určené pravdaže na podporu svojich členov a najmä na poistenie pozostalých. Dnes, keď je každá americká rodina mnohonásobne poistená na rozmanité rizika, ťažko
je pochopiť, akú dôležitosť toto poistenie malo a ako sa okolo poistenia podnecovala kultům o- umel e ck á či telocvičná činnosť, ba dokonca
aj vydávanie časopisov, udržovanie menšinových škôl, vydávanie kníh,
ako aj, nie málo dôležitá zahranične-politická práca Čechov, Slovákov
a Karpatorusov za utvorenie a znovu vzkriesenie Československej republiky v obidvoch svetových vojnách.
Bolo by iste dôstojné a slúžilo by ku cti tak krajanom, ako aj národu, z ktorého pochádzajú, keby sa na vysokých účilištiach v budúcom
demokratickom Československu sriadili stolice amerických štúdii, v
rámci ktorých dôležité miesto by bolo venované kraj anským otázkam a
z ktorých by vyšlo dosť odborníkov, ktorí doplnia československé učebnice, najmä v obore dejín a literatúry. I keď sa charakter krajanských
spolkov mení a sú dnes už prevážne tvorené americkými generáciami
t.j. príslušníkmi čs. pôvodu, ale narodení na americkej pôde a vychovaní v amerických školách, predsa pravdou zostáva, že niekoľko sto
tisíc amerických občanov sa v týchto spolkoch sdružuje a či zo setrvačnosti, či ozaj z lásky k svojím bezprostredným rodičom či vzdialenejším predkom v nich sotrvá. Viaceré z nich sú organizované na náboženskom principe, udržia sa preto dlhšie. Iné zase, ako Sokol, majú dosť
pružnosti sa prispôsobiť, majú vo vedení amerických a kanadských
občanov a stávajú sa vítanou složkou svojho prostredia: rekrutuj ú sa z
nich učenci so svetovou reputáciou, členovia vlád, zákonodárných sbo28

rov, generáli, admiráli, básnici a spisovatelia. Táto skutočnosť nadhadzuje myšlienku, že: za prvé, čo sa z«dá b y ť z krátkodobého hľadiska
ztrátou, sa môže zo zorného uhla sita rokov, ba aj dve sto rokov, obrátiť
na veľký plus. A j arcibiskup pražský, kardinál Dr. Josef Beran, sa v
svojom newyorskom prejave prihováral za udržovanie českej a slovenskej reči; pracovali za to aj krajania, keďže mali vyše jednoho sta českých a slovenských časopisov a udržovali si školy, z ktorých niektoré
pôsobia už blízko sto rokov. Omnoho dôležitejšie však, za druhé, je
sriaďovanie slovenských a českých stolíc na amerických univerzitách,
ako aj poriadanie anglických prednášok čsl. -dejín a literatúry v riadnych semestrálnych kurzoch středo a východoeuropských dejín, jazykov
a literatúry. Dr. Jozef Scheiner, bývalý starosta Československej Obce
Sokolskej, múdre radil americkým Sokolom, aby sa prispôsobili americkým pomerom a vychovali si kádry amerických telocvikárov a vzdelávateľov, ktorí by boli schopní uplatňovat Tyršovu telocvičnú sústavu v
anglickej reči, a ktorí by sa tak pričinili o to, aby dedičstvo Tyršovo
v Amerike sa stalo integrovanou súčasťou amerického života. Problém
bol teda udržovať reč českú a slovenskú čo najdlhšie, ale na druhej
strane pestovať kultúru, umenie, budiť záujem, informovať široké
vrstvy amerického ľudu o vedeckých a umeleckých výkonoch Čechov a
Slovákov na obidvoch stranách Atlantiku.
Prvé generácie Američanov a Kanaďanov vyrástali teda v dvoch kultúrach: v reči a civilizácii svojho prostredia na jednej strane a v reči a
kultúre svojich rodičov. Keďže ich rodičia boli vo väčšine ťažko pracuvysoká. Reč sama to najlepšie prezradzovala: keď hovorili anglicky
bola ich reč na vysokej úrovni; keď hovorili česky alebo slovensky bola ich reč na úrovni ľudu bez vyššieho vzdelania. V tom je kus tragedie
krajanského života: mnohí z nich, po materialnej chudobe, ktorá ich vyhnala z vlasti, trpeli kultúrne. Ešte väčšími obeťami preisadených životov, ako "presadených štepov" teda boli imigranti sami, keďže boli
odrezaní od myšlienkového prúdu svojského a pre neznalosť reči nemohli sa zapojiť do myšlienkového prúdenia Ameriky. Boli ukrátení v
obidvoch prípadoch, pretože však aj pri Šumave, aj pod Tatrami, a na
Podkarpatskej Rusi pracujúci ľud pokročil za dvadsať rokov demokratického života. Tento pokrok americkí krajania prepásli. Toto je tiež
príčina onej veľkej diferencie medzi krajanmi a exulantami, ktorí prišli
do Nového Sveta v posledných dvoch desaťročiach.
Medzi negatívne aspekty krajanského života treba predovšetkým počítať nasledovné:
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1. Prisťahovalci, takmer všetci bez rozdielu, museli ťažko pracovať,
aby si vyrobili na živobytie; čím viac sa snažili ušetriť svoje deti od podobného osudu a čím viac sa snažili iim dať lepšie vzdelanie - čo je prirodzene
chvályhodný zjav - tým viac sa nedorozumenie medzi rodičmi a v Amerike
narodenými potomkami prehlbovalo. Niet preto divu, že mnohí mladí mužovia a ženy, ktorí sa museli ťaižko prebíjať z biedy, sa snažili zabudnúť
na všetko, čo im pripomínalo strasti tvrdého živoitného zápasu.
2. Nakoľko v Československu mali svoje existenčné starosti a príliš
mnoho vnútropolitických a zahraničných problémov, krajanská vetev v
Amerike bola zanedbaná, nevenovala sa jej pozornosť a pomerne sa pre
krajanov konalo málo; ovšem krajania to uznali, nenaliehali na vedúcich
štátnikov v Československu, aby sa o krajanov starali, aby sem posielali učitelov, telocvikárov, aby zriadili v Amerike knižnice, aby pozývali do Československa sľubných krajanských pracovníkov, priznali to konečne čsl. štátnici sami, včítane ministra Jána Masaryka.
3. V Československu naopak narážali krajania na neporozumenie;
keďže krajania neboli ani zámožní, aby ako jednotlivci prispeli veľkými
čiastkami a neboli ani vzdelaní, aby sa mohli formálne predstaviť v príslušných kruhoch v Československu, boh podceňovaní; neraz iba mávli rukou,
ba priamo aj odpísali krajanov, neiraz ich aj pochovali, ako by celý krajanský problém ani nestál za to sa ním seriózne a obšírne zaoberať. Aj medzi diplomatickými zástupcami Československa práve tak ako aj medzi exulantmi sa našli ľudia, ktorí sa ku krajanom nevedeli priblížiť, k ním nevedeli prehovoriť a nemohli, lebo nechceli sa krajanov zastať.
4. Ako je príznačné pre "zapadlých vlastencov" krajania neahavraneli, neodcudzili sa národu, sile naopak i finančne i svojimi životmi podporili zahraničné akcie Čechov a Slovákov v obidvoch svetových vojnách.
Tomáš G. Masaryk to sám priznal práve tak ako aj Milan Štefánik; rozkladacie taktiky, ako na pr. v dobe Mníchova a po roku 1948 miali praivda svoj
vliv a stnannícke boje medzi emigrantskými skupinami sa nepriaznivo' dotkli
krajanskej horlivosti a obetavosti.
Na druhej strane je viac pozitívnych prvkov, ktoré utužili krajanov
vo veirnosti k národu, z ktorého pochádzajú; medzi tieto treba počítať,
medzi inými najmä tieto:
1. Jednotliví Amerikáni ôs. pôvodu, ktorí sa vyšvihli na vysoké miesta v americkom verejnom živote, dali krajanom krásny nasledovania-hodný
príklad. Možno tu uviesť Dr. Aleša Hrdličku, kurátora anithropologického
oddelenia Smithsonovho ústavu vo Washingtone, vychovaného v duchu masarykovskom a habrmanovskom, muž ktorý vyšiel z pracujúceho ľudu, a
veľmi sa zaslúžil o pokrok anlthropolickej vedy; hovorí sa o ňom, že odmietol nasledovať príklad svojho vlastného brata, aby si zmenil t.j. poameričtil svoje meno a naopak trval na tom, aby vládne americké tlačiiarhe si
obstarali písmeno s háčkami a mäkčeňmi.
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2. Československá republika bola prirodzene v tak veľkej vážnosti,
že každý z Amerik ánov čs. pôvodu sa hrdo hlásil k zemi svojho pôvodu a k
tomu, že krajania, prípadne doityčný sám, prispel svojou hřivnou k osamostatneniu Čechov a Slovákov a Podkorpatoirusov. Masarykova Svetová revolúcia podáva o toim nespočetné dôkazy. "Práca medzi krajanmi sa darila
doibre; väčší počet našich krajanov má už vlivné postavenie v americkej
spoločnosti . . . . Všetci oddane pomáhali, spolupracovali" (Svetová revolúcia, str. 261). Aj Amerikami, ktorí neboli čs. pôvodu, písali uznanlivo o
Československu ako o ostrove demokracie v strednej Európe. Nielen Woodrow Wilson, ale aj iní americkí prezidenti hrdo vyhlasovali sympatie k Československu; písaiteľ bol milo prekvapený, keď pri jednej recepcii v Bielom dome, preizidemit F. D. Roosevelt sa veľmi sympaticky vyjadroval o
Československu počiatkom, septembra 1942.
3. Exulanti, ktorí skromne, takmer pokorne, prišli medzi krajanov
ako nenároční radoví členovia a s krajanmi spolupracujú bez toho aby sa
dali voliť do úradov, alebo aby s krajanmi hovorili "z vrchu", chceli viesť
a učiť; prichádzajú medzi krajanov ako do chrámu a chovajú se ku krajanom, ako by im boli vďační za príležitosť prísť medzi nich a s nimi sa
potešiť.
4. Spoločnosť pre Vedy a Umenie môže výdatne krajanom pomôcť
vydávaním zpráv, ktoré krajanské časopisy preberajú a najmä vydávaním
vedeckej literatury, tak potrebnej ako prameň vedeckých prác mladých
amerických učencov na vysokých školách, ktorí s veľkým záujmom pátrajú po informáciách. Tieto pramene by mohli odčiniť nesprávné články v
encyklopédiách písané buďto Američanmi nemeckého a maďarského pôvodu, alebo nimi infoirmavanými a inšpirovanými autormi. Spoločnosť pre Vedy a Umenie by mala nájsť spôsob ako sa prihovárať čas od času k druhej
tretej generácii Američanov čs. pôvodu cestou ich spolkových orgánov. Príležitostí pre drobnú prácu je tu dosť- Kdo by však chcel s krajanmi spolupracovať musí "z koňa dolu". Pre nedorozumenia, uvedené vyššie, nie je
to úloha ľahká; jeden z kolegov, ktorý bol aktívny po roky v ôs. parlamente priznal, že chcel s krajanmi pracovať, ale nevedel ako do toho a nepochodil.
Oibjektívene štúdie a analýzy rožných stránok krajanského života v
Spojených štátoch a v Kanade prispejú k realistickejšiemu chápaniu
problémov, ktoré sa dotýkajú nielen krajanov, ale aj budúcich vzťahov
-medzi "novým svetom" a "starou vlasťou". Kanadská vláda tohoto roku ustavila študijnú základinu (cenu) pre štúdium osudov Kanaďanov
čsl. pôvodu súbežne s podobnými štúdiami iných národnostných skupín.
Také štúdie, doteraz nesústavné, si vyžadujú serióznejšej pozornosti tak
v Spojených štátoch ako aj vo vedeckých československých kruhoch.
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ODYSSEA ČESKOSLOVENSKÉHO PRŮMYSLU
Antonín Basch
Od roku 1918 československý průmysl prošel tolika změnami, že lze
mluvit o odysseji, která ještě neskončila. Nejdříve se musil přizpůsobit
změnám, které vyplývaly ze ztráty domácího trhu v bývalé .monarchii,
pak byl těžce postižen hospodářskou krisí v Podunají a deflační politikou doma. V roce 1939 přišel Protektorát a od roku 1945 zásadní
změny, jež byly následkem nejdříve znárodnění průmyslu, od něhož vedla cesta k roku 1948 - zařazení do Sovětského bloku. Zmíníme se
předně stručně o době před Protektorátem.
1) Československo zdědilo velkou většinu průmyslu bývalé monarchie, která byla hlavním trhem čsl. průmyslových výrobků. Vývoz byl
relativně malý a šel hlavně do Německa, Balkánských zemí a Blízkého
Východu. Co bylo domácím trhem, se stalo trhem zahraničním. Čsl. průmysl, ačkoliv byl postižen první deflací - přehodnocením měny v roce
1922 - se přizpůsobil novým poměrům a hodnota vývoziu dosáhla více
než 20 milliard Kč. v letech 1927-29. Obchodní bilance ukazovala přebytek více než 2 milliardy.
2) Tento slibný vývoj byl přerušen důsledkem světové hospodářské
krise, která byla velmi hluboká v Podunají, v důležitých odbytištích čsl.
průmyslu. Krise byla zvýšena deflační politikou, která byla ukončena
'opožděnou první devalvací koruny teprve v lednu 1934. Následkem devisových omezení v Podunají a v Německu a zavedením clearinkových
smluv značná část velkého vývozu do těchto zemí byla ztracena a s tím
téměř zmizel přebytek obchodní bilance. Vývozní obtíže byly zvýšeny
•ochranářskou politikou zemědělské výroby.
Změnila se struktura a geografické zaměření vývozu a též struktura
pTŮmyslu se musila přizpůsobit novým poměrům. Stoupl vývoz těžkého,
strojního, a zbrojního průmyslu, papíru, cellulosy, chemických výrobků,
obuvi, skla, porculánu a kvalitních výrobků textilních. Bylo nutno soutěžit na světových trzích. Od roků 1933 do 1937 vývoz do volného světa stoupl o 130% a zámořské trhy včetně Velké Britanie se staly odbytištěm jedné třetiny vývozu v roce 1937. Spojené státy byly druhým největším trhem pro Československo, připadlo na ně 9 . 3 % celkového čsl.
vývozu. Avšak přes toto úsilí, vývoz průmyslových výrobků dosáhl pouze
7 milliard Kč. v roce 1937, pouze polovinu vývozu před krisí. Ovšem
bylo možno očekávati, že vzrůst vývozu bude pokračovati - cesty byly
32

připraveny. Většina továren byla vybavena moderními stroji a výrobní
technika se stále zlepšovala. Vedení podniků bylo na výši po stránce
technické a obchodní. Uplatňovala se nová generace podnikatelů, dynamická a pokroková, světově orientovaná. Tento vývoj byl ovšem přerušen Mnichovem a Protektorátem.
3) Čsl. průmysl byl za války zapojen do německé výrobní politiky a
vyráběl produkty nutné k vedení války tím spíše, že Berlín pokládal čsl.
území za chráněné proti spojeneckým náletům. Do větších podniků byli
dáni němečtí ředitelé, avšak dělnický a tecnický kádr zůstal a pracoval dále. Výroba těžkého a chemického průmyslu byla zvýšena a i
nové výrobky byly zavedeny. Vývozní průmysl byl ovšem zanedbán.
Po skončení války čsl. průmysl byl fysicky na tom lépe než průmysl
ve spojeneckých evropských státech a ovšem v Německu. Škody způsobené nálety a vojenskými akcemi byly relativně malé, základna průmyslu
byla zachována a průmysl měl k disposici schopné dělnictvo a technické
a obchodní řízení. Možno říci, že když bylo Československo osvobozeno, podmínky pro rekonstrukci průmyslu nebyly nepříznivé. Ovšem potřebovaly se suroviny a také nové stroje. Celková situace byla pak silně
ovlivněna znárodněním většiny průmyslových podniků, na kterém se
vláda usnesla už v roce 1945. Plány k této akci byly připraveny vládou
v Londýně a už v roce 1943 dr. Beneš mluvil o této nutnosti, když byl
v Americe na návštěvě. Důvody k znárodnění průmyslu nebyly hospodářské, nýbrž čistě politické a stranické. Zdá se, že to byla jedna z akcí,
která měla upevnit dobrý poměr se Sověty a pomáhat stavět známý
"most". Ve vládě se nikdo proti znárodnění nepostavil a řízená demokracie užila zde populárních hesel - nutno být proti fašistickému kapitalismu. Ovšem hospodářští odborníci ve vládě nebyli, dr. Beneš sám
neměl opravdové pochopení pro hospodářské otázky, ministr financí
byl doktrinární komunista a zástupci středního stavu, pokud byli doma,
byli zastrašeni a pokračovali ve svém oportunismu.
Důsledky znárodnění byly z počátku zmírněny, protože na vedoucích
místech podniků zůstali většinou odborníci, kteří tam byli před znárodněním. Avšak brzy byrokracie počala ovlivňovati podniky a projevila
úmysl se zmocnit jejich kontroly. Předmnichovský podnikatelský duch
byl zatlačen denními zásahy ministerstev a plánováním. To vše se stalo
dříve než se průmysl mohl opravdu rozejet. Kromě toho nedostatek surovin se začal projevovat. V roce 1946-1947 Československo obdrželo
pomoc od U.N.R.R.Y., avšak to nemohlo stačit. Naděje se objevila, když
byl formulován Marshallův plán v létě 1947. Jest známo, že vláda se
usnesla v červenci 1947 účastnit se konference v Paříži, toto stanovisko
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však ihned změnila, když Stalin projevil svou nelibost, a na konferenci
se nešlo. To bylo další osudové rozhodnutí, které znemožnilo, aby Československo mohlo modernisovat svůj průmysl s pomocí Marshallova plánu. Sověty ovšem nemohly poskytnout žádnou podobnou podporu.
Československo nemohlo obdržet půjčky z Ameriky. V roce 1947 vláda se obrátila se žádostí o půjčku na Světovou Banku, avšak při předběžném projednávání této půjčky čsl. vláda nebyla ochotna dáti hospodářské informace, které Banka normálně vyžaduje od států žádajících o
půjčku - státní tajemství bylo jeden z důvodů.
Když se přehlíží vývoj po skončení války, pak jasně vyplývá, že znárodnění průmyslu mělo dále oslabit střední stav a tím usnadnit "revoluci" v únoru 1948. Krátkozrakost dr. Beneše a vlády a nedostatek realitického ocenění problémů, znemožnění pravé diskuse a opozice, byly
částí celého vývoje.
4) Tož únorem 1948 začala nová étapa odyssey čsl. průmyslu. Brzy
po únorové revoluci komunistická strana začala dosazovat do podniků
své důvěrníky, kteří nejdříve vykonávali dozor n'ad odborníky, kterým
vedení podniku bylo svěřeno po nacionalisaci, ale postupně je vyřadili.
Důsledky vedení podniků politickými odborníky byly ovšem nepříznivé
a tito odborníci jsou nyní překážkou zamýšlené reformy průmyslu.
Hospodářské zapojení Československa do Sovětského bloku mělo velký vliv na průmyslovou strukturu. V nových plánech se dávala přednost
zvýšení výroby těžkého, strojního a zbrojního průmyslu. Nové železárny
byly postaveny na východním Slovensku, závislé na ruských surovinách.
Jejich výrobní náklady jsou ohromně vysoké. Napodoboval se sověstký
vzor v budování především těžkého průmyslu. Kvalitní průmysl, který
vyvážel do celého světa, byl zanedbán. Zahraniční obchod také sledoval
sovětskou politiku. Ačkoliv jest velká nouze západních devis Československo muselo poskytnouti značné úvěry (několika set milionů dollarů)
různým zemím v rámci politiky Sovětského bloku. Příkladem takových
úvěrů je Indie, Egypt, Ghana, Afghánistán, Irak, Indonezie afcd., země
kam se vyvážejí stroje, zbrojařské výrobky a kde se budoval těžký průmysl.
Zatím doma byl nedostatek spotřebních statků. Každý jest rád, dostane-li poukaz na Tuzex, kde se kupuijí výrobky importované, které se dříve vyvážely. Celková situace se zhoršila, když se objevil i nedostatek
potravin a obilí se muselo dovážet.
Tento vývoj vysvětluje, proč se v poslední době naléhavě doporučovala hospodářská reforma, především v průmyslu. Podle officielního indexu průmyslová výroba vzrostla za 7 let (1958-1964) o 4 8 % . Výroba
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papírnického a chemického průmyslu stoupla o 50%, elektrického proudu o 3 0 % (hlavně pro těžký průmysl), avšak stavební materiál pouze
o 10%, textil o 6%, železářská výroba o 15%. Skoro žádný pokrok nebyl v budování domů a byl pokles ve výrobě automobilů. Vývoz stoupl
z 1930 mil. $ v roce 1960 na 2460 mil. $ v roce 1963, avšak vzrůst
obchodu se svobodným světem by malý.
Nejlépe pochopíme důsledky politiky na čsl. průmysl, budeme-li citovati z článku Oty Šika: "Příspěvek k analyse našeho hospodářského
vývoje,"' který byl uveřejněn v čísle 66/7, "Politické Ekonomie", vydávené Československou akademií věd (Ekonomický ústav).
Citujeme závěry, ke kterým Šik došel: Extensivní vývoj, který zdůrazňoval kvantitativní rozšiřování výrobní kapacity, vedl postupně k
zpomalení růstu výrobní produktivity. Příliš vysoký a stále narůstající
podíl odvětví těžebního a těžkého průmyslu znamenal narůstání podílu výroby, která má vysoké a dlouho-návratné investiční náklady, avšak
která přináší příliš pomalý růst produkce v poměru k těmto nákladům.
Čím vyšší je podíl investic vkládaných do těchto výrobních oborů, tím
nižší bude celková účinnost investic a jejich výroba. Od roku 1951 do
1960 se investice v celém průmyslu zvýšily o 9 2 % , avšak číslo pro těžký
průmysl ukazuje vzrůst o 1178%, zpracování päliv 472%, zatím co v
strojírenství investice stouply jen o 9 5 % a v chemickém průmyslu o
88%. Z těchto čísel lze soudit, jak investice v lehkém průmyslu zůstaly
za investicemi v průmyslu těžkém. Poněvadž z pomaleji rostoucí výroby
větší část se dávala na rozšiřování výrobních fondů, vedlo to k snižování spotřeby, k zpomalení růstu reálních mezd (které klesly v r. 1963/4),
k nedostatku spotřebních statků doma a k zvýšení cen. Podíl investic na
čistém národním důchodu stoupl z 5.5% v roce 1954 na 16.1% v r. 1961.
Vedle málo efektivního vývoje výrobní struktury, Šik uvádí pomalé
vyřazování upotřebených strojů, jejich průměrné zastarávání. Skutečně
progresivní stroje a zařízení jen zřídka nahradily vyřazené stroje, takže
technický vývoj rok od roku zůstval za světovým technickým rozvojem.
Z celkové výpravy strojů a zařízení 52% bylo starších 10 let a 27.3%
starších 20 let. Poněvadž důraz byl jen na dosažení fysických úkolů výroby bez ohledu na prodej, kvalitu a bilanci podniku, zájem podniků a
pracovníků na zvýšení kvality a výsledků byl velmi malý. Produktivita
práce, která měla průměrně tempo růstu 108.5 v letech 1951-55, se snížila na 103.4 v r. 1961-64. Také účinnost strojů klesala. Šik dodává, že
podstatné zvyšování produktivity práce vyžaduje dlouhodobou předcházející technickou přípravu, pro kterou podmínky v podnicích neexistovaly.
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V celku lze říci, že extensivní vývoj v uplynulých letech byl charakterisován relativně vysokou výrobní spotřebou, neúměrným růstem investičních nákladů a zpomalujícím růstem produktivity práce. Průměrná
doba investiční výstavby se stále prodlužovala a množil se počet rozestavených, nedokončených investic. Rostl rozpor mezi nabídkou a poptávkou různého druhu zboží, na jedné straně poptávka se nemohla uspokojiti, zatím co na druhé narůstaly zásoby různých neprodejných výrobků.
Tento vývoj musel míti svoji odezvu v zahraničním obchodě. Vývoj
složení vyráběných a vyvážených výrobků neodpovídal dostatečně vývoji struktury poptávky na světových trzích. Výrobní náklady byly vyšší' než náklady ve světovém měřítku, což vedlo k ztrátám ve vývozu,
které však zmizely v anonymitě státního rozpočtu. Rozhodující položkou byl vývoz strojů, kterým Československo krylo po léta svůj vzrůstající dovoz zemědělských výrobků a surovin, ale i zde se projevil nedostatek pokroku ve výrobě.
V posledních lotech se jasně ukazuje nutnost změnit strukturu zahraničního obchodu, zvýšit vývoj kvalitního spotřebního zboží a dovoz
specielních strojů. Poněvadž růst čsl. hospodářství jest závislý na vývoji zahraničního obchodu, jest nezbytně třeba změniti strukturu národního hospodářství a dosáhnouti pružnějšího vývoje. To sotva lze dosáhnouti další extensivní expanzí těžkého průmyslu.
Tento Šikův závěr připomíná čsl. politiku v letech třicátých; to vyplývá ze základní hospodářské struktury státu, která se zhoršila zanedbáním zemědělství, což se jasně ukázalo v posledních letech. Šik zdůrazňuje nutnost pružnosti v plánování a výrobě, přebírání podnikatelského risika podniky a nutnost spojit odměny pracovníků s produktivitou, v celku zavěsti dynamiku, kterou mělo vedení čs. průmyslu před
rokem 1939.
V poslední době se situace na trhu spotřebních statků a také zahraničního obchodu poněkud zlepšila, poněvadž se omezily investice v těžkém průmyslu.
Šikův rozbor situace ukazuje, že celkové podmínky jsou velmi nesnadné, lze říci kritické. Kdyby se mohl sestaviti objektivní inventář čsl.
průmyslu, pak by se ukázalo, jak prázdné bylo chlubení o růstu průmyslu, jak vše bylo děláno na pokyn Moskvy a budováno ne kvalitně,
nýbrž kvantitativně. Avšak lze se ptát, proč čsl. vývoj byl horší než vývoj ve Východním Německu, Rumunsku, Polsku a dokonce i v Maďarsku. Jak se může vysvětlili, že poměry v čsl. průmyslu, který byl vedoucí v Evropě a nebyl pozadu ze Východním Německem a který měl výhrvrnp /1 1 n i r • í v n sp mnhlv tnlc 7ihnršiiti ? Odinoivěď i e<t crnadná • v i n n iest
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na straně vlády - strany -, avšak při dělání bilancí se bude muset zkoumat nedostatek iniciativy těch, kteří v průmyslu zůstali na vedoucích
místech a otrocky splňovali direktivy.
5) Jaké jsou vyhlídky pro budoucnost? Navrhované reformy jsou
známé, ale Šik sám dodává, že kvalitativní změny ve výrobě a v celém
hospodářství nelze provésti v jednom roce, a zdůrazňuje, že zaměřeni
vývoje se zásadně nezměnilo v posledních dvou letech. Jest jasné, že
proti změnám se brání strana a lidé, kteří mají v podnicích své zvláštní,
osobní zájmy. Otázka je proto, kde jsou schopní lidé, kteří by mohli vést
průmysly s risikem, se zaměřením na zisk a na soutěživost na světových
trzích. Budou to lidé nové generace? Odpověď na tuto otázku není
jasná.
Půjdeme nyní krok dále. Co by se stalo, kdyby se sovětský blok zcela
uvolnil a obnovila se samostatnost čsl. státu a hospodářství? Ze všeho,
co jest známo, vyplývá, že by byla nutná úplná rekonstrukce průmyslu,
který má zastaralé stroje, nemoderní techniku, nouzi schopných vedoucích odborníků a který, hospodářsky zapojen do Sovětského bloku, nemohl soutěžit na světových trzích. Taková opravdová rekonstrukce by
byla možná, kdyby Československo dostalo transfusi krve podobnou
Marshallovu plánu. Jiná možnost a vlastně nutnost by se otevřela, kdyby i ostatní státy Sovětského bloku se mohly osamostatniti a dohodly se
na úzké hospodářské kooperaci. To by zajistilo velký domácí trh podobný "Cornmon Marketu" v západní Evropě, což by umožnilo čsl. průmyslu prodávat výrobky těžkého a strojního průmyslu na velkém trhu
a vybudovali znovu kvalitní průmysl, který by mohl soutěžit na světových trzích.
Jest známo, že za války se vytvořily zvláštní výbory v Londýně a v
New Yorku, které měly připravit úzkou spolupráci Československa a
Polska, jež se měla rozšířiti na ostataí státy ve střední a východní Evropě. Avšak na jaře 1943 se vláda v Londýně (dr. Beneš) rozhodla zastaviti práci těchto výborů, poněvadž to vzbudilo Stalinovu nelibost.
To dr. Feierabend vyložil v posledním díle svých pamětí (Ve Vládě v
Exilu II) a to mohu potvrdit jako místopředseda New Yorského komitétu. Už tehdy měli čsl. komunisté rostoucí vliv v Londýně, ale Dr. Beneš věřil, že Sověty byly pro opravdovou samostatnost Československa
a Polska a že se nebudou míchat do jejich vnitřních poměrů.
Jest třeba si uvědomit, že Sovětský plán hospodářské kooperace s Československem byl budován tak, že čsl. průmysl musil úplně změnit svou
strukturu, což samo o sobě mělo stížit osvobození státu - to jasně vyplývá ze závislosti na sovětských surovinách a na zaměření vývozu do
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zemí bloku. Není známo, že čsl. činitelé se pokusili postavit se proti tomuto vývoj i. Rumusnko udělalo v tomto směru větší pokrok než Československo ; při tom se tážeme kde bylo Československo a Rumunsko průmyslově v roce 1938 aneb též 1945? Znovu jest třeba se ptát po důvodech tohoto vývoje. Švejkovina se v průmyslu nevyplácí.
Šik zdůrazňuje nutnost dovozu moderních strojů ze Západu o hlavně
z Ameriky. Otázka je, j ak to bude Československo moci platit. Vývoz do
Ameriky jest minimální; Československo nemá doložku nejvyšších výhod, které Polsko obdrželo, poněvadž vláda není ochotna uzavřít dohodu o odškodnění ztrát amerických občanů.
Kdyby objektivní znalec mohl detailně studovati vývoj čsl. průmyslu
od roku 1945 a zejména od roku 1948, pak by se jasně ukázalo, jaké byly důsledky tak zvaného plánování (poslední pětiletka 1961-65 se nemohla provésti a plánování v zemědělství ztroskotalo), politického vedení a bombastických hesel. Lid byl pod úplnou kontrolou a nespokojenost projevoval jen poznámkami, které nebyly slyšeny. Český průmyslový vývoj po válce jest jeden ze smutných osudových důsledků politického vedení a úplného usměrnění většiny vedoucích odborníků v průmyslu. Jest příznačné, že to byl O. Šik, vedoucí komunistický hospodář a ředitel Ekonomického ústavu, který začal rozebírat stav čsl. průmyslu a poukázal na velké chyby, které se staly v plánování. Důrazně
navrhoval úplnou změnu celé průmyslové politiky, avšak sám vyslovil
pochybnost, kdy se taková změna může provésti. Tož proměny čsl. průmyslu - jeho Odyssea - dále pokračuje a nelze říci, jak se vše vyvine.

K 50. VÝROČÍ POBYTU T. G. M. V LONDÝNĚ
Dr. M. Lokay
Již druhý rok vzpomínají londýnští Čechoslováci 50. výročí pobytu
T . G. M. v Londýně během I. světové války. Profesor Masaryk, který
po odjezdu do ciziny se usídlil zprvu v Ženevě, se rozhodl přesídlit na
podzim roku 1915 do Londýna, když mu rektor londýnské university
pan Burrows nabídl místo profesora pro slovanskou kulturu na Kings
College londýnské university. Ačkoliv Masaryk uznával výhody Ženevy
jako pozorovacího střediska, uvítal Londýn za své budoucí sídlo, neb o ť , jak říká ve Světové revoluci, nadešel čas, abychom hájili věc své
samostatnosti v hlavních sídlech dohodových mocností. Londýn zdál
se mu též důležitým pro dobré spojení s USA, které, ač dosud nebyly
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ve válce, se stávaly pro nás vzhledem k četné české a slovenské emigraci
stále důležitějším polem pro propagandu naší věci.
Masaryk opustil Ženevu 5. září 1915 a po krátkém zastavení v Paříži,
kamž přijel právě dr. Beneš, jemuž se podařilo šťastně uniknouti za
hranice, dorazil 24. září do Londýna. Začátkem října dojednal Masaryk s rektorem Burrowsem své působení na londýnské universitě. Jeho
jmenování profesorem slavistiky mělo být začátkem k povolání dalších
znalců slovanské kultury a dnešní Scbool of Slavonie Studies (Škola
slovanských studií londýnské university), ač vznikla až později, považuje zahájení přednáškové činnosti Masarykovy na londýnské universitě za počátek svého vlasního působení.
Vstupní přednáška Masarykova na Kings College se konala 19. října 1915 a měla název "Problém malých národů v evropské krisi". Předsednictví na této přednášce přijal sám tehdejší ministerský předseda
Asquith a to jí dodávalo vedle ryze universitního i politický ráz a zvyšovalo velmi její význam pro naši věc. I když pak Asquith se nemohl
pro onemocnění na přednášku dostavit, vzbudila přednáška v nemalé
míře zájem politické veřejnosti britské. Asquithe zastupoval v předsednictví přednášky Lord Robert Cecil, státní podtajemník Foreign Office
a zúčastnila se jí řada osobností britského politického světa. Masaryk
vyložil ve své přednáčce po prvé na západě politickou důležitost pásma
malých národů rozložených ve střední a východní Evropě mezi Německem a Ruskem. Ukázal jak malé národy brání německému tlaku na východ, t.zv. Drang nach Osten, a vrhl nové světlo na úlohu RakouskoUherska jako satelita pruské výbojné politiky. Jako positivní cíl války
pro spojence naznačil rozčlenění rakousko-uherské monarchie a osvobození malých národů, které jí podléhají. Proti obavám z t.zv. balkanisace Střední Evropy, kterou se obyčejně odpůrci malých národních
celků oháněli, postavil .tezi, že kulturní vyspělost těchto malých národů dává záruku klidného soužití a úspěšného jejich vývoje v samostatných státech.
Ohlas přednášky v anglickém tisku byl veliký a v anglické veřejnosti se začalo po prvé uvažovat i psát věcným způsobem o možnosti
osvobození malých národů v Evropě. Důležité bylo, že Masaryk dal tím
spojencům positivní rekonstrukční úkol války, zatím co dosud měla
být jejich cílem jen obrana proti Centrálním mocnostem. Přednáška
Masaryka byla vydána i jako brožura v anglickém a francouzském znění a dostalo se ií ohlasu i ve francouzském tisku. Matearyk sám říká, že
přednáška byla prvním naším politickým úspěchem větších rozměrů.
Masarykovi dostává se pak úlohy experta v středoevropských věcech a
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je mu určeno, aby jako státník-filosof pomáhal budovati novou Evropu.
Jest pozoruhodné, že ani dnes po půlstoletí se v anglické veřejnosti
na prvou přednášku Masarykovu ještě nezapomnělo. Minulého roku
oslavila School of Slavonie Studies londýnské university 50. výročí svého trvání právě ve výroční den Masarykovy přednášky t.j. dne 19.
října. Oslava se konala v Masarykově síni londýnské university a ačkoliv nebyla uvedena jako oslava působení Masaryka v Londýně, vyzněla
i ako poeta Masarykovi. Švédský profesor Heckscher přednesl slavnostní
přednášku, nazvanou "Úloha malých národů včera a dnes", která zřejmě navazovala na Masarykovu přednášku přednesenou před půl stoletím. Heckscher uvedl obšírně názory Masarykovy, hojně z nich cituje i polemisuje s některými z nich. Přednesl pak jako příslušník malého národa, jak on se dívá na věc ve světle světového vývoje po 2. světové válce. Přednáška, jež vzhledem k nedostačujícímu počtu míst v
Masarykově síni byla omezena jen na zvané účastníky, byla přenášena
i do další sousedící síně. Přednášce předsedal bývalý stálý státní podtajemník Foreign Office lord Strang. Ve svém úvodu k přednášce se
lord Strang zmínil o Masarykovi jako o osobnosti mezinárodního významu a ve svém doslovu po přednášce profesora Hecksohera, v němž
poděkoval přednášejícímu, skončil těmito slovy: "Přál bych Vám, aby
Vaše přednáška byla po 50 létech vzpomínána tak jako přednáška Vašeho slovutného předchůdce." Při slavnosti budil pozornost veliký věnec
se stuhami v národních barvách, jejž deputace československých demokratických spolků položila k Masarykově bustě stojící před vchodem
do Masarykovy síně.
Masarykovo působení v Londýně během I. světové války se neomezovalo jen na činnost universitní. Masaryk převzal v té době do svých rukou vedení československého boje o samostatnost. Podle dohody s drem
Benešem, který se usídlil v Paříži, aby tam jako generální sekretář řídil kancelář nazvanou později "Kancelář československé Národní Rady", dr. Beneš dojížděl občas do Londýna k poradám s Masarykem
a došlo i k zájezdům Masarykovým do Paříže. Do prvého období londýnského pobytu Masarykova spadá vydání Manifestu ze 14. listopadu
1915, jimž zástupci českého národa za hranicemi vypovídají jménem
celého národa otevřený boj Rakousko-Uhersku, k dosažení samostatnosti, násilně potlačené Habsburskou monarchií. Manifest byl podepsán
Masarykem a J. Durichem, jakožto řádně zvolenými poslanci do vídeňského Parlamentu. Dále jej podepsali předsedové všech hlavních
českých i slovenských spolků ve Spojených státech amerických, v Rusku, ve Francii a ve Velké Britanii. Manifést vzbudil nadšený souhlas
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mezi krajany po celém světě, kteří v něm spatřovali vyhlášení konečného boje za svobodu národa.
Vedle spolupráce s dr. Benešem, s nímž byl Masaryk ve stále těsném styku, začala brzy i spolupráce s dr. Štefánikem, který byl jako
astronom známou osobností v Paříži a mohl upravovati profesorovi Masarykovi i dru Benešovi cestu k významným osobám politického světa
pařížského. Této spolupráci se Štefánikem dlužno děkovat, že začátkem
roku 1916 došlo v Paříži k přijetí Masaryka francouzským ministerským předsedou Briandem. Při návštěvě u Brianda 3. února 1916 předložil mu Masaryk svůj plán na rozčlenění Rakousko-Uherska a získal
Briandův plný souhlas. O návštěvě této vydala francouzská vláda oficielní komuniké a Masarykovi byla dána možnost, aby informoval i tiskem francouzskou veřejnost. Redaktor známého denníku "Matin" pan
Sauerwein uveřejnil obšírné interview, které vzbudilo velikou pozornost. Návštěva Masarykova u Brianda byla pro naši věc veliký diplomatický úspěch, který měl ohlas i v anglickém tisku a posílil Masarykovu posici i v Anglii. Později téhož roku došlo též k formálnímu ustavení Československé Národní Rady, v níž Masaryk převzal předsednictví a dr Beneš funkci generálního sekretáře. Každý z nás legionářů ví,
co znamenalo založení tohoto vrcholného orgánu našeho odboje pro
rozvinutí široké akce dobrovolnické se zbraní v ruce proti RakouskuTJhersku. Pro nás legionáře byla Národní Rada již skutečnou naší vládou, i když teprve později byla uznána i formálně velmocemi.
Masaryk pobyl v Londýně téměř dva roky a po celou tu dobu neustával v propagaci naší věci za vydatné pomoci svých starých osvědčených
přátel W. Steeda, politického redaktora denníku Times a profesora Setona Watso.ia, s nimiž se znal již před válkou z Vídně. Oba hájili naši
věc horlivě v tisku i v přednáškách. Seton Watson začal z popudu Masarykova vydávati novou týdenní revue s názvem "New Európe", do
níž i Masaryk ukládal své názory na nové uspořádání Evropy po válce.
Masaryk psal však pravidelně též do velkých známých listů, například
do "Sunday Times". Zásadou jeho bylo, jak říká, aby denně bylo něco
v novinách o nás a proti Rakousku. Jak velkoryse pojímal propagační
úkol. svědčí nejlépe, že zřídil na Piccadilly Circus, nejživějším místě
Londýna, Informační kancelář o českých věcech, kdež byly vystaveny
zprávy o nás i Střední Evropě s mapami a publikacemi i nejnovějšími
informacemi, vyvracejícími nepřátelské nepravdy a podobně. I s československou kolonií londýnskou byl Masaryk v čilém styku a dochází
občas i do restaurace krajana Sýkory, kdež se konaly schůzky krajanů,
aby s nimi pohovořil. Rád s nimi promlouval, jak říkal, aby v hovorech
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s prostými českými lidmi si přezkoumal, jak se dívají na různé celonárodní otázky. Masaryk bydlil většinu času v Londýně v domě, jejž
najal na Hampsteadu, villové čtvrti londýnské. Dům tento byl v roce
1950 v den ieho stoletých narozenin péčí Sokolské jednoty londýnské a
spolku Československé kolonie opatřen bronzovou pamětní deskou a v
den vzpomínek na T. G. M. koná Sokolská jednota i ostatní čsl. demokratické spolky k Masarykovu domu vzpomínkovou pouť.
Masaryk opustil Londýn na jaře 1917, kdy zprávy o událostech po
ruské revoluci jej volaly do Ruska. Ještě před odjezdem sešel se koncem dubna s dr. Benešem a s dr. Štefánikem, který se vrátil právě z
Ruska a mohl mu dát nejnovější zprávy. Do Ruska odejel Masaryk 5.
května přes Bergen a Stockholm a dorazil 16. května do Petrohradu.
Čekala naň v Rusku nová úloha postavit se jako nejvyšší velitel v čelo
tisíců československých vojáků, kteří čekali, aby je v těžkých dobách
ruské revoluce vedl.

POHROMA BYTOVÉ VÝSTAVBY V ČSSR
Alois Rozehnal

Bydlení významně ovlivňuje životní úroveň, neboť se v něm soustřeďuje uspokojování nejrůznějších potřeb, ať už jde o výživu, odívání či potřeby kulturní. Byt je jediným místem, kde se rodina schází pohromadě, kde se odehrává rodinný život a pěstuje výchova dětí, kde
se nejlépe a nejbezprostředněji projevuje osobitost rodiny a kde každý
člen domácnosti může uplatňovat své nezadatelné právo na soukromí
a na odpočinek. Byt je však také nástrojem, jehož lze použít ke zvýšení
výkonnosti národního hospodářství jako pobídky ve mzdové soustavě
nebo při pohybu pracovních sil a v pracovním náboru, kde stát uplatňuje zásady svého hospodářství a veřejného pořádku. Úroveň bydlení
má vliv na tělesný a duševní stav jednotlivce i národa, na jeho fyzický
vzrůst (zdraví, sňatečnost, porodnost) či úpadek (nemoci, rozvodovost,
potratovost) a na jeho celkový mravní a kulturní vývoj.
Stát má proto bezprostřední a naléhavý zájem na uspořádání bytové
otázky. Ve všech zemích světa existuje bytová politika, která různými
formami zasahuje do bytového hospodářství. Jde o to, zda se lepší
bydlení má řešit přímými subvencemi do národního hospodářství, nebo
zda ponechat ekonomické nájemné a znažit se zvyšovat příjmy obyva42

telstva. Forma státní intervence tvoří zde dělící čáru mezi "kapitalistickými" a "socialistickými" zeměmi. Intenzita státní pomoci ve formě
intervence je však v každé zemi jiná, takže i v tomto směru jsou značné rozdíly mezi zeměmi přibližně stejného společenského pořádku.
2..

Překvapení ze skutečnosti

Bytová výstavba v Československu trpí neuj asněností a roztříštěností
bytové politiky v řízení a rozpory mezi plánem bytové péče a holou
skutečnosti v provádění. Při sčítání lidu, domů a bytů k 1. dubnu 1961
vyšlo najevo, že bytový problém je velmi vážný: Zjistilo se, že je
vlastně o 230.000 bytů méně než vykazoval bytový fond a že je navíc
o 225.000 domácností.
Skutečnost však byla ještě vážnější, neboť později bylo zjištěno,
že "v této době bylo v ČSSR přes půl miliónu domácností bez vlastního
bytu" 1 . Podle původního plánu se měl tento nedostatek vyřešit v období 1964 až 1970 výstavbou 1,200.000 bytů. Tento úkol v bytové péči
nelze však splnit, neboť je v rozporu s vlastními údaji: Ročně se staví
zhruba 80.000 bytů, ale asi 77.000 bytů ročně je třeba na udržení
"úchovné hranice". Mimoto úkol postavit 1,200.000 bytů znamená vyměnit třetinu bytového fondu v celé republice nebo pětkrát postavit
Prahu. Bytový plán prostě přesahuje možnosti národního hospodářství:
"Dnes, po zkoumání všech možností, je zřejmé, že ztráta tempa ve
výstavbě z let 1962-1965 se nedá do roku 1970 nahradit. Potřebovali
bychom totiž v období 1966-1970 zvyšovat každoročně počet nově postavených bytů o 20.000 (to je v r. 1970 aspoň 180.000 bytů). Nemáme na to ani investice ani materiál ani výrobní kapacitu. Navíc: asi
77.000 bytů ročně spotřebují přírůstky domácností, stěhování obyvatelstva a demolice. Teprve byty přes tuto tzv. ú chovnou hranici dostanou domácnosti, jež v r. 1961 bydlely naprosto nevyhovujícím způsobem. Názorně: kdyby se bytová výstavba nezvyšovala, řešili bychom
bytovou tíseň 62 let."1
Kolik společnost může nebo nemůže dát na bytovou výstavbu, to není jen otázkou dobré či zlé vůle, nýbrž to především závisí na reálných
výsledcích celkové ekonomické, sociální a kulturní výstavby celé země.
Plán výstavby 1,200.000 bytů je v tomto světle nereálný, neboť by si
vyžádal 110 miliard Kčs z národního důchodu.
3.

Bytový fond

Podle odhadu bylo v Československu ke konci roku 1958 celkem asi
3,850.000 bytů. Z tohoto počtu asi 2,190.000 v rodinných domcích a asi
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1,660.000 v nájemních domech. Z bytů v nájemních domech jich bylo
asi 690.000 v činžácích, které patřily ještě soukromým majitelům, kteří
však nemají peněz na jejich udržování, takže tento bytový majetek stále více chátrá.
Překvapující byly výsledky sčítání z roku 1961, které poskytují celostátně zjištěná data o počtu a stáří domovního majetku a bytového
fondu. Počet bytů poklesl na 3,820.000 bytů v 2,355.000 domů. Velmi
vážným činitelem je stáří bytového fondu. Předpokládáme-li v průměru
stoletou životnost domovního fondu, zjistíme, že tuto průměrnou životnost již přežívá v celostátním úhrnu 300.000 domů (13% domovního
fondu) a 423.000 bytů (11% bytového fondu). Tato situace je podstatně horší v českých krajích než na Slovensku. Stárnutí bytového fondu
se zrychluje a zhoršuje nejen fyzickým opotřebením, ale zejména skutečností, že byty zdaleka neodpovídají dnešním stoupajícím nárokům
na bydlení.
Počet bytů je podstatně nižší nežli počet podmácností. Odhaduje
se, že asi 563.000 tzv. cenzovaných domácností nemělo k 31. březnu
1961 vlastní byt. Tato situace se stále zhoršuje tím, že z bytů obývaných dvěma a více cenzovanými domácnostmi bylo asi 400.000 bytů
přelidněných (z toho 160.000 v nájemním bytovém fondu), 21,800
bytů rozdělených dekretem a 9.400 bytů v provizorních budovách.
Bytový fond nevyhovuje z hlediska stáří, skladby a vybavenosti: 33%
bytů je v domech postavených před rokem 1900 a 12% v domech starších 100 let. Neuspokojivá je rovněž skladba bytového fondu podle
počtu obytných místností: 6,1% bytů má pouze 1 obytnou místnost,
39,3% kuchyni a pokoj, 37,5% kuchyni a dva pokoje a pouze 17,1%
bytů tři a více místností. Pouze 8 % bytů je vybaveno ústředním topením, 33,3% koupelnou a 19,7% plynem.
Podmínky bydlení bezprostředně souvisí s jednotlivými formami bytového vlastnictví. Státní bytové vlastnictví zahrnuje asi jednu třetinu
všech bytů. Vzniklo jednak znárodněním a převzetím obytných a rodinných domků, jednak rozvojem státní výstavby. Téměř 1,4 miliónu
státních bytů má zhruba hodnotu 90 miliard Kčs. Státní bytový fond
spravovaný převážně národními výbory slouží k zabezpečování základních ekonomických a politickosociálních záměrů. Ze státní bytové výstavby více než 8 0 % připadá jako náhrada za byty poddolované nebo
likvidované z jiných důvodů.
Stupeň růstu socializace bytového majetku, spravovaného národními
výbory a organizacemi bytového hospodářství, jde najevo ze srovnání
iobo vvvoje v jednotlivých obdobích. Od roku 1957 do poloviny roku
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1963 se rozsah tohoto majetku zvýšil o 127% a zahrnoval 140.668 domů s 973.242 byty v celkové hodnotě 76 miliard Ččs; v prvním čtvrtletí vzrostl však asi o 400.000 bytů.
Podle sčítání z roku 1963 je celkem 4,128.000 bytů v hodnotě 210
miliard Kčs. Do socialistického sektoru patří 1,376.000 bytů v hodnotě
104 miliardy Kčs. Bytový majetek družstev představuje hodnotu 11,4
miliardy Kčs.
Stáří a druh obytných domů výrazně ovlivňuje celkový standard bydlení a odráží se i ve velikosti obsazení bytu. Druh obytných domů má
pak zase vliv na obyvatelstvo, které v nich bydlí.
V zemědělských usedlostech bydlí v českých krajích 1,326.000 obyvatel, t.j. necelých 14% obyvatel, na Slovensku 856.000, t.j. celá pětina
obyvatelstva. Z toho žije v českých krajích více než polovina ( 5 5 % )
v usedlostech postavených před rokem 1900 a necelých 7 % v usedlostech postavených po íoce 1945; na Slovensku žije z uvedených 856.000
obyvatel 80% v usedlostech postavených po roce 1900, z toho 31% v
usedlostech postavených po roce 1945.
V rodinných domcích bydlí v českých krajích 4,765.000 t.j. polovina
všech obyvatelů, na Slovensku 2,561.000, t.j. 6 2 % všech obyvatelů. O
obyvatelstvo bydlících v rodinných domcích se dělí základní tři věkové
skupiny (do r. 1899, 1900-1945, 1946-1961) rodinných domků v českých krajích v poměru 30:56:12%, na Slovensku v poměru 20:41:36%.
V bytových domech bydlí v českých krajích 3,154.000 osob, t.j. třetina všech obyvatel, na Slovensku 667.000 osob, t.j. jen 16% obyvatelstva. Z nich bydlí v českých krajích téměř polovina (47,5%) v domech postavených v letech 1900-1945, kdežto na Slovensku připadá v
podstatě stejný podíl obyvatel na domy postavené po roce 1945.
Nová bytová výstavba nestačí tempu stárnutí bytového fondu a naopak její tempo se zpomaluje. V roce 1964 se dokončilo o 4.553 bytů
méně než v roce 1963. Ale i plánovaná výstavba podle čtvrté pětiletky
se omezuje. V Praze mělo být podle směrnic bytové výstavby na léta
1966-1970 postaveno 44.000 bytů a 1.000 rodinných domků, ale plán
byl snížen o 5.000 bytů. Znamená to tedy, že řešení bytové krize se
odsouvá na období po roce 1970.
4.

Tiché znárodnění

Zvláště povaha domovního majetku vyžaduje jiný postup, než jakého bylo použito při znárodnění výrobních prostředků. Znárodnění
domovního majetku je dlouhodobým procesem, v němž nutno pozvolna
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připravovat podmínky pro postupnou likvidaci užitků plynoucích ze
soukromého vlastnictví. K dosažení tohoto cíle bylo použito nízkého nájemného, zadlužení a vyvlastnení.
a)

Nájemné

Nájemné bylo stlačeno tak nízko, že se bylo lze vychloubat, že je
jedním z nej nižších v Evropě a že jeho poměr k úhrnu životních nákladů činí 2,5%. Počátkem let šedesátých byl však i tento nízký poměr
snížen na polovici ( 1 , 3 % ) .
Až do nové úpravy v r. 1964 bylo nájemné ve skutečnosti "zmrazeno"
ke dni 20. června 1939 podle okupačního vládního nařízení č. 175/1939
Sb. Při měnové reformě v r. 1953 bylo pak dále přepočteno v poměru
5:1 jako ostatní ceny, takže se snížilo zhruba na jednu pětinu své předválečné úrovně. Pokud nájemné převyšuje ročně částku 3.000 Kčs, musí se ukládat na zvláštní vázaný účet nájemného u státních spořitelen.
Nízké nájemné mělo za následek snižování prostředků celostátně
určených na opravu bytů a domů, které v roce 1962 klesly na 37% ve
srovnání s rokem 1956. Nájemné přestalo plnit hospodářskou funkci a
bylo ho zneužíváno jako politického argumentu. Ve stanovení jeho výše
byl takový zmatek, že před poslední úpravou bylo v republice 57 druhů
činží a ztráta bytového hospodářství národních výborů činila ročně
1,5 miliardy Kčs. K rozpočtu na rok 1964 uvedl v tomto směru ministr financí R. Dvořák:
"Bytová výstavba včetně základního technického a občanského vybavení si vyžádá v roce 1964 celkem 2,2 miliardy Kčs. Nájemné kryje
jen 6 2 % nákladů na údržbu, opravy a správu bytového majetku. Ztráty bytového hospodářství hrazené ze státního rozpočtu se v plánu na
rok 1964 předpokládají ve výši 1.369 miliónu Kčs. Objem prostředků
na opravy a údržbu bytového fondu se na rok 1964 zvyšuje proti roku
1963 o 190 miliónů Kčs na 988 miliónů Kčs." 2
Po tomto rozvrácení bytového hospodářství došlo konečně v roce
1964 k novému uspořádání nájemného. S účinností od 1. října 1964
byla nově upravena "úhrada za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu", která byla zavedena místo dosavadního nájemného. Obytné
budovy byly rozděleny do čtyř kategorií podle kvality a nájemné bylo
stanoveno podle obytné plochy tak, že je v průměru asi o polovinu vyšší. Úprava se týká jedné čtvrtiny domácností v republice, ale nevztahuje se na nájemní byty v rodinných domech (v nichž průměrné nájemné činí dále směšnou částku 1 Kčs za 1 m2 obytné plochy), ani na
bytová družstva.
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" V Praze z celkového počtu 43.000 domů slouží 36.000 domů k bydlení. Tento bytový fond má hodnotu asi 50 miliard Kčs. Domovním
správám byly dosud svěřeny domy v celkové hodnotě 6,9 miliardy Kčs.4
Nesmírné škody, které vznikly na domovním majetku po odstranění
domovníků, daly však nahlédnout, jak nesmyslná byla akce socialistické péče nájemníků:
"Nechat dům chátrat a nechat ho dokonce bez domovníka, považuje
praktický Američan za šílenství. Od nájemníků samých nikdo nemůže
očekávat, že by se o dům starali sami. To, co se ušetří na domovníkovi,
se mnohem větší měrou zia rok vyhodí do vzduchu nerušeným chá,

'

555

c)

Vyvlastnení

Od roku 1948 do roku 1963 bylo v Československu postaveno celkem
912.281 bytů. Tento údaj oficiálních tiskových zpráv je však v rozpora
s úředními údaji Statistických ročenek, podle nichž byty získané novou
výstavbou v letech 1948-1963 činí celíkem 852.584. Ale i při vyšším
základu 912.281 bytů činí průměrný roční přírůstek něco málo přes
60.000 bytů, což je ve srovnání s 80.000 bytů ročně (podle jiných oficiálních údajů) asi a čtvrtinu méně. Je-li však k udržení úchovné hranice třeba ročně asi 77.000 bytů1, pak se stavební dluh zvyšuje ročně
aisi o 17.000 bytů. Tím se také vysvětluje, že v r. 1965 bylo přes půl
milionu domácností bez vlastního bytu a přes 400.000 žadatelů o příděl bytu.
Byty v rodinných domcích (asi 1,7 miliónu) tvoří asi polovinu bytového fondu; přes 9 0 % je jich v osobním vlastnictví a 145.000 domků
je ve správě národních výborů a bytových organizací. V rodinných
domcích v osobním vlastnictví bydlí asi tři čtvrtiny jejich majitelů. Ve
zbývajících bydlí více než 400.000 nájemníků. O uvolnění bytového
domku pro sebe nebo své ženaté děti dosud žádá asi 35.000 vlastníků.
Touha bydlet ve vlastním domku je stále větší než překážky bytové
výstavby. Přes nepřízeň režimu a riziko soukromého vlastnictví bylo od
roku 1948 do konce roku 1963 postaveno asi 277.000 rodinných domků.
Nedostatek finančních a stavebních prostředků je však tak veliký, že
se ukázalo nemožným řešit bytový problém jenom výstavbou nových
bytů, ať už v soukromé nebo veřejné výstavbě. Začal se proto nedostatek bytů řešit revoluční cestou, a sice zmenšováním bytové plochy.
Průměrná obytná plocha jednoho bytu z nové výstavby klesla z 54,2 m2
v roce 1949 na 40,6 m2 v roce 1963 a má dále sestupnou tendenci. Životní prostor občana byl omezen na 12 m2 obytné plochy", ale přesto
48

v r. 1964 bylo v Československu 1,325.000 domácností v bytech, v nichž
na osobu připadalo méně než 8 m 2 .
Došlo proto k dalšímu snížení hranice nadmernosti bytu z dosavadního dvojnásobku na jedenap ůlnás obek úhrnu obytné plochy na osobu.1
Prakticky to znamená, že jedna osoba může obývat maximálně 18 m%
zatímco do 1. dubna 1964 to bylo 24 m 2 . Byt se považuje za přiměřený,
jestliže z úhrnu podlahových ploch připadá na živitele a příslušníky
jeho domácnosti nejvýše 12 m2 na osobu.
Téměř 70% občanů žije v bytech, kde na místnost (včetně kuchyně)
připadá průměrně více než jedna osoba. Zhruba čtvrtina nadměrných bytů tvoří pokoj a kuchyně, kde bydlí většinou osamělí lidé. Od
snížení obytné plochy se očekávalo, že asi 130.000 domácností si bude
moci zlepšit bydlení, ale výsledkem bylo obecné zhoršení bytového
standardu. Praha má smutný primát v nejmenším počtu obytných místností na jeden byt, a to v průměru 1,56, přičemž průměrná obytná plocha bytů činí 32,5 m 2 . Celostátní průměr počtu obytných místností na
jeden byt činí 1,77 a průměrná výměra obytné plochy 34,8 m2.
Nedojde-li ke směně bytů dobrovolně, národní výbor zruší právo
užívat nadměrný byt a přidělí rodině jiný byt s výměrou 8 m" obytné
plochy na člena domácnosti. Jde o nový způsob vyvlastnění, která se
týká životního prostoru v obytném domu (nucený převod nebo zrušení
nájemního práva), tak i dosavadního nájemníka (zrušení jeho práva
užívat bytu). Ke snížení bytové kultury přispělo 23.000 administrativních rozdělení bytů (z toho 13.000 v Praze), v nichž žije 123.000 občanů. Na byt průměrně připadá 3,6 obyvatel, v rozdělených bytech 5,3
obyvatel.
U rodinného domku je podmínkou jeho charakteristiky, že nemá víc
než pět obytných místností a že výměra obytné plochy nepřesahuje
120 m2 8, jinak pozbývá ochrany osobního vlastnictví. Domovní daň
a poplatky z nadměrného bytu jsou neúměrně vysoké a mají konfiskační
povahu. Při výměře bytu 180 m2 byly stanoveny na 1.585 Kčs měsíčně
a při nemožnosti zaplatit je byla vyslovena konfiskace celého majetku.
Vyvlastnění stavebních pozemků bylo provedeno zavedením instituce
osobního užívání pozemků, které nastupuje místo vlastnického práva a
které může být zřízeno jen k pozemkům, které jsou v socialistickém společenském vlastnictví. Tyto pozemky jsou vyloučeny ze soukromého
obchodu (res extra comrnercium), neboť vlastnictví takových pozemků
může být převedeno jenom na stát, který je pak prostřednictvím národních výborů přiděluje do osobního užívání. Užívací právo nemůže být
převedeno na jinou osobu.
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Náhrada při vyvlastnení pozemků ke stavbě byla stanovena tak nízko,
že ve skutečnosti jde o konfiskaci. Občanu, který dosud platil nájemné, vystačil by dvojnásobek této částky, aby získal právo užívat pozemek natrvalo.
Náhrada při vyvlastnění stavby v soukromém vlastnictví byla stanovena ještě níže a nedosahuje ani tisíciny náhrady při vyvlastnění stavby
v osobním vlastnictví, ač i v tomto případě j e hluboko pod obecnou hodnotou." Konfiskace rodinných domků byla prováděna jejich převodem
do socialistického vlastnictví na základě výměru správního úřadu (národního výboru), ačkoliv požívaly ústavní záruky "nedotknutelnosti".
Začátkem roku 1964 došlo k revizi takového bezzákonného znárodnění domovního majetku a bylo povoleno vrácení nebo odprodej některých rodinných domků. 10 Ze 145.000 domků, jsoucích ve správě národních výborů, bylo nezákonně konfiskováno přes 100.000 domků, z nichž
mělo být odprodáno 50.000. Ve skutečnosti se jich však odprodalo jenom 1.500, ač byly nabízeny se slevou 50-80% jejich hodnoty. Neúspěch
této akce je důsledkem toho, že občané po zkušenostech minulých let
už nevěří ani v záruky osobního vlastnictví. Soukromé vlastnictví je
určeno k zániku a záruky osobního vlastnictví jsou dobré jen potud,
dokud socialistická organizace neuplatní své právo silnějšího.
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v příštím čísle

Práce, 18. srpna 1965
Rudé právo, 31. ledna 1964.
Vyhláška ústřední správy pro rozvoj místního hospodářsitví z 28. března
1964, č. 60 Sb., o úhradě za užívání bytu.
Práce, 15. prosince 1959.
Práce, 1. ledna 1958.
Kulturní tvorba, 25. listopadu 1965, č. 47.
Zákon z 20. prosince 1956, č. 67 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona z 30. listopadu 1961, č. 147 Sb., pair. 69.
Zákon z 26. únotra 1964, č. 41 Sb., o hospodaření s byity; par. 38.
Občanský zákoník z 26. února 1984, č. 40 Sb., par. 128. Zákon z 26. února
1964, č. 41 Sb., o hospodaření s byty; par. 60.
Vyhláška ministerstva financí z 1. dubna 1964, č. 73 Sb., o cenách staveb
v osobním vlastnictví a o náhradách při vyvlastnění nemovitostí.
Vládní nařízení z 6. března 1959, č. 15 Sb., o opatřeních týkajících se
některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru.
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Vyhláška ministerstva financí z 6. března 1964, publikovaná ve Směrnicích pro národní výbory z 16. března 1964, částka 6-12.
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NĚKOLIK PSYCHOLOGICKÝCH A SOCIOLOGICKÝCH
POHLEDŮ NA ŽIVOT LAPONCŮ
(Črty z psychologie posledních nomádů Evropy a jejich sobů)
Josef Kratochvil
V době, kdy se lidstvo pokouší vyzkoumat tajemství vesmírů a nasazuje všechno své úsilí na meziplanetární lety, zůstává psychologie a sociologie primitivních národů v plenkách. Zatím co technika zlepšuje
pohodlí jedné části lidstva a obklopuje jí všemožným přepychem a pohodlím, jiná část trpí primitivismem v oboru techniky i kultury. Této
části lidstva, a ť jsou to již africké nebo jihoamerické národy či národy
centrální Asie, národy Polynesie či Melanesie nebo centrální Austrálie,
nepomůže lednička, televise, automobil a demokracie, volební právo a p.
neobrátí-li se jejich kulturní bratři a sestry t. zv. "Západu" k psychologii národů a nevysnaží-li se v první řadě pochopit podstatu jejich myšlení a konání. A to ne paušálně, ale jednotlivě.
V zoopsychologii se vyskytuje termín pro zvířata, která se rychle přizpůsobují novým podmínkám a poměrům: "Kulturfilní." Sem patří
na př. krysy, vrabci, myši, králíci a jiná zvířata, jejichž existence není
lidskou technikou a kulturou ohrožena. Opačným termínem označuje
zoopsychologie zvířata za "kulturmissing" - kultury se stranící, technikou a lidskou kulturou ohrožená či vyhubená zvířata, jako je výr, orel
skalní nebo křepelka, vydra atd. Promiňte mi takto snad poněkud nevhodné, ale přece působivé srovnání. Jsou národy a kmeny, které se
rytíhle přizpůsobuj í technidkým a kulturním převratům v svém tradičním
životě, a jsou národy, které jsou takovými převraty rozpolcený nebo
pomalu úplně vymizí. Jedním z národů, který se těžko přizpůsobuje nové
technice a kultuře, je nesporně Laponec, kterého snad právem označujeme "za posledního nomáda Evropy" (nehledě k cigánskému nomádství, které se v jistém smyslu takovému pojmu vymyká): Mezi Laponci
existuje ovšem dvojí životní prostředí: Laponci, chovatelé sobů a tedy
"nománi Severu", a Laponci, kteří se zabývají rybářstvím, žijí na mořkém pobřeží a příjímají kulturní zřízení naší doby (namnoze dokonce
velmi rychle) a to hlavně proto, že je nedostatek laponských žen a Laponci - rybáři se často žení s Norkami, Švédkami nebo Finkami, a řídí
se jejich vlivem a prostředím.
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Za svých mnohaletých studií zoopsychologie a zoosociologie polární
fauny, zvláště sobů, v severských oblastech Skandinavie byl jsem nucen se mnoho stýkat s Laponci a brzy jsem došel k přesvědčení, že mnohú ethologické problémy života sobů pochopím a vyřeším lépe, když
se pokusím vžiti se do života a psychologie Laponců, kteří žijí se sobími
stády po mnoha staletí v nej užším styku. Náš orientalista pirofesor Dr.
Alois Musil poukázal ve svých spisech o Beduínech, že život těchto nomádů pouště (v době, kdy konal Musil zde svá studia) se v těchto končinách ve své podstatě nezměnil proti životu před sty, ba tisíci lety a že
Beduíni se pevně drží tisícileté tradice a zvyků. Co je pro Beduína velbloud, to je v podstatě pro Laponce sob. Laponci žijí vlastně také "v
poušti", v mnohém ohledu krutější než je Arabská poušť či Sahara, v
poušti severských tunder a fjellů. Jejich způsob myšlení, jednání, vyprávění atd. se za dlouhá staletí mnoho nezměnil.
Laponci žijí většinou na severu Skandinavie, hlavně v Laponskú, ale
zemské hranice nejsou jejich pravými hranicemi. Laponci mají plnou
svobodu pohybu přes hranice Finska, Švédska i Norska, mají vědomí
sounáležitosti, o-všem státoprávně jsou rozděleni takto: asi 21.000 Laponců je norskými státními občany, asi 7.000 je "švédskými" Laponci
a asi 2.000 Laponců žije ve Finsku. V Sovětském Svazu žije také 2.000
Laponců, ale ti jsou dnes pochopitelně značně isolováni od svých "západních" soukmenovců.
Laponec - nomád, potřebuje k svému životu volné nebe a kulturou
celkem nedotčenou přírodu. Jeho sobi, na rozdíl od velbloudů Beduínů,
nejsou domácí zvířata, která lze na delší dobu zavřít do nějaké ohrady.
Sobí stádo může býti jen poměrně krátkou dobu nahnáno a uzavřeno
v Corallu, ale pak opět musí býti puštěno na svobodu do volné přírody, jinak celé stádo brzy zahyne. A Laponec sleduje své stádo, kam ono
táhne. Laponec není tím pastýřem, který stádo vede a žene a řídí, on
stádo jen sleduje, chrání před vlky, medvědy, rosomáky a sám užívá
pro sebe, tím že v určitých periodách, zvláště na podzim, zabíjí větší
množství hlavně sobích jelínků a podle okamžité potřeby po celý rok
chytá lasem jednotlivá zvířata a zabíjí. V mnohém ohledu mne upomínaj í Laponci na původní americké Indiány a "jejich" stáda bisonů.
Jak Laponec myslí, o tom nám podává nejlepší svědectví starý Laponec Johan Olafson Turi, který se narodil někdy kolem roku 1882 v
Kautokaimo v Laponskú, a který o sobě říká: "Jsem Laponec, který se
zabýval vší laponskou prací, a který dobře zná všechny poměry Laponců. Vím, že žádný Laponec nemůže vyložit a vysvětlit laponské poměry,
když je v uzavřené místnosti. On nemůže rozumět druhým, když mu ne52

vane vítr do nosu! Jeho myšlenky nemohou plynout, když má pevné
stěny kolem sebe a když má strop nad hlavou! Ani v hustém lese mu
není dobře a také ne, když je teplo. Ale, když je Laponec ve vysokých
horách (na fjellech!), je jeho rozum jasný. Kdyby se konaly nahoře na
horách shromáždění a rady, mohl by Laponec své problémy vysvětlit.*'
(Odpověď k snahám vlád Norska a Švédska o reformu nomádského života Laponců).
Seděl jsem mnohokráte s Laponci u táborového ohně a vím, jak se
stali tito celkem zdánlivě mlčenliví lidé u ohně otevřenými a mnohomluvnými, když byl oheň rozdělán někde volně na fjellu tundře Skandinávie. Předmětem hovorů byla na prvém místě stáda sobů, pak rodiny Laponců, ale zřídka politické události země, zážitky z návštěv a
podobně. Laponci jsou národ mírný, ustuplivý, nenáročný. O Laponskú
se traduje mezi nimi toto mínění: "Nikdy nebylo známo, že by Laponci
do Laponska odněkud přišli ("moderní antropologové dokazují, že Laponci přišli do Laponska odněkud z Východu, že jsou příbuzní některých sibiřských národů a kmenů.) Laponec je vždy a všude původním
obyvatelem Laponska a to nejen vnitrozemí, ale i mořského pobřeží.
Proto bylo Laponcům původně v Laponskú dobře. Dříve nebylo v Laponskú nikde usedlíků, všichni byli nománi-Laponci, a ti vůbec nevěděli, že by na světě existovali jiní lidé než Laponci (Tuři 5). Dodnes
mají mnohá pobřežní místa v Norsku laponská jména, ač Laponci tu
již dávno nebydlí! "Na mnoha místech ve Švédsku, Norsku a Finsku
jsou prohlubně, které tu vyhloubili Laponci a kde pohřbívali své mrtvé. Těmto místům se však Laponci dnes výhýbají (tradují o nich pověsti
a pověry). Typickým místem takových prohlubní je VUOSKONJARGA
(Tuři 6). Je třeba dodat, že podle laponské tradice vznikly tyto prohlubně v době, kdy R U O Š A -Č U D O V É (Rusové) přepadli Laponsko a mnoho Laponců pobili.
Na pobřeží pak přepadli Laponce Vikingové a zahnali je do hor. Ale
podle tradičních pověstí Laponců, sledovali je Norové i do hor a tam
jim loupili vše co měli: maso, kůže, mléko, sýry. O "bojích", které Laponci s Vikingy vedli, existuje řada pověstí. Provinění útočníků, hlavně
Norů, je přeháněno, jak to mnohdy bývá u potlačených národů. Ale vypraví se o tom u četných táborových ohňů a ve stanech Laponců. Pro
nás je typickou charakteristikou psychologie tohoto národa, že se nikdy
neodvážili vésti osvobozovací válku,, ale vždy ustupovali a vykupovali
Se daněmi a poplatky (maso, kůže a pod.) Mezi setbou si pak trpce stěžovali na utiskovatele.
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Je zajímavé, že mezi Nory a Laponci nepanuje vždy zrovna přátelský poměr; naopak slyšel jsem trpké laponské kritiky na norskou vládu
a úřady. Získal jsem mezi Nory dojem, že někteří z nich takřka pohrdají Laponci jako s "nekulturním" národem, podobně jako někteří Švédové pokládají Nory za "nekulturní selský" národ. Tvrdé kritiky proti
Norům, které jsem slyšel od Laponců mi připadají mnohdy velmi neoprávněné, vždyť Laponci mají na příklad na ministerstvu zemědělství (oddělení pro chov sobů) svého právního zástupce, studovaného
Laponce, konsulenta Hjalmara Pavla!
Jak jsem se již zmínil, středem veškerého myšlení a rozhovorů Laponců-nomádů jsou jejich stáda sobů a vše co s tím souvisí. Jejich rozhovory jsou vedeny v době, kdy Laponci sedí kol ohně ve stanu nebo ve
volné přírodě. Jejich stany podobné teepee - stanům Indiánů mají ve
středu ohniště. Tematikou rozhovorů je minulost i budoucnost sobích
stád, kolik sobů bylo zabito v poslední době, jak zahynuli při brodění
přes horské řeky atd. Také se debatuje o tom, kterého soba obdrží ta či
ona nevěsta nebo ženich, kterého nově narozené dítě. Všechna zvířata
jsou značkována typickými rodovými značkami (zastřižené uši) a Laponci znají jednotlivá zvířata stáda skoro jako učitel své děti ve škole.
Jak jsem se již zmínil, obdrží nově narozené dítě prvního soba. Během růstu získává další soby a tak brzy má v rodině každý své malé
stádečko, které přirozeně je částí velkého rodového stáda, o které všichni pečují. Čím je větší rodina, případně rod (Sippe), tím větší je i stádo sobů. Tak se dá blahobyt a bohatství rodiny posoudit i podle velikosti stáda.
Asi v polovině minulého století byl nejbohatším Laponcem Aslak
Matias Logje. Jeho stádo čítalo na pět tisíc zvířat! Jiným bohatým Laponcem byl Jukkasvarvi (JUKAT je laponský výraz pro pití "chlastání." Jukkasvarvi sohudl právě proto, že příliš mnoho pil. Opilství bylo
mnohdy příčinou ochuzení laponských rodů v minulých asi sto letech!)
Laponec Jonson Siko měl stádo asi o 4000 sobech. U kmene Ruatů byl
nejbohatším Laponcem Njolba Juona, který byl znám svou dobrosrdečností. Za svých návštěv v Laponskú stýkal jsem se hlavně s rodem Logje.
Ale žádný z těchto rodů nemá již ono původní bohatství stád. Stáda
Laponců se mnohdy promísí, zvláště na podzim. Kkdyž v dobu zahánějí Laponci složitými systémy soby do corallů, stává se často, že podle značek mají v ohradě mnoho cizích zvířat. Ty se snaží pak jako
první zabiti. Krádež sobů není mezi Laponci kvalifikována jako zločin,
ale spíše jako "šikovnost a lov" (Podobně je to u Beduínů - jak líčí A.
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Musil přepadení v pouštích). Když jsem v roce 1960 navštívil laponské
rody na švédských hranicích vyprávěl mi s jistou "hrdostí'' dokonce norský státní úředník pro Laponce t.zv. Lappenvogd Arne Gallaan, že se
jim "podařilo" onoho podzimu zabiti na dva až tři tisíce "švédských"
sobů, kteří se zatoulali do stád norských laponských rodů v jeho oblasti.
Nesdělil mi ovšem kolik "norských" sobů zabili švédští Laponci na druhé straně hranic. Podobné zprávy jsem slyšel i na jiných místech od
t. zv. lappenvogdů, kteří jsou pověřenci velkých okresů.
Třebaže čítají Laponci velmi .malý počet hlav, mají přes padesát rozličných jazyků. Rozdíly mezi jednotlivými nářečímí jsou tak veliké, že
si Laponci rozličných kmenů mezi sebou nerozumí. Jde o ugrofinskou
řeč, ale našel jsem několik slov, která jsou rozhodně slovanského původu. Nejsem filolog, abyoh mohl podat jasnější obraz. Jistě by se vyplatilo studovat jazyky Laponců. I způsob jejich písma je nám velmi příbuzný. Laponci mají písmena á č š ž d' ť , což u ostatních severských
•národů nenajdeme.
Zde několik laponských vět jako příklad: "ČAJET IEZAT BAC'CU?"
"Vidíš (čuješ!!) toho soba?" "ČAKKÁN D Á Š A ! " "Sedni si!" "MIK'
KAK VIEŽ'ŽA ČAZI" "Míša nese vodu", atd.
Je třeba podotknout, že Laponci se sami nenazývají Laponci, ale Samové (Samojedi??). Kromě tvrdého života v tundře-fjellech, musí Laponci se uzpůsobit přírodnímu prostředí, které přináší takřka půl roku
tmy a půl roku stálého světla. To je obecně známo, ale jak to člověk
zažívá, je méně známo. Nezapomenu nikdy, jak po delším pobytu v Laponskú v létě, jsem se vracel na jih. Na severu bylo stále světlo; v noci bylo možno fotografovat a filmovat, člověku se vůbec nechtělo spát,
jen když již únava jej přemohla. Denní rytmus byl plně rozrušen! Když
jsem však velmi rychle dosáhl jihu a přijel do Hamburgu a zjistil, že
se "stmívá", že opět po dlouhé době zažiji tmu, byl jsem jako v Jiříkově vidění - konečně si mohu odpočinout! Většina Norů, kteří jsou
jako úředníci nebo zaměstnanci na severu v Laponskú, nevydrží tu
dlouho a mnozí se stávají melancholickými a musí být přeložení na jih.
Norský biskup Dr. Mangers - původem Lucemburčan, mi vyprávěl o
těchto poměrech z vlastních zkušeností. Jako mladý kněz působil krátce v Hammerfestu.
Laponci však netrpí melancholii - pití alkoholu má jiný podklad, i
zde možno činit srovnání s Indiány Států! Naopak Laponci jsou rádi
veselí, ba rozpustilí, a stále v dobré náladě.
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Rádi zpívají, ale jejich zpěv se podobá zvukům severu - je to více
méně jednostranné opakování výkřiků, velmi jednoduchých melodií.
Laickému zpěvu říkají Laponci JOIKA. Děvčata ráda zpívají o hochu,
kterého by chtěla míti za ženicha. Zde jedna taková píseň:
"Vioa, voia, nana, nana, velmi pilný, velmi pěkný, roztomilý a mírný,
voia, voia, nana, nana, když on běží, jak by pták letěl, voia, voia, nana,
nana." Tato píseň má mnoho strof a variací. Prostě se opakuje "voia,
voia, nana, nana" a pak se vloží nějaká tužba, výhrůžka, prosba, přání
a pak se opět končí oním "voia, voia, nana, nana". Laponci rádi zpívají při jízdě na saních, zvláště, když se jim podaří, aby se sáně (pulk)
nepřeklopily. Pak hrdě zpívají píseň: "Voia, voia, joika, joika, nana,
skvělí sobi běží, voia, voia, voia, nana, nana, nana. Běží jako vítr, voia,
voia, voia, joika, nana, nana" atd . . . Nejvíce se zpívá kolem táborového ohně a když je co k pití (alkohol). Zde kousek svatební joiky:
"Voia, voia, nana, nana, měli jsme svatbu, voia, voia, voia, nana, nana
nana, a nyní pijeme, pijeme, voia, voia, atd." Zachytil jsem řady laponských zpěvů na pásku a zkoušel přehrát je jiným Laponcům. Bylo jasno, že joika se i krajem mění: například kolem Altefjordu se nezpívá
"voia, voia, nana", ale "joika, joika, aut, aua, aa".
Laponci jsou většinou evangelíci, s nákloností k fetiš ismu a pod.
Jsou mezi nimi i mormoni a i puritáni, kteří zásadně odmítají zpěv.
Mnoho Laponců zpívá jen náboženské písně, žalmy a chorály. Poněvadž se do kostela dostanou jen velmi zřídka, užívají někdy stanu, koje,
teepee nebo malé kapličky v širé stepi-fjeUu, kde se shromažďují, aby
zpívali společně dlouhé hodiny. Chybí jim pastoři a kněží, náboženské
obřady, po kterých touží, a tak ve vší vážnosti se věnují aspoň zpěvu.
Psvchologie národů, jejich tradice, duch a sociologické poměry by
měly být v budoucnu středem pozornosti ostatních národů, aby lepší
vzájemné pochopení a porozumění sblížilo národy, aniž by zjednodušilo a a zuniformoválo jejich budoucnost. Práce amerických odborníků
HALLa a TRAGERa byly mi nápomocny v mnohém ohledu analysování národního charakteru Laponců. V tomto článku jsem však vynechal
schematická suchopárná data, přehledy a sociální zhodnocení, abych
zvýšil účinnost pojednání a tak se pokusil získat čtenářův zájem a poslední nomády Evropy, severské Laponce.
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Rozhovory a polemiky
KAREL LISICKÝ
zemřel v červenci v Londýne ve věku sedmdesáti tří let. Patřil
k nej významnějším úředníkům československého ministerstva zahraničních věcí, sloužil v sekretariátu Společnosti národů, stal se
vyslancem a delegátem na Valných shromážděních Spojených národů a předsedou jejich důležité Palestýnské komise. Nehyl však
úředníkem věčným, to je sloužícím každému režimu, naopak byl
prototypem vlasteneckého Čecha, jemuž osud určil být v tomto
století třikrát exulantem: v první světové válce byl Lysický francouzským legionářem, v druhé - když jako Chargé ď affaires odmítl vydat londýnské vyslanectví Němcům - byl členem londýnské
Benešovy správy, a po roce 1948 exulantem protikomunistickým.
Měl jsem čest činnost Lisického pozorovat zblízka, zejména v
Ženevě, v Londýně a v Novém Yorku. Obdivoval jsem vždy píli,
poctivost a inteligenci, s jakou se věnoval věci, kterou dostal k
vyřízení. Ještě však víc jsem si vážil jeho kritického a nekonformního pohledu, kterým lépe než j iný viděl .mnohé, co druzí neviděli,
a jeho přímosti, která mu nařizovala jasně formulovat politická
stanoviska, až se již komu líbila či nelíbila, b y ť se mnohdy odchylovala od ustálených názorů. Sem patří i jeho první a poslední článek, který napsal Proměnám a který byl uveřejněn v jejich
minulém čísle.
Lisický jako ty větší osobnosti našeho národa měl rád debatu
o věcech sporných a proto tuto malou vzpomínku na něho jako
poklonu zemřelému uveřejňuji v této rubrice Proměn. Proto také
můžeme pokračovat v debatě o česko-německém poměru a věřit,
že pokračování v diskusi je zcela v souladu s autorovým přáním.
Chtěl bych jen, aby debatující nezapomněli, že Lisický dokázal
celým svým životem, že byl československým vlastencem a že jen
láska k vlasti mu diktovala jeho poslední článek.
Ladislav Radimský
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POZNÁMKY K POZNÁMKÁM KARLA LISICKÉHO
Karel Lisický zlověstně připomíná, "že je třeba se připravovat na mezinárodní nastolení revise našeho poválečného extremistického naložení s
československými Němci." Podle mého mínění každý dialog s Němci musí
vyjít ze skutečnosti, že poválečným křivdám spáchaným. Čechy na Němcích
předcházely křivdy napáchané Němci (a nejenom sudetskými Němci)
na čečích a Slovácích, že Němci vyprovokovali diruhou světovou válku a že
vůbec nejde jen o isolovaný poměr Čechů k Němcům.
Hilerovo Německo si v Mnichově násilím a hrozbami nespravedlivé války
vynutilo přivtělení 738,502 Čechů a Slováků do Říše, 116,000 Čechů uteklo
ze Sudet do Protektorátu (o 12,000 demokratických Němcích nemluvě), počet Čechů zahynuvších v nacistických koncentračních táborech byl ke květnu 1945 odhadnut na 250,000 mrtvých a přes 100,000 Čechů v nich utrpělo
trvalé tělesné škody. Věcné škody nacistickou okupací způsobené byly odhadnuty na 1,289.5 milard komun. Suidetětí Němci odhadují, že jejich majetek v roce 1938 měl cenu 13,440.000 dolarů a v roce 1945 - 19,440,000 dolarů;
tvrdí, že konfiskacemi v roce 1945 utrpěli tedy škodu 19,400.000 dolarů. Toto
je jen několik základních číslic (viz dr. Radomír Luža, The Transfer of
the Sudetengermans, New York University Prasts, 1964), Ldsiokému určitě známých.
Mezinárodní revise by slušně nemohla vycházet z postupimské dohody,
nýbrž z Mnichova.
Naděje malých národů, nás v to počítajíc, je v tom, že se nebude opakovat éra uplatňování hrubé 'síly národů velkých, že se nebude opakovat
nový Mnichov, ať už Mnichov německý nebo sovětský, a že se uplatní
idea mezinárodní spravedlnosti.
Jistě není třete se vyhybait soukromým dialogům Čechů s Němci, ktetré
mohou takovou budoucí éru mezinárodní spravedlnosti připravovat. Dokud
však vláda němedká neprohlásí mnichovskou dohodu za neplatnou, od počátku a bez výhrad - a v tomto požadavku se exil shoduje i s domovem
ovládaným komunisty, je těžko nebýt opatrným a skeptickým.
•Obávám se, že až dosud německá vláda popřává sluichu spise Franz Joseph
Straussovi a nesmiřitelným revanžistům sudetoněmeckých vytsídlenců, než
Collegiu Carolinum anébo křesťansko-socialistioké Ackermann Gemeinde.
Národ český vždycky patřil k Západu a nepotřebujeme, jak říká Lisický,
hledat "spojku" k Západu ve velkém Německu. Tragedií Německa bylo, že
je Hitler vyrval ze západního kulturního společenství. Také předbodševické
Rusko se klonilo k západnímu kulturnímu společenství.
Karel Lisický právem vidí proměny kolem nás. Poslední slovo dějin nepadlo pro nás na Bílé Hoře, ani ve Versailles, ani v Mnichově ani v Postupimi. Nepadlo ani pro Německo, které potřebovalo Hitlera, aby se zbavilo
závazků uložených mu ve Versailles a potřebovalo by patrně nového Hitlera a snad i nového Stalina, aby se vyzulo ze závazků uložených mu v
Postupimi.
Věřím, že Evropa, včetně Německa a Ruska, bude usilovat o vytvoření
kulturního, hospodářského i politického společenství, ve kterém se uplatní
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lidská práva i malých národů, bez německých a sovětských policajtů a
zájmových sfér, satelitních vztahů a Protektorátu. Dialog, v tomto duchu
vedený, by bylo možno i vítat.
Vratislav Bušek

OTEVŘENÝ LIST ROGERU GARAUDY
Vážený pane,
Mám před sebou české noviny, ve kiterýeh byl uveřejněn Váš nesporně
zajímavý komentář k průběhu mezinárodní konference "Antika a dnešek",
která se pořádala v květnu v Brně. Mezi jiným řekl jsite podepsanému referentu Svatopluku Slavíkovi toto: "Nemyslím ovšem, že jde na konferenci
"Antika a dnešek" o problém řečtiny a latiny, ale o kořeny marxismu u
všech národů, o to, aby marxismus zakořenil u všech národů a na všecky
časy."
Nevylučuji možnost, že jde jen o nešikovnou novinářskou simplifikaei,
neboť je mně zatěžko věřit, že jste skutečně takto svůj názor formuloval.
Jestliže však přece se domníváte, že marxismus je vývojovým produktem
ředko-laibinské kultury v Evropě a jestliže dokonce věříte, že je možně, aby
zakořenil u všech národů na všechny časy, pak bych Vám ráda připomněla několik fakt.
Nájrok na závratně líbivá milénia je českému lidu dosti povědomý z doby, kdy Hitler sliboval ustavit svou říši na tisíc leit. Není tudíž nic nového
na tom, jestliže dialektický materialismus se chystá ideově zmocnit určitého
národa a usadit se v něm na všechny časy. Jelikož však znáte dynamické
zákony vývoje a jako dialektik dáváte jim dokonce zcela zřetelnou formulaci, musíte přiznat možnost nových forem, které tímto ideologickým procesem vzniknou. Hegelovi se v podstatě podařilo dialektickou metodou překonat Kantovu tabulaci antinomií, avšalk je doposud 'mnoho z nás, kteří se
dovolávají základních principů metafysiiky a pro které anltinomie zůstávají
nepřeklenutelným rozdílem mezi myslícími lidmi. Metafysické axiomy jsou
nedokazatelné a nevyvratitelné. Jsou voleny.
Vážím si Vašeho materialistického názoru a přestože jste můj filosofický
protivník, vím dobře, že vidíte svět jinak nežli já a nenapadlo by mne přesvědčovat Vás o jiném. Žijete v zemi svobodného projevu, kde Vaše knihy
a úvahy mohou být volně uveřejňovány. Až tatáž situace nastane V mé
vlasti, pak teprve bude doba příznivá pro Vaše zajímavá proroctví.
Těšíte se veliké úctě v Československu, kde jste na různých sjezdech
častým hostem a kde dvě Vaše knihy vyšly ve značném nákladu. Vše, co
přicházelo a přichází z Francie, je v naší zemi dychtivě přijímáno a obdivováno. Zdá se, že marxism vybraně vyjádřený framcouziským myslitelem, je
našim lidem vítanější, nežli marxism interpretovaný Rusy.
Vaše vlast měla a má mnoho vynikajících filosofů, kteří nebyli a nejsou
materialisté. Až jejich díla budou v Československu překládána a volně v y dávána tak jako Vaše, až většina vzdělaných lidí se bude moci věnovat
svobodnému pěstování filosofických myšlenek alespoň po dobu celé jedné
generace, pak bude možno tvrdit, zda materialismus má v Československu
(tak jako v jiných zemích) budoucnost na věčné časy.
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Každý národ, i ten nejmenší, má své dějinné poslání. Náš národ, početně malý, měl a má veliký úkol duchovní povahy. Víra v sílu, moc a převahu
ducha nezmizela doposud z mého národa, navenek ovládaného marxismem.
Jako filosof dobře víte, že duch je bez hranic, že se nedá spouitat ani vsadit do vězení, že se nedá uskladnit do výrobků ani uzavřít do' formulek.
Tento duch, a ť už je jeho projev náboženský či filosofický, v našem národě žije a žádný importovaný - ismus jej doposud nespoutal. Ujišťuji Vás ve
vší skromnosti, že idealistická víra v transcendentní hodnoty bude po1 všechny časy žít vedle materialismu a její obsah ani dosah se tím nezmění, neboť
bude provždy přinášet vnitřní světlo těm, které hmotařsbví vytlačuje do
tmy ideového' útisku.
Předem chci vyvrátit Vaši námitku, že my, Čechoslováci v exilu, jsme
uschlou větví národa. Jestliže jsme odešli, když násilí převládlo a na V y sokém učení Karlově se konaly kádrové čistky, neznamená to, že jsme svůj
národ duchovně opustili. Svůj pobyt v cizině používáme k tomu, albytíhom
se kulturně a duchovně obohatili na prostřeném stole světa, abychom zblízka poznávali život velkých národů a abychom svobodně chápali rozdílnost
názorů, které je nutno ctít jako neporušitelná lidská práva. Je jistě dočasným zjevem, že nemůžeme udržovat dialog se vzdělanci své země: nase
publikace nemají přístup k české veřejností, neboť jsou zabavovány a páleny. Ideologie, která je národu vnucena politickým řádem, nevyhnutelně
vyvolá - podle marxistického učení - mohutnou amtitihesi. Ponechávám Vašemu rozhodnutí, zda marxism má naději na zakořenění, jestliže :už používáme výrazů z biologických procesů jako metafor. Duch je svou podstatou
TLezakořenitelný a žádná biologicky pojatá metafora se na něj nehodí.
Žijeme v době, kdy osobní statečnost v boji je nahrazena mocenskými
konstelacemi a svatá Johanka těžko by dnes hledala lyítíře, který by ji vybavil koněm a zbrojí, aby mohla splnit své poslání, od Boha- jí dané. A přece její podivuhodná víra proniká staletími materialismu a vítězí v pokorné
modlitbě Vašeho v podstatě zbožného1 národa.
Víte sám, jaké prapodivné klanění se modlám doprovázelo a doposud doprovází marxismus, jejž byste rád u nás zavedl na všechny časy. Víte sám,
jakou ideovou nejistotu a zmatek, nehledě k servilním projevům, vyvolává
každé dogmatické učení a rozmanitost jeho- exegese. Je někdy opravdu
nepředstavitelně truchlivé - ač poučné - číst české úvahy, které se obezřetně pohybují v mezích marxistické terminologie a v pevně stanovených
kategoriích materialistického světového názoru. Toto vše snažíte se ve svých
spisech obhajovat a proměnit v záživnou humanistickou stravu pro ty, jejichž nadšení je navenek větší, nežli jejich přesvědčení. Dopřejte času, aby
klas dozrál s plevelem a byl oddělen v čase žní. Až bude v mé vlaslti dovoleno svobodně učit a šířit myšlenky světových myslitelů bez rozdílů jejich politického nebo náboženského přesvědčení, pak bude možno rozhodnout, je-li náš národ zralý k tomu, aby přijal materialistický světový názor
na všechny časy.
V květnu 1966.

Věra Stárková
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Beletria
TŘI SCÉNKY Z REVUI SEŠITO
Hrané minulého roku v Chicagu Klubem svobodné kultury, který vnesl
svěží vzduch a mladého ducha do našeho života.
VÝSTUP 17.
Na os v e lien (3 jeviste priohazen postupne herci a odrikavaji monology.
Teta: V následující scénce hraji tetiôku z Československa, která má
synovce v Americe. Jsem v posici záviděníhodné, neb ona skvrna
na mém kádrovém posudku není tak veliká zase —• z dialektických
důvodů — abych nedostala povolení od soudruhů k jeho návštěvě.
Mám tak říkajíc kliku, (odchází)
(přichází soused)
Soused:
Já budu v tomto příběhu hrát různé sousedy, blízké i vzdálenn, kteří budou obtěžovat tetiôku, aby jim přinesla nějaké maličkosti z Ameriky. Tak na příklad přijdu a řeknu: Paní Šťastná,
když jedete tam za tu louži, vzpomeňte si také na naši holku, ona
by ráda něco z Ameriky na památku, víte nejraději takovej pěknej
kožich, no tam je to za babku a ať tady pak lidi koukaj, jak je
tam dobře . . . .
Nebo zase: Tak paní Šťastná, co jsem to slyšel? Do Ameriky, co?
No to se máte . . . . Že mě vůbec neznáte? Ale já jsem přece Lojzík
Otruba, co vždycky Vašemu Pepovi říkával ještě než útek' — "Pepo, když zdrhnout, tak do Ameriky, tam je prachů na ulici, jen se
shýbnout." Nu a vidíte — on takový klučisko si to zapamatoval,
c o ? Za pár let seká dolary. Tak ho pěkně pozdravujte a kdyby byl
tak hodný a poslal mému klukovi přes Tuzex motorku, to by bylo
moc hezké, víte? Tamhle, stará Votočková prý dostala darem celé
auto, ale to ne — to náš kluk je na to ještě malý, to jedině, že jako
bych se toho ujmul sám, ale no to uvidíte sama, jistě Pepa dobře
ví, kdo mu nejlépe kdysi radil . . . Tak nashledanou a ať tam něco
dělaj, aby to už prasklo! (odchází)
(přichází synovec)
Synovec:
Jsem zde, abych zosobnil synovce, který vítá po dlouhých
letech tetičku v Americe. Na její otázku, že se vlastně s mými dět61

mi česky nedohovorí, mám připravenu odpověď: Teto, jednou žijem v Americe, tak co bych děti "bádroval" češtinou. - To je důležité používat americká slova, to dělá dojem. Nebo když se ptá na
život zde, tak to shrnu prakticky: Koukejte, teto, jen co aut tu jezdí, jak jsou obchody plné, to maso a ta jakost. Neopomenu ji poučit, že české knihy v hnihovně nemáme — to že nedělá dobrý dojem na naše návštěvy. O politice se nebavíme, jen ji uklidňuji, že
to jednou praskne a pak, že přijedu do Československa na návštěvu
vyřídit si nějaké majetkové převody. Prostě budu dělat vše, aby
tetička poznala ovzduší svobody a ostatek záleží už jen na ni. (odchází)
Přichází Vysvětlivka
Vysvětlivka:
Já teď představují "Vysvětlivku" a vystrčili mě sem,
abych řekla, že vlastně se ten výstup hrát nebude. Říkám to celkem
ráda, protože s vědomím, že je to zbytečné a tedy se tím více pokazit již nedá. (odchází)
VÝSTUP 18.
Za tmy přinesen stůl, telefon, židle. Muž sedí v židli, nohy na stole.
Dříme. Rozsvítí se. Po chvilce zazní telefon.
Muž (probudí se, zvedne telefon): Haló!
Telefon: (hlas ze zákulisí) Dobrý den, pane Úspěšný, jak se daří?
Muž: (otráveně) Á, to jste zase Vy, Mr. Svědomí? Nezdá se Vám, že
mne "bádrujete" příliš často?
Telefon: Prominňte, že vyrušuji, ale je to má povinnost, tak trochu.
Já jsem se chtěl hlavně zeptat, co říkáte situaci a podobně.
Muž: Well, "business" není špatný, mohlo by to jít lépe, jen kdyby člověk měl víc času . . . .
Telefon: Ale j á myslel spíše situaci politickou . . .
Muž: Helejte, já se do "politics" nepletu, you know?
Telefon: Jestli pák víte, jak je tam u Vás doma?
Muž: Doma? "I don't care", to je jejich "business". Co chtěli, to mají,
j á to vždycky říkal, tak co!
Telefon: Mohu se zeptat, jak trávíte volný čas?
Muž: "Why not?" nic "speciál, you know". Když přijdu domu, tak musím nějak spláchnout ty "trouble" z práce. 2-3 drinky a pak televise, to člověka Uklidní.
Telefon: A co knihy, slušné noviny, čtete něco?
Muž: Dyk Vám říkám,, že člověk když přijde z práce, tak ohce "relaxovat", ne? Nač si kazit navíc ještě oči s písmenama!
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Telefon: Máte nějaké plány do budoucna?
Muž:....
No, dělat prachy, tak zhruba . . .
Telefon: Není to zrada úmyslů, s kterými jste přišel ze své porobené
vlasti? . . .
Muž: (rozčileně) "So whať'! Stávám se realistou. A vůbec, dejte mi
pokoj. Tady jsme ve "free country" a každý člověk si může dělat
co chce.
Telefon: Nenapadlo Vás, že s takovými lidmi, jako Vy, ani tahle země
nebude dlouho "Free country", a kam pak budete utíkat?
Muž: Vy proroku, co vlastně tedy chcete, abych dělal? !
Telefon: Vidíte, to je první krok, ptát se upřímně, co se dá dělat. Když
budete volat častěji mne, to je své Svědomí, snad najdeme něco i
pro Vás. Naslyšenou! (zvuk zavěšovaného sluchátka).
Muž: Haló, Haló! (položí telefon). Blázínek, copak já si ještě pamatuji
jeho telefonní číslo?
(Světlo hasne, muž odchází).
VÝSTUP 19.
Na jevišti stůl. Přichází muž.
Muž:
(bere dopis a čte zpáteční adresu): No jo, to jsem si mohl myslet : "Výbor pro pomoc politickým uprchlíkům" - už to přišlo dvakrát tento měsíc (roztrhne obálku a čte):
Vážený pane,
přes opětovné upozornění jste nás obtěžoval tento měsíc dvakráte darem sto dolarů. Již nesčíslněkrát bylo na veřejnost oznámeno, že všichni uprchlíci, nezpůsobilí k emigraci pro stáří, nemoc a pod., žijí v luxusně vybavených pensionech v Alpách a na
Riviéře a že množství zaslaných příspěvků pro podporu se úplně
vymýká našim účetním možnostem.
Budete-li pokračovat ve své tvrdošíjné akci, bude proti Vám
zakročeno soudně.
S pozdravem
Už ani cent
Vaši
Jsemztoho Blázen
a
Kdotomá Počítat
(Odchází)
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Kritické marginálie

Egon Hostovský:
Literární dobrodružství
českého

spisovatele v

cizině

(aneb o ctihodném povolání kouzla
zbaveném)
Edicc "Nový domov", Toronto-, Kanada. Cena 3 $.
Na stránce 15 Hostovský přísně
kritizuje své kritiky, což je pro mně
výzvou k opatrností.
Zásadně nerad čtu texty na pokračování v novinách a tak jsem
tam někdy jen letmo zavadil zrakem
vloni o texit Hostovského literárních
pamětí. Ze čtených úryvků jsem měl
dojem, že autor jen klouzá na povrchu svých literárních problémů.
Nebyl jsem proto přékvapen, když
jsem se na první stránce knihy dověděl, že nejde ani o vlastní životopis, ani o paměti, že jde jen O' literární zkušenosti autorovy a to ještě
omezené na zážitky v cizině. Při
pročítání celé knihy jsem však zjistil,
že jsem se mýlil, a že kniha zajímavě a upřímně říká mnoho o našem
známém spisovateli. Zejména vapo^mínky na dětství a jinošství jsou nepostradatelným klíčem k pochopení
Hostovského díla. Sama bezprostřednost příslušného textu j e nej lepším
důkazem důležitosti mládí pro každého tvořivého1 člověka a nahrazuje
všecky důkazy vídeňské psychoanalytické školy. Zvláštní a všudypří64

tomný obraz Hositovského oitce, včetně scény, v níž se mladý Hostovský
svého otce statečně zastal proti člověku, jenž ho chtěl urazit, vyvolává ovzduší kafkovských povídek a
rozhodně potvrzuje
Hostovského
prohlášení, že se stal spisovatelem
v okamžicích, kdy se jako Catullus
rozhodl "v království dětství'' milovat i nenávidět.
Navenek je kniha výpočtem literárních dobrodružství Hostovského
v cizině, dobrodružství úspěšných a
neúspěšných, které se čtou a budou
číst se zájmem. Vskutku však jde o
stálý rozhovor tří Hostovských, hledajících čtvrtého. Hostovský vidí samu sebe předně jako1 pana Ješitného, který má radost z nadšených
kritik a jenž se čtenáři bez vědomí
autora ukazuje i tím, že mu představuje nemalý výpočet známých světových spisovatelů, kteří se s Hostovským intimněji setkali. Zadruhé
vidí sebe samu jako pana Pochybovače, který se nerozpakuje až sebemrskačsky před čtenářem rozbalovat
všecky své literární neúspěchy, o
nichž by veřejnost jinak nevěděla.
Konečně za třetí Hositovský se vidí
jako šlechtic Přízemní z Realitic,
který v jeho osobním panelu hraje
úlohu moderátora mezi rozvaděnými bratry a jenž přijde na to1, že
mají ještě bratra čtvrtého, který se
stále někde toulá a jehož je třeba
nalézt. Byl hledán posledně někde

v Dánsku, nalezen však nebyl a literární kritik musí odolávat pokušení, aby nechtěl onoho metafysiekého
třetího pomáhat hledat. Zarazí se
včas, protože nalezením onoho> čtvrtého by skončila Hostovského literární dobrodružství, a to si nikdo z
přátel české literatury přát nesmí.
Ostatně on sám ve svých Třech nocích toho čtvrtého již skoro držel za
rukáv.

Gertruda Goepfertová:
Hejno stehlíků
Vyšlo jako' 29. svazek "Vigilie", literární edioe Křesťanské akademie v
Římě, a 48. svazek Sklizně svobodné tvorby roku 1966. Cena jeden dolar.
Padesátistránková hezká knížečka
básní Gertrudy Goepfertové dělá
čest vydavatelkám nejen svou výpravou - obálku navrhla sama
autorka - nýbrž a zejména krásnou
jakostí vybraných veršů. Čtenáři je
znají z Proměn i z jiných časopisů,
je dobře, že se nyní dostávají do rukou milovníků české poezie poprvé
ve formě knižní a že v knížce nalézáme básně ještě neznámé. Knížka
mi potvrzuje vše dobré, co jsem o
Goepfertové jako básnířce řekl na
druhém sjezdu SVU před dvěma
roky.

Čtenář se doví, že Hostovský své
Všeobecné spiknutí, které exil nedokázal vydat a které dnes - patrně
kuse - vychází v pražském Plameni,
psal v období své nejprudší tvůrčí
vášně, v době, kdy ho hnala "cti-,
žádost stárnoucího člověka" a kdy
měl strach z budoucnosti, "z budoucnosti občanské víc než literární".
Doví se také, že to byl jeho román
nejméně úspěšný - ba docela neúspěšný. Já osobně také doufám, že
jednou literární kritika "typické"
čtenáře, kteří tento dlouhý román
Jako známá výtvarná umělkyně
odmítli, usvědčí z omylu. Mně se
Goepfertová své básně nepíše, mazamlouvá proto, že na něm vidím
luje je z mnoha tyglíků, z kterých
rány a škráby velkého literárního i
kdysi Stvořitel pestře vyzdobil zaosobního zápasu. "Typický" čtenář
pomenutého stehlíka. Například poobdivuje raději díla lehčeji nahozedleití nelíčí, ale vidí je jako "jednoná, protože v tom vidí pečeť miduchý akvarel v modré ploše bílé
strovství. Nejen skvěle uhlazený káskvrny štětcem vyssáté papír zvlhmen, nýbrž i bolest však svědčí o ka prosvítá nejníž zelená", a milý měvelikosti - obyčejně ovšem až po ča- síc září je jí z dvanácti nejmilejší z
se. Teprve česká kritika bude moci
lásky k alejím prozářeným, k jeřázavrhnout nebo obejmout nejpracbům, korály ověšeným, a proto, že
nější román Hostovského a posoudit
důvěrné slunce osvatozáří i nesväté.
jej bez závoje nedokonalého' překlaŘekl jsem tehdy o Goepfertové
du.
také - a pokládal jsem to za nejlepší poklonu - že je nejženštější ze
Nová a patrně první nerománová
všech našich básnířek v exilu. Bákniha Hostovského rozhodně je víc
seň "Vánoční přípravy" je skvěle
než záznamem jeho literárních doženská, když líčí, jak zmrzly na šňůbrodružství v cizině; je lidským doře košile, když venku zima prostírá
kumentem, v němž každý čtenář
může nalézt důvody k přemýšlení o sněhobíle a když se peče v troubě
dlouhá přítomnost, která bude cudobrodružství svého vlastního živokrovaná, poněvadž "mamince jež ji
ta.
Petr Den
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zadělává cinkají prstýnky okované
boty andělíčků v noci na ledě." A
kdo řekne žena, myslí i na matku a
matka myslí na děti, které jsou často hrdiny autorčiných veršů. Goepfertová se vžívá do svého vlastního dětství, vidí v měsíčku-lampionu lívaneček a na dětském kloboučku se jí házejí lesklé třešně.
Není však všecko idyla v básních
Goepfertové. Podobá-li se se chvílemi dítěti, nepodobá se dětem, které
vodí chůva do písku z peří. Podobá
se dětem, co dostaly plechovou lžíci
na hrabání v udupané hlíně-staviva
málo a námahy mnoho. "Jak hluboko musí škrábat?" ptá se autorka,
jež škrábe hluboko, chtějíc se dostat do nebe, mezi hlemíždě měkké
a pomalé, a jež jsou v nebi za to,
že jim rozšlápli domeček.
Jako malířka Goepfertová hází se
zábavnou bezprostředností na papír
podstatná jména - slovesa se malují a omalovávají hůře - jež dohromady netvoří nějaká zátiší, nehybná
zátiší: její věcné modely mluví, zevlují a se pohybují jako ono haraburdí v její básni "Antikvářský trh".
Protože má krásný a zamilovaný postoj i k těm nejmenším věcem našeho světa, kterým krásně bojuje
proti jeho technickému a odosobnělému mechanismu. V čemž je jistě
dnes nejdůležitější úkol ženy.
Petr Den

J. F. N. Bradley:
La Légion Tchécoslovaque en
Russie 1914-1920
Kniha byla vydána s finančním
přispěním Centre national de la re66

cherche scientifique v Paříži 1965.
Je rozdělena v šest kapitol:
1. Panslavismus před první světovou válkou. 2. Češi a Rusové ve
válce. 3. Prof. Masaryk v Rusku
(1917-1918). 4. Revolta československé legie proti bolševikům. 5. Legie
na Sibiři v době spojenecké intervence. 6. Ztroskotání intervence a
evakuace legie.
V předmluvě autor praví, že o
občanské válce v Rusku byla vydána celá záplava knih, ale žádná z
nich nepodává ucelený obraz událostí, pokud jde o československé
vystoupení proti bolševikům. Mohli
bychom tedy očekávat, že on sám
přistupuje k dílu s plným vědomím odpovědnosti objektivního historika. Ale po přečtení práoe zjišťujeme, že tomu tak není. Cituje
množství pramenů, ale nesnaží se o
analýzu událotí, spíše je jen shrnuje a kronikársky zaznamenává.
V knize je řada chyb ve jménech
vlastních i měst, takže se proti vůli
vtírá myšlenka, že autor si není příliš jist zeměpisem. Dvě nejdůležitější
věci, které zapříčinily konflikt, vůbec neuvádí, t.j. proč k vystoupení
došlo, a jakou roli při tom hráli
českoslovenští komunisté. Správně
konstatuje na str. 88., že vůbec není
pochyby, že československá revolta
proti bolševikům byla improvizována a nikoli vyvolána Francouzi nebo
jinými důstojníky či diplomaty spojeneckými. Neříká však, že hlavním
důvodem rozhodnutí čeljabinského
vojenského sjezdu: "pokračovat v
cestě do Vladívostoku vlastním pořádkem" bylo naléhání bolševiků, aby
první divize jela na Archangelsk. V o jáci, obávajíce se právem rozdělení
armádního sboru a pak jeho likvidace, postavili se spontánně dokonce proti vůli svého vedení politické-

ho i vojenského proti tomuto projektu. Snad se o tom nezmiňuje proto, že tento návrh, vyšlý od bolševiků, byl mylně, ale za to horlivě
podporován francouzskou vojenskou
misí v Moskvě.
Také nenajdete v knize trochu obšírnější vylíčení československých
komunistů, jejichž vina na konfliktu je nesporná. Našeptávali komisaři války Trockému a jiným vedoucím komunistům, že armádní
sbor jede do Francie proti vůli vojáků, a že je pro-to třeba klást transportu všemožné překážky, což nakonec způsobí, že vojáci se vzbouří
proti svému vedení a zůstanou v
Rusku, aby pomáhali bolševikům v
upevňování jejich režimu. Trocký a
celá bolševická vláda, jimž bylo známo, že čs. arm. sbor je jediná, dobře
organizovaná, ukázněná a bojeischopná vojenská jednotka v ruském revolučním chaosu, rádi tomu naslouchali a nakonec podle toho i jednali.

když náhle proti všemu očekávání
válka na západě v listopadu 1918
skončila, československé vojsko v
Rusku a na Sibiři opravdu nevědělo, proč je nadále v Rusku zdržováno.
Tím, že autor zmíněné tři body ve
své práci přehlédl, ztratila kniha
skutečně na své vědecké ceně.

Když konečně k revoltě došlo a
obrovské úspěchy Čechoslováků v y volaly rozhodnutí Nejvyšší spojenecké válečné rady ve Versailles,
aby se zřídila nová protiněmecfcá
fronta na Volze v Rusku, autor ani
slovem se nezmíní, že president Wilson však Japoncům nedůvěřoval a
proto jejich použití k tomuto účelu
neschválil; vlastních pak sil amerických hodlal použít na západní frontě
ve Francii podle svého plánu, jenž se
ukázal správným.

Naproti tomu obšírně se vyjadřuje o věcech naprosto podružných.
Na několika stránkách popisuje
činnost jakéhosi Francouze Bordesa,
kterého považuje za prominentní
osobu. Dostal prý od gen. Berthelota, šéfa francouzské vojenské mise
u rumunské armády, 6 milionů rublů, aby je odevzdal pluk. Hucherovi,
francouzskému pověřenci na Donu.
Odevzdal mu jen polovinu této částky a historii své činnosti na Rusi
vypsal teprve, když mu bylo pohroženo vojenským soudem. Proč
tato epizoda je v knize, je mi skutečně záhadou. Druhým prominentním
Francouzem podle Bradley-e byl
major Guinet. Neříká ovšem, že Guinet byl poslán generálem Lavergne
z Moskvy na Sibiř, aby urovnal hrozící spor mezi československým vojskem a bolševiky, a že díky jemu
nebyl Omsk obsazen o 14 dní dříve,
čímž se obsazení magistrály opozdilo za zbytečných ztrát pro Čechoslováky. Vykládá ale o něm, že se
přidal na stranu Čechoslováků a byl
přesvědčen, že dostane řád čestné
legie, což mu však bylo odepřeno.

Západní spojenci však Čechoslovákům odmítavý postoj Wilsonův neoznámili, naotpak je stále udržovali
v přesvědčení, že spojenecká expediční vojska přijdou, aby dokončila
jejich dílo. Čechoslováci s malým
počtem
sibiřských
dobrovolníků
drželi frontu bez výměny, bez posil
a bez odpočinku přes půl roku. A

Je nepěkné, jak se autor vyjadřuje o prof. Masarykovi. Tak na
stránce 47. mluví o nezkušených r u kách Masarykových, kterého RusO'vé považovali za anglického agenta
a proto se ho báli.
I když v předmluvě správně oceňuje naprostou nespolehlivost nynějších československých komuni67

marxista, který přináší dvě velké
výhody do svého ideologického postoje: svrchovanou upřímnost a
skvělý styl, zcela v tradici nejlepší
francouzské prózy. Ale i to co mu
chybí, dovede obrátit k svému dobru, jako ony obrysy tvarů v malířství, jež je nutno doplňovat prázdnem vykrojených ploch, neboť jsou
k sobě v postavení dialektických
doplňků. Realismus, který sleduje v
dílech Ficassových, není dogmaticky ohraničený na statické znázornění tak zvané skutečnosti, která se v
Sovětském Rusku projevila údobím
velkých fotograficky pojatých pláten, opěvujících nový řád a jeho
hrdiny. Je to vnitřní řád dialektického vývoje, doprovázený tvůrčí
myšlenkou, jež je jeho svědectvím.
Autor se přiznává k okouzlení Hegelem, jehož četba ho učila náročnosti a mluví o jediné transcendenci,
kterou jako ateista zná: budoucnost
člověka. Jeho popis Ficassovy malby
Guernica je misitmý ideogram, či
spíše dokonalá transposice vizuálního' díla do slovesného1 výrazu. Ohodnocení Perseovy poezie je nejslalbší částí knihy, v níž se téměř
omezuje na výběr citátů, jež ilustrují jeho tézi. Avšak jeho přirovnání Perse k Herakleitovi je výstižné. Nejhlubší záběr je v části věnované Kafkovi, kde k nespočetným
existujícím interpretacím přistupuje nová: Kafka je "svědek, buditel
zodpovědnosti, kterého nepřítomnost
Boha vraždila až do smrti."

stických "historiků" (říká o jejich
pracích, že mají povahu polemickou,
jsou plny pomluv a bez vědecké
ceny), neváhá je citovat na str. 70.
v poznámce 49 z knihy Dokumenty
o protilidové a protinárodní politice
T. G. Masaryka, vydané v Praze v
r. 1953, právě, že Masaryk před svým
odjezdem z Moskvy do Ameriky v
březinu 1918 "postavil základy všem
budoucím nesnázím a neshodám s
bolševiky". K citátu pak sám dodává, že Masaryk odejel z Huška nechávaje všechny základní problémy
jen neurčitě definovány a bez vyřešení. Jakoby se v revolučním
zmatku ruském bylo dalo něco do
předu vyřešit!
Tendenci autorovu vidíme zejména
také ze zakončení knihy. Praví, že
30 listopadu 1920 byla evakuace ze
Sibiře oficielně skončena. Celkem
bylo odstransportováno 67.759 vojáků. Češi podle autora tam "zanechali
4.112 mrtvých a malý počet komunistů" (str. 133).
Jistou historickou cenu mají prvé
tři kapitoly. Ostatní - nejdůležitější pokud jde o látku samu - jsou
pouhým nakupením souvislých i nesouvislých událostí bez vědecké ceny..
F. Ševčík

Roger Garaudy:
Realismus bez břehů

Překlad, který je společným dílem tří překladatelů, Janovcové, Koláře a Šabatkové, je prvotřídní. Na
knize je nejnápadnější svoboda projevu, který nemá onen nám dobře
známý rys poplatnosti vládnoucímu
řádu. Je v ní dosud znatelný - parodoxně řečeno - jediný idealismus

(Vyd. Československý spisovatel v
Praze r. 1965.)
Picasso, Saint-John Perse a Kafka jsou tři vynikající umělecké zjevy naší doby, kterými se zabývá
Garaudy ve své zajímavé studii o
novém pojetí realismu. Garaudy je
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materialismu: revoluční zápal pro
zaslíbené milénium beztřídní společnosti. Zdá se mně, jakoby každý
z těchto západních akademických
marxistů volal na Rusy (Tak jako
kdysi činila Garaudyho konvertovaná krajanka, Simone Weilová):
my bychom to dělali jinak a lépe.
Věra Stárková

učil na Kafkovi,, ale přesvědčivost
ustrašených pocitů jeho hrdiny patrně předpokládá, že jeho čtenář
žije v zemi, v níž pod slovem "soud"
si lidé myslí na něco jiného, než na
spravedlnost.
Petr Den

E. A. Saudek:
L a b u ť a ruze

Jaroslav Putík:

(Vyd. Československý
Praha 1966).

Pozvání k soudu

spisovatel,

Přátelé poezie v Československu
s radostí uvítali svazek básnických
překladů, shrnujících dílo Erika A.
Saudka za dobu několika desítiletí
a uveřejňovaných jednotlivě za jeho
života v rozličných literárních časopisech, na nichž největší podíl mají
nám dobře známé, Závadou redigované "Listy pro umění a kritiku" a
V. Černého "Kritický měsíčník".
Tato sbírka je nemalou radostnou
událostí i pro nás v exilu. Je tu řada Shakespearových sonetů (o nichž
jsme slyšeli naposledy ve spojitosti
s politickými vězni v uranových dolech, dnes už vyčerpaných - ) je tu
výběr mystické barokní poezie, anglických metafysiků, jména známá
i méně známá, v zaníceném přebásnění do zpěvné a bohaté češtiny,
občas ozdobené sytě zvonícím anachronismem (str. 112, Andreas Gryphlus: Myšlenky o krchovu: "Jsou
to ti, kdož naši zem j s o u rvali,
prah, drancovali . . . str. 128. Paul
Fleming: Svému Spasiteli: - "živote, oživ mne, ty, jehož za mne smrt
mou smrt j e s t usmrtila" atd).
Ráda bych se zvláště zmínila o překlade George Herberta, Quirina
Kuhlmanna, Abrahama a Santa Clara, Rilke a j. Nesouhlasím s uvedením veršů Cherubínského poutníka

Vydala Mladá fronta, Praha, 1964.
Tato knížka povídek či lépe řečeno kniha zpovědí, jak zní její podtitul, se dobře čte jako vykladačský
komentář k malým příhodám, obyčejně - až na Druhou kapitolu, v níž
jsou povídky z doby proroka Daniele - ze současného života, do čehož
zahrnuji i dobu nacistické okupace.
Putík je literárně nejlepší, když nechce být literární, když si jen tak
pro sebe povídá, jak se stal kocourem, jak se krotí blechy, jak k němu
před svítáním přišel ďábel atd. Putíík se dovede dobře převtělovat do
různých osob, z čehož vznikají
vtipné "úvahy sňatkového referenta", "zpověď starého zedníka" nebo
"Tři záhony zelí", kde se převtěluje do mnicha v klášteře. Některá z
těchto povídání silně připomínají
novinářské sloupky Karla Čapka,
jen mluva je patřičně lidovější a
hrubější. Putík je nejlepší, když nechce být epický, když čtenáře udivuje uměním nepovídat nic o ničem. Náročnější jsou jen některé
povídky, například ona o pozvání k
soudu, podle které je sbírka zpovědí
pojmenována: zde se dobře líčí pocity člověka, který je předvolán k
soudu - omylem. Putík se trochu
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Joihainnesa Schefflera. Tento vrcholný básník německé barokní mystiky
je na západě dobře znám jako Angelus Silesius.
Je zajímavé, že v doslovu Aloyse
Skoumala je malá zmínka o René
Welikovi. Byla jsem překvapena
Saudkovým názorem na našeho Březinu, kterého měřil - nesouměřitelně - kritériem Goetiheovy poezie.
Ptám se - i když moje otázka platí
mrtvému - znal Erik Sauidek Březinovy eseje, které považuji za vyvrcholení české moderní prózy? Ostatně je na čase, aby byly znovu vydány. Snad po překladech evropských
mystiků dojde i na vytištění díla
těch, kteří se sytili zrnem naší rodné země.
Věra Stárková

na základě pramenů. Do moře toho,
co už bylo o Mnichovu uveřejněno,
přidal autor jen svoje plivnutí po
Eduardu Benešovi, 28 let po Mnichovu, 18 let po smrti Eduarda Beneše. Pravda jest, že rozhodnutí Benešovo ve dnech mnichovských nebojovat, mravně rozvrátilo národ.'
Tuto pravdu ovšem Fr. Polák neobjevil. Dr. Beneš neměl pravdu ve
všech svých přeidpovědech, jak se
bude mezinárodní situace vyvíjet po
Mnichovu. V jedné však měl pravdu: ke světové válce došlo a Československo na jejím konci stálo po
boku vítězných spojenců. Dr. E. Beneš stál v roce 1945 na Staroměstském náměstí a Hitler ležel spálen v
kunkru berlínském. Beneš, při všech
svých omylech, zachránil náš národ
před fysickým vyhlazením v roce
1938.

Dr. František Polák:

Polák je "hluboce přesvědčen", že
Beneš měl vést národ do války isolované a že "by se bývala opakovala česká vítězství z dob husitských
i z doby vítězství našich legií proti
Sovětům." (str. 153). Beneš měl v
oné osudové chvíli jiné přesvědčení
než Polák a jinou politickou zodpovědnost. Beneš se patmě osudově
mýlil ve své víře ve sliby Stalinovy
v roce 1943 a 1945 v Moskvě dané
resp. ve Stalinova esopská, dvojsmyslná slova. Roku 1948 byl ze svého omylu Gottwaldem krutě vyveden. Nebyl sám. Také Roosevelt,
Churchill, Truman a j. byli Stalinem
na Yaltě podvedeni.

Mnichovská tragedie
New York 1966, 235 str. Cena $ 3.50.
Právě vydaná kniha je desátá publikace Fr. Poláka, který současně
ohlašuje vydání publikace jedenácté.
Kniha je psána špatnou češtinou,
promíchanou ruskými slovy (str. 66:
vzryv sofijské katedrály, zločinecké
šujky), s pozoruhodnými omyly
jmen (Deladier místo Daladier, str.
110 a passim Chemberlain, str. 117,
Gotvald, místo Gottwald, str. 182 a
passim); autor se dovolává svědectví
Kleistova proi své tvrzení, že Stalin
chtěl v roce 1943 uzavřít s Hitlerem
separátní mír, aniž se rozhodl, zda
jde o Petra Kleinsta (str. 173, 219)
nebo Petra Kleista, (172, 173). Kniha je nedbale redigována a celé
stránky se v ní opakují (str. 32, 42,
165, 180). Kniha je sepsána na základě už uveřejněné literatury, nikoli

Fr. Polák napsal zbytečnou knížku
o Mnichovské tragedii. Doufejme,
že nebude psát knížku o roce 1948.
Fr. Polák není kompetentní a kvalifikovaný dějepisec. Fr. Polák je zatížen osobním komplexem své vlastní
minulosti, pro kterou máme hluboké
porozumění.
Vratislav Bušek
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Důvodem setkání těchto dvou křesťanských panovníků , představitelů dvou národnostních celků, je tedy
tragedie českého kněze, knížete z
rodu Slavnikovců, který jako první
svým současníkům prakticky ukazoval, že lze šířit křesťanství i mezi národy dosud pohanskými. Vždyť
křesťanství objímalo' tehdy až na
malé výjimky jen národy germánské
a románské. Jen jako ozvěna tu zazní podtón soužití evropských národů. V Bavorské státní knihovně je
uchována středověká miniatura z
benediktinského kláštera Reidhenau
z roku 1000, která výstižně ukazuje
místo Slovanů v rámci Evropy v
tomto historicky tak důležitém období. Symbolizuje v podobě čtyř
ženských postav, s názvy Slavia,
Germania, Gallia a Roma, které
vzdávají hold německému císaři,
světskému zástupci papežské stolice, ronoprávnost těchto národů. Náhlá smrt Oty III. a papežské rozhodnutí, i tehdejší době nesrozumitelné,
dát uherskému a nikoliv polskému
knížeti královskou korunu, jsou
možná klíčem k nevyřešenému problému celoevropské otázky, kterou
tak vizionářským způsobem už před
tisíci roky řešil neznámý ikonograf,
benediktinský mnich z kláštera Reichenau.

Oskar Halecki:
Das europäische Jahrtausend
Otto Můller-Verlag, Salcburg
V záplavě statí a studií o miléniu
pokřesťanštění Polska si zaslouží
zvláštní pozornosti kniha O. Haleckéiho, profesora na universitě NotreDame v Indiáně, která nedávno vyšla i v německém překladu. Tak právě v jubilejním roce polského katolicismu dostávají středoevropští čtenáři do rukou knihu, která se pokouší rozumět spletitým podrobnostem poměru státu a církve v zemích na rozhraní mezi Germány a
Slovany, a to v době, kdy středověký katolicismus se svou universálností byl dobrý a nutný: vždyť
aspoň částečně zachránil v přílivu
barbarů římskou civilizaci a tak dal
základ celé naší evropské vzdělanosti.
Tato kniha je současně vážným
pokusem amerického historika, polského původu, porozumět nejvýznačnějšímu období vtělení slovanských národů do Evropy, jež je dodnes aktuální.
Každá epocha prožívá svůj konec
světa i svou mystickou renezanci. I
tenkrát, na sklonku prvního křesťanského tisíciletí, se tento zjev
opakoval. Dějiny však odhalily teprve později, co se tehdy opravdu
stalo. Návštěva Oty III., snílka na
císařském trůnu, u Boleslava Chrobrého léta Páně 1000 nebyla činem
němeoko-polského zbratření: císařova cesta do Hhězdna, kde poprvé
poznal polského panovníka, byla
předně poctou křesťanskému mučedníku svatému Vojtěchovi, který
odešel z Prahy šířit křesťanství i za
hranice své vlasti.

Stuttgarter Zeitung, která otiskla
30. dubna t.r. část kapitoly z uvedené knihy ve svém úvodníku, potýká, že "die Entscheidung von 966Annahme des Christentuíms - versprach Polen die Souverenität im
Rahmen des von Otto dem Grossen
erneuerten Imperiums und bestätigte
die Erfahrung des Tschechen, dass
eine Kultur sehr wohl gedeihen
konnte, die slawish in ihren Wesen
und lateinisch in ihrem Audruck
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war. Nur in diesem Zusammenhang
ist die Vision des Jahres 1000 zu
verstehen . . ."
Už právě proto by si měl každý

tuto retrospektivní knihu o slovanském státním vývoji z polského hlediska obstarat a přečíst.
A. W. Fischer

A j ja patrím k tým, ktorí prekladanie slovenských dieľ do češtiny a
českých do slovenčiny nepokladajú za šťastný čin. Možno v prípadoch ľ a h kej literatúry pre skrátenie chvíle, ale tam, kde má isiť o trvalejší a hlbší
zážitok, určite nie. Pripadá mi priam absurdné prekladať takého Karia
Čapka alebo K. H. Máchu do slovenčiny. To isté si myslím o prekladaní
Hviezdoslava alebo Jána Bottu do češtiny. Posledne som si to overil na
preklade Clementisovej Nedokončenej kroniky. Aká krásna kniha je to v
slovenskom znení! V českom preklade je to len odvar. Nechcem tým nijako
znižovať prácu prekladateľky. Avšak práve autorova slovenčina, použitie
rôznýah domácich výrazov dáva knihe zvláštny pôvab. Ani najdokonalejší
preklad nemôže nahradiť originál'. A pri jazykovej blízkosti našich národov, ktorú predsa nemôže poprieť ani najzarytejší izolacioniista, je priam
hriechom ochudobňovať našich ľudí o možnosť čítať umelecké dieto v originále. Malo by sa dokázateľne zistiť, či český preklad skutočne prispieva k
zvýšeniu záujmu o slovenskú knihu medzi českými čitateľmi. To, čo sa doposiaľ tvrdilo, nie je dosť presvedčivé. Ak napríklad súdruh Eis uvádza, že
Mináčova trilógia vyšla v českom preklade nákladom 86.000 exemplárov —
ide o knihu, ktorá vyšla v edícii Máj -—, prečo Klub čtenářů nezaradil do
svojho programu na tento rok opäť nejaký český preklad slovenskej knihy. To súvisí skôr so zarážejúcou neznalosťou a nezáujmom o slovenské
veci u nás (a obrátene i na Slovensku). Vybaví sa mu tu porovnanie so1
sovietskou knihou. Nie že by som sa k propagácii sovietskej knihy staval'
odmietavo. Ale či si propagácia slovenskej knihy nezaslúži starostlivosť a
záujem?
František Novotný, Olomouc — Kultúrny život, číslo 29, XXI.
ZE STARÝCH ZÁPISKŮ
Vídeňská Národní knihovna chová řadu rukopisných svazků z pozůstalosti Václava Rosy, starokališnického faráře za časů Ferdinanda I. Osudy a
názory tohoto vysoce konservativního duchovního, stejně nepřátelsky naloženého proti habsburskému králi i proti protestantským a zejména českobratrským "pikhartům", zasloužila by si bedlivějšího prozkoumání. Tentokráte uveřejníme jenom stručný ale příznačný úryvek - jeden z těch nesouvislých poznámek, jimiž provázel své spisování, věnované většinou kazatelským povinnostem kněžského úřadu. Zápis je vzat z rukopisu č. 4282, list
217 rub; přepisujeme i s nerovnoměrným pravopisem Rosovým.
"Anno dominice incamacionis 1547 husarzi zbili mnoho lidí u Prahy a
tudy w Cžechach s tisiczi leczkudy we znie, neb ge byl kral uwed, az nemieli
mordowadi, ale lezieli w Praze mnoho nedieli wdiczkny sskody dielagice s
ginymi wogaky kralowskymi az zle bylo. a Cziechowe nesmielj nicz rziczy."
Poslední větička vysvětluje mnoho z úspěchů krále Ferdinanda! Dala by
se opakovati i za mocipánů méně pobožných - "Čechové nesměli nic říci" a
nebylo ozbrojencům dotyčné moci ani nařízení, že by "neměli mordovati".
Karel Schwarzenberg
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