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Proměny

ROČNÍK 4., ČÍSLO 1LEDEN 1967

Rok 1967 je jubilejním rokem Františka Xavera Saldy, 4. dubna
uplyne třicet let od jeho smrti a 22. prosince sto let od jeho narození.
Výročí nekřísí mrtvé, Salda však žije v naší české přítomnosti a každý
z nás, doma i za hranicemi, měl by otvírat jeho spisy často. Salda, jak
napsal Otakar Fischer ve své studii Saldovo češství, “vždy do popředí
staví velký úkol malého národa, odpor proti zlevňování těžkých závazků,
je proti dobové povrchnosti a proti středocestným nectnostem.” Kdyby
chom zpytovali své svědomí, poznali bychom, jak je Salda právě dnes
moderní.
Salda byl kritikem a jako každý kritik nebyl kritikem jen literárních
děl, nýbrž kritikem národa, který příliš často - ach, jak to platí na nas
za hranicemi! ■ vidí vlastenectví jen ve vzpomínkách a rozbředlé senti
mentálnosti a nikoliv v tvorbě, jen v národních archaismech a nikoliv v
krizi bolestného růstu. “Pravím otevřeně”, píše Salda, “být národním
jest jen toto: množit a stupňovat národní statek kladu, hodnoty, sily,
plnosti a charakternosti životní, rozmnožovati žeň slávy, krásy, velikosti
a tragiky a dědictví heroismu a oběti”. Saldovi vlast není “Vaterland”.
nýbrž podle Nietzschova slova “Kinderland”, což znamená, že ti z nás,
jichž děti neumějí mateřskou řeč, již vlast nemají. Salda - a to má spo
lečného s Masarykem - byl vychovatelem přísným. Oba nás mrskali
důtkami uzlovatými a když za ně nemáme náhradu, chováme se často
tak, že jsme stále jen biti od cizích.
Salda je člověk, který svými spisy ještě dnes bojuje o náš zítřek a
jenž vědomě na sebe vzal povinnost metafysického díla, které nám bylo
uloženo a na němž se stýká s Březinou, jehož výročí bude napřesrok.
Kdo z nás tuto povinnnost zahodil, patří snad k národu, jenž bude mo
stem mezi Západem a Východem a po němž se proto bude šlapat, nepa
tří však k národu, který podle Saldy bude mostem mezi velikostí bý
valou a ještě nenarozenou.
Ladislav Radimský
]

Naše nová poezie
POESIE
Josef Benáček

Krajina známá z tichých vzpomínání se přede mnou vlní:
na stráni tiché břízy a nad nimi trs ptačího zpěvu
a u všeho omšelé jméno.
A pak jen krok, jen závratný krok jako když Abraham opouští své město Ur,
j ako když Tobiáš se zříká ochrany rodného domu
tak vcházíš do země, kde se nebydlí,
do kraje, kde se napočítá.

Věci nikým nevídané se objevují užaslým očím:
slunce a květy a slzy
a okno a vítr a dětský hlas a dálka,
daleká dálka, že ji nezavineš,
daleká dálka, která oči tíží.
Oči a krokv.
Hledíš a jdeš.

Tvrdohlavý proutkaři.
kdo tě poslal hledat prameny živé vody
pod svaly staletých skal ?
Nevítaný keiklíři,
pro koho kouzlíš z ošumělého klobouka
holuby nepohodlných slov?
Roztržitý hvězdopravče,
podle jakých pravidel rozpoznáváš
rovnováhu hvězd?
Ó kroky, neobtížené okovy návvku.
ó kroky, spěchaj ící k pramenům.
ó kroky, klopýtaj ící o kameny zpěvu,
ó kroky zpívající!
2

MÍSTO VĚNOVÁNÍ
Pavel Javor

Vzpomínáte si? Mlha padla
už odpoledne do ulic Jen jako střípkem od zrcadla,
(střípeček malý, míň než nic,)
jsem se pak díval ulicí
za princezninou čepicí Droboučká vločka usedla si
na krajíček tvé cudné krásy
a já bych šel, ach, šel bych rád,
tu tichou krásu zulíbat -

V srdci je tma jak v temném hvozdě.
O cestě, (na kterou je pozdě,)
v těch zimních navečerech sním.
A ve snu, jenž se slzou lomí,
trochu té vůně zůstalo mi
z té něžné vločky dívčích zim,
když pro tu krásu hledám rým -

ŘÍKÁ LÁSKA
Musíš mi všechno říci,
abys sám mlčel,
trpěl, byl šťastný.

Na všechny,
na všechno musíš zapomenout,
bys mohl myslit jen na mě.
Musíš být něžný jak píseň,
silný, jak bouře,
abych tě milovala.
Musíš mi všechno dát,
abys byl nejbohatším
na celém světě.
3

Stati a úvahy
KATOLICKÁ CÍRKEV A DNEŠNÍ SVĚT
F. Rýpar
Poměr katolické Církve k dnešnímu světu je hluboce ovlivněn dru
hým vatikánským koncilem. Kdo sledoval pozorně průběh tohoto sně
mu. nemohl si nevšimnout skutečnosti, že veškeré jeho jednání při veli
ké rozmanitosti předložených otázek mělo na zřeteli v podstatě přede
vším dva veliké cíle: vypracovat pokud možno úplnější pojem Církve
a přiblížit tento její obnovený obraz dnešnímu světu. To znamenalo
prakticky pro Církev z jedné strany důkladné zamyšlení nad sebou a z
druhé strany přímý, nepředpojatý pohled na svět. Dá se však celkem
říci, že koncil ani při tom, když se zamýšlel nad vnitřním církevním
životem a hledal řešení pro jeho různé problémy, nezapomínal na tuto
druhou neméně důležitou část svého programu. Církev si byla na kon
cilu vědoma víc než kdy jindy, že není sama sobě účelem: není zde
pro sebe ale pro svět, v němž má plnit své poslání. Tento živý zájem o
svět a o současné problémy lidstva nabyl v některých obdobích sněmu
takových rozměrů, že se stal jednou z jeho nejpříznačnějších známek.
Papež Pavel VI. to neopomenul zvlášť zdůraznit ve své promluvě dne
7. prosince 1965 při zakončení koncilních prací: “Tento sněm - pravil bvl silně zaujat studiem moderního světa. Snad nikdy více před tím
než při této příležitosti nepociťovala Církev větší touhu poznat sou
časnou společnost, přiblížit se jí, pochopit ji a proniknout, dát se jí
k službě, zvěstovat jí poselství evangelia a uchopit se jí tak, aby ji mo
hla sledovat v jejích rychlých a neustálých proměnách”.
Tvto snahy se projevovaly velmi zřetelně zejména při jednání o pře
dloze č. 13. nadepsané “O postavení Církve v současném světě”, ale i při
jiných nejrůznějších příležitostech. Celý koncil byl v podstatě medi
tací a zároveň zpytováním svědomí, při němž si celá Církev ve všech
svých složkách a ve všech projevech svého života měla uvědomit sama
sebe a své závazkv k lidstvu. V následujících odstavcích se pokusíme
shrnout nej důležitější body těchto snah a poukážeme současně na někte
ré důsledky, které vyvodila Církev z tohoto důkladného zpytování svě
domí pro sebe a pro své působení. Pokusíme se především ukázat, jak se
Církev dívá na dnešní světovou situaci a jakým způsobem se snaží vy
rovnat s některými důležitými úkoly, které jí nová doba přináší. - Na
před tedy něco o pohledu Církve na svět.
4

1)

Nový pohled katolické Církve na svět.

Způsob, jakým se dnes dívá Církev na světovou skutečnost, je v urči
tém smyslu nový. To, co jej charakterizuje a zároveň odlišuje od mi
nulosti, je jeho šířka a hloubka a především veliký smysl pro konkrét
ní problémy lidského života. Tento způsob nazírání se však dá nazvat
novým jen do určité míry. Je nový, protože se projevil širší světové
veřejnosti v celé své intensitě po prvé na koncilu v diskusích a v jeho
výnosech; ve skutečnosti však je to jen odlesk mohutného myšlenko
vého proudu, který se prosazuje v katolické theologii se vzrůstající usilovností již po několik desítiletí. Cílem tohoto moderního směru je na
vázat úzký kontakt s životem. Jeho úkolem je aplikovat abstraktní a
nadčasové pravdy víry a neměnné mravní principy na živou konkrétní
skutečnost. Je to úsilí o vytvoření časové a živé theologie, které vychází
z přesvědčení, že stará scholastická formulace věroučných a mravních
pravd je sice dobrá a užitečná, ale že sama o sobě ke spáse člověka ne
stačí. Ohce-li theologie dnešnímu člověku opravdu něco říci, má-li se
stát pro něj opravdu “vědou spásy”, musí opustit nadpozemské výšiny, v
nichž se obyčejně vznáší, a musí sestoupit na zem. Je třeba především,
aby projevila vážný zájem o člověka, aby s ním navázala dialog, aby se
vtělila po vzoru Kristově do konkrétní historické skutečnosti, v níž žije.
Jde zde v jádru o to dát celému theologickému myšlení historickou a
existenciální dimensi; vytvořit, nebo přesněji řečeno, posílit most mezi
nebem a zemí mezi řádem přirozeným a nadpřirozeným; postavit více
do popředí onu živou spojitost mezi Bohem, člověkem a vesmírem, kte
rá tak jasně vyniká v Písmě a v dílech prvních křesťanských spisova
telů, která však během staletí pod tlakem různých okolnosti ustupovala
jiným hlediskům a tím ztratila hodně na své výraznosti a síle. Jde zde
o překonání určitého přehnaného antagonismu mezi hmotou a duchem,
který se tu a tam zahnízdil vlivem platonismu v křesťanské spiritualitě
s neblahými následky jak pro vnitřní duchovní život tak pro vnější
akci. Yves Congar, jeden v nejvýznačnějších theologů dneška, vyslo
vuje politování nad tímto porušením harmonické jednoty mezi světem
a nadpřirozeným řádem a pokládá překonání tohoto nedostatku za nej
naléhavější úkol pro Církev: “Není pochyby o tom - píše - že nejhorší
zradou, jaké je možno se dopustit na židovsko-křesťanském zjevení, je
oddělovat od sebe to, co je v něm přirozeně spojené: Boha, člověka a
vesmír. Je naprosto nutné zažehnat a vyhladit pozůstatky “náboženství”
bez anťhropologie a vesmíru, k tomu ještě moralizujícího; je třeba vy
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mítit onen “platonismus pro lid”, o němž hovoří Nietsche, a jenž nám
byť často předkládán jakožto “duchovnost”. Vždyť bible nám nehovoří
nikdy o Bohu, aniž hovoří zároveň o člověku a to o člověku, žijícím
na tomto světě. Nové odkrytí jednoty existující mezi těmito třemi sféra
mi v biblickém duchu je bez pochyby naším nejnaléhavějším úkolem”.
Kratším, ale zato tím výmluvnějším způsobem vyslovil tentýž požada
vek sám Pavel VI. ve zmíněném závěrečném proslovu, když hodnotil
výsledky koncilu: “Abychom poznali člověka, opravdového a celého
člověka, musíme poznat Boha . . . ale též, abychom poznali Boha, mu
síme poznat člověka”.
Jak je vidět, tato slova jsou otevřeným manifestem pro kladné hod
nocení stvořených, pomíjejících věcí tohoto světa; jsou požadavkem
zdravého, opravdu vyrovnaného křesťanského humanismu, který, li když
je si vědom porušenosti světa a četných nebezpečí, jež v sobě skrývá,
je přece jen schopen vidět v něm stopy dobroty a dokonalosti Tvůrce.
Svět je pro křesťana překážkou a nebezpečím, ale jen v určitém smyslu,
za určitých okolností. Ve skutečnosti však křesťanova přítomnost ve
světě a činná účast na jeho zdokonalování - tak jak se tato projevuje
zejména v technickém a sociálním pokroku - není pro něj úskalím, ný
brž prostředkem a cestou k věčnému cíli. Je to jen věrné naplnění pří
kazu evangelia, které praví, že je možno milovat Boha na této zemi jen
tím. že milujeme svého bližního. A tohoto bližního je třeba milovat,
jak praví Pavel VI. o kousek dále ve zmíněném proslovu, “ne jako ná
stroj, ale spíše jako první cíl v jeho zaměření na přesažný božský cíl, v
němž je pravý zdroj i poslední důvod každé lásky”.

Tato slova jsou velmi důležitá, protože nám ukazují smysl a vlast
ní cíl celého tzv. “koncilního aggiornamenta”. Tím je totiž jasně řeče
no, že silnější přiklonění Církve k světu, větší a spravedlivější ocenění
časných pozemských hodnot, hlásané moderní theologií, není jen něja
kou přechodnou módou nebo dokonce propagační taktikou, nýbrž jed
ním z předpokladů zdravé rovnováhy duchovního asketického života,
především však nezbytnou podmínkou k rozvinutí opravdové křesťanské
lásky a sociální akce vc světě. Nej de zde tedy o věc osobního vkusu, ný
brž o theologický princip. Je to v podstatě důsledek článku víry o stvo
ření světa a vtělení. Je samozřejmé, že jen takováto ve správné míře
“humanistická” a “historizující” theologie byla s to vytvořit na koncilu
nové ovzduší; jen takový opravdu silný a životný princip, jakým je idea
harmonické jednoty mezi řádem přirozeným a nadpřirozeným, byl scho
pen uvést do pohybu obrodný proces, který může, i ak doufáme, opravit
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ponenáhlu nejednu škodlivou jednostrannost a uvést do správných ko
lejí různé abnormální situace, které jsou stále ještě na překážku přá
telskému a skutečně plodnému setkání Církve s dnešní společností.
Patří proto jistě k nej významnějším církevním událostem tohoto
století to, že si zmíněný theologický směr dovedl otevřít po počátečních
potížích přístup na koncil a že se mu podařilo jej ovládnout. Díky této
okolnosti se mohlo po prvé hovořit na vrcholném církevním shromáždě
ní o tématech jako je problém hladu a přelidnění ve světě, “sociální
význam dogmat”, “evangelizace světa a kultura”, “theologie pozemských
skutečností”, “znamení času” a vůbec smysl a poslední cíl profánních
i církevních dějin. Této okolnosti je konečně dlužno připsat k dobru
i to, že se Církev projevila na koncilu nejen jakožto “Církev učící”, ale
též jakožto Církev přemýšlející, trpělivě bádající a čerpající poučení
kromě z Písma též přímo z života a z dějin. Nic nebylo koncilu snad
více cizí než abstraktní předem připravená schémata. Vše, co bylo při
praveno v tomto duchu (a bylo toho nemálo), bylo bud’ od základu
přepracováno anebo ponecháno jednoduše stranou. Koncilní Otce nezajřmaly většinou ani tak tradiční theologické školy s jejich systémy, ja
ko spíše prvotní, autentické prameny Božího zjevení a historicky daná
skutečnost; fakta a události v jejich světském i náboženském významu,
v jejich vztahu k člověku a k Bohu. Jinými slovy: zkušenostní, vyzrálá
“moudrost” v biblickém slova smyslu zvítězila nad abstraktním, juridickým myšlením dřívěj ších směrů.
Není pochyby o tom, že “nový pohled” anebo, chceme-li, “nový způ
sob myšlení”, o kterém jsme se podrobněji zmínili, vytvořil příznivé
předpoklady pro řešení poměru Církve k dnešnímu světu. Přispěl ze
jména k tomu, že si Církev uvědomila mnohem jasněji své nové posta
vení ve světě jakož i úkoly, které z tohoto postavení pro ni plynou. Na
základě toho mohla mnohem snadněji zvolit svou cestu.

2)

Katolická Církev na nové cestě.

Veškeré koncilní i pokoncilní úvahy o postavení Církve v dnešním
světě jsou doprovázeny živým pocitem radikální novosti situace, jež se
vytvořila přibližně během dvou minulých století. Svět, ve kterém dnes
Církev žije a plní své poslání se liší diametrálně od světa, v němž žila
včera. Následkem vývoje, poznamenaného různými politickými a socialně-kulturními zvraty, se ocitla najednou uprostřed laické, buď odkřesťaněné anebo křesťanstvím dosud nedotčené společnosti, v níž tvoří
nezřídka menšinu. V mnohých zemích, anebo alespoň v některých spo-
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lečenských vrstvách, se dostala z privilegovaného postavení do situace,
již můžeme nazvat vhodně s Karlem Rahnerem “diaspora”. Veliká a
pro Církev nadměrně dlouhá epocha, zahájená císařem Konstantinem,
v mnohých zemích skončila, zatím co se v některých částech světa,
kde ještě trvá, chýlí ke konci. Místo společnosti, založené na jednotě
víry a symbolisované jednotou trůnu a oltáře, nastupuje společnost plu
ralistická, lhostejná vůči jakémukoliv náboženství. Místo kultury křes
ťanské, tolik charakteristické kdysi pro Západ, se šíří j akýsi druh interkontinentální světové “nadkultury”, jednotného světového názoru, utvá
řeného ve svém jádře duchem sekularizované technické civilizace.
Je jisté, že dnešní svět se ve svém celku hodně odcizil náboženství i
Církvi, a proto též mnohé vnější struktury, o něž se tato ještě do ne
dávná opírala a na něž si během dlouhých staletí navykla, nejsou již
upotřebitelné. Tyto lidské pomůcky se ukázaly za dnešních poměrů ne
použitelné, ale kolikrát přímo i škodlivé. Vnější obraz Církve, tak jak
se nám jeví při pročítání středoevropských dějin, je v mnohem ohledu
překonaný. Působí dojmem anaohronismu dívat se dnes např. na Církev
jakožto na společnost rovnou po stránce ontologické a právní světské
moci a soupeřící s ní nad to ještě o podíl na autoritě a vládě. Ve srov
nání s dnešní střízlivou skutečností v mnohých dílech světa připadají
nám málo realistické úvahy některých starších kanonistických spisů o
různých církevních výsadách a právech. Je jasné, že co bylo možné a
do určité míry pochopitelné za císaře Karla Velikého nebo za mocnář
ství rakousko-uherského, není možné v době po vystoupení Luthera, po
francouzské revoluci a po vyvrácení papežského státu; není to však
možné zejména dnes za hlubokých a dalekosáhlých proměn, kterých
jsme svědky.
Historie, která, jak jsme viděli, se uplatnila na koncilu skutečně ja
ko “učitelka života”, praví jasně: Jedna veliká epocha zapadla, druhá
se teprve před načimi zraky rodí; žijeme v době přechodu, stojíme na
rozcestí. Stát na rozcestí však znamená především nutnost rozhodová
ní. Církev učinila své definitivní rozhodnutí na koncilu. Při tomto roz
hodování měla před sebou prakticky dvě možnosti: Buď setrvat ztrnule
na slavné, ale zapadlé minulosti, anebo se pustit odvážně s různými ri
ziky do nového světa a účastnit se na jeho budování. Mohla zaujmout
buď stanovisko obrany a snažit se podle možností o restauraci toho, co
bvlo nepřízní času zbořeno, anebo zvolit postoj realistického misionář
ského úsilí v novém prostředí. Obrazně řečeno: bylo jí nutno volit
mezi možností být nehybnou, uzavřenou pevností anebo rybářskou
lodičkou, rozprostírající sítě na otevřeném moři. Víme dobře, že přes
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všechna veliká znamení doby, ukazující cestu, byla to volba plná obtí
ží, která se neobešla bez bojů. Máme-li na mysli houževnatou neúnavnost konservativního křídla koncilu, můžeme se právem ptát, jak by asi
byla dopadla podobná volba před nějakými 40 nebo 30 léty, kdy vliv no
vého theologického myšlení nebyl v Církvi ještě dost silný.
Dnes, po skončení druhého vatikánského koncilu, je vše jasné: Cír
kev sama zavřela dveře za konstantínským obdobím svých dějin. Místo,
aby spoléhala na budování různých lidských opor, se prohlubuje v důvě
ře ve vnitřní sílu pravdy; místo, aby se hleděla zabezpečit v různých
výsadách a právech,dává přednost zvýšenému apoštolskému působení;
místo, aby pomýšlela na získání nového prestižného postavení ve smyslu
světské vlády, tane jí před zraky spíše postoj pokorné služby.
Je zajímavé a přímo dojemné pročítat v této souvislosti některé čás
ti promluvy, kterou měl Pavel VI. krátce po zahájení svého pontifikátu
k římské šlechtě, typické představitelce zapadlé éry: “Víte dobře - pra
vil - že my nejsme již světským svrchovaným vládcem, kolem něhož by
se shromažďovali lidé sociální třídy, ke které patříte. My nejsme již
pro vás tím, čím jsme byli včera . . . Dějiny jdou totiž svou cestou . . .
a papež, i když spatřuje ve své suverenitě naid vatikánským státem zna
mení své nezávislosti na jakékoliv autoritě tohoto světa, nemůže a ani
nesmí již nikdy vykonávat jiný druh moci než moc svých duchovních
klíčů . . . Stojíme před vámi s prázdnýma rukama . . . cítíme se před
vámi z lidského hlediska chudí. Při veškeré vděčnosti a lácse nemůžeme
již používat vaší upřímné spolupráce. K tomuto musíme ještě dodat, že
papežství za dnešních dnů, zaujaté zcela svými duchovními úkoly, si
předsevzalo apoštolskou činnost, kterou můžeme nazvat novou a velmi
rozsáhlou. Jeho náboženské poslání nabývá forem a rozměrů, které se
nemohou obejít bez modifikace struktur . . . Povinnost Svaté Stolice
věnovat se řízení všeobecné Církve a udržovat dialog s moderním svě
tem, zmítaným hlubokými a rychlými proměnami, ji zavazuje k tomu,
aby se dívala na věci realisticky”. Smýšlení, z kterého vycházejí tato
slova, je v naprostém souladu s prostým a realistickým duchem Jana
XXIII., který prý v jednom ze svých soukromých rozhovorů označil za
vlastní úkol koncilu “setřást prach s papežského trůnu, který se na něm
usadil od dob Konstantinových”.
Tyto úkoly, tak živě pociťované posledními dvěma papeži, nabývaly
ponenáhlu jasnějších a konkrétnějších forem během koncilu, kdv se k
nim mohli vyjádřit ve volných diskusích Otcové, přinášející příspěvky
svých vědomostí i praktických zkušeností z nejrůznějších kulturních
prostředí a dějinných tradic. Z této práce, podporované účinně někte
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rými význačnějšími theology, filosofy, sociology a vůbec apoštolskými
pracovníky z řad knězi i laiků, vykrystalizovat obnovený obraz Církve,
který - jak se všeobecně uznává (a to nejen mezi katolíky) -zrcadlí mno
hem dokonaleji univerzálnost Církve; obraz, který dýchá evangelickou
svěžestí, sociálním cítěním, ekumenickou otevřeností a apoštolským mi
sijním duchem. Je to obraz Církve omlazené, očištěné od nánosu času;
oproštěné zejména od různých dějinně podmíněných svazků a úkolů,
které nebyly její. Církev druhého vatikánského koncilu, zbavena pří
těže minulosti, se cítí mnohem volnější a schopnější k plnění svého
vlastního duchovního poslání.
Vedoucí myšlenka, z níž koncil vycházel při své obnovné práci, byla
zásadní změnitelnost a zdokonalitelnost různých církevních zřízení. Hi
storický smysl, který pronikal ve velké míře myšlení sněmu, vedl totiž
k jasnějšímu rozlišování mezi tím, co je Církvi základní a podstatné a
tedy nezměnitelné a mezi tím, co je v ní jen vnější, vedlejší a závislé
ve svém trvání na okolnostech místa a doby. A právě tato časná a pro
měnlivá stránka církevní struktury byla podrobena co nejpečlivějšímu
zkoumání. Potřeba její obnovy byla záhy uznána za nezbytný předpo
klad sblížení Církve se současnou společností, za nevyhnutelnou pod
mínku jejího začlenění do měnících se struktur dnešního světa. Zároveň
však bylo též jasné, že pro náboženskou společnost, jakou je Církev,
nestačí jen pouhé vnější přizpůsobení. Slova Písma “litera zabíjí,
duch však oživuje” netanula snad Církvi nikdy více na mysli než prá
vě při této příležitosti. Hned od počátku bylo všem jasné, že obnova
struktur, musí být úzce spjata s obnovou celkového smýšlení, s pro
měnou ducha. “Sancta et simul purificanda - svátá a přitom potřebná
očištění” kráčí Církev neustále jakožto putující Boží lid na cestě po
kání a obnovy.” Z těchto slov věroučné konstituce “Lutmen gentium” je
vidět, že Církev na rozdíl od různých světských společností se míní re
formovat v duchu pokání, které jediné může vést k pravé a trvalé obno
vě člověka. Vždyť pokání ve smyslu evangelia znamená řecký “metanoia”, t.j. duchovní proměnu, změnu nejvnitřnějšího smýšlení srdcí.
Proto též bylo slyšet v koncilní síni slova vyznání viny z úst Svatého
Otce i biskupů; k pokání byli vybízeni četnými okružními listy i ostat
ní kněží a věřící; v duchu pokání putoval Pavel IV. do Jerusaléma
a Bombaye.
Církev se zřekla oficiálně a se vší otevřeností triumfalismu, t.j. jaké
hosi sebevědomého, vítězoslavného postoje, který ji tu a tam v minu
losti dával zapomenout na její lidské slabosti a nedostatky. Odložení
tiary, provedené v této souvislosti, nebylo jen prázdné, bezvýznamné
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gesto. Pavel VI. je učinil uprostřed koncilního shromáždění, ve kterém
nabývalo stále větší síly volání po chudé a sloužící Církvi; učinil tak,
když byl již dávno před tím prohlásil, že svou duchovní autoritu míní
považovat v prvé řadě ne za výraz moci, ale za službu lásky. Služba
však, ke které se Církev cítí povolána v dnešním moderním světě, ne
znamená v žádném případě paternalistické snižování k druhým, ale
spíše vědomí sounáležitosti, projev naprosté solidarity s nimi. Je to
upřímná snaha vtělit se do světa, který je poznamenán hladem, nemocí
a všemožnou bídou. Proto též Církev, i když je z vůle svého Zaklada
tele “Matkou a učitelkou”, “Světlem národů”, neváhá prohlásit, že “ne
ní zrozena k panování, ale k službě”. Není téměř jediného koncilního
dokumentu, ať už hovoří o úkolech hierarchie nebo laiků, o úkolech
rodinné nebo seminární výchovy, který by nezdůrazňoval tuto myšlenku.

Křesťanský postoj služby - na který si dnes musí každý praktický
katolík stále více zvykat - nalézá svůj výraz přirozeně ve skutcích lásky,
ale též v dialogu. Chceme-li totiž někomu opravdu bratrsky sloužit, mu
síme mu samozřejmě otevřít také své srdce, musíme mít též upřímný a
nelíčený zájem o to, co naplňuje jeho vlastního ducha. Tak služba, do
provázená dialogem, t.j. upřímným bratrským rozhovorem, vytrhává du
še z osamělosti, boří různé zdi předsudků a psychologických zábran,
vede k zmírnění a ke konečnému vyhlaizení nesnášenlivosti. Vést dobrý
a úspěšný dialog znamená pohlížet na druhého s pokorou a láskou, být
přesvědčen, že i u něho je něco dobrého: zkušenosti, z nichž se mohu
poučit; duchovní hodnoty a ctnosti, kterými se mohu obohatit. Křes
ťanští spisovatelé prvních dob, při jejich hojném styku s tehdejší po
hanskou vzdělaností, měli příležitost rozvinout nauku o tzv. “Logos
spermatikos”, tj. o Božím Slově, které rozsévá částečky pravdy, zárod
ky ctností a přirozených mravních principů i mezi nepokřtěnými a tím
je připravuje na přijetí celé pravdy. Podobně se vyjadřuje na koncilu
i Církev vzhledem k jiným i mimokřesťanským náboženstvím. Praví:
“Cokoliv se nachází u nich dobrého a pravdivého, je povážováno Církví
za přípravu na radostnou zvěst evangelia a je oceňováno jako dar Toho,
jenž osvěcuje každého člověka, aby měl život”. Tím tedy, že se Církev
stává pozornou posluchačkou druhých, má možnost zahlédnout nejednou
některé rysy svého Mistra a zaslechnout jeho hlas i tam. kde dříve
myslila, že je jenom poušť a že po něm není ani stopy. Současně je jí
však dána možnost vydávat svědectví o Něm i v prostředcích, k nimž
si dříve neuměla nebo nemohla otevřít přístup.. V dialogu ie Církev
služkou Krista i bližního, je misionářkou v pravém slova smyslu.
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Dialog náleží tedy k nej příznačnějším známkám dnešní Církve. Je
známkou, která vystihuje její základní orientaci, její program. Tato
myšlenka tvořila téma první, nástupní encykliky Pavla VI., tato myšlen,
ka vedla k založení tří sekretariátů (pro sjednocení křesťanů,pro mimokřesťanská náboženství a pro atheismus), které spolu s příslušnými
koncilními dokumenty dávají celému dialogu institucionální podklad.
Při těchto snahách je si Církev vědoma, že jejich uskutečnění není leh
ké. Jejich provádění předpokládá trpělivost, odstraňování překážek na
všech stranách a hlavně konkrétní známkv dobré vůle. Katolická Církev
podala ze své strany důkaz této dobré vůle v pastorální konstituci “0
postavení Církve v dnešním světě” a zejména v prohlášení “0 nábožen
ské svobodě”. Na tuto okolnost poukázal výslovně během koncilu arci
biskup Carlo Colombo, theolog Pavla VI.: “Prohlášení o náboženské
svobodě - pravil - připadá v současném životě Církve veliký význam a
to jak pro jeho praktické důsledky, tak též, a možná na prvním místě,
pro úsudek, který si o něm učiní vzdělanci. Ti na ně totiž čekají jako
na zkušební kámen. Na jeho základě budou uvažovat o tom, zde je
“dialog” vůbec možný anebo zda je roztržka mezi katolickou naukou a
smýšlením dnešních lidí nenapravitelná”. Konečné schválení dokumen
tu ukázalo, že toto čekání lidí dobré vůle nebylo marné.

A tak jako se otevírá Církev vůči jiným náboženským vyznáním, tak
se též otevírá ve stále rostoucí míře i vůči nejrůznějším kulturám a ci
vilizacím. K tomu ji vede její univerzálnost, její apoštolské poslání. Je
jisté - a během koncilu bylo na to velmi často poukazováno - že tato
univerzálnost ( “katolicita”) narážela v minulosti na mnohé překážky.
Určitou pochybenou mentalitou a dějinným vývojem byla v mnohém
ohledu tolik zúžena, že byla kolikrát dost těžko poznatelná ve struktu
rách a v působení Církve. Kromě přílišného centralismu, vystupňova
ného zvlášť během minulých století, měl na tomto nedostatku vinu i
příliš těsný svazek se západní kulturou. Církev, aniž si toho byla ko
likrát vědoma, vystupovala v nej různějších světadílech skoro výlučně
v západním evropském šatě, který byl na neštěstí také šatem kolonialistů. Šíření evangelia znamenalo proto velmi často i jakýsi druh kultur
ního kolonialismu. Šíření tradičních zvyklostí a životního stylu Zápa
du: úřední řeč v misijních školách, latinský liturgický jazyk, nábožen
ské zpěvy, posvátná symbolika, filosofické systémy, vše to bylo kolikrát
velmi málo ve shodě s duchem národů, u nichž chtěla působit. Zdá se,
že si Církev při svém styku s tisíciletými kulturami Východu i Nového
Světa mnohdy ani neuvědomila, že by v nich mohlo být také něco hod
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notného a trvalého, co by mohla a měla asimilovat podobně jak tomu
bylo při jejím prvním styku s antickou kulturou římského impéria.
Dnes však, při veškeré úctě k evropskému kulturnímu dědictví, které
ostatně sama pomáhala shromažďovat a budovat, prohlašuje: “Církev,
která je poslána ke všem národům jakéhokoliv místa a času, se neváže
výlučně a trvale na žádnou rasu nebo národ, na žádný zvláštní způsob
života, na žádný starý nebo nový zvyk. Věrná své tradici a zároveň
vědoma si svého univerzálního poslání může vejít ve spojení s různými
formami kultury; takové spojení obohacuje jak církev tak též i nej
různější kultury”. Tím. jak je vidět, katolicita Církve nabývá nových
rozměrů, které se kryj i s rozměry světa.
♦ * *

Těmito několika rysy, které jsme vyzvedli z veliké mnohotvárnosti
dnešní situace, jsme se pokusili vystihnout novou cestu katolické Církve
v novém měnícím se světě. Viděli jsme, že Církev opustila (anebo byla
nucena vývojem opustit) mnohé dřívější posice. Vidíme však, že tak
učinila bez trpkosti. Církev plně uznává přechodnou, subsidiární pova
hu funkcí, kterou po dlouhá staletí plnila např. v oblasti politické moci,
sociální péče a vzdělanosti. Dnes, kdy laická světská společnost vyspěla
a dosáhla “plnosti věku”, Církev jí přenechává ochotně její práva. “Dá
vá Císaři což jeho jest”, aby mohla dávat ve stále plnější míře “co je
Božího Bohu”. Její hlavní starostí je dnes to, aby se stala po stránce
strukturální i duchovní co nej způsobilejší k plnění svého náboženského
poslání. Zvykla si po určité době váhání na plnoletou vyspělost laiků
i světské laické společnosti; místo k patemalismu se cítí přitahována k
upřímné a nezištné spolupráci. Možná, že se mnohým lidem bude zdát,
že spolupráce, kterou jim Církev nabízí, je poněkud zvláštní, a že vlast
ně pro ni v dnešní pluralistické, laické společnosti není místa. Mnohý
člověk s nejlepší dobrou vůlí se bude ptát, co má pro něj vůbec zna
menat tento příspěvek “s hůry”, když, jak se zdá, na této zemi vše vy
řeší nové moderní stroje a elektronické mozky. Církev však nežádá po
světě nic j iného, než aby mohla v něm svobodně pracovat na duchovním
náboženském poli, které je její. Účelem této práce je orientovat společ
nost k Bohu, k Ježíši Kristu. Tím, že se křesťané snaží přizpůsobit svět
Božímu plánu, nečiní nic jiného než, že vracejí všem věcem a zřízením
jejich vnitřní pravdivost, cenu a objektivní místo. Křesťané, vyznáva
jící svou víru, se mohou proto setkat v bratrské spolupráci se všemi lid
mi, kteří mají zájem o skutečnou ryzost a pravdivost věcí. Při své čin
nosti jsou sice inspirováni “s hůry”, avšak tato nadpřirozená inspirace
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vede k dílu, jehož jedna stránka, obrácená k nebi, se dá navzat “větší
sláva Boží”, zatím co druhá, obrácena k samým věcem, není nic jiného
než řád, autentičnost a pravda. Je to řád věcí, v němž lidská osoba za
ujímá první místo. Tak může tedy dobrý křesťan pracovat bok po boku,
upřímně a bez postranních úmyslů se všemi přáteli pravdy a ryzosti,
a to i s těmi, kteří nemají víru.

MECHANICKÝ DETERMINISMUS?
Václav Hlavatý

Úvodní poznámka. Označme tři libovolné (různé) předměty číslov
kami 1,2,3. Uspořádání těchto předmětů lze pak symbolizovat (ale
spoň) jednou z šesti číslovek 123, 231, 312, 132, 321, 213. Jsou-li ony
tři písmena, například e = I, 1 = 2, ž =3, pak v češtině jen tato uspo
řádání mají smysl: 213,312,231 (lež,žel,lže), kdežto tři zbývající uspo
řádání nemají smysl v češtině. Tento příklad lze zevšeobecnit: máme-li
n (různých) předmětů, existuje jen konečný počet možností jejich
uspořádání, a jsou-li tyto předměty písmena, jen konečný počet jejich
uspořádání má (v češtině) smysl. Při tom můžeme uvažovat o uspořá
dání dvou, tří, čtyř . . . . n písmen (nikoliv nutně různých) a vždy vý
sledek je konečné číslo (ovšem, pokud symbolem n označujeme číslo
konečné). Tohoto jednoduchého příkladu užijeme v dalším.
Základní pojmy a vymezení problému. Abychom se vyhnuli složité
mu názvosloví, zavedeme některé slovní zkratky. Tak slovem alfabeta
budeme rozumět souhrn všech znaků (i interpunkčních) všech v tisku
užívaných abeced. Pojmem tvůrčí činnost budeme rozumět tvůrčí čin
nost jen v takových humanitních oborech, jichž výrazovým prostřed
kem je alespoň jedna z abeced alfabety (tedy například literatura, kri
tika, filosofie, náboženství a pod. jsou obory, které máme na mysli).
Tvůrčí činnost v oborech technických (kam počítáme všechny obory,
jež nelze zařadit do oborů humanitních) v tomto článku není předmě
tem našich úvah. Užitím těchto pojmů můžeme vymezit náš problém
takto: je možno teoreticky dokázat, že k existenci všech dosud tištěných
knih, jež jsou výplodem tvůrčí činnosti (v našem smyslu), není této
tvůrčí činnosti zapotřebí, neboť lze je vyrobit pouhým mechanickým
postupem. Při užití teoretické metody v článku popsané, je existence
všech knih nutností, naprosto nezávislou na existenci autorů, jimž tyto
knihy připisujeme.
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Než přistoupíme k důkazu tohoto tvrzení, je užitečné si uvědomit jeho
význam na konkrétním případě: podle něj není k existenci Božské ko
medie vůbec zapotřebí, aby Dante existoval. Metodou v článku popsa
nou lze (teoreticky) toto veledílo vytvořit zcela mechanicky, bez jaké
koliv spolupráce autora. Naše tvrzení však jde ještě dále, neboť zjiš
ťuje, že použitím metody v článku popsané, stává se existence Božské
komedie nutností, jež s Dantem nemá nic společného. Jinými slovy, vý
robní proces, čistě mechanický, nutně vyrobí také Božskou komedii, a
to i v případě, že by Dante vůbec nebyl žil.
V druhé části článku budeme zkoumat, za jakých předpokladů lze
naše tvrzení aplikovat i na knihy tištěné v budoucnosti.
V každém případě jde zde tedy o jakýsi mechanický determinismus,
jehož existenci dokážeme teoreticky nejdříve pro knihy dosud tištěné.
Pokud jde o mechanický determinismus, vztahující se na knihy v bu
doucnosti vytištěné, je situace složitější. V druhé části článku o tom
podrobně pojednáme.
Důkaz. Počet všech tištěných knih, jež jsou výsledkem tvůrčí činnosti
v našem smyslu (jen o takových knihách budeme uvažovat), je jistě
ohromný, ale konečný. To znamená, že i počet slov (vět) dosud (v těch
to knihách) vytištěný je také konečný. Mezi všemi těmito slovy je
aspoň jedno nejdelší, to má největší počet znaků alfabety. Podobné
tvrzení platí i v délce vět a větě nej delší.
Předpokládejme nyní, že máme takový “počítací stroj”, který z do
statečného počtu znaků alfabety dovede sestrojit všechna možná uspo
řádání těchto znaků - dovede vytvořit všechna možná uspořádání dvou
znaků alfabety, tří znaků atd. Činnost tohoto stroje je tak omezena, že
největší počet znaků alfabety, který ještě dovede uspořádat, je roven
počtu znaků v nejdelším slově, (o němž byla řeč v předcházejícím od
stavci). Každé takové uspořádání určitého počtu znaků označíme sym
bolem “slovo”. Při tom uvozovky znamenají, že toto uspořádání může,
ale nemusí mít význam. Tak například “slovo” ?!“-”. nemá pro nás
význam, ač jistě bude strojem sestrojeno, poskytneme-li mu dostatečný
počet znaků alfabety. Víme, že počet slov dosud tištěných je konečný.
Víme také, že při konečném počtu znaků, jež do stroje vložíme, i počet
strojem sestavených “slov” jej konečný. To znamená, že při dostateč
ném počtu znaků do stroje vložených množství všech vytvořených
“slov” obsahuje v sobě množství všech dosud tištěných slov. Při tom
ovšem obojí množství jsou konečná, t.j. mají konečný počet elementů.
(Komu by se tato úvaha zdála těžkou, nechť ji aplikuje na příklad šes
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ti “slov”, jež obsahují tři slova, tak jak bylo uvedeno v úvodní po
známce).
Předpokládejme nyní existenci druhého “počítacího stroje”, který
dovede “slova” libovolně uspořádat. Takovému uspořádání budeme ří
kat “věta”, při čemž uvozovky značí, že tato věta může, ale nemusí mít
smysl. Z dostatečné zásoby “slov” dovede náš stroj sestrojit všecky “vě
ty”, při čemž nej delší věta má právě tolik slov, kollik slov má nej delší
dosud tištěná věta. Víme, že počet tištěných vět je konečný. Víme také,
že při konečném počtu “slov”, jež do stroje vložíme, počet sestrojených
vět je konečný. To znamená, že při dostatečném počtu “slov” do stroje
vložených množství sestrojených “vět” obsahuje v sobě množství všech
dosud tištěných vět.
Konečně třetí stroj by byl tak konstruován, že dovede sestrojit všech
na uspořádání daných “vět”. Takovému uspořádání budeme říkat “kni
ha”, při čemž ůvozovkv značí, že tato “kniha” může, ale nemusí mít
smysl. Stroj opět v činnosti omezíme tak, že jen větší počet “vět”, který
dovede uspořádat, je právě roven počtu vět v nejdelší dosud tištěné
knize. Také zde lze snadno ukázat, že při dostatečném počtu “vět”
množství “knih” mechanicky strojem vyrobených obsahuje v sobě
množství všech knih dosud tištěných, (jež jsou výplodem tvůrčí čin
nosti v našem smyslu). Musí v sobě tedy obsahovat i Božskou komedii i
se jménem autora, ačkoliv na existenci takto mechanicky, bez tvůrčí
činnosti vyrobené knihy Dante neměl žádný vliv.
Je důležité si uvědomit, že tento výrobní mechanický proces je ko
nečný, (neboť počet všech dosud tištěných knih je konečný) a máme-li
kontrolu všech dosud vytištěných knih, je (alespoň teoreticky) v lidské
moci mechanický výrobní proces zastavit, až budou vyrobeny dosud
všecky tištěné knihy. Protože výrobní proces je konečný, je v lidské
moci (aspoň teoreticky) vyrobit mechanicky všechny dosud tištěné kni
hy, aniž bychom tyto knihy předem znali) jen když známe počet ele
mentů v nejdelší větě, resp. v nejdelší knize)1. Neboť víme, že při do
statečně dlouhém, ale konečném výrobním procesu lze ýšecky dosud
tištěné knihy mechanicky vyrobit. Pro stanovené délky výrobního pro
cesu je ovšem nutná znalost všech dosud tištěných knih. Pro náš důkaz
stačí jen okolnost, že výrobní proces má konečnou délku, její hodnota
je pro důkaz irelevantní.
Při mechanickém výrobním procesu nehraje časová posloupnost žád
nou roli. Je zcela dobře možno, že první českou, mechanicky vyrobe
nou knihou jsou Škvo řeckého Zbabělci a poslední mechafiicky vyro
benou knihou je útlá knížka, obsahující jen slavnou staročeskou báseň
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neznámého autora “Kterak Alexandr Veliký baziliška smrdutého zamordáše”.
Konečně je také důležité, proč jsme pojem tvůrčí činnosti omezili jen
na obory humanitní, vylučujíce obory technické. Důvod je zcela jed
noduchý: ke konstrukci strojů, jež provádějí mechanickou výrobu, je
zapotřebí tvůrčí činnosti technické. Mechanická výroba všech dosud
tištěných knih je tedy výplodem tvůrčí činnosti technické. Je zajímavé
si uvědomit, že tato tvůrčí činnost technická může sestrojit všecky do
sud tištěné výplody tvůrčí činnosti na poli humanitním. Je to jakási
vzdálená obdoba Einsteinova vzorce E=mc2, podle kterého energie E je
prostě jinou formou hmoty m.
XXX
Uvažujme nyní o tom, ze jakých okolností by bylo možno aplikovat
svrchu popsaný proces také na knihy, jež budou vytištěny v budouc
nosti (opět mám na mysli jen takové knihy, jež jsou výplodem tvůrčí
činnosti v našem smyslu. Nejdříve je nutno vymezit, co myslíme po
jmem budoucnosti, lépe řečeno pojmem omezené budoucnosti. Rozumí
me tím časový úsek v budoucností, v němž je ještě aljabeta v platnosti.
Není pochyby o tom, že po hodně dlouhé době výrobní procesy i mate
riál budou ovlivňovat alfabetu, až konečně přestane být užívána (jak
tomu bylo i s runami i hieroglyfy). Počet všech tištěných knih v ome
zené budoucnosti je ovšem opět konečný. Mezi všemi těmito knihami
bude alespoň jedna nej delší, aspoň v jedné z těchto knih bude aspoň
jedna vůbec nejdelší věta a alespoň v jedné větě bude alespoň jedno
nej delší slovo. Čísla, určující nej delší knihu, nej delší větu a nej delší
slovo jsou ovšem čísla konečná, ale nám neznámá. Z toho plyne další
omezení: pojmem všecky vybrané knihy budeme rozumět knihy, tištěné
v omezené budoucnosti, které mají tu vlastnost, že nej delší kniha (nej
delší věta, nejdelší slovo) má nejvýše k (nejvýše v, néjvýše s) vět
(slov, znaků), při čemž k (v,'s) je libovolné, předem dané (konečné)
číslo. Užitím těchto vymezujících pojmů můžeme formulovat toto
tvrzení: teoreticky lze dokázat, že všecky vybrané knihy, jež budou
tištěny v omezené budoucnosti, lze vyrobit úplně mechanicky bez tvůr
čí činnosti. Při aplikaci výrobní metody v článku popsané, je existence
těchto knih nutností. Výrobní mechanický proces je opět konečný, ale
není v lidské moci jeho včasné ukončení.
Toto tvrzení je jakýmsi (velmi omezeným) mechanickým determi
nismem, neboť podle něj lze mechanicky vyrobit knihu, která teprve
v budoucnosti bude napsána autorem, který se teprve narodí. Nadto, při
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aplikaci metody popsané, je existence této knihy nutnosti, nutně se musí
mezi všemi mechanicky vyrobenými knihami objevit.
Důkaz tohoto tvrzení je obdobný důkazu předcházejícího tvrzení,
takže lze tento aplikovat při určité opatrnosti na náš případ. V před
cházejícím výrobním procesu jsme zcela určitě věděli, má-li nějaké
“slovo” význam či nikoliv. To bylo možno stanovit pouhou kontrolou,
je-li (nebo bylo-li) toto “slovo” v tisku užíváno či nikoliv.1
23 V našem
případě, týkajícím se omezené budoucnosti, není v lidské moci rozhod
nout, zda “slovo”, které v minulosti a přítomnosti nemělo význam, ne
bude snad mít význam v budoucnosti. Podobně je tomu i s pojmy “vě
ta” a “kniha”. Nemůžeme tedy žádnou z vyrobených knih odložit jako
knihu, která nebude mít smysl. Vedle toho počet vybraných knih je
(sice konečný, ale) neznámý. Z těchto dvou okolností plyne, že ačkoliv
výrobní proces i zde je konečný (neboť počet vybraných knih je ko
nečný) není v lidské moci určit, kdy je možno výrobní proces zastavit.
Tím je důkaz našeho tvrzení ukončen.
Konečná poznámka. Tato úvaha,v poněkud jiné formě, byla součástí
rukopisu Skrytých souvislostí (Viz Proměny číslo 2, ročník 3.) Dr.
Radimský správně poznal, že se vymyká z rámce ostatních úvah a určil
ji pro publikaci v některém z dalších čísel. Při tom vznesl některé pod
statné námitky rázu filosofického. Vyžádal jsem si rukopis zpět a pře.
pracoval ho, maje tyto námitky na zřeteli. Domnívám se, že jsem tím
vyloučil některé nedůslednosti a děkuji dru Radimskému, že na ně
poukázal.
1 Lze namítnout, že počet znaků v nejdelším slově můžeme znát jen ten
krát, známe-li všecky dosud tištěné knihy, takže existence těchto knih je
nutnou podmínkou pro to, abychom všecky dosud tištěné knihy mohli vy
robit mechanickým procesem, (podobná námitka platí i pro nejdelší větu,
nejdelší knihu). Jak se lze této námitce vyhnout, je uvedeno v další po
známce pod čarou3.
2 Podobné omezení lze aplikovat také na knihy v minulosti tištěné. V tam
to případě patřičné omezení výrobní činnosti strojů vytvoří mechanickým
výrobním procesem v konečném čase všechny dosud tištěné knihy. Při tom
to omezení nepotřebujeme znát žádnou dosud vytištěnou knihu. Tím je ná
mitka v první poznámce pod čarou odstraněna (za cenu omezení výroby
na vybrané knihy).
’ Předpokládejme, že každé dosud tištěné slovo bylo aspoň jednou prone
seno. Předpokládejme, že máme slovník všech dosud pronesených slov. Ta
kový slovník není výplodem tvůrčí činnosti, néboť netvoří nic nového,
prostě registruje slova. Užitím tohoto slovníku můžeme kontrolovat, zda
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“slovo” mělo či má význam, aniž bychom nutně znali knihy dosud tištěné.
Pomocí tohoto slovníku můžeme také odstranit námitku, týkající se slov
v poznámce pod čarou1. (Múze se ovsem stát, že slovo ve slovníku uvedené,
bylo proneseno jen autorem a neujalo se. To je asi příklad slova “štplun”,
kteréžto slovo ve spojení “nyvý šplun” pronesl Svatopluk Čech, když si
četl jednu ze svých básní.)

JE MORÁLKA BEZ BOŽÍ AUTORITY MOŽNÁ?
(Doktrína indické karmy)

Joza Procházka

Náboženství s kultem osobního Boha řeší dva stěžej’ní problémy člo
věka: subj'ektivně s něho snímaj'í tíži j'eho kosmické úzkosti a objek
tivně chrání lidskou společnnost před jejím rozkladem svou morálkou
motivovanou božím příkazem. Theistický Bůh je teplo lásky a přístav
bezpečnosti, jejichž jen nedokonalým stínem jsou dobrodiní vztahů ro
dinných, přátelských, národnostních a rasových, v nichž člověk uniká
vědomí své slabosti, své nejistoty, svých kosmických pochyb, ale je také
spravedlivým kárcem, který vidí do srdcí lidí a udržuje je na cestě
ctnosti.
Výsledky vědeckého badání a psychologické dospívání člověka otřás
ly jeho vírou v pravdy předkládané náboženstvími jako vyšší, boží zje
vení. Otřes byl tak silný, že se v něm zhroutila nejen víra v pravost
svátých písem, ale i Bůh sám, představovaný jako on, čím by člověk
sám chtěl být, se ukázal nedokonalou představou Moci, která je půvo
dem a silou vesmíru. A tak člověk osaměl pojednou se svou slabostí.
Ruka, o níž se opíral, zmizela, jakoby byla částí snu, z něhož procitl.
Stal se pojednou opuštěným sirotkem v nesmírném a lhostejném vesmí
ru. Ale uvědomění, že ztratil jen to, co vskutku nikdy neměl, v něm vy
tvořilo sebevědomí a naplnilo ho pragmatickým poznáním, že může jít
životem sám, opíraje se o svou vlastní sílu místo o sílu vypůjčenou. Je
ho poznání bylo jako nový křest. Zrodil se v něm nový člověk, člověk
existenciální.
Ale smršť, která poznamenala tak viditelně život jedince, ohrozila
až na kořeny jeho společenský řád. Ty, kdož si uvědomili, že jejich Bůh
byl mythem, napadlo, že i morálka, jejíž On byl pilířem, je také myt
hem. A tak otřes, který zničil Boha, ohrozil samy základy lidské společ
nosti.
Je možná účinná morálka bez Boha?
19

Indové předhonili západního člověka o několik tisíciletí ve své zna
losti záhad lidské mysli a ve svém duchovním vývoji, který byl touto
znalostí ovlivněn. Braihman filosofie yogy má více společného s vědec
kou energií než s teistickým Bohočlověkem. Nepatří do jeho kosmické
hry být strážníkem a soudcem člověka. Nehlídá morálku okem zkouma
jícím lidské srdce. Znamená to, že není morálky v hinduismu, anebo,
je->li, že není v něm pamatováno na její střežení? Morálka hinduismu
není o nic méně vznešená než morálka na příklad křesťanská a je stejně
účinná jako tato, i když jejím strážcem není Brahman. Zárukou jejího
uplatnění jsou přírodní zákony, jejichž působnost indičtí myslitelé obje.
vili jinou cestou než západní věda a dávno předtím, než se západní svět
utvořil. Hinduismus nepotřebuje nebe a pekla na onom světě k zabez
pečení ctnosti na tomto. Zákon příčiny a následku uplatňující se se že
leznou platností na zemi je pilířem hinduistické morálky a způsob, jímž
se v ní projevuje, je obsahem doktríny nazývající se karma.
Esencí této doktríny je princip psychologické reakce, t.j. zásada, že
způsob lidského myšlení se přetváří v tendence a tak ovlivňuje lidský
charakter; tento se dříve nebo poziději projeví v lidských činech; tyto
pak mají své důsledky nejen na jiné lidi, ale vracejí se k samotnému
svému původci. Tak je člověk sám strůjcem svého vlastního osudu.
Dobré se k němu vrací jako dobré, zlé jako zlé.

Kantův morální zákon
Ale indičtí myslitelé byli příliš bystří znalci života, aby si neuvědo
mili, že v jeho praktickém procesu se princip karmy zřídka projeví v
tak zjednodušené formě, která by byla sice ideálním strážcem morálky,
ale je nesprávným obrazem skutečnosti. Jako Kant, i oni věděli, že ve
skutečném životě utrpení je často údělem ctnosti, zatím co zlo je zhustí
odměňováno úspěchem. Kant, který věřil, že principem vesmíru je mo
rální zákon, podle něhož cnost je odměněna a hřích potrestán, vybřed
z protikladu tohoto zákona se skutečností tím, že prohlásil, že okolnost,
že se neuplatňuje na zemi, je důkazem toho, že existuje záhrobní život
a Bůh, který v něm ctnost odměňuje a hřích trestá. Indičtí náboženští
myslitelé, kteří pronikli hlouběji záhadu života a smrti, setrvali na svérr
stanovisku, že kausální kruh příčin a následků se uzavírá v životě po
zemském. Ale, není-li tato skutečnost patrna v životě jednotlivém, je tc
proto, že jednotlivý život není samostatným celkem, ale částí dlouhého
vývojového procesu jednotlivcova a že kausální kruh je úplný až teprve
tehdy, když vývoj byl dovršen. Toto dovršení nastane po dlouhé řadě
článků vývojového řetězu a spočívá v poznání jednoty s Realitou.
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Darwinova evoluční theorie a fysický zákon o zachování energie
Nauka karmy a doktrína vlivů předchozích životů na lidský charak
ter a fysickou nerovnost hyly zahaleny závojem dogmatických nad
staveb a mystických pověr, jimiž musí být oděny vždy velké pravdy,
než mohou být hlásány prostým a nevědomým. Ale očištěny od nich
zazáří jako drahokamy indické myšlenkové pronikavosti a hlubokého
poznání podstaty života a světa. Před několika tisíci lety dospěli indičtí
myslitelé k závěrům, k nimž se blíží západní věda dnes. Doktrína kar
my a symbolisace převtělování duší jsou vyjádřením (v psychologickém
ohledu) působnosti zákonů, které v oboru biologie jsou známy jako
Darwinova vývojová theorie a zákon dědičnosti a ve fysice jako zákon
o zachování energie a Newtonův třetí zákon pohybu vyjadřující princip,
že každá akce má svou reakci. Karma je hinduistickou formulací záko
na příčiny a následku.
Podle evolučního zákona je život pokračováním a vývojem životů
předešlých. Každý člověk měl určitou formu existence před narozením.
Stejně jako jiné formy života je článkem v dlouhé řadě. Začal jako pri
mitivní molekule a končí jako složitý organismus. Podle hinduistických
myslitelů je produktem své neviditelné minulé zkušenosti a nepamato
vaného minulého myšlení. Dospěl daleko ve svém vývoji, ale ještě dále
vede jeho cesta, která skončí poznáním tajemství stvoření. Dále vývoj
nevede, neboť nemůže překonat sám sebe. Zákon dědičnosti sleduje
kontinuitu životních forem děděním tělesných znaků, karma znaků, kte
ré tvoří obsah lidské mysli. Zákon zachování energie říká, že nic nemů
že být zničeno, může být jen přeměněno v jinou formu. Podle karmy
lidské myšlénky a jejich viditelná manifestace, lidské činy, přežívají
jedince jako nezničitelná energie a objevují se znovu ve svých násled
cích. Jsou semeny, které vyklíčí někdy a někde svými časově-prostorovými manifestacemi. Newtonův zákon akce a reakce platí na poli ethiky
stejně jako ve fysice. Cokoli učiníme druhým, se k nám jednou a ně
jakým způsobem vrací. Kausal i ta není vždy patrna v životě jednotlivce.
Budoucí generace často klidí plody setby generací minulých a projevu
je se na poli mysli a charakteru stejně jako na poli vývoje fysického.

Pragmatická morálka existenciálního člověka

Hinduismus tak vytvořil účinnou morálku, aniž by ji musil opřít o
autoritu boží. Opřel ji o prostou autoritu přirozených zákonů, jejichž
působení znázornil symbolikou odpovídající úrovni prostého člověka v
v doktríně o převtělování duší. Indičtí myslitelé silou intensivního sou
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středění mysli použitého k vyřešení záhadného problému fysické a cha
rakterové nerovnosti lidí dospěli k rozpoznání určité zákonitosti v ryt
mu lidských životů. Je zajímala především psychologická stránka této
zákonitosti, na rozdíl od západního člověka, který je fascinován hmotou
a jejím tajemstvím. Karma je interpretací působnosti základních záko
nů západní vědy v oboru lidské mysli, ale její platnost je vskutku vše
obecná. Ať to je planeta nebo protoplasma, vše dědí charakteristiky
svých předešlých existencí podle kausálního zákona příčiny a následku.
Je základním principem morálky, vyjadřujíc zodpovědnost člověka za
jeho myšlenky a činy z těchto myšlenek zrozené.

Ranné křesťanství hlásalo karmu
Karma byla po pět set let jedním z dogmat křesťanství v jeho po
čátcích. Co je vznešenější než její dokonalá harmonie s Kristovou zá
sadou: Cokoli sejete, budete také klidit! Spisy křesťanského patriarchy
Origena obsahují její jasnou obhajobu. Teprve konstantinopolský koncil
ji zavrhl a tak zbavil křesťanskou theologii nauky, která je výsledkem
hlubokého pronikání lidského intelektu do tajemství zákonů přírodního
dění.
Doktrína karmy svou zásadou, že každý jednotlivý život je důsledkem
životů předešlých a nese jejich následky, svým zdůrazněním principů
kausality, má silný deterministický sklon. Na rozdíl od křesťanské theo
logie zdůrazňující svobodnou vůli byla v souladu s klasickou fysikou,
která kreslila svět jako dokonalý stroj, v němž stejná příčina má vždy
stejný následek. Nová, kvantitativní fysika otřásla tímto názorem na
hlédnuvši do podivné spontánosti subatomického života a podpořila filo
sofický princip svobodné vůle na úkor principu determinismu. Ale ani
karma není úplně fatalistická doktrína. Každý člověk sklízí, CO' seje. Po
kud to platí o jeho vlastním životě, je strůjcem svého vlastního osudu.
Lidé jsou produkty své vývojové minulosti, ale současně také tvůrci
své budoucnosti.
Indická karma je úspěšný pokus člověka o morálku, která nepotře
buje Boha k svému střežení. Před theologiemi theistických náboženství
má tu přednost, že dovede vysvětlit lidskou nerovnost, fysickou i cha
rakterovou a existenci zla (na př. narození slepého dítěte) způsobem
vědecky přijatelným, který současně vyhovuje lidskému požadavku
spravedlnosti lépe než je vysvětlení pouhou náhodou nebo krutostí Stvo.
řitele.
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PRO ZMĚNU:
O POVINNOSTECH VEŘEJNOSTI K SPISOVATELI
Egon Hostovský
Je to nevděčný a přece nuitný úkol, který na sebe v poslední době
vzali českoslovenští spisovatelé, obhajujíce v “Literárních novinách” i
jiných časopisech svou existenci. Jsou nucení vykládat četným spolu
občanům, institucím a úřadům, že být spisovatelem neznamená bezpracný zisk, že být spisovatelem je úkol nadmíru svízelný, že už sama
tvůrčí práce je niterný boj, někdy vítězný, jindy zoufalý, boj nikdy ne
končící a plný nepředvídaných zvratů a nástrah. Někteří dokonce vy
počítali, kolik procent literárních bojovníků v poslední době umírá na
srdeční záchvaty, a ujišťují, že to procento je zde daleko vyšší než v
jiných povoláních. Básník Kundera a romanopisec Fuks až snažně pro
sili veřejnost, aby spisovatelům popřála trochu klidu k tvůrčí práci a
trochu pochopení pro odlišnost povolání spisovatelského od jiných pro
fesí. Někdy ta sebeobranná vysvětlení a prosby zacházejí příliš daleko,
když autoři nepřímo žádají i od kritiků trochu shovívavosti. Bohužel,
pro nedokonalé dílo umělecké nebylo a není omluvy, a veřejnost nikde
nebere a nemůže brát v úvahu polehčující okolnosti, to jest, podmínky,
za jakých ten či onen spisovatel psal svou knihu, jež se nepovedla.
Buď jak buď, jsme žide svědky něčeho nového. Po prvé tak mnohohlasně je připomínána veřejnosti její minimální povinnost k spisova
telům. Obvykle se totiž připomíná spisovatelům jejich povinnost k ve
řejnosti. Spisovatel nemá zapomínat, že je svědomím národa. Básník
si má uvědomit, že mluví za tisíce lidí, kteří mluvit nemohou nebo ne
umějí. Spisovatel má bojovat. Za pravdu, za spravedlnost, za Boha, za
národ, za socialismus, za ryzí vlastenectví. Má objevovat dosud neobje
vené. Má experimentovat. Nebo nesmí experimentovat. Nemá psát pro
vyvolené. Má psát pro masy. Nebo zase nemá psát pro masy, nýbrž pro
ty, kdož ho pochopí a skrze to pochopení masu pozvednou na vyšší
úroveň. Má se klanět lidskému utrpení. Jindy naopak má mít v nená
visti lidské utrpení a hledat a hlásat radost.
Společnost je náročná a žádá toho věnu mnoho po spisovateli a po
umělcích vůbec. Zvláště naše česká společnost - a to včera jako dnes.
Málokterá společnost tak ráda mentoruje jako naše. Proto se o nás
tvrdilo, že jsme národ učitelů. A my sami flagelantsky přikyvovali to
mu tvrzení, abychom mohli mentorovat mentory. Nicméně, to by už
byla jiná kapitola.
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Zajisté má spisovatel veliké a veliké povinnosti ke společnosti. Ale
protože to nejsou povinnosti ani učitele, ani kněze, ani propagandisty,
ani lékaře, nýbrž povinnosti zcela zvláštní, je jenom a jenom na spiso
vateli, jak se s nimi vyrovná. A je jenom na odborné kritice, aby na
plnění tohoto úkolu posoudila. Vůbec nevadí, jestli se v posuzování kri
tici rozcházejí. Kdybychom všichni viděli stejně a soudili stejně, stačil
by každému národu jen jeden spisovatel a jen jeden kritik.
Chci zde pro změnu mluvit nikoli o povinnosti spisovatelově ke spo
lečnosti, nýbrž o povinnostech společnosti k spisovateli, jestli ovšem
společnost o spisovatele stojí, jestli ho opravdu potřebuje, jestli o něm
jenom nežvaní, protože to žvanění se právě nosí. To si musí každá spo
lečnost a každá její vrstva sama rozvážit a rozhodnout. Spisovatel si
musí rozvážit a rozhodnout zase jiné věci.
Vztah české společnosti k spisovatelům byl a je prapodivný. Říkal mi
kdysi jeden francouzský sociolog, který žil mezi oběma válkami několik
let v Československu, že ho “udivuje, v jaké vážnosti má česká veřej
nost své spisovatele! . .
Když propadá tomuto optickému klamu cizi
nec, je to pochopitelné. Ale že mu propadá tak často našinec, je neuvě
řitelné a podivné. Česká veřejnost neměla a nemá v žádné zvláštní váž
nosti své spisovatele. Česká veřejnost se jen ráda o spisovatelích baví,
ráda se jich dovolává - na př. manifestu českých spisovatelů - ráda je
mentoruje, ráda jejich díla sbírá jako si sbírá filatelista známky. A
ráda spisovatele s velkou pompou pohřbívá. Od Boženy Němcové až k
Richardu Wernerovi, F. X. Šaldovi a Halasovi, můžete pro to nalézt
jeden příklad za druhým. Ale byla a je jakási obřadnost ve vztahu k
spisovatelům, to je pravda, jenže obřadnost a láska jsou dva různé
pojmy. Literátkovi, jemuž sotva narostlo chmýří, píší lidé na adrese:
Pan Václav Nováček, spisovatel. A pana Nováčka v kavárně číšník oslo
vuje: mistře. A mistr je často a uctivě žádán, aby lidem podepsal svou
knížku.
S tou obřadností podivně kontrastuje občanský postoj našich lidí k
spisovatelovi. Je to pořád ještě postoj lidí normálních k bláznovi. Lidí
spořádaných k člověku výstředního chování nebo výstředních mravů.
A proto na nikoho tak veřejnost nežárlí, přijde-li někdo k nějakým pe
nězům, jako na spisovatele. Tak tomu bylo, jest a bude. Už se téměř
bojím zeptat se našince, jenž zavítá na Západ, na nějakého našeho
úspěšného autora. Protože v informacích toho turisty se zaručeně dříve
či později vynoří zlobná otázka: “A víte, co si ten chlap dnes vydělá?
A zač, prosím vás?” Dovolte, abych uvedl zkušenost, kterou jsem pro
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žil na vlastní kůži, takže poznáte, jak málo se v tomto směru změnilo.
Nebyl jsem napadán českou kritikou v době, kdy jsem žil v Českoslo
vensku. Možná, ,že mě kritika (a časopisy vůbec) spíš hýčkaly. Ale to
se naráz změnilo v roce 1936. V tom roce jsem totiž dostal státní ceniu.
Státní cena v penězích představovala 5000Kč, tedy zajisté ne částku
závratnou. A těch 5000 stačilo, aby kdejaký pisálek v žurnálech váž
ných a nevážných si na mne plivnul. Kdybych měl tenkrát žalovat pro
nejhrubší urážky, od výpadů antisemitských až k nařčením z vlastizrady, všechny časopisy, jež se na mne sápaly, potřeboval bych asi pět
advokátů. Když už jsem u té státní ceny: Vyprávěl mi kdysi profesor
Hýsek, že jeden starší český spisovatel byl raněn srdeční mrtvicí, když
mu bylo oznámeno, že je laureát státní ceny. A to ne z radostné roze
chvění, nýbrž z hrůzy. Prý na loži v nemocnici nepřetržitě opakoval:
“Tak to je se mnou konec, když mi dali tu cenu! To musili vědět, že je
se mnou konec! ”

Řekl jsem, že pro tolik našich lidí je spisovatel při všem okázalém
uctívání jeho osobnosti néco mezi bláznem a rošťákem. Je to u nás tak
zakořeněno, že mnozí spisovatelé, bezděky na sebe berou úlohy bláznů
a rošťáků, aby nevyskakovali z pomyslné řady. Celé české literární bohémství je zčásti na tom založeno. A také tak trochu posluha je spiso
vatel pro našince. A v horších případech děvečka pro všecko. Už F. X.
Šalda si stěžoval ve svém “Zápisníku,” co všechno po něm lidé chtějí.
A to byl velký Šalda, nejen spisovatel, nýbrž i obávaný universitní pro
fesor. Není nejmenší výjimkou, nýbrž takřka pravidlem, že dostanete
dopis, v němž pisatel žádá, abyste poslal svou knížku s věnováním oso
bě, kterou neznáte a o níž jste neslyšel. Dopis vás zastihne třeba o do
volené na venkově. Pisatel tuší, že necestujete se svými knížkami, tak
vás tedy požádá o maličkost: abyste si tu knížku objednal od knihkupce
nebo od nakladatele, a pak ji s dedikací zaslal na tu a tu adresu a po
tom pisateli poslal účet za knihu a poštovné. Dála bv se napsat knížka
anekdot o tom, co všechno lidé chtějí po spisovateli. Zvlášť něžný vztah
k spisovatelům měli a mají naši politikáři. Na jednoho z nich nezapo
menu. Byl ke mně tak laskav, že mi za války sliboval mimořádnou kari
éru po osvobození vlasti. Prý se přimluví, abych na nějakém velkém za
stupitelském úřadě dostal místo korektora a stylisátora veřejných pro
jevů našich diplomatů. Tak jen hlavu vzhůru, spisovateli, a žádný
strach z budoucnosti! Já sice od vás nic nečetl, ale slyšel jsem o vás.
Píšete prý docela dobře. A co takhle napsat můj životopis? Dal bych
vám materiál.
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Období tak zvaného Kultu nejjasněji ukázalo, jak hluboce si váží Po
litika Literatury a Umění. Ovšem Politika umí sypat písek do očí: dává
někdy spisovatelům i zámky, ale chce, aby v komnatách byly jakési donucovací pracovny nebo polepšovny. Vymýšlí pro spisovatele literární
zakázky. Dává jim všemožné výhody, ale nutí je psát a mluvit v chóru.
Jaký potom div, že veřejnost na spisovatele žárlí až pathologicky.
Spisovatel, pokud není veleslavný nebo úplný literární zmetek, neuživí
se obvykle vlastní tvorbou. Vztah veřejnosti - a to témř všude na světě
- ke spisovatelům, kteří si poctivě vydělávají peníze vedle své vlastní
tvorby v redakcích, v nakladatelstvích, v rozhlasových stanicích, na uči
lištích - je opravdu dojemný. Mluvčí veřejnosti vám na takových pra
covištích vyloží, že slovo spisovatel je odvozeno od slovesa psáti, a pro
to piš do úpadu. Piš a zase piš a budeš placen akordem. A když nemů
žeš psát nebo neumíš psát tak rychle a tak mnoho jako průměrná pí
sařka, jakýpak jsi spisovatel? Jsi prostě lenoch a basta! I píchací hodi
ny jsou někde zřízeny pro spisovatele a nikdo se nad tím nepozastavuje.
Soukromý život spisovatelův je neustále pod zvětšovacím sklem. Řekli
byste, že to souvisí s jeho popularitou. Ale není to pravda, a když, tak
docela výjimečná. Nemluvím o hvězdách. Mluvím o obyčejných spiso
vatelích. 0 jejich díle nikdy není tolik řečí jako o jejich životě. Ve
řejnost jim leze do kapes i do postele a poslední duše veřejná jim káže
o tom, j ak maj í j ednat a j ak se maj í chovat.
Ale abych nekreslil situaci příliš černě: na všelijakých sjezdech pří
tomným spisovatelům veřejnost bouřlivě zatleská. Někdy se ovšem sta
ne (mně se to stalo dvakrát), že člen výboru po několika slovech květ
natého představování nakloní se k rozpačitému autoru a pošeptá mu do
ucha: “Jak se k čertu vlastně jmenujete?” Ano, spolky hrozně rády
zvou autory k přednáškám, jen při pozvání připomenou, že si nejsou
jisté, zda stačí na hrazení cestovních výloh a pobytu. Ale vždyť jde o
kulturní službu veřejnosti - no ne?
A pak ty pohřby spisovatelů a ty řeči nad hrobem! F. X. Šalda si v
poslední vůli zakázal, aby nad jeho hrobem mluvil jakýkoli oficiální
řečník z jakékoli oficiální instituce. Asi věděl, proč si to zakazuje. A
na rakev se mnohdy snese tolik věnců a květin, že částky za ně vydané
(jednotlivci i organisacemi) nedosáhl ani nejvyšší nebožtíkův honorář.
Abych to nakonec shrnul v jedinou větu: Jestliže není v moci a ze
jména ve vůli veřejnosti ulehčit profánní existenci spisovatelovu, v tom
případě má už k němu jen jedinou povinnost: dát mu v jeho soukromí
svátý pokoj.
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BÍLÁ KNIHA NA PŮHONY SVĚDOMÍ
Pavel Želivan

I.

Ve všech dobách básník zpíval, plakal, radoval se a trpěl nejen za
sobe, za svůj osobní osud a za své soukromé putování stíny a světly ži
vota. Vždy nějak zastupoval své bratry a svůj smrtelný rod. Dodnes zů
stalo údělem a posláním všech skutečných básníků být citlivým svědo
mím a vědomím, být srdcem, rozhoupaným zvonem lidského společen
ství. Básníci pojmenovávají vnitřní a tajné děje našich duší, hlubinné
děje doposud nepojmenované. Vyslovují řezavou a nevyslovenou úzkost
lidského tvora vysunutého nad propastmi bytí a nicoty. Zpívají radost
pramenící z neuhasínající naděje v hlubinách předvědomí. Stváří obra
zy věcí teprve přicházejících. Jsou ústy nenarozených i mrtvých. Vy
volávají do přítomností děje dávno zaniklé a upadlé v zapomenutí.
Básníkovým slovem slavíme obecnou a nepřetržitou liturgii Slova,
velikost, vznešenost, pravdu i tragiku vezdejšího bytí. V básníkových
podobenstvích, v jeho snech a obrazech jakoby v duchovním zrcadle
spatřujeme skutečnost, často pokřivenou, znetvořenou, zjivenou a údě
sem poznamenanou tvář. Žalem básníků se kajeme ze svých tragických
omylů a provinění. Jejich pokorou a slzami se dohledáváme v tmách
přítomnosti přátelské, bratrské samaritánské ruky. Jejich tužbami tou
žíme zahlédnout pevninu, přístav a břeh. Lyrika není ovšem užitková
hodnota. Je však nutná. Národ bez skutečných básníků, svobodných a
svému poslání věrných básníků je národem ve stavu umírání. Je to ná
rod, který se rozkládá jako organismus, který ztratil schopnost zachy
covat signály a výzvy svého světa, zpracovávat je a odpovídat na ně.
Národ bez básníků slepne, hluchne a tupne; ztrácí vědomí své identity
a své dějinné kontinuity, propadá se do předlidských situací a náhod.
Vladimír Holan patří k rodu oněch velkých básníků, kteří přijali sta
tečně a vědomě odvěký úkol “proroků” vyslovovat do svého času a
svým bratřím pravdy často nepříjemné, bolestné a trýznivé, ale též na
dějné a hojivé. Jako starozákonní proroci i Holan sype sůl svých bola
vých slov do zjevných i skrytých ran našich duší, sůl palčivou, jitřící
a léčivou.
Ptáme se dnes stále častěji na duchovní polohu českého člověka, na
směr jeho nadějí, na příčinu jeho trápení, na tvar a smysl jeho snů.
Holan nás může vést po této neschůdné cestě do labyrintu proměn čes
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kého srdce a české duše. Zahledmě se do metafyzických perspektiv jeho
lyriky a zaposlouchejme se do jeho našeptávaných, na půl úst vyslovo
vaných zašifrovaných disonancí. Vytušíme a nahlédneme v nich živé
české svědomí. Holanovu poslední sbírku veršů nazvanou Bolest bychom
mohli beze všeho pokládat za bílou knihu českého svědomí. Jde o bás
níkův lyrický deník, časově ohraničený 8. lednem 1949 a 4. květnem
1955, vydaný poprvé roku 1965 Československým spisovatelem (náklad
13.000) pro kruh přátel poézie. Tyto Holanovy verše navazují bezpro
středně na dvoudílnou knihu lyriky Ale je hudba, z let 1939 až 1948.
První díl vyšel pod titulem Bez názvu v krajském nakladatelství v
Ostravě a zahrnuje verše z let 1939 až 1942. Druhý svazek nazvaný Na
postupu obsahuje verše z let 1943 a 1948 a vyšel roku 1964 v Česko
slovenském spiso rateli.

Souběžně s básnickou knihou Bolest Vladimír Holan psal dva lyrické
cykly: Víno a Strach, které jsou jaksi volnou součástí lyrického deníku
z let 1949 - 1955. Oba cykly vyšly spolu se starším Chórem pod spo
lečným názvem Trialog v Krajském nakladatelství v Brně. V téže době
básník psal i druhou řadu Mozartian (1952-1954), které vyšly knižně
roku 1963 (v SNKLU), a většinu čísel Příběhů, včetně Noci s Hamle
tem. Výjimku tvoří kniha Návrat, která je z roku 1948, a Toskána,
psaná v letech 1956-1963.
Vladimíra Holana jsme ovšem znali už dříve z jeho poém Září, Sen,
Terezka Planetová, Rudoarmějci, Dík Sovětskému Svazu, Panichida.
Tobě a z výboru jeho tvorby Noění hlídka srdce. Celkem zůstal věren
svým výrazovým způsobům; zdůraznil svou konkrétnost a příběhovost.
Prohloubil, prodloužil a plně rozvinul svou vnitřní básnickou věrnost
duchovnímu poslání a své “první lásce” dobýváním ©pravdivosti, a hle
dáním pravých, spolehlivých, obecných souhvězdí pro unavené, poní
žené a zrazené plavce v rozbouřeném a neklidném moři soudobých dě
jin. To co se snad mohlo zdát přerušujícím přeryvem a heterogenní no
votou vyrůstá ve skutečnosti jako květ z Holanovy dávné pratouhy po
pravosti a z jeho absolutní lásky k člověku. Není náhodou, že lyrickou
knihu Bolest věnoval Josefu Čapkovi, Horovi a Františku Halasovi. Ne
ní náhodou, že uvnitř této poslední sbírky najdeme básně připsané
Oldřichu Králíkovi, Josefu Vašicovi, Stanislavu Zedníčkovi, Bohumíru
Rejskovi, Bohuslavu Reynkovi, Josefu Florianovi, Jakubu Demlovi a
jiným nositelům duchovní tradice českého národa. Neméně poučná pro
pochopení básnického a duchovního vývoje Vladimíra Holana a pro
hodnocení kulturních poměrů ve vlasti je vydavatelská poznámka Vladi
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míra Justla: “Toto první vydání knihy Bolest - píše Justl - bylo nutno
vzhledem k charakteru svazku ve výběrové řadě kruhu přátel poézie po
někud redukovat”. Jde o třiadvacet básní. Některé z nich přinesl ne
dávno zrušený literární měsíčník mladých “Tvář”. Četli jsme tam také
■báseň U Jizery věnovanou památce katolického básníka a spisovatele
Jaroslava Durycha. V druhém vydání, které následovalo nápadně brzy,
Holanova sbírka Bolest vyšla neredukována. Pozdě ale přece si dnes ve
vlasti stále více uvědomují, že život, umění a myšlenku nelze byrokra
ticky redukovat.

II.
Podstatné obzory Holanovy poezie.

Název Bolest vystihuje dokonale duchovní klíma celé Holanovy lyri
cké Sbírky. Básníkovi prožívajícímu celým svým bytím svůj čas a čas
svých bratří, se radost a smích zdají být něčím vzdáleným, neskuteč
ným, jakousi ubývající vzpomínkou (166) na to, co kdysi snad bylo a
snad i mohlo a mělo být, co však dnes nenávratně není. Bolest přichází
v nadživotní velikosti. Vždy nějak přerůstá míru člověka, “a přece se
musí vejít do jeho srdce”. Lidské srdce by ovšem netrpělo, kdyby si
člověk neuvědomoval své rány, svou okradenost; kdyby nevnímal, že
byl zrádně zaskočen a kdyby necítil nepřítomnost toho, čeho je třeba
ke skutečné radosti a k opravdovému životu.
Mladý člověk, opojený básněním, “prošili svá křídla” (15); nezná
bolest, ani smutek ani zklamání. Oslavuje ve svém jarém bytí “lásku,
zemi, víno” (12-3), “věčnost bez smrtelnosti”. Čas soudí spravedlivě
(16), umoudřuje, otvírá nové obzory, zbavuje iluzí. Najednou v životě
člověka zachutná trpce a hořce všechno, co kdysi opíjelo a omamovalo,
vábilo a svádělo. Vyhasnou světla, propadnou se jistoty kdysi tak jistot
né, a věřená “pravda” se představí jako krutá lež, která je tím vražed
nější a jedovatější, čím více se převleká v pravdu. “Vojáci napájejí
koně z rakví světců”.
Na první pohled se vše zdá jakoby při starém. Příroda nezúčastněně
a do sebe ponořená jakoby nedbala lidských věcí. Mnoho věcí je tu jako
ze zvyku: děti, matky, bolest, víno, vřes, sova ... A přece básník tuší,
že se něco hrozného a strašného událo v hloubkách bytí a v prostorech
duší. Je těžko najít správné slovo pro tuto proměnu: snad nějaký hroz
ný hřích, zrada nebo pád, kterým se provalila nicota skrze nalomené
stěny našeho vezdejšího bytování do lidských srdcí a duší. Jc to nicota
hltavá, dravá a nenasytná, vražedná. “A ještě mnohé jest, už toho málo
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jest, /než tento svět 'bude zničen, než se zničí/, neboť Maxwellův čertík
uiž dorostl na ďábla/ a věda možná brzy sestrojí model boba . . .” (Svr.
“O K. H. Máchovi”, v Smrt, sen a bolest, 73).
Je dnes chladno ve světě a “člověk zamrzá od srdce” (20). Být básní
kem je milost a dar, ale též poslání a úloha. I verše mohou klamat, zra
zovat a množit lež (25), uvádět v pokušení básníka i bratry jeho. Lež
se leskne, voní a vábí. Člověka však neosvobodíme ani nevykoupíme
sebesladkou lží, spojenkyní pekla. Satan byl lhář od počátku. Svědectví
básníka Holana není laciné. Prožil tragedii samovražedného odpadu od
Boha a jeho řádu sám na sobě a ve svém srdci, slzách, bolesti a umění
(Srv. básně Texty I-IV). “ Doufání v člověka, i když sebenadšenější,
/uvrhlo mne nakonec/ pod moc jen lidskou/ a tedy tu bez Boha . . J
Musím tedy být/ už jen trestán,/ tím spíš že jsem snad mýlil i jiné
duše . . . (40). Prolhané doufání a pozemské spoléhání na člověka “je
ták absurdní jako nevěřit v Boha a přece zázrak chtít. . . ”
Postata kostižerné lži tkví podle Holana ve zbožtění člověka, v jeho
odtržení od posvátných pramenů života, v zapomenutí a v popření Bo
ha. Kde není Bůh, odkud byl vyhnán, tam vládne jen peklo, smrt a ni
cota. Věci světa pak ztrácí svůj soudný řád a původní význam, jejich
perspektivy se zhroutí a převrátí; vzepřou se proti člověku a jejich
propadnost pohltí jeho radost a naději. Roku 1952, když se stavělo vě
zení v Ruzini, Vladimír Holan při pohledu na “krásný ten kopulatý
křemenný val proti ledům na Jizeře” si napsal do svého lyrického de
níku tato slova: Kdysi člověk lámal balvany jen na náhrobní kameny a
oltární desky. “Dnes ovšem lámou kámen jenom na žaláře”. Uvědomil
si plně krutou pravdu: “Je to ďábel, který dělí/ a dává potom dohro
mady/ světské doufání v tento svět . . ./ Ovšem vždyť i kříž Pána
Krista/ byla vlastně šibenice. . .” Obě poslední citace jsou vzaty z bás
ní, které nesměly být pojaty do prvního vydání sbírky.
Holan se probolel a protrpěl k této jistotě: “Básník nemůže doufat
jen v člověka” (83). V co a v koho má tedy doufat a věřit? A kde na
světě může dobývat, dolovat a rýžovat svým básnickým slovem a svým
srdcem pravdu, která by uhasila nekonečnou žízeň a roztouženost jeho
duše? To je otázka moderního, lžemi pozemských humanismů unave
ného Hamleta. A básník není ani Eliáš, jemuž sám anděl připravil
chléb síly a světla. Sám a sám si musí své jídlo na cestu vydobýt v potu
tváře, aby neklesl vysílen na půli svého putování k absolutnu. Cesta k
Bohu je zdlouhavá, zaprášená, často neoznačkovaná anebo její značko
vání je zpřeházeno. Žádá si trpělivosti pevné, statečné a vytrvalé. Du
chovní a náboženská konverze se podobá více pokornému rozdělování
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ohníčku v mokré bramborové nati našich lidských dnů než palíčtví sto
dol a stohů vyschlé slámy nepravosti.
Podle Holana básník je tvůrce ne všaik stvořitel. Dotváří přesně sám
sebe. Sám Vstupuje do dílny básnění s celou svou duší, ve výhni svých
vidin a žízní taví své srdce, čistí tuto svou jedinou porouchanou magne
tickou střelku, aby se mohl orientovat na zmatených křižovatkách na
dějí a zoufání, skutečnosti a lži, bytí a nebytí. Nemůže pozorovat své
hříchy jako Galileo skvrny na slunci. “Také cesta do Damašku je “v
básníkovi samém. Cesta která vede jediným prostorem svědomí. Holan
objevil v sobě tuto do krve rozdrásanou ránu, nezahojitelnou bylinkami
pozemských filosofií - babek kořenářek, nehojící se ránu, plnou soli
poznání z vnitřního nahlédnutí do věcí a skrze ně do Tajemství Boha,
Svědomí - oko stále bdící dnem i nocí, svědomí - toť pro Holana prostor
bolesti trestající a vykupující, prostor a krb očistného ohně, oddělují
cího zlato věci nepomíjejících od strusky prchavých jevů a klamných
přeludů.
Vladimír Holan s vrozeným a vypěstovaným studem přistupuje k
posledním otázkám lidského osudu. Ví, že vstupuje na půdu posvátnou
a svléká sandály svých slov a v bosém mlčení své duše vstupuje tam, kde
lidé dnes nechodí. Není možno mluvit “o Bohu a nezraňovat se” (95).
Pokleká tedy v půhonech svého svědomí obžalovaného (118) a v soud
ních přelíčeních nocí neprospaných. V kleče poznává, že všechny pra
vé slzy prolité v čase exilu a bloudění jsou ve skutečnosti slzy Mariiny
(30). Kříž je jen jeden, třebas jej nosí mnozí. A jedna je jen láska,
třebas hoří a doutná v tolika srdcích (109).
Holan pokládá za praúkol básnictví a umění znova získat čistotu
srdce (24-5) a nevinnost dětských očí, studánek křištálových zrcadlí
cích nejskrytější tvář života. Básník musí znovu odhalovat roušku ne
pravých všedností.
Bolest je rodnou sestrou, provázející básníka v jeho denním zápase o
uchování věrnosti svému poslaní v čase. Svět se organizuje podle svých
immanentních zásad, podle modelů zboží, peněz, rychlosti, úspěchu, mo
ci, slávy ... Už dávno vyzvracel ze sebe poslední zbytky transcendence.
Láme a drtí poslední hradby srdcí, která nepřijímají jeho zákon a jeho
životní, lžiživotní sloh: srdce světců, milenců a umělců (95). Dráždí
jeho netrpělivost a budí jeho alergii proti všemu, co mluví a svědčí o
dálce, dobrodružství ducha. Svět technických model práce, železa a
nízkých obzorů si robí šprýmy, znevažuje a zlehčuje “í sám úžas,”
“a vůbec sí libuje ve své podobě utkané ze lží, z nepravosti a převráce
ní řádu na ruby, t.j. v nicotu. “My - říká Holan - kteří se potíme na
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místo pláče,/ my, kteří říkáme o plačícím kameni, že se potí,/ mysleli
jsme dnes na toho, který utonul,/ když se učil plavat, aby se neutopil.”
(117).
Holanova lyrická deníková kniha Bolest je tedy opravdu veřejným
půhonem na svědomí (118); je vedením jedné z nejtěžší pře, do níž
jsou zapleteny hvězdy, červi, Bůh, člověk a kříž, slzy, Maria a její
Syn. Je to střízlivé přelíčení, v němž se nakonec zjistí, že “Studánka
stojí. Musíš pokleknout”. To je nakonec tajemství, které vykoupí muže,
jenž se nespokojí s vodou ze studny, nýbrž potřebuje a “hledá pramen”.

SITUACE NA ČESKOSLOVENSKÉ LITERÁRNÍ FRONTĚ
LEDEN - ČERVEN 1966
Antonín Kratochvil
ÚVOD
Literární fronta v první půli roku 1966 byla v ČSSR značně rozpačitá a
pokud se vynořily nějaké problémy dají se charakterizovat přešlapováním
na místě. (Slovenský pokus o plnou autonomii v otázkách spisovatelských
svazů). Rovněž nové literární časopisy (Impuls, Orientace, Sešity a německy
psaný časopis Universum), které se během prvních měsíců objevily na
knihkupeckém trhu jako “náhrada” za zakázanou Tvář a Knižní kulturu,
neukázaly dosud vyhraněný charakter.
Celý literární život do června se dá charakterizovat jako vyčkávání vý
sledků XIII. Sjezdu KSČ. Sjezd po této stránce byl zklamáním, senzace na
literární frontě se neudála žádná a Resoluce k naléhavým otázkám dalšího
rozvoje socialistické kultury, byla daleko mírněji a neadresně stylizována
než předešlé “kulturní rezoluce” UV KSČ.
Agresivní byl pouze vnitrostranický časopis Život strany, určený pře
devším funkcionářům komunistické strany, který “osvětlil” ze stranických
hledisek případ bývalého šéfredaktora TVÁŘE J. Nedvěda a varoval redakce
Literárních novin a Kulturného života před nedoceňováním vedoucí úlohy
strany v kultuře a vědě. Z významnějších událostí literární fronty bylo vy
dání literámě-kritického a historického sborníku “Z dějin české literární
kritiky”, který editoval František Buriánek. Celá kniha svým zaměřením
se hodí spíše do let padesátých, rovněž tak všechny kritické soudy jsou jas
ně vyslovovány z ryze dogmatických základen. V oblasti krásné literatury
naopak linie “neangažované literatury” zůstala nezměněna, divadelní sen
zací bylo uvedení lidových pašijí po dvacetileté přestávce na scény v Bmě
a v Praze, Orgány Svazu přinesly s pozitivním zhodnocením literární práce
některých exilových autorů (Egona Hostovského, Ivana Blatného, Leo
polda Laholy).
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Senzaci na Západě způsobil tajný protest pražských spisovatelů proti věz
nění Siňavského a Daniela a odmítnutí víz dramatikům Václavu Havlovi a
Janu Grosmannovi na kongres PHN-Cluibu v New Yorku.
ŽIVOT STRANY VARUJE

Pod titulem Znepokojující tendence varuje v redakčním úvodníku vnitro
stranický orgán ÚV KSČ Život strany1 redakce svazových kulturních časo
pisů, především Kultumý život a Literární noviny, že stále ještě v jejich
práci trvají nedostatky ideologického charakteru, kritizované ve známém
stanovisku ústředního výboru KSČ k poslání a stavu kulturních časopisů
z března 1964; tyto “nedostatky se dokonce vyskytují v nové podobě”2.
Politická neujasněnost a nedostatek kritické odpovědnosti se dá najít v
řadě redakčních akcí, ať to již byly články, které byly v době diskuse o
nových zásadách řízení národního hospodářství zveřejňovány, nebo články,
které podle Života strany zkreslovaly období osvobozeneckého boje proti
okupantům, úlohu první protektorátní vlády, nekomunistického odboje a
londýnské emigrace a pak přechází úvodník na domácí literární pole a
zdůrazňuje, že musí konečně ustat jednostranné kladné hodnocení určitých
literárních zjevů. “Nelze přece fakt, že např. Karel Čapek byl jednostranně
vykládán - nahradit nyní názorem, který pouze zdůrazňuje jeho pozitivní
stránky, jak jsme to např. mohli číst v Literárních novinách i jinde u pří
ležitosti nedožitých sedmdesátin K. Čapka. Vždyť tyto úvahy čte i mládež,
pro níž nejsou všechna fakta dostupná a prožitá a proto může být a nejednou
bývá takovými články dezorintována. Stalo se to i s jednoznačně pozitivním
hodnocením životního díla Václava Černého u příležitosti jeho šedesátin.
Podobná hodnocení, která jsou v rozporu s pravdou, vyznívají jako idealiza
ce jednotlivých osobností. Tím spíše, že takové postavy naší kulltury jakými
byli např. S. K. Neumann nebo V. Nezval a j. jsou naopak jednostranně
kresleny jen v kritických barvách.” Závěr článku se pak svezl zcela na filo
sofické pole: “I u nás se našli hlasatelé cizích filosofických názorů, se kte
rými dnes přicházejí různí jezuité a stoupenci “ofenzivních” ekumenických
snah s cílem sjednotit zpátečnické síly a nahlodat s pomocí nové, moderní
taktiky, socialistické myšlení i socialistickou společnost!” V přímé souvislosti
s touto stranickou kritikou kulturních časopisů souvisejí značné změny především ve vedení ústředního orgánu Svazu, v Literárních novinách. Na
březnovém zasedání české části předsednictva ústředního výboru Svazu čs.
spisovatelů bylo rozhodnuto od základu změnit systém vedení Literárních
novin. Přímým řízením LN byla pověřena redakční rada a jejím předsedou
byl jmenován komunistický prozaik Bohuslav Březovský. Členy užšího ve
dení redakční rady byli jmenováni revizionista Milan Kundera, který pře
devším u nastupující spisovatelské generace je ve velké oblibě, a dogmatik,
ovšem silné umělecké potence - romanopisec Jan Otčenášek. Dosavadní
šéfredaktor literární kritik dr. Milan Jungman byl degradován na odpověd
ného redaktora, je to funkce, která byla v komunistickém tisku zrušena v
padesátých letech. Redakční vedení listu bylo tím prakticky dáno do rukou
Bohuslava Brezovského. Jak ukázal vývoj v dalších měsících strana nedo
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sáhla touto změnou očekávaného cíle. Od prvopočátku bylo jasné, že troj
lístek Březovský, Kundera, Otčenášek byl kompromisem mezi stranou a
Svazem - jediná změna se ukázala v tom, že tito výkonní slovesní umělci
zařazují více prózy a poezie - ovšem literární kritika representovaná dr.
Jungmanem, zůstala téměř nezměněna.
Epilogem k zákazu orgánu mladé literární generace TVÁŘE3 je vyloučení
bývalého šéfredaktora Tváře JANA NEDVĚDA ze strany. Jeho další osud
jako spisovatele i jako člověka je nám neznám. Václav Uhlíř, znovuzvolený
člen ústřední kontrolní a revizní komise KSČ, na adreisu Nedvědovu napsal:
“Typickým příkladem nepochopení, co je to komunistická strana, je bývalý
vedoucí redaktor časopisu Tvář J. Nedvěd, který v této funkci nerespekto
val doporučení vyšších stranických orgánů, funkcionářů základní organi
zace strany a společenských orgánů a se svými spolupracovníky zásadně
změnil kurs, poslání a obsah časopisu a to v přímém rozporu se zájmy
naší socialistické společnosti. Časopis, který měl být tribunou mladých po
krokových autorů, se vinou J. Nedvěda a dalších stal šiřitelem a propagáto
rem buržoázních filosofů různých idealisticko-mystických odrůd, pochyb
ných směrů. Přitom tvrdošíjně odmítal se podřídit stranické kázni. Tento
mladý člověk a člen strany, jak se při stranickém řízení znovu potvrdilo,
ztratil spojení se stranou, přestal být schopen hájit politiku trany a bojovat
za ní. Přesto se však houževnatě dovolával práva být členem strany. Ned
věd chtěl zůstat členem strany, avšak chtěl, aby mu byla ponechána na
prostá “svoboda” jednat a rozhodovat po svém, proti politické linii strany.”4

LITERÁRNÍ TEORIE A KRITIKA PO STÁRU
Zatím co v oblasti poezie, prózy a dramatu hberalisačni rozběh nebyl za
staven - naproti tomu v literární teorii, historii a kritice je stále jen mar
xistické hledisko dovoleno. Charakteristickým dokladem toho je nový ob
sáhlý sborník “Z dějin české literární kritiky”5, který uspořádal dogmatik
František Burianek.8
Charakteristické pro tuto publikaci je, že ji nevydalo - jak by se dalo
očekávat-svazové nakladatelství Čs. spisovatel, nýbrž vysloveně propagan
distické Nakladatelství politické literatury, prof. Burianek si také zajistil
distribuci této publikace tím, že si na ministerstvu vymohl její schválení ja
ko vysokoškolské příručky. Svazové orgány její vydání většinou ignorovaly
- stranické orgány byly ve svých kritikách opatrné.
Poslední český literárně kritický sborník vyšel před čtvrt stoletím - byla
to publikace vynikající vědecké úrovně7. Redigoval jej známý literární hi
storik Albert Pražák a básník František Halas. Již při letmém vědeckém
srovnání těchto dvou publikací, vynikne, jak negativně se odráží důsled
né prosazování vedoucí úlohy strany v literatuře. Nucené šroubovaná lite
rárně kritická hlediska ukazují teoretickou sterilitu české marxistické kri
tiky. Jeden z autorského kolektivu - dnes již mrtvý dr. Jan Petrmichl, zdů
raznil před časem v TVORBĚ, že není možno rozdělovat kritiku na socio
logickou, estetickou, lingvistickou a nevíme ještě jakou - rozeznáváme kri
tiku marxistickou, nemarxistickou a protimarxistickou.8 Toto aprioristické
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taxirování se vine celou knihou a ve všech příspěvcích autorů. Autorský
kolektiv tvoří z velké části členové katedry české literatury na pražské
filosofické fakultě, komunistická pedagogická hlediska zde převládají a vě
decká analýza je zcela podřízena výkladu monografickému.
Sborník vykazuje velkou řadu mezer - prostě, když nějaká osobnost je
pro marxisty pražské literárně vědné katedry problematická, tak se přejde
mlčením (např. Václav Černý, Jindřich Vodák,, F. V. Krejčí, Miroslav Rutte
a především Ame Novák). Stěžejní nemarxistické osobnosti, které prostě
z kritického života nelze vyškrtnout (T. G. Masaryk, Jan Herben, Vilém
Mrštík a další) byly shrnuty do kapitoly “Realistická kritika”, o které
autorka (Janáčková) zdůraznila, že “byli vedeni touhou koneckonců pro
spět buržoásní společnosti.”

SLOVENSKÁ INICIATIVA VE SVAZOVÝCH OTÁZKÁCH

Teoretický a politický orgán UV KSČ “Nová mysl” uveřejnil rozhovor
redaktora listu Pavla Kamínka s členem výboru Svazu slovenských spisova
telů a vedoucím komunistické stranické skupiny výboru - romanopiscem
Ladislavem Ťažkým.s Rozhovor se nazývá “Čím žijí umělecké svazy” a
Ťažký přiznává, že po dvaceti letech existence uměleckých svazů se uká
zala řada nedostatků, řada přežitých a nevyhovujících principů. INa všech
stranách se podle Ťažkého, projevuje nespokojenost s organisační struktu
rou svazů a žádají se všeobecně nové organisační formy.
Jako nejožehavější problém vidí Ťažký skutečnost nerovnoměrného vzta
hu slovenského svazu spisovatelů (jako národnostního) a československého
svazu (jako společného). “Každodenní praxe dokazuje, že je cosi zastaralého
a nelogického v této organizaci, pokud existuje Svaz slovenských spisovatelů
a neexistuje svaz českých spisovatelů, ale místo něho Svaz českosloven
ských spisovatelů. Je nutno se zamyslit, či má nějaký praktický význam,
aby slovenští členové orgánu Svazu cs. spisovatelů jen marnili čas cestová
ním do Prahy, kde mají zaujímat stanovisko ke specifickým problémům
českých spisovatelů. Nežijí mezi nimi, dostatečně neznají jejich problémy,
jejich tvořivé ovzduší, opravdu těžko se mohou podílet na vedení této orga
nizace. Jejich práce v tomto orgáne se musí nevyhnutelně jevit jen jako
formální! To neznamená, že není třeba společného orgánu českých a slo
venských spisovatelů, ale vyžaduje to určitou upravu v praktických organisačních otázkách.”
Tento jistě závažný a plně opodstatněný problém zůstal ovšem nevyřešen.
Domníváme se, že odpověď na Ťažkého námět přinese IV sjezd Svazu čs.
spisovatelů, který se má konat “v druhé půli roku.” Zůstává ovšem otázkou,
zda poslední slovo zde opět nebude mít komunistická strana ,která je
zdrženlivá k slovenským federalistickým ideím.
PO POLSKÉM VZORU - PAŠIJE

V československém divadelnictví se v posledních letech hovořilo stále
více o krizi divadla, především o tragickém úpadku návštěvnosti - touto
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otázkou se dokonce zabýval i poslední sjezd Svazu čs. divadelních umělců.
A pojednou na předních scénách v Praze a v Brně je na týdny dopředu vyvyprodáno; dlouhé fronty stojí na vstupenky - na pašije! Jedná se o mon
táž Jana Kopeckého10 staré barokní lidové hry z podkrkonoší, která nese
původní název: “Komedie o umučení a slavném Vzkříšení Pána a .Spasitele
našeho Ježíše Krista”. Komedii se podle barokního výrazu míní prostě hra.11
Redakce oficiálního orgánu Svazu čs. divadelníků položila Janu Kopeckému
tuto otázku: “V Brně se chodí na pašije teď více než na hokej. Čím vy
světlujete tento zjev - mimořádný v době, kdy divadlo prožívá návštěvnic
kou krizi?” A Jan Kopecký odpovídá:” “Nevidím v tom senzaci ani zvláštní
překvapení. Dalo se to očekávat!” A na jiném místě zdůrazňuje: “Jako ko
munista pokládám za svou povinnost se zabývat kriticky a především se
riózně odkazem, který nám zanechala tisíciletá křesťanská kultura. Děda
Mráz to nevyřeší! A zavírat oči před živým problémem může jen někdo, kdo
marxistickou zásadu věrné a střízlivé analyzy skutečnosti vyznává jen hu
bou!”12 A o pozdější pražské inscenaci napsal divadelní kritik Aleš Fuchs,
že tato hra se stává živou otázkou českého divadelnictví a že “lidé na ní
shání vstupenky se stejnou vášní jako na širokoúhlé filmy”, které nejsou v
ČSSR ještě zcela běžné. Velký zájem veřejnosti a tisku (deníku i odborné
ho) souvisí se zájmem o české barokní umění, které bylo až do loňského
roku tabu a všeobecně označováno za reakční a úpadkové. Dnes se přizná
vá, že barokním uměním dosáhlo české umění poprvé v 18. stol, světovosti.
Významný komunistický divadelní kritik a historik dr. Josef Träger na
okraj uvedení této hry v Brně a Praze řekl v pražském rozhlase14: “První pro
vedení v brněnském Velkém hledišti, málem navazuj ícícím na ovzduší chrá
mových prostor, se stalo výjimečnou událostí v našem divadelním životě.
Ukázalo se, že starý mýthuS, o smrti a Zmrtvýchvstání Boha, obměněný
křesťanstvím ve Vykupitelskou obět Božího Syna, ožívá v divadelním po
dání venkovského lidu jako podobenství jeho snu o spravedlivém řádu a o
jeho požadavku rovnosti všech před Zákonem! Také v Realistickém divadle
v Praze působí obnovené lidové pašije hlavně jadrným básnickým slovem,
při vší prostotě a jednoduchosti, bohaté obratnosti a jazykovou tvořivostí.
Zrodilo se tak představení velké čistoty . . . vyslovující po. svém obrazivost
lidové básnické řeči a ozdobující naivnost bezelstných srdcí, která mysté
rium představ, aby divadelním ztělesněním dodala smyslu každému lidské
mu utrpení a nadlehčila je útěchou nejupřímnějšího' humanismu.”
Mnozí z předních divadelních teoretiků šli dokonce ještě dále. Např, Jan
Císař15 v měsíčníku DIVADLO srovnává české lidové pašije s Pasoliniho
vítězným filmem “Evangelium svátého Matouše”. Rozdíl mezi brněnskou a
pražskou inscenací vidí divadelní kritici především v tom, že hměnská in
scenace v mnohých obrazech ztrácí lidový charakter a stává se náročným
barokním dramatem Calderonovského ražení - pražská incenace zůstává
více na realistické půdě.1“
Na závěr rozboru “prvního českého divadelního bestselleru”, jak nazvaly
tyto české lidové barokní pašije Divadelní a filmové noviny, si klademe otáz
ku, co předcházelo uvedení Komedie o umučení a slavném Vzkříšení Pána
a Spasitele našeho Ježíše Krista? Odpověď je jednoznačná: byl to polský
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vzor. V prvé řadě Demkova zkušenost z uvedení “Života Josefova” podle
Nikolaje Reje z Naglowic, nejprve v městském divadle v Lodži a pak ve
varšavském “Teatru Narodowem” a pak jeho režie “Historie a zmrtvých
vstání Páně”. Obsáhlý rozíbor srovnání těchto polských a českých “biblic—
kých dramat” přinášejí Divadelní a filmové noviny ve studii Aleše Fuchce
“Otázka, která existuje.”
V ostrém kontrastu proti tomu stojí příkré odsouzení Hochhutova NÁ
MĚSTKA, který byl začátkem roku uveden v Praze a Bratislavě. Nejvliv
nější současný pražský divadelní kritik Milan Lukeš napsal v Literárních
novinách zdrcující kritiku dramatického talentu Rolfa Hochhuta.1’ Svůj re
ferát začíná ironickou parabolou, že “hora porodila myš” a zdůrazňuje, že
vinu na neúspěchu Náměstka nenese pražská inscenace. Režisér Luboš Pis
torius i herci v čele s Bohumilem Šmeralem dělali, co bylo v jejich silách.
Citujeme: “Chyba je v podprůměrném talentu autora, který nedokázal pře
ložit publicistické thema do řeči dramatu, dopustiv se prohřešků, které se
neodpouštějí ani v rétorice: MNOHOMLUVNOST je jedním z nich. Chybí
konflikt, nejen na scéně, ale u nás hlavně mezi jevištěm a hledištěm, které
ani nenapadne vstupovat do sporu; konflikt, který byl v militantně katolic
kých zemích strůjcem úspěchu Hochhutova “Zeitstucku”, konflikt s níž
autor počítá a taky na nějž hřeší.”18 Ještě hůře dopadl Hochhut v úvaze
M. M. Dědinského “Komentář ke dvěma inscenacím jednoho traktátu”1’
‘Hochhutův Náměstek je víoe politicko-theologickou disputací než drama
tem, víc traktátem než libretem, které se má na jevišti naplnit masem a
krví: tam, kde chce být obrazem, nebo výsekem ze života, tam ztroskotává!
Nejen na ilustrativnosti, která je vždy apriorní, nejen na neekonomičnosti
výstupů, které jsou zdlouhavé a obsahují více descripce, než je únosné, ne
jen na rozvláčnosti a malé specifické hustotě řeči, ale zejména na torn, že
drama sleduje od počátku do konce někoho (Riccarda Fontánu) méně vý
znamného a méně důležitého (ne v dějinách, ale v dramatu) než je jiná po
stava hry-papež. Tento* strukturální lapsus způsobuje digrese a odbočení,
které mají nevyhnutelně novelisticko čítankový ráz a svou nepoetičností zavleká hru někam na pokraj jeviště. “Kritizovány jsou i Hotehhuitovy verše,
které jsou rytmicky “špatně dělány, mnohomluvné a pracně usilující o vý
raznost a účin.”
Totoho pražského negativního postoje si všiml i německý tisk.20
PROTEST V MOSKVĚ A KONGRES PEN - CLUBU

A na závěr dvě kulturně - politické události, které sice na domácí půdě
proběhly bez povšimnutí - nebo přesněji formulováno - se o nich mlčelo,
ale na Západě vyvolaly značný ohlas.
Úřední ěs. tisková kancelář ČTK oznámila pro zahraničí dne 17. března
1966, že delegace Svazu čs. spisovatelů, která právě dlí v Moskvě, ujednala
se Svazem ěs. spisovatelů dohodu o užší spolupráci a o rozsáhlé výměně
uměleckých děl. - Ústřední orgán Komunistické strany Italie L’Unita21 při
nesl krátce předtím zprávu, že smyslem návštěvy delegace Svazu čs. spiso
vatelů, kterou tvořili kritik Karol Rosenbaum a romanopisci Jan Drda a
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Miroslav Hanuš, byla diskuse o posledním spisovatelském veřejném proce
su (Daniel-Sinjawski). ČTK však ostře dementovala, že by delegace Svazu
čs. spisovatelů o případu Sinjawského a Daniela vůbec v Moskvě jednala.
Svazový orgán Literární noviny ohlašuje pravidelně v rubrice “ZE ŽIVO
TA SČSS” všechny spisovatelské návštěvy do zahraničí - o návštěvě této
delegace nebylo však uveřejněno ani slovo. Teprve dne 9. dubna v rámco
vé zprávě o činnosti Svazu čteme tuto větu: “Předsednictvo vyslechlo zprá
vu o výsledcích jednání svazové delegeace v Moskvě s představiteli Svazu
spisovatelů SSSR.”22 Domníváme se, že L’Unita byla dobře informována a
v rozhovoru s jedním čs. umělcem, který dlel v dubnu na Západě, víme, že
polský protest proti věznění Daniela a Sinjawského v rámic PEN-Clubu,
vzbudil v Praze značný ohlas.
XXX
Na 34. Kongrese Mezinárodního PEN-Clubu mělo československé centrum
representovat delegace složená z Adolfa Hoffmeistra (předseda), dramatiků
Jana Grossmana a Václava Havla, novelistky Hany Bělohradské a básníka
Miroslava Holuba. Dne 11. června oznámil pak sekretariát PEN-Clubu v
Londýně, že pas dostal pouze Adolf Hoffmeister, druhým čs. delegátem
má být pak dr. Miroslav Holub, který již rok však pracuje vědecky v New
Yorku. Adolf Hoffmeister na okraj této skutečnosti diplomaticky v Literár
ních novinách poznamenal: “Naše delegace se z příčin ne zcela jasných poč
tem vyrovnala delegaci Ceylonu a skládala se z prvého podepsaného (Hoff
meistra) a z druhého podepsaného (Holub), přičemž druhý podepsaný ne
obdržev z domova nižádných zpráv kromě přihlášky, přes den stejně sjezdo
vě jednati nemohl, jsa vázán zaměstnáním.23
Z dobře informovaného pramene jsme se dozvěděli, že se v Praze obá
vali, aby v New Yorku nedošlo k dotazům na zakázaný orgán mladé literár
ní generace TVÄR - Václav Havel byl totiž členem redakce a Bělohradská
a Grossmann spolupracovníci. Prakticky jediným členem strany byl z pů
vodní delegace předseda os. centra PEN-Clubu Adolf Hoffmeister, který po
dle informátora dostal “linii o Tváři”. Západní tisk zde viděl určitou obmě
nu se sovětskou delegaci. (Sověti nejsou ovšem členové PEN-Clubu a chtěli
se vyhnout diskusi o Danielu a Sinjawském). V referátu o průběhu Kon
gresu překroutil Hoffmeister řeč A. Millera a zdůraznil, že “Arthur Miller
nepřipustil ani jeden útok proti SSSR.”

ZÁVĚR
Jak jsme viděli proběhl první půlrok 1966 na literární a celé kulturní
frontě bez dramatičtějších výkyvů. Nové literární časopisy (Orientace, Se
šity, Universum) s výjimkou Impulsu21, neprojevily zatím vlastní kurs a
můžeme je zatím charakterizovat jako “bez vlastní tváře.” Očekávané vy
vrcholení na Xm. Sjezdu ČSČ se nedostavilo. Poměrně stručná sjezdová
rezoluce k “naléhavým otázkám dalšího rozvoje socialistické kultury23 ne
přinesla žádné pozoruhodné závěry. Ve srovnání s dřívějšími “kulturními
rezolucemi” byla mírně laděna bez jakékoli adresné ůtočnosti. V rezoluci se
sice jasně projevuje snaha strany řídit všechny umělecké svazy - ovšem
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prostřednictvím členů strany v těchto organizacích. Prognóza dalšího vývoje
zůstává zatím sporná a můžeme se domnívat, že definitivní odpověď přinese
IV Sjezd Svazu čs. spisovatelů, který se má konat v “druhé půli roku.”

I Život strany ě. 1, leden 1966, str. 12-17.
1 Stanovisko ústředního výboru k poslání a stavu kult, časopisů bylo publi
kováno v Rudém právu 3. dubna 1964 a v Nové mysli č. 4/1964.
3 Viz Backgreund “THE LJTERARY SCENE IN CZECHOSLOVAKIA” January 27, 1966 - P. 13-17.
4 Život strany, č. 8, duben 1966, str. 16.
• “Z dějin české literární kritiky”, sborník uspořádal František Burianek,
vydalo Státní nakladatelství politické literatury v Praze autorský kolek
tiv: Fr. Burianek, VI. ForSt, Jar. Janáčková, Emil Lukeš, Jan Petrmichl,
Felix Vodička a Jar. Voráček. Kniha byla schválená ministerstvem škol
ství a kultury jako vysokoškolská příručka. Kniha přišla na knihkupec
ký trh začátkem února.
• František Burianek (nar. 1917) je typickým zjevem komunistického ne
kvalifikovaného universitního profesora. Doktorátu dosáhl po komunistic
kém puči problematickou disertačkou o literární historii Klatovska. V ro
ce 1950 byl stranou dosazen do kulturního odboru Kanceláře presidenta
republiky. U obou kultovních presidentů Gottwalda a Zápotockého byl ve
velké oblibě. V roce 1955 jej strana dosadila na Karlovu universitu, nej
prve jako docenta dějin české literatury a později jako řádného profeso
ra; jako docent zastával již funkci proděkana filosofické fakulty; strana
je také dosadila do tzv. vědecké rady Ústavu pro českou literaturu ČSAV.
Burianek je autorem smutně proslaveného pamfletu padesátých let proti
prof. Arne Novákovi.
’ Sborník se nazýval “O českou literární kritiku”, Praha 1940.
8 Dr. Jan Pétrmichl (nar. 1921 zem. 1964), kulturní redaktor Rudého práva
a pozdější šéfredaktor “České literatury”, orgánu ČSAV. Ve své dogmatic
ké literární kritice byl Petrmichl žákem Ladislava Štolla. Petrmichlova
kniha “Patnáct let české literatury 1945-1960” nepřímo navazuje na “ze
státněnou” Štollovu přednášku “30 let bojů za socialistickou poesii.” Po
dobně jako Štoll byl i Petrmichl charakterizován jako autor “literárních
zatykačů” v éře kultu. Jeho příspěvek ve sborníku “Z dějin české literár
ní kritiky” vyšel již posmrtně.
8 Nová mysl. 3. května 1966, str. 16-17.
18 Dr. Jan Kopecký, (nar. 1919), profesor českého divadelního umění na
filosofické fakultě Karlovy university a téhož oboru na akademii muzic
kých umění v Praze; dříve dramaturg činohry Nár. divadla v Praze.
II Brněnská premiéra byla v lednu 1966 na scéně Mahenovy činohry Stát,
divadla - režii vedl E. Sokolovský.
11 Divadelní a filmové noviny č. 13, 9. února 1966, str. 10.
18 Pražská premiéra byla v květnu 1966 na scéně Realistického divadla Zd.
Nejedlého - režie K. Palouš.
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11 V relaci “Zrcadlo kultury”, vysílané radiem Praha, 14, VI, 1966.
15 Dr. Jan Císař, Csc, šéfredaktor ústředního orgánu Svazu čs. divadelních
umělců DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH NOVIN, dříve dramaturg Stát
ního zájezdového divadla.
’* Viz např. článek “Lidová inspirace divadla” ve Svobodném slově, z 1.
července 1966, str. 3: “K. Palouš (Praha) usiluje o komornější, prostší po
jetí hry, Evžen Sokolovský (Brno) rozehrává na pašijovém textu velké
divadlo světa.” (A v celé řadě dalších článků.)
” Dr. Milan Lukeš, šéfredaktor literárně - dramatického měsíčníku DI
VADLO (Vydavatel Svaz čs. divadelních umělců).
18 Literární noviny č. 11, 12. března 1966, str. 4.
38 Divadlo č. 4, duben 1966, str. 41 - 45. V bratislavské činohře (premiéra
v únoru 1966 (inscenoval Hochhutova Náměstka Jozef Budský, v Praze v
Divadle na Vinohradech (premiéra únor 1966) inscenoval Náměstka Lu
boš Pistorius.
30 Např. Bayern-Kurier Nr. 25, 25, 6, 1966.
21 L’Unita, 15. března 1966.
23 Literární noviny č. 15, 9. dubna 1966, str. 2.
33 Literární noviny č. 28. 9. července 1966, str. 1 a 8.
31 Šéfredaktorem IMPULSU je prof. František Burianek.
35 Rudé právo, 8. června 1966.

Redakce s radostí oznamuje, že Dr. Antonín Kratochvil se uvolil psát Pro
měnám o situaci na československé literární frontě dvakrát ročně, aby na
ši čtenáři měli k disposici souvislý přehled příslušných proměn počínaje
lednem 1966.

POHROMA BYTOVÉ VÝSTAVBY V ČSSR
Alois Rozehnal

Dokončení článku z říjnového čísla

5.

Nejvážnéjší národní problém

Bytová otázka je nejzávažnejším národním problémem, neboť se pří
mo dotýká nejen hmotného, ale i duševního blaha národa. Největším
neštěstím však je, že dnešní generace nemá naděje na rozřešení tohoto
problému. Naděje na řešení bytového problému se totiž bud’ rozplývají
v celkovém rozkladu národního hospodářství nebo se tříští o zatvrzelou
stalinsko-dogmatickou politiku vládnoucího režimu.
V roce 1965 nebyly ještě odstraněny válečné škody, které se odhado
valy na 5 až 7 miliard Kčs. Nutné opravy veškerého domovního majet
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ku byly na rok 1965 vyčísleny částkou 2.271 miliónů Kčs, ale nebyly v
této výši provedeny. Náklady na opravy stále rostou, v plánu na rok
1966 se ve srovnání s rokem 1962 počítá se vzrůstem téměř o 90%: Ná
klady na opravy budou více než o 300 mil. Kčs vyšší, než celý výnos
nájemného. Na Slovensku se zanedbávaly opravy bytového fondu ve
správě bytových organizací tak, že vznikl na opravách schodek ve výši
800 mil. Kčs. V Praze zchátral domovní majetek itak, že padající praž
ské římsy se staly pověstné zabíjením chodců, takže bylo třeba zřídit
oplocené “záhumenky” jako na vesnici:
“Celkem 5.000 hektarů pražských chodníků je v současné době obe
hnáno drátěnými ploty, a to jen díky tomu, že se v posledních desetile
tích údržba 44.000 domů zanedbávala na tolik, až vznikl stavební dluh
za 600 mil. Kčs.1
Na konci roku 1965 bylo v Praze vydáno 5.000 havarijních výměrů,
neboť stavtby byly životu nebezpečné. Za celou dobu čtvrté pětiletky
(1966-1970) se však má opravit pouze 5.650 domů nákladem odhad
nutým na 3. 846 mil. Kčs. Ale i tento omezený plán je nereálný, jak je
vidno ze skutečnosti, že za poslední tři roky se v Praze opravilo jenom
660 domů. Samovolné zřícení zchátralých domů už ani v Praze ani na
venkově nikoho nevzruší, jen kdýž lidé stačí včas utéci. Ale to se vždyc
ky nepodaří; na Pankráci 1965 před vánocemi našli tři nájemníci ve
svém domě pohřebiště.
Soustřeďování života ve městech v důsledku industrializace má jistě
neblahý vliv na řešení bytové otázky, ale celostátní ukazatelé průměrné
úrovně bydlení ještě nepodávají přesný obraz závažnosti bytového pro
blému a zkreslují jej ve prospěch měst. O venkově se mylně předpoklá
dalo, že bytová situace je tam příznivější v důsledku “vylidňování ves
nice” a “útěku do měst” za lepším zaměstnáním, ale podrobné rozbory
připravené na podzim 1965 přichystaly velké překvapení:
“Bytový problém se ukázal ve světle územních rozborů ještě složitěj
ší, než se původně předpokládalo. Skutečná podstata bytového problému
v konkrétních krajích, okresech a obcích se velmi podstatně liší jak od
teoretického modelu (celostátních ukazatelů), tak navzájem. Hluboké
oblastní rozdíly jsou přitom celostátně velmi důležité. Existující byty
nelze totiž přesunovat a ani lidi nejsou šachové figurky, s nimiž by
bylo možno ‘šibovat’ z oblasti do oblasti. Úhrnná potřéba nových bytů,
představující skutečné řešení bytového problému v ČSSR, je v tomto
světle bohužel značně vyšší, než jak jsme dosud z pouhých globálních
(celostátních) průměrných parametrů předpokládali. Rozbor dále umož
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nil zpestřit váhu stáří a dalších činitelů na velikost tzv. odpadu bytové
ho fondu, konkrétně číselně prokázal velmi vážné zaostávání venkova
* .
592
za městy.
Bytový problém není dále izolovaným jevem, který by bylo lze řešit
bez souvislostí daných možnostmi celého národního hospodářství. K je
ho řešení je třeba nejen peněz, ale hlavně možnosti opatřit si hmotné
prostředky k výstavbě nebo opravě bytového fondu. A to je v první řadě
otázka stavebního materiálu a zejména cihel, jichž na podzim 1965
chybělo přes 230 miliónů a nebylo naděje na jejich opatření v dohlédné budoucnosti:
“Je chyba v plánu? Kdyby někdo stanovil dvojnásobný či trojnásob
ný plán cihelnám, počínal by si přesně tak, jako by chtěl do půllitru
nalít litr vody. Kapacita cihelen je totiž zcela nedostatečná. V letech
1959-1963 bylo uzavřeno asi 205 cihelen jako nepotřebných. Vyráběly
zhruba půl miliardy cihel. V letech 1964-1965 se mělo zavřít dalších 33
výroben. Vycházelo se tehdy z názoru, že např. rychle stavět byty lze
jen z panelů, hlavně z železobetonu, a zapomnělo se na jeho špatné izo
lační schopnosti. Na uzavření více než 200 cihelen a krizi cihlářství te
dy měla vinu koncepční nevyj asněnost, nedocenění cihlářského oboru a
přeceňování výstavby z betonových panelů.”3
Vážnější však než nedostatek cihel je nedostatek lidí, kteří by se měli
starat o údržbu domovního majetku. Řemeslníci buď zmizeli ve zná
rodněném průmyslu nebo vymřeli, aniž by zanechali nástupců. Ještě na
sklonku roku 1946 bylo v Čechách, na Moravě a ve Slezku napočteno
177.119 řemeslných živností s 564.280 činnými osobami; na Slovenku
bylo přes 40.000 řemeslných živností s více než 100.000 osobami. Ale
dnes už není vůbec řemeslných živností a řemeslníci jsou jenom histo
rickou reminiscencí.
Soukromé služby řemeslných prací mohou vykonávat jen ženy, pen
zisté a invalidé, kteří k tomu dostali povolení od socialistické organi
zace jako zaměstnavatele a od národního výboru. Na podzim 1965 jich
bylo v celé republice 3.197, ale jen jeden stavební podnik (Pražská
stavební obnova) měl přes 600.000 nevyřízených žádostí o služby. By
tový fond se však stále zhoršuje a na jeho udržování v nejbližších de
seti letech se počítá s částkou nejméně 6 mld Kčs.
Chyba bytové výstavby není však jenom v plánu, nýbrž i v myšlení
lidí, které trpí rozporem mezi subjektivní politickou praxí a objektivní
hospodářskou zákonností. Nelze totiž beztrestně kombinovat protichůd
né prvky různých hospodářských soustav (kapitalismus-komunismus),
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lečenského zřízení. Tak nelze sloučit kapitalistický národohospodářský
zákon hodnoty s komunistickým měřítkem potřeby podle politického
hodnocení. Byty lze přidělovat buď podle objektivní zásluhy (kolik si
kdo vydělá) nebo podle subjektivní potřeby (bez ohledu na výdělek),
ale nelze tyto pořádací prvky slučovat bezvýhradně. Ale ani přidělování
bytů podle potřeby nelze provést bez ohledu na skutečný bytový fond,
který je výsledkem šetření celých generací.
Stát chce rozdělovat byty podle potřeby, ale nemá dost peněz na stát
ní výstavby a proto šetří na úkor bytové kultury. V nově postavených
sídlištích převládají panelové stavby, ale právě pro tyto “paneláky” a
jejich úzkoprsý Utilitarismus jsou nová sídliště smutná a strohá. Vý
znamným znakem socialistické výstavby je její hromadnost, urážející
estetický cit. Nevzhledné krabice domů jsou navlas stejné, místo bytů
se stavějí internáty nebo noclehárny se stále se zmenšujícími obytnými
plochami.
Nedostatek peněz nutí stát k tomu, že přesouvá bytovou výstavbu na
jednotlivce nebo na družstva a podporuje ji poskytováním půjček. V
roce 1965 byío poskytnuto 462 mil. Kčs. na individuální a družstevní
bytovou výstavbu. Stát předstírá, že tyto druhy bytové výstavby podpo
ruje, ale ve skutečnosti je škrtí:
V družstevní bytové výstavbě se čekací lhůta prodlužuje. Představen
stvo družstva sice sestavuje pořadníky uchazečů pro nastěhování, ale
případy násilím obsazených družstevních bytů se množí. Účel této vý
stavby se zcela ztrácí, neboť naděje na nastěhování do družstevního
bytu se tenčí, jak se mění družstva:
“Z družstev, která původně vznikla proto, aby se odlehčilo přetížené
výstavbě státní a podnikové, proto, že lidé chtějí rychle bydlet, se postu
pem času stal úřad, nepružný kolos s rozsáhlou agendou. A tak vzniká
paradox - bydlení v družstevních bytech je dražší než ve státních.”1
Nej těžší ránu bytovému družstevnictví zasadila změna stanov, které
umožňují přidělování družstevních bytů podle potřeby:
“Nové stanovy totiž předepisují, aby bylo přihlíženo k naléhavosti
bytové potřeby, k zájmům podniku, k zájmům státní bytové politiky atd.
Obecná praxe je potom taková, že družstvo oznámí počet stavěných by
tů zúčastněným podnikům a bytová komise ROH podle svého uvážení
přiděluje byty. A zde přestává existovat pořadí podle přihlášky a byty
se rozdělují podle potřeby.”1
V individuální výstavbě jsou naděje občana na nastěhování do vlast
ního bytu ještě horší. Občan nemůže stavět, kde by chtěl, ani na vlast
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ním pozemku. Prakticky tato výstavba přichází v úvahu jenom na ven
kově, ale tam je v programu výstavba “socialistické vesnice”, která se
soustřeďuje do spádových obcí podle seznamu vybraných sídlišť.
Vyšší národní výbory místy striktně zakázaly soukromou výstavbu
v menších vesnicích a naléhají na občany, aby stavěli ve vybraných
střediskových nebo vybraných obcích. Omezují výstavbu občanům, kte
ří na venkově bydlí, ale nepracují tam.
Lidé by stavěli, investovali finanční prostředky, ale těžkopádnost při
povolování výstavby je v tom brzdí, nutí je stavět do střediskových obcí,
kde je to pro některé z nich z různých důvodů nevhodné.
Občan nemůže stavět, ani jak by chtěl, a je postaven před volbu:
buď rodinný domek podle šablonovitých plánů, které nevyhovují potře
bám vesnice, nebo vesnický činžák v družstevní výstavbě; v nejlepším
případě společný rodinný dům, k jehož stavbě se musí sdružit několik
stavebníků. Přání a potřeby jednotlivce musí i na vesnici ustoupit před
potřebami společnosti:
“Cílem socialistické výstavby obcí není vyrovnání života na vesnici
na úroveň města. Tato výstavba musí podporovat především rozvoj vý
robních sil, v prvé řadě v zemědělství.”5

6.

Podle zásluh nebo podle potřeb?

Základní otázkou bytové výstavby je: podle zásluh nebo podle po
třeb? Většina hmotných statků se rozděluje podle pracovních zásluh.
V odměňování práce se vyhlásil ostrý boj proti nivelizaci mezd založe
né na “teorii stejných žaludků”. V bytové péči však od počátku platí
opačná tendence, která se ze státní výstavby rozšířila i do družstevní:
“Národní výbory vybírají do pořadníků podle potřeb (sociálně slabé
rodiny). Do pořadníků stabilizačních družstev se vybírá podle potřeb
žadatelů (nízký příjem, vícečlenná rodina) s přihlédnutím k potřebám
podniků (stabilizace pracovníků). Jenom rodinný domek si může občan
postavit podle pracovních zásluh, avšak to jen tehdy, když vedle úspor
má i čas - rozsah dodavatelské výstavby je zanedbatelný. V rozdělování
bytů jasně převažuje hledisko potřeb.”8
Katastrofální vývoj bytové výstavby a nedostatečná péče o údržbu
bytového fondu nemají tedy jenom hospodářské příčiny, nýbrž jsou
především výsledkem vadného pojetí bytové politiky, podle níž “v pře
vážné míře byly plně vybavené byty přidělovány bez vlastního přiči
nění obyvatel”.' A to se odrazilo i ve zlomu povahy velké části národa,
zejména u mládeže, u níž se “projevuje velká a klidná beztarostnost,
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spojená ovšem se spoléháním především na pomoc zvenčí, od státu,
od společnosti, od rodičů.”8
Novomanželům ani jiná cesta nezbývá než oddat se osudu a čekat.
I kdyby překonali překážky složité cesty k povolení stavby rodinného
domku (potvrzení o sociálních poměrech, doklad o pracovních záslu
hách, potvrzení závodního výboru ROH), nemají naděje, že se jim po
daří opatřit stavební materiál (zejména cihly). Ale hlavní překážka ve
starosti o sebe je v nákladnosti stavby: rodinný domek z lacinějších
panelů stojí 150.000 Kčs - a to si neušetří za celý život.
Nálsedky této vadné bytové politiky se dotýkají podstaty národa a
jsou v první řadě osudné pro mladé manželství. Novomanželé bydlí v
naprosto nevyhovujících podmínkách - a to: 59,1% u rodičů, 20,6%
každý zvlášť a 4,4% v podnájmu. Ročně uzavírá manželství průměrně
110.000 dvojic, ale více než polovina jich nemá vůbec kde bydlet.9
Bytová tíseň má za následek, že přibývá rozvodů; v roce 1965 se roz
padlo téměř každé třetí manželství a celostátně připadalo na 100 svazků
16 rozvodů. Populační vývoj je od roku 1955 nepříznivý: mladé rodiny
váhají mít druhé dítě a vzniká nepoměr mezi počtem dětí a dospělých
(stárnutí národa).
Bytová kultura upadá tak, že “ve srovnání s nej lepšími domy posta
venými těsně před druhou světovou válkou a v několika málo letech
po ní, jej úroveň takto řešené výstavby rozhodně nižší”.10 Převládají
byty průměrně dvoupokojové o obytné ploše menší než 40 m2 a bytová
stísněnost má nepříznivý vliv na fyzický i duševní stav lidí v nich na
mačkaných (zdraví národa).
Katastrofa bytového hospodářství je důsledkem porušení hospodářské
rovnováhy mezi činží a stavebním nákladem, neboť činže nemůže trva
le klesnout pod výši, kterou umožňuje úrok a úmor stavebního nákla
du. Někdo přece musí podle zákona hodnoty tento rozdíl zaplatit, ať
už je majitelem domu stát, družstvo nebo jednotlivec. Ve volné soutěži
je činže distributivním a regulačním činitelem. V komunistickém zříze
ní je činže proskribována jako renta, která poskytuje bezpracný a bezzáslužný důchod. Proto byla v Československu stanovena tak nízko, že
náklady do bytové výstavby neodpovídají skutečné hodnotě a z hlediska
tíhu jsou mrtvými investicemi.
Změna investic je však dlouhodobou záležitostí, takže cesta k nápravě
je dlouhá a svízelná. Na jejím začátku je snaha přesunout investice ze
státu na jednotlivce zavedením nového institutu osobního vlastnictví
bytů. Předmětem osobního vlastnictví mají být jednotlivé byty v do
mech, které si několik občanů společně postaví svépomocí (individuál45

ní výstavba) nebo které si zakoupí ze státní výstavby. V odměnu za
převzetí starosti o údržbu mají být tyto byty vyloučeny z přídělového
práva národních výborů. Tedy - byt podle zásluhy (za peníze) a ne
podle potřeby (zadarmo). Zkrátka: Bydlet za své - nikoliv za cizí.
Odklon od politiky znárodněného bytového fondu a naopak převádě
ní bytů ze státní výstavby do osobního vlastnictví není však řešením
bytového problému. Pod podniky bytového hospodářství patří více než
jeden milión bytů, jejichž činže je nižší než náklady na jejich údržbu.
Kdo už bydlí, nemá důvodu, proč by si uvazoval břemeno údržby na
krk. A kdo nebydlí, bude se právem ptát: Proč jeden podle zásluhy a
druhý podle potřeby?
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STAV A ÚKOLY ČS. ZAHRANIČNÍ A KRAJANSKÉ
BIBLIOGRAFIE
Dr. Miloslav Rechcigl, ml.

Ti, kdož sledují činnost členů Společnosti pro vědy a umění, ať již
;e to v oboru slavistiky naebo v kterémkoliv jiném oboru vědním, jistě
jsou překvapeni velikým počtem jejich publikací. Liteiární činnost
Čechů a Slováků v cizině je dnes již tak rozsáhlá, že se dá těžko sledo
vat, a je nej vyšší čas, aby se započalo s její soustavným sepsáním. Li
terární dokumentace patří nepochybně do sféry činnosti SVU a podle
stanov je dokonce jedním z jejích hlavních úkolů.
Účelem tohoto článku je stručně shrnout, co bylo dosuld na poli čs.
zahraniční a krajanské bibliografie a s ní související biografie vyko
náno, poukázat na některé nedostatky a naznačit možnosti budoucího
výzkumu. Do bibliografie pojímáme jednak práce Čechů a Slováků v
zahraničí na jakékoliv téma a v jakémkoliv jazyce a potom práce o
Československu publikované v zahraničí kýmkoliv v jakékoliv řeči. Z
cizojazyčných publikací o Československu musíme bohužel vyloučit pro
nedostatek informací publikace zemí komunistického bloku.
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BIBLIOGRAFIE CIZOJAZYČNÝCH PUBLIKACÍ O
ČESKOSLOVENSKU

Bibliografické práce věnované čs. tematice jsou vesměs výběrové
bibliografie cizojazyčných publikací o Československu. První větší prací
tohoto druhu byla kniha Bohemian (Czech) Bibliography. A Finding
List of Writings in English Relating to Bohemia and the Cechs (Chicago
New York, 1918), jejíž autory byli Thomas a Anna Vostrovský Čapek.
Ve stejném roce Robert J. Kerner publikoval nákladem Harvardovy uni
versity Slavic Europe. A Selected Bibliography in the Western European
Languages (Cambridge, 1918), jejíž obšírná část byla věnována cizo
jazyčným publikacím, pojednávajícím O' Československu. Hned nato
vyšla nákladem Cizineckého úřadu francouzská monografie Eugěna
Besteauxe, navz. Bibliographie tchèque, contenant un certain nombre
Æouvrages sur la Tchécoslovaquie, an langues diverses (à Texclusion
des langues slaves), . . . (Prague, 1920). Soupis cizojazyčných prací
z období první Československé republiky byl vydán pražským nakla
datelstvím Orbis pod názvem Publikace o Československu v cizích ja
zycích. Publications on Czechoslovakia in Forein Languages . . . (Pra
ha, 1928). V tomto období se také objevila v Americe malá brožura
věnována slovenským publikacím, nazvaná Short Slovakian Biblio
graphy (Pittsburgh, 1935), jejímž autorem byl Jozef Kotcka. Dále nut
no vzpomenout též nepublikované disertační práce J. M. Miišanyho na
Marqette University, nazvané An American Historical Bibliography of
Periodical Articles on Czechoslovakia (Milwaukee, 1938). Během dru
hé světové války Janko Šuhaj publikoval Books on Czechoslovakia.
Selected List of English Books on Czechoslovakia (London, 1944).
Ze současné doby je nutno upozornit především na dvě knihovnické
disertační práce, uložené na Catholic University of America ve Wash
ingtonu, D.C., a sice Oldřicha Černého, Czechoslovakia. A Selected
Bibliography with a Brief Historical Survey (Washington, 1959) a
Ireny Lettrichové, Slovakia. A Selected List of References with a Brief
Historical Survey (Washington, 1961).

Autor těchto řádků připravil výběrový seznam vědeckých a umělec
kých publikací o Československu pod názvem Czechoslovakia and its
Arts and Sciences: A Selective Bibliography in the Western European
Languages, který vyšel jako součást sborníku SVU, The Czechoslovak
Contribution to World Culture (The Hague- Paris-London, 1964).
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Časopis Svědectví (1964, svazek č. 6 ff.) začal uveřejňovat výběro
vou bibliografii současných cizojazyčných knih a článků o ČSSR.1
Nedávno publikovaná americká monografie Bibliography of Social
Science Periodicals and Monograph Series: Czechoslovakia 1948-1963
(Washington, 1965) se týká výlučně publikací, vydaných v dnešním
Československu. A konečně z připravovaných prací je nutno upozornit
na povšechnou výběrovou bibliografii publikací o Československu, na
níž pracuje Dr. Rudolf Šturm.3
Na Slovensku vyšlo v posledních letech několik obsáhlých knih z pera
Jozefa Kuzmíka o cizojazyčných knihách týkajících se Slovenska, jme
novitě: Bibliografía knih v západných rečiach týkajúcich se slovenských
věcí vydaných od XVI. stor. do r. 1955 (Martin, 1959), Bibliografie
publikacií v europských rečiach týkajúcich sa slovenských věci. Do
plňky do r. 1955, pokračovanie za r. 1956-1959 a súpis máp (Martin,
1960) a Bibliografía knih vo východných rečiach týkajácich sa sloven
ských věcí, vydaných do r. 1955 (Martin, 1960). Tyto publikace si za
sluhují velké pozornosti, neboť takřka kryjí veškerou cizojazyčnou
knižní produkci o Slovensku.
Národní knihovna v Praze začala vydávat v r. 1957 jako zvláštní
sešit Bibliografického katalogu ČSR-České knihy, roční seznamy nazv.
Zahraniční bohemika v roce 1956 ff. Příloha byla r. 1963 přejmenová
na Zahraniční bohemika a slovenika v roce 1962 ff. Podle udání ty
to seznamy mají obsahovat kromě děl československých autorů přelo
žených do cizích jazyků, též díla cizích autorů s československou tema
tikou. Seznamy překladů se zdají dost úplné, ovšem těch cizojazyčných
prací o Československu, obzvláště ze západu, je velmi málo.
Ze všech zemí největší pozornost po stránce bibliografické a doku
mentační věnuje Československu Západní Německo. Pro nedostatek
místa se, bohužel, nemůžeme o tomto zajímavém bodu3 rozepisovat.
Uveďme však alespoň ty nej důležitěj ší práce, které nedávno vyšlyj
Heinrich Jilek společně s Herbertem Risterem a Hellmuthem Weissem
publikovali všeobecnou výběrovou bibliografii publikací o východní
Evropě, Bücherkunde Ostdeutschland und des Deutschtums in Ostmittel
europa (Köln, 1963), v níž podstatná část je věnována knihám s československo-německou tematikou. O nedávných publikacích, týkajících se
českého území, pojednávají bibliografie maťburgského ústavu J. G.
Herdera, Sudetendeutsche Bibliographie 1949-1953 (Marburg/Lahn,
1959) od Josefa Hammerleho a Sudetendeutsche Bibliographie 1954
1957 (Marburg/Lahn, 1965) od Heinricha Jílka. O slovenském území
zase pojednávají Südosteuropa-Bibliographie. I. 1945-1950, II. 1951
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1955, III. 1956-1960 (Můnchen, Sůdosteuropa Institut, 1956-1964).
Jak již bylo poznamenáno na začátku, tyto bibliografické práce jsou
vesměs jen biliografiemi výběrovými.
BIBLIOGRAFIE PUBLIKACÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ V ZAHRANIČÍ

Bibliografických prací věnovaných publikacím Čechů a Slováků v
cizině je v porovnání s výběrovými bibliografiemi cizojazyčných publi
kací o Československu jen poskrovnu. To je celkem “pole neorané”,
které si zasluhuje naší největší pozornosti.4
Nejvíce máme zpráv o periodických publikacích. Je zajímavé, že me
zi prvními lidmi, kteří věnovali tomuto předmětu pozornost, byl Tomáš
Čapek, o němž již byla zmínka. Jeho kniha Padesát let českého tisku
v Americe (New York, 1911) obsahuje bohaté informace o čs. novinách,
časopisech, kalendářích a jiných literárních pracích našich krajanů.
Časopisecký vývoj pozdější doby, a ito nejen v Americe, ale i v jiných
zemích, kryje bibliograficky soupis Zahraniční krajanské noviny, časo
pisy a kalendáře do roku 1938, který vyšel z pera Františka Štědronského jako zvláštní sešit Bibliografického katalogu ČSR-České knihy
(Praha, 1958). Současný stav časopisecké činnosti je popsán v člán
cích VI. Pekelského (Sborník Bohemia, No. 2, 1957, pp. 28-36; ibid.,
No. 3, 1958. pp. 37-40) a v publikacích Vojtěcha N. Dubna (Czech
and Slovák Periodical Press Outside Czechoslovakia. Its History and
Status as oj January 1962, Washington, 1962; Czech and Slovák
Periodicals Outside Czechoslovakia as oj September 1964, New York,
1964).° 0 slovenských časopiseckých publikacích pojednává kniha Kon
stantina Culena, Slováci v Amerike. Črty z kultúrných dějin (Tutč. sv.
Martin, 1938) a jeho bibliogarfická studie “Rukováť k dějinám slovenskej literatury v zahraničí”, která vycházela na pokračování v časo
pise Jednota (11. července 1962 ff). Vývoj slovenského tisku je též
popsán v knihovnické disertační práci, uložené na Catholic University
of America (G. L. Yashur, A Preliminary History of the Slovák Press
in America, Washington, D.C., 1950). Ačkoliv jmenované bibliografie
nejsou zcela úplné, přesto podávají slušný přehled o novinářské čin
nosti našich krai anů.
Horší je to s tvorbou literární a vědeckou. Čs. krásná zahraniční li
teratura, pokud je mi známo, nebyla dosud soustavně bibliograficky
zpracována. Jediným snad zdrojem ze současné doby, který tu máme,
jsou dva katalogy knižních výstav, uspořádaných u příležitosti prvního
a druhého Sjezdu SVU (Catalogue of Books at the CSASA Exhibition
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. . .. Washington, 1962; Catalogue of Books on Display . . New York,
1964). Za posledních let vyšlo na západě na stovky knih, o nichž
nemáme takřka žádných záznamů. Malá nakladatelství, která vydávala
české a slovenské knihy už často neexistují a je opravdu výjimka,
když některou z těchto knížek najdeme ve washingtonské kongresní
knihovně anebo v některém ze slovanských oddělení amerických uni
versit. Největší obtíž je s publikacemi, které vyšly jako soukromý tisk a těch bude u krásné literatury asi většina.
Důležitým zdrojem informací čs. literární tvorby v cizině, obzvláště
ze starší doby, jsou - kromě několika málo existujících nakladatelských
katalogů - katalogy knihoven, archivů a speciálních sbírek. Namnoze
však archivní památky nejsou dosud zpracovány a bylo by třeba vě
novat této otázce větší pozornost. Z důležitých archivů zmiňme se ale
spoň o archivech a sbírkách moravských bratří v Bethlehemu, Pa., ve
Wisconsinu a v Severní Karolíně, o slovenské sibírce na Harvadově
universitě a v Clevelandu, Ohio, o sbírce vzácných tisků z období čs.
renesance a sbírce Thomase Čapka v kongresní knihovně ve Washingto
nu, o Masarykově sbírce v chicagské veřejné knihovně. V Evropě exi
stují bohaté archivy bohemik a slovenik, na př. ve Švédsku, Rakousku,
Německu, Itálii a Anglii. A ze současné doby nutno upozornit předev
ším na sudetoněmeckv archiv v Mnichově a na Archiv Bohemia v Ko
líně nad Rýnem. Nakonec musíme připomenout nedávno založenou kni
hovnu a archiv Společnosti pro1 vědy a umění v Novém Yorku, které
postupem doby se nepochybně stanou jedním z nej důležitějších zdrojů
informací o čs. literární tvorbě v zahraničí.
Práce našich vědců v zahraničí, s výjimkou snad těch, kteří se za
bývají čs. tematikou a o nichž by byla zmínka v některé z cizojazyčných
bibliografií o Československu, nebyla též dosud zpracována. Českoslo
venský zahraniční ústav v exilu začal uveřejňovat v r. 1954 v časopise
Tribuna, “Bibliografii vědeckých prací československých exulantů a
cizinců československého původu ... po únoru 1948”, avšak za necelé
4 roky tuto záslužnou práci přerušil. Na štěstí americké jakož i mezi
národní vědecké časopisecké indexy a referátové časopisy zahrnují vět
šinu dnešní vědecké produkce, takže při znalosti jména autora, by ne
bylo celkem obtížné připravit soupis prací čs. vědců v zahraničí.
BIBLIOGRAFIE PRACÍ 0 ČEŠÍCH A SLOVÁCÍCH V CIZINĚ

Soustavná bibliografie na toto téma dosud neexistuje. Bohatý mate
riál o čs. krajanech v Americe ze starší doby najdeme v bibliografiích

50

J. S. Rolička, Američan Slavs. A Bibliograiphy (New York, 1944) a The
Immigrant in Fiction and Biography (New York, 1944). Naším kra
janům v cizině, a to nejen v Americe, ale i v jiných zemích je věno
vána část již dříve zmíněné výběrové bibliografie Czechoslovakia and
its Arts and Sciences . . ., od autora tohoto článku. Nej novější prací v
této kategorii je připravovaná bibliografie Esther Jeřábek, která bude
pojednávat o Češích a Slovácích v Americe.’ Bylo by ovšem třeba po
dobným způsobem zpracovat materiál o čs. emigrantech v západní
Evropě, Austrálii, Israeli, Africe a iinde.

BIOBIBLIOGRAFIE

K 'bibliografii nepochybně patří i biografické slovníky. Životopisný
materiál o Češích a Slovácích v cizině dosud potřebuje důkladného
zpracování. Nejlepší pomůckou o současné době bude nepochybně při
pravovaná publikace SVU, Who’s Who among Czechs and Slovaks
Abroad.' Z existující již literatury zasluhuje zmínku kniha D. D. Dro
by, Czech and Slovak Leaders in Metropolitan Chicago (Chicago, 1934)
a útlý svazek Thomase Čapka, American Czechs in Public Office (Oma
ha, 1940). Ze současné doby připomeňme práci F. C. Štěrby, Češi a
Slováci v Latinské Americe. Přehled jejich kulturního přínosu (Wash
ington, Společnost pro vědy a umění, 1962). Bohatým zdrojem základ
ních informací o čs. inteligenci v zahraničí je ovšem i adresář S(VU,
Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America, Inc., Directory
(New York, 1966). Z připravovaných prací zmínky si zaslouží biogra
fický slovník čs. hudebníků a skladatelů v cizině, na němž pracuje
Joza Karas. Bylo by dobře, kdyby podobným způsobem byl připraven
slovník výtvarných umělců. Autor těchto řádků se zabývá již delší dobu
myšlenkou soupisu čs. vědců v zahraničí a dr. Jaroslav Němec shro
mažďuje zprávy o čs. lékařích v Americe.
Téměř nevyčerpatelným zdrojem informací o prominentních osobách
čs. původu v zahraničí jsou nespočetné mezinárodní, americké a i jiné
životopisné slovníky, jako jsou ku př. Biography Index, International
Personalbibliographie, Current Biography, International Who’s Who,
Who’s Who in America, Directory of American Scholars, American
Men of Science, Who’s Who in American Art, World Who’s Who in
Commerce and Industry, Directory of American Biography atd. Slov
níky tohoto druhu by měly být postupně zpracovány.

51

ZÁVĚR
SVU by si měla vzít za úkol sestavit úplný seznam cizojazyčných pu
blikací o československých otázkách, bez ohledu na to, kde byly publiko
vány8,9. Kromě knižních publikací v takové bibliografii by měly být
uvedeny veškeré disertační práce s čs. tematikou, jakož i překlady10 čs.
knih do cizích jazyků. Po dokončení projektu mohlo by se pak přikro
čit k soupisu důležitějších časopiseckých článků a studií.
Je již též nejvyšší čas, aby se počalo se soustavnou dokumentací li
terárních (zde mám na mysli krásnou literaturu)11 a vědeckých prací
československých exulantů a vůbec osob čs. původu (bez ohledu na ná
rodnost) . Zde leží jeden z hlavních úkolů Společnosti pro vědy a umění.
Končím svůj článek s výzvou ke členům Společnosti (a i nečlenům),
aby přispěli návrhy, názory, prací atd. na těchto úkolech. Vyzývám
dále naše spisovatele, básníky, jakož i všecky naše vědecké, umělecké
a jiné kulturní pracovníky, aby pravidelně posílali po kopii svých prací
na adresu kanceláře naší Společnosti a tak přispěli k vybudování doku
mentačního střediska naši emigrace a exilu.

POZNÁMKY

1 Jde převážně o německé a francouzské publikace.
2 Připravavaná monografie bude mít asi 130 stran a má vyjít nákladem U.S.
Library of Cbngress pod náizvem Czechoslovakia: A Bibliographic Guide
(Soukromá korespondence).
3 Viz informativní článek Henricha Jilka v Zeitschrift fiir Ostforschung, 9
(1960), pp. 65-72.
* Výjimkou jsou slovenské publikace. Slovenský ústav v Římě dokončuje
Slovenskou bibliografii, která má vyjít v sérii Slovak Studies VI. Bibliographica. “Bibliografía bude obsahovat’ všetko, čo Slováci - a tu berieme
do úvahy aj Amerikánov slovenského póvodu - (nekol’ko sme k nim mohli
dosjť) vydali v slobodnom svete. Čo sa týká oborov, tu vchádzajú publikácie akélkol’vek oboru (nielen slov, dějiny, ale aj technika, medicína, te
ología, etc.). - V druhej části budú publikácie, čo Ne-Slováci publikovali
o Slovensku (teda výlučné Slovenica)
(Soukromá korespondence).
1 Stručný přehled o čs. exilovém tisku podává též nedávno vyšlý článek
Vladimíra Štědrého v Osteuropa, 16 (1966), pp. 396-403.
4 Podle sdělení Esther Jeřábek, “It was planned as a bibliography relating
to Czechs and Slovaks in America, interpreted broadly to include most
Czech-American and Slovak-American publications and publications about
them in whatever language I find them. It consists now of about 1100 mo
nographs, about 600 magazine articles, 880 serial publications, and 55
manuscripts and microfilm” (Soukromá korespondence).
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' Název je prozatímní. Podle informací dr. Jaroslava lNěmce a dr. Jiřího
Nehněvajsy, připravovaný životopisný slovník bude obsahovat 2000-3000
biografii osob čs. původu.
8 Dílčí úsek již zpracovává Rudolf Šturm. Jeho bibliografie, která nese pro
zatímní název Czechoslovak Bibliography since 1918, má být vyčerpavacím seznamem anglických knih o Československu, resp. o Češích a Slo
vácích, ať byly vydány kdekoli (Soukromá korespondence).
9 Cizojazyčné publikace o Slovensku za posledních 20 let zpracovává Slo
venský ústav v Římě. (Viz poznámku č. 4).
10 Základem seznamu překladů by mohla být Československá kniha v cizi
ně od Mir. Halíka a Hany Teigové (Praha, 1938). Bohužel nepodařilo se
mi zjistit zdali v některé americké knihovně existuje alespoň jeden svazek
tohoto vzácného, i když neúplného a dnes jistě již zastaralého, soupisu
děl čs. literatury, přeložených do cizích jazyků a v cizině vydaných.
11 Dr. Antonín Kratochvíl z Mnichova přislíbil, že tuto bibliografii připraví.

Najradšej by som do Vietnamu nešiel, samozřejmé v tom případe, keby
sa vojna skončila. Ale keďže tá vojna tam je, třeba o nej referovat’. A my
o nej píšeme hanebne málo. Neviem, kde ešte inde na svete sú l’udia tak
málo informovaní o takej strašnej věci ako je táto vietnamská vojna, ako u
nás. Tak málo a tak 1’ahostajne. Nereferuje sa, iba sa cosi registruje, neucelene sa vyberá bez kvalitného komentára, nevysveďuje sa 1’udom, čo je to
za dilema, veď je to základná dilema tohto světa. L’udia si vari ani neuvedomujů, že sme vel’mi blízko tretej světověj vojny. Azda si myslia, že je to
jedna z tých lokálnyeh vojen, na ktoré sme si už zvykli po víťazsttve nad
německým fašizmom - bola Palestina, bol Suez, bolo Kongo, Guatemala,
Kuba, Korea (ktorá bola predsa vážnejšou), pakistansko-indieká vojna. Voj
ny vznikali, zanikali, l’udia si už na to zvykli a myslia si, že aj to je cosi
podobné - vo Vietname je to už druhá vojna, jednu sme už zažili, táto azda
tiež zanikne. Vietnam je však dnes skúškou světových sil, přípravou na tretiu svetovú vojnu. Z Vietnamu je dnes světová strelnica, jednostranná, tak
ako bola v druhej světověj vojna jednostrannou strelnicou, skýškou zbraní
fašistických štátov v Európe Španielsko.

Mňačko v Kultúmom Živote č. 39, 23. septembra 1966
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Rozhovory a polemiky
MNICHOVSKÁ DOHODA:
DŮVODY JEJÍ PRÁVNÍ NEPLANOSTI
Karel Bělský

Začátkem tohoto roku čtyři odborníci mezinárodního práva - prof.
university v Mohuči Dr. Armbruster, prof. Dr. Klen z university v
Münstru, prof. Dr. Münch z university bonnské a Dr. Veiter, Feldkirch
u. Wien, Univ. - Ass. R. A. - “uveřejnili z Vlastní iniciativy” a “z ryze
vědeckých důvodů” své “dobré zdání” o platnosti uzavření mnichovské
dohody (Ein völkerrechtwissenschaftliches Gutachten zur Gültigkeit des
Abschlusses des Münchener Abkommen, A. W. R. - Bulletin, březen
1966, Vídeň).
Z jejich “dobrého zdání” plyne, že mnichovská dohoda byla uzavře
na v naprostém souhlasu s normami práva mezinárodního a její právní
následky proto nezanikly. V jejich posudku mohl nalézti plné odůvod
nění pro svůj nedávno vyslavený názor předseda bavorské křesťanskosooiální unie, Franz-Josef Strauss, když se vyjádřil, že mnichovská do
hoda je “mezinárodně absolutně platným dokumentem”, jenž zůstane
platným, i když byl “willkürlich gebrochen” Hitlerem: její zrušení ne
může proto být nikdy předmětem politických a praktických úvah (Die
Presse, 20. X. 1966, Vídeň).
Na tomto místě je nutno omezit se na stručné a souhrné poukazy k
ustanovením práva mezinárodního a ještě stručnější poukaz k právu
československému, z nichž jasně a nepochybně plyne, že mnichovská
dohoda byla aktem právně neplatným a nicotným (t.j. právně neexis
tujícím), ab initio, t.j. od počátku, od vteřiny, kdy čtyři “státníci” ji
podepsali. Tuto normativní skutečnost jen zdůrazňuje, že tři signatář
ské vlády (anglická, francouzská a italská) později samy za právně
neplatnou ji výslovně prohlásily.
Z diplomatických dokumentů, uveřejněných po druhé světové válce,
jasně a bez nej menších pochyb plyne, že Hitler podepsal mnichovskou
dohodu v úmyslu svého podtoisu v budoucnosti nedbalti. Jeho hrozby
vojenskou mocí vůči Československu, doprovázené konkrétními přípra
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v>ami a opatřeními, už v roce 1937, plně prokazují, jak napsal Harold
MactMillan, že “nechtěl slušného ujednání pro uspokojení německého
obyvatelstva Československa. Chtěl mít záminku k válce” (Winds of
Change, 1914-1939, 1966 str. 498). V období pomnichovském Hitler
soustředil svoji činnost na likvidaci Česko-Slovenska Třetí Říší národa
německého, za absolutního ignorování závazků vyplývajících z mni
chovské dohody pro německou smluvní stranu. Jednalo se, jak před
Mnichovem, tak po něm, o jednu akci v zahraniční politice německé:
změniti, ať jednáním podvodným ať jednáním násilným, status quo
ve střední Evropě ve prospěch národa německého.

Z uvedených skutečností nesporně následuje, že se strany německé,
za niž Hitler mnichovskou dohodu podepsal, při jeho podpisu plně
chyběla podstatná právní náležitost “dobré vůle”: a zásada “dobré
vůle” je integrální částí normy pacta šunt servanda, obsahující záva
zek, že smluvní strana se musí zdržet jakéhokoliv jednání, jehož účelem
je zmařfit účel a předmět smlouvy, o niž se jedná. V daném případě,
smluvní strana, za kterou Hitler podepsal nejen nehodlala splnit závazky
z mnichovské dohody pro ni plynoucí, nýbrž apriorně nehodlala onu
dohodu splnit v její celistvosti. Z dokladů o chování se této smluvní
strany v kritickém období je dále nesporné, že její jednání, pokud bylo
mezinárodněprávně relevantním, musí býti kvalifikováno jako jednání
podvodné. A v právu mezinárodním také - jako v občanském právu kde
kterého státu - podvodné jednání ničí a činí neexistující základnu dů
věry mezi smluvními stranami. Ono jednání zahrnuje jakýkoliv projev
nepiavdivý, záměrné překroucení (misinterpretation) údajů ať se tý
kajících úmyslů smluvní strany, která projev činí nebo údajů faktických,
jichž se dovolává, nebo jiných okolností, jež způsobí, aby druhá smluv
ní strana dala souhlas ku smlouvě, k níž. nebýt těchto projevů, souhlas
by nebyla dala. Tyto náležitosti podvodného jednání jsou také plně
dány v případě mnichovské dohodv.
Další mezinárodněprávní normativní skutečností, která činí mnichov
skou dohodu absolutně neplatnou, je hrozba mocí proti Československu
ze strany jejílio německého signatáře. V této souvislosti je nutno poukázati, že počínaje Paktem Společnosti národů, a později ve vztahu ku
Kelloovu paktu, vyvinul se ve vědě mezinárodního práva názor, že
hrozbou moci vynucené smlouvy nejsou mezinárodně platné. Tento ná
zor byl plně potvrzen další praksí, především statutem a rozsudkem
norimberského tribunálu a Chartou Spojených národů (článek 2, odst.
4). Jak věda, tak pr-akse mezinárodního práva plně uznává, že v přípa
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dě hrozby mocí, je imperativně nutné považovali dotyčnou smlouvu za
absolutně neplatnou a nicotnou v její celistvosti. Není třeba prokazovati,
že československý souhlas k závazkům plynoucím z mnichovské dohody
byl dán pouze ve stavu nouze a sebeochrany, v zájmu zachování české a
slovenské národní existence.
Ze strany čtyř výše jmenovaných odborníků je vrcholem právnické
ho, politického, ale především morálního cynismu tvrdit, že “diploma
tický nátlak” vůči Československu za Mnichova neměl co dělat s Kellogovým paktem anebo s aplikací československo-německé rozhodčí smlou
vy z roku 1925, neboť “řešení sporné otázky bylo možné diplomatic
kou cestou a také touto cestou bylo docíleno”. To čemu čtyři výše jme
novaní odborníci říkají “diplomatická cesta”, ve skutečnosti byly men
tální reservace, podvodné jednání, hrozby násilím, pouze jedna složka
to v úhrnném jednání, jež, pokud šlo o Československo, mělo svůj zá
věr v 15. březnu 1939.
Tyto základní a nejzárVažnější důvody porušení mezinárodního práva
ze strany německé vedou nevývratně k závěru: j de o akt mezinárodněprávně neplatný a nicotný, absolutně a automaticky právně zmatečný,
z něhož vůči poškozené straně, Československu, žádné nároky nevznikly.
Naproti tomu však, vznikl z onoho aktu a jeho faktického provedeni
Československu, dle práva mezinárodního, vůči Německu nárok, aby byl
obnoven status quo ante, a restitutio in integrum, t.j. nárok na obnovu
původního stavu a další nárok na plnou náhradu způsobené škody.
Z posudku čtyř odborníků zdá se vyplývat, a je také uváděno v ji
ných názorech v německé literatuře o mnichovské dohodě, že v případě
považování ji za neplatnou od počátku i pro Německo, sudetští Němci,
kteří se dle zákona schváleného říšským sněmem dne 21. listopadu 1938
stali říšskými státními příslušníky, této příslušnosti by nikdy nebyli
nabyli a museli by být považováni za příslušníky československé, nikdy
■této příslušnosti nepozbyvší. To by znamenalo, že strana zodpovědná
za porušení práva by byla v postavení strany ve stavu exleec: nebo-li
její hrubé porušení mezinárodních právních norem nemělo by pro ni
nejmenších právních následků, t.j. její protiprávní činnost by byla práv
ně zcela irrelevantní. Jestliže z této skutečnosti vzcházejí dnešní západoiněmecké vládě určité potíže povály politické nebo hospodářské, jsou
to následky protiprávní činnosti německé vlády při 'uzavírání mnichov
ské dohody v r. 1938, které se nijak nemohou dotýkat Československa.
Dle these čtyř odborníků žádné právní závazky z obnovy původního
stavu vůči straně poškozené, který v její neprospěch byl změněn hroz56

bami násilí, podvodným jednáním a uzavřením právního aktu za men
tálních reservací nevzejdou pro stranu zodpovědnou za vynucení proti
právní změny. Tvrdit něco podobného hraničí s absurdností.
Za další důvod neplatnosti mnichovské dohody nutno považovali, že
porušila mezinárodní jus cogens, t.j. normu, z níž není povolena výjim
ka ani v případě, že by stťany na výjimce souhlasily. V daném případě
jus cogens byl představován předpisy Paktu Společnosti národů, pře
devším povinností obsaženou ve článku 10 pro její členy, t.j. v daném
případě pro Francii a Velkou Britanii, “dháti a zachovati proti vnější
mu útoku územní celistvost a politickou neodvislost všech členů Spo
lečnosti”. Pakt, a především jeho článek 20, který zavazoval členské
státy nevstoupit mezi sehou do smluv, jež by byly v rozporu s předpisy
Paktu, by měl malou hodnotu kdyby smlouvy tohoto druhu nebyly po
važovány za automaticky a absolutně neplatné a nicotné (sr. Schwarzen
berger: International Law, sv. I, Londýn, 1946. str. 466).
Československo, které se nesúčastnilo mnichovské konference a nebylo
stranou dohody na ní uzavřené (byl mu pouze oznámen výsledek kon
ference) bylo vůči dohodě v právním postavení třetí strany, pro níž
platí zásada: “pacta tertiis nec nocent nec prosunt.” Závazky z takové
smlouvy mohou pro třetí stranu vzejít pouze jejím výslovným souhla
sem obsaženým v napotomní smlouvě mezi třetí stranou a smluvními
stranami. Právním základem závazku třetí strany je ona následná do
hoda nikoliv původní smlouva. Českoslovenku bylo smluvními stranami
mnichovské dohody, Francií a velkou Britanií dáno “ultimatum” (srv.
Macmillan, 1 .c. p. 508) mnichovskou dohodu přijmout a nebo trpět
dalekosáhlé následky, které by vyplynuly z jejího odmítnutí. Tato sku.
tečnost zřejmě též činí mnichovskou dohodu neplatnou a nicotnou ab
initio, a stejně činí neplatnou onu následovnou “dohodu” Českosloven
sku vnucenou.
Jiné důvody její neplatnosti vyplývají z porušení zásady, podle níž
nesplnění podstatného předpisu smlouvy činí ji celou neplatnou. V pří
padě mnichovské dohody jde o nesplnění čl. 6, týkajícího se provedení
plebiscitu v tzv. pátém pásmu, k němuž nedošlo následkem nátlaku
Německa na Spojeneckou komisi, nrovádějící ustanovení dohody, aby
rozhodla pro přímé připojení tohoto pásma k Německu. Do této kate
gorie neplatnosti spadá též nesplnění závazků o garancii českosloven
ských hranic po provedení mnichovské dohody: nro Francii a Velkou
Britanii tento závazek vzešel jejich podpisem dohody, pro Německo a
Itálii okamžikem uspokojení nároků polské a maďarské menšiny ze
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strany Československa. Žádná ze smluvních stran tohoto závazku neVýšeuvedené důvody neplatnosti a nicotnosti mnichovské dohody
plynou z norem mezinárodního práva všeobecného. Jiné specielní důvo
dy tohoto druhu vzcházejí z Paktu Společnosti národů. Jak již výše by
lo uvedeno - v širší souvislosti byly Francií a Velkou Britanií poru
šeny předpisy jeho článků 10 a 20. Dále byl jimi porušen čl. 18, dle
něhož každá smlouva, jejíž stranou je člen Společnosti národů, musí
býti zaregistrována u jejího Sekretariátu. Nesplnění tohoto předpisu,
dle téhož článku mělo za následek, že neregistrovaná smlouva nestane
se platnou. Je nepochybné, že mnichovská dohoda registrována nebyla,
takže i z tohoto důvodu musí být považována za neplatnou a nicotnou,
a též ab initio.
V případě mnichovské dohody lze oprávněně tvrditi, že ona počáteč
ní a absolutní její neplatnost není podmíněna určitým specifickým dů
vodem nebo více takovými důvody, nýbrž jedním a každým ze všech
důvodů, k nimž právo mezinárodní obecně váže neplatnost právních
jednání. Mohlo by se říci, že pro theorii mezinárodního práva mnichov
ská dohoda je klasickým případem smlouvy, jejíž kdejaká podstatná ná
ležitost od okamžiku jejího uzavření byla vadnou a zmatečnou a jejíž
obsah byl z tohoto důvodu plně protiprávní.
V celkovém rámci zahraniční politiky německé v období 1933-45
mnichovská dohoda není než jednou z jejích složek a fází. Tato za
hraniční politika od r. 1938 byla uskutečňována hrozbami násilím, ve
dením útočné války, koncentračními a vyhlazovacími tábory s jejich
krematorii, individuelnímí a hromadnými popravami, Volksgerichtem
a věznicemi, okupačníími režimy, atd. Pro právo mezinárodní toto ob
dobí přispělo k vytvoření nových jeho pojmů a institutů: zločinů útoč
né války, zločinu proti míru a lidskosti, pro něž německý politický sys
tém byl dle prvého mezinárodněprávně trestního zákonníku obžalován
před prvním mezinárodním trestním tribunálem poprvé v dějinách lid
stva zřízeným, který vynesl prvé mezinárodněprávně trestní rozsudky
a nakázal jejich provedení. Výšejmenovaní čtyři odborníci hodnotí
mnichovskou dohodu jako isolovaný, politický a právní akt, zatím co
ona dohoda jedině musí 'býti posuzována jako jeden z bezpočetných
činů v trvalém, vědomém, úmyslném a záměrném německém trestním
'ednání proti právu mezinárodnímu.
Z hlediska státního práva československého důvody neplatnosti mni
chovské dohody jsou ústavní povahy: smlouva, měnící státní hranice
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nebyla předložena Národnímu shromáždění k projednání, nebyla jím
schválena, nebyla ratifikována (pro podrobnosti sr. E. Táborský: The
Czeoh Cause, Londýn, 1944). Čtyři autoři však poukazují na stanovisko
předsedů čs. politických stran vůči mnichovské dohodě, na praksi čs.
volebního soudu v pomnichovském období a na výsledky voleb ze 14.
XII 1938, a argumentují, že pomniohovský právní stav byl plně schválen
čs. zodpovědnými orgány a ve “svobodných volbách” i voliči. Patrně
mají za to, že co se stalo v Mnichově a co následovalo se stalo v politic
kém vaccuu, ve stavu odporujícím všem zásadám mezinárodní sprave
dlnosti a práva.
P.S. Ve vládním prohlášení z 13. prosince 1966 federální kancléř
Kiesinger se vyjádřil, že Mnichovská dohoda byla uzavřena “ha hrozby
síly” a “není více planá.” Avšak neřekl, od kterého data se má po
važovat za neplatnou.

MECHANICKÝ DETERMINISMUS?
Profesor Hlavatý napsal pod tímto názvem esej, který vyniká tím, že je
sporný - texty nesporné ostatně většinou nestojí za tištění. Vím, že autor
jako pravý vědec miluje kritiku i nesouhlas, nevím však, zda mé kritické
poznámky jsou schopny přispět k objasnění problému tak důležitého. Čte
nář nechť mou nedostatečnost omluví skutečností, že není snadné se s pro
fesorem Hlavatým pouštět do debaty.

V devatenáctém století se mluvilo o revoluci strojové, která nahradila prá
ci lidských i zvířecích svalů mechanikou, což kromě velkého výrobního po
kroku způsobilo i nezaměstnanost málo kvalifikovaných dělníků a většinou
skoncovalo s užitečností tažných zvířat. V přítomnosti žijeme v revoluci dru
hé, v níž zejména počítací stroje v nejširším slova smyslu bezvadně prová
dějí všecky možné výpočty, statistiku, účtování, překlady, zařazování dat
atd., vyřazujíce ze zaměstnání tak zvané pracovníky s bílými límečky. Ve
svém eseji profesor Hlavatý, rozumím-li mu dobře, naznačuje možnost pří
chodu revoluce třetí, která učiní konec užitečnosti tvůrců, to je umělců a
vědců v nejvyšším slova smyslu - vždyť i Božskou komedii, minulou i bu
doucí, bude možno vyrobit mechanickým postupem. Pokusím se stručně
vyložit, proč na nezaměstnanost tvůrců v budoucnosti nevěřím.

59

»

První i druhá mechanická revoluce byla umožněna tím, že se tvůrcům
podařilo jakostní práci dělníků i úředníků zkvantitatizovat, to je učinit opa
kovatelnou přeměnou na fyzické jednotky energetické. Třetí revoluce by te
dy předpokládala zkvantitatizování tvůrčí činnosti člověka. Tvoření je však
vždy tvořením něčeho nového, tvoření není opakováním. Tvoření tvoří něco
z ničeho - nesčíslněkrát umělecké i vědecké tvoření se srovnávalo s tvůrčí
činností Samého Boha, který v ní svou všemohoucnost v maličkostech vždy
delegoval člověku.
Dám malý příklad, jen piroto, že prakticky osvětluje, co mám na mysli.
Je vzat z oboru hudby, ač ji patrně profesor Hlavatý ze svého článku vy
lučuje, když definuje tvůrčí činnost jako “tvůrčí činnost jen v takových
humanitních oborech, jichž výrazovým prostředkem je alespoň jedna z
abeced alfabety.” Co však je hudební (například notové) znaménko jiného
než znak hudební alfabety? Jeden ze známých českých Skladatelů mi řekl
o pokuse, v němž “nakrmili” počítací stroj všemi možnými kombinacemi a
variacemi (patrně neužívám těchto matematických pojmů přesně) všech
existujících Beethovenových kvartet. Takto vychovaný stroj pak složil kvar
tet “nový”, a na mou otázku, jaký tento kvartet byl, můj informátor odpo
věděl, že “každý mohl okamžitě poznat, že jde o skladbu Beethovena, avšak
o jeho skladbu podprůměrnou, jež naprosto nic nepřidává k jeho geniálnímu
růstu ani k historii hudby. “Na mou další otázku po vysvětlení, můj infor
mátor řekl asi toto: “Víte, to je tak: jste-li instrumentalista a učil-li jste
se teorii skladby, není vám nenámo, že i Beethoven dělal četné chyby, ge
niální chyby - komputer však chyby dělat neumí.” Už ve své knížce z roku
1932 Tvůrcem snadno a rychle jsem se dotkl důležitosti lidských chyb - či
chcete-li nelogických geniálních skoků - v heuristice. Profesor Hlavatý o
jednom takovém skoku Einsteina sám mluvil ve svém článku “Relativita ve
světle analogií” v druhém čísle prvního ročníku Proměn. Tvůrce vědecký i
umělecký (nemluvím o pouhých uměleckých nebo vědeckých pracovnících)
takovými “chybami” či ¿koky do neznáma se snaží najít náhradu za nedo
konalosti příliš omezeného lidského života a nedokonalosti svého umělecké
ho a vědeckého pokusu. Profesor Hlavatý ve svém eseji stále zdůrazňuje
konečnost počtu elementů, s nimiž si jeho mechanické stroje hrají. Dovedou
však tyto stroje svými chybami a skoky tuto konečnost překonat, aby se
staly tvůrci? Na příkladě Beethovenových kvartet vidíme, že to nedove
dou. Jen tvůrci tvoří z ničeho, to je dovedou nový element, ještě neznámý,
vylovit z hlubin prázdna, jež tvůrčího člověka obklopuje. Beethoven nej
větší kombinace tonů nevzal z tonů, které již jednou slyšel, nýbrž z těch,
které ve své hluchotě slyšet ani nemohl. I velký vědec loví své pravdy z
prázdna bezedného vesmíru, který tvoří ze svých symbolů.
Vyslovil jsem slovo symbol. Profesor Hlavatý ve svém eseji raději mluví
o elementech, protože to jsou symboly už zkvantitatizované. Mluvíme-li
však o tvoření nového, musíme mluvit o symbolech, Leslie A. White ve své
The Science of Culture dokazuje, že jen souhrn symbolů tvoří kulturu, a
Ernst Cassirer ve své The Philosophy of Symbolic Forms tvrdí, že lidská
řeč, že mýty, které podle nedávného eseje Václava Černého jsou podstatou
celé literatury, a že všecky vědecké pojmy, hypotézy i zákony, jsou povahy
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symbolické. Profesor Hlavatý mluví o konečném počtu písmen v abecedě,
o konečném počtu slov, vět, knih atd. Avšak jako číslo bylo nejdříve symbo
lem, než se stalo číslem, i písmeno bylo nejdříve symbolem, než se stalo v
tiskařském stroji opakovatelným, tak i zkvantitatizované elementy, s který
mi si Hlavatého mechanický stroj hraje, byly nejprve symboly, které mohl
stvořit a musel nejdříve tvořivý člověk, aby si s nimi počítací stroj vůbec
mohl začít hrát. Stejně každé tvůrčí dílo, umělecké i vědecké, (nezapomí
nám ani zde, že profesor Hlavatý výslovně omezil své vývody na tvůrčí
činnost humanitní) z ničeho tvoří nové symboly, které zde ještě nebyly.
Stroj je může jen zajímavě kombinovat a různě spojovat - to však není jed
no a totéž. Není tvůrcem. Ani nejslavnější tkalci dějin, bratři Gobelínové z
Flámska, a jejich žáci nemohou se rovnat Rubensovi, i když si dovedou hrát
s jeho motivy mistrně. Dante není slavný proto, že si mistrně dovedl s ho
tovými slovy a větami hrát se starými náboženskými symboly, nýbrž proto,
že nové symboly stvořil - jsou o tom napsány knihy - a že dokonce si stvo
řil svou vlastní řeč, z níž se pak další tvorbou stala spisovná italština. Totéž
platí o všech velkých básnících a spisovatelích, i svou mateřskou řeč v pra
vém slova smyslu nově vymýšlejí. Mechanický stroj nové řeči nevymyslí,
naopak jeho užíváním - a podívejte se na jeho překlady - dosavadní řeč
zchudne a se zploští, nejsouic živena ohněm lidské bolesti, jež nejen z kame
ne, nýbrž i z elementů abecedy, znovu a znovu taví nová a nebývalá písme
na do díla velké lidské komedie.
Ladislav Radimský

Bol som v Prahe so svojou sedemnásťročnou dcérou. Navštívili sme, samo
zřejmé, aj pražské galérie. A tu začali moje trampoty, o ktorých vám chcem
napísať. Kým sme sa dívali na obrazy starých majstrov, kde námetom bola
grécka alebo římska mytológia, tak to vďaka Zamarovskému, Ceramovi,
Schwabovi, Órtwigovi išlo dobré. Ale keď sme sa dostali k obrazom na kto
rých boli výjavy zo Starého alebo Nového zákona, musel som zo svojej památi lovit’ spomienky na bibliu. Možno sa mýlím, ak literárnu hodnotu
biblie přirovnávám k Homérovi, ale som přesvědčený, že tak, ako našli
obrovský ohlas spomínané knihy o antike, tak by našlo ohlas as dielo o biblii. Iste ma za to nebude nik považovat’ za šíriteFa náboženskej propagan
dy, ale myslím si, že európský středověk je vel’mi ťažko vykladať bez zna
losti aspoň základných dát z biblie. Poznanie židovskej a kresťanskej myto
logie by málo patřit’ k všeobecnej inteligencii. Našiel by sa u nás autor?

Mudr. JAROSLAV GEBHART, Štos

Kultúmy Život, č. 37 9. septembra 1966
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DVÉ POVÍDKY
Otakar Machotka:
BIRDWATCHERS

Užívám tohoto anglického výrazu jednak proto, že není přiléhavého
výrazu českého, jednak, že označuje něco, co je typiciké pro anglosaské
země. Birdwatchers pozoruji dalekohledem ptactvo v přírodě. Pozoru
jí je (většinou ve skupinách) v době páření, hnízdění, krmení mladých,
stěhování do vzdálených krajů a kdykoliv jindy. Všechno, co různé dru
hy ptactva dělají a jak se chovají, je pro ně zajímavé a budí jejich nad
šení. Pozorování ptactva je velmi rozšířeným a v USA dobře organisovaným hnutím.
Birdwatching je, řekl bych, zvláštní kulturní kříženec několika mo
derních kulturních hodnot a snad vrozených zájmů člověka. Já sám jsem
v mládí měl silné přírodovědecké zájmy a vlastně je dosud mám. Jako
student pozoroval jsem ptáky a zvířata, sbíral jsem brouky a motýle. A
pamatuji se, že jsem byl vždycky u vytržení nad nově objeveným dru
hem, který jsem ještě před tím neviděl, nebo nad neobyčejně pěkným
exemplářem. To mne skutečně uvádělo do nadšení. Těšilo mne také,
když jsem zjistil totožnoist některého z knih mi již známého druhu. Ale
nepídil jsem se po druzích mně již známých a nebyl jsem nad nimi u
vytržení. Můj zájejm byl tedy jiný, než zájem pozorovatelů ptáků. Ne
byl to však ještě zájem vědecký, byl to zájem mladický.
Nu a jaký je vědecký zájem o přírodu? Vědec především zná vlastně
všechny známé druhy. Snad občas se mu podaří objevit zcela nový druh
a popsat jej a to jej skutečně uvede u vytržení. To je řídká a mimořád
ná zkušenost, která se přihodí jen málo lidem jednou, dvakrát za život.
Jinak se odborník obírá známými druhy klidně, rozumově, odborně.
Má na nich nějaký speciální zájem, ať již jde o vlivy prostředí, dědič
nost, mutace, změny habitatu nebo co jiného. Je to racionalista, tvůrčí
vědecký odborník, který má ke svému předmětu objektivní poměr.
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Ovšem v jádru svůj’ předmět miluje, ale není sentimentální k jednotli
vým exemplářům svého’ vědeckého studia. Tedy se podstatně liší od
■typu lidí, kteří pozorují ptáky tím zvláštním způsobem, jakým je bird
watching.
A je ještě jiný mocný proud zájmu moderního člověka o přírodu. Je
to romantický zájem. Kolem roku 1800 vznikl proti osvícenskému racio
nalismu literární a později všeobecně středostavovský proud citového
prožívání přírodních krás a jevů. Vůně a stín lesa, drsnost a nepřístupnost hor, krása lučního kvítí, to všechno romantismus prožíval s hlu
bokými citovými zážitky. Romantickému člověku ¡nešlo vůbec o hledáni
neznámých druhů, o racionální pochopení přírody, ba ani ne o pozná
ní známých druhů ptáků nebo květin. Ptactvo v lese bylo rozkošnou
okrasou lesa, zpěvavou, poletující, barevnou a hravou, ať již se sklá
dalo hlavně z červenek a hýlů nebo z drozdů a pěnkav. Nešlo vůbec o
rozeznávání a identifikování druhů, šlo jen o celkový kumulativní, pře
vážně estetický dojem. Příroda jako celek byla zdrojem nadšení, jaké
koliv hledání jejích vědeckých zákonitostí a užívání přesných vědeckých
popisů nejen sem nepatřilo, nýbrž bylo přímo protikladem romantického
postoje k přírodě.
A pak ovšem máme ještě jiný, velmi rozšířený poměr k přírodě. Je
to poměr lidí z přírody žijících, sedláků, myslivců, rybářů. Oni se na
přírodu dívají především jako na pramen své obživy. Ale to není vše.
I oni mají o přírodu také nikoliv jen praktický, nikoliv jen prospěcho
vý zájem. I oni ji milují, i když se jí snad neopájejí jako romantikové.
Avšak i sedlák oceňuje zpěv křivana a vlnění žitných polí ve větru. Je
to někdo, kdo má rád své řemeslo a všechno, co k němu náleží. Není
však snílek, nevyhledává hluboké citové zážitky v přírodě a ovšem ne
píše o ní básně.
Nuže ke kterému z těchto kulturních typů patří birdwatchers? Zcela
jasně k žádnému z nich. A nepatří ani k dalšímu typu, o němž jsem
ještě nehovořil a který spatřuji v hospodyni, která si pěstuje květiny
za oknem. Pěstuje je většinou ze semínek, pozoruje jejich vzrůst, má
z něho radost a obdivuje se živým barvám květů, které jsou jakýmsi
cílem jejího pěstitelského zájmu. Sem patří také zahradníci- amatéři.
Mají radost z výsledku své práce, obdivují se krásně vyvinutým exem
plářům a snaží se (navíc od hospodyně) znát všechny druhy květin
pěstovaných v zahradě. Radost těchto lidí je především tvůrčí, radost
z práce vlastní nebo z práce přátel, kterou si s tím někdo dal a zdar této
práce. Zahradníci-amatéři jsou nadšeni zahradními rostlinami (ne však
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polními), mají z nich živou radost, ale nemají skutečného vědeckého
zájmu.
Birdwatchers jsou jednak kombinací některých těchto kulturních
typů, jednak jsou druhem sami pro sebe. Především mají něco z roman
tického hnutí. Opájejí se nepěstovanou, “přirozenou” přírodou. Ale je
nom malou její částí. Zajímají se jen o ptáky. Na rozdíl od pravých ro
mantiků chtějí však znát jednotlivé druhy, chtějí znát jejich vlastnosti,
chování a pod. Tím se podobají vědcům a vlastně čerpají svoje poznání
z vědeckých příruček. Nesnaží se však o hlubší vědecké poznání a roz
hodně ne o dosažení nových vědeckých objevů. Spokojí se tím, co se o
ptácích ví. Na rozdíl od vědců a ve shodě s romantiky každá opakovaná
zkušenost je naplňuje novou nezkalenou radostí. Vidí-li dnes určitý druh
datla klepajícího na strom, nařídí na něj svoje kukátko a mají z něho
právě takovou radost. A vidí-li některý neobyčejný druh, jsou u vytr
žení, přes to, že je dávno přírodovědcům znám a je třeba velmi běžný
v jižnějších zemích. V tom směru jsou trochu jako sběratelé. Čím ie
něco vzácnějšího, tím je z toho větší radost. U přírodovědců vzácnost
nehraje takovou roli.
Birdwatchers rozhodně nepatří k tvořivým druhům zájemců o příro
du, jako jsou zemědělci, zahradníci, lesníci. Přijímají to, co příroda
dává, jak to je, těší se z toho jako romantikové a snaží se to z části
zvládnout rozumem jako vědci. Nezajímají se o přírodu jako o zdroj
pouhých impresí, čímž se liší od romantiků a nesnaží se o rozšíření
přírodovědeckého poznání, čímž se liší od vědců. Kromě těchto dvou
kulturních typů je v nich snad trochu i z dalšího typu, o němž jsem
též ještě nehovořil — čínských mandarínů. Ti prý se vydrželi dívat na
své zlaté rybičky v akvariu takřka bez hnutí po celé hodiny. Věděli, co
od nich mohou očekávat, znali jejich zvyky a záliby a těšili se z toho,
když znovu pozorovali, co už znali (jako to dělají birdwatchers). Ovšem
byli to také pěstitelé a to birdwatchers nejsou.
Jsou tedy naši pozorovatelé ptáků druh sám pro sebe, i když čerpá
z jiných, už existujících kulturních typů. A pak, jako všechny tyto ty
py, birdwatchers čerpají sílu svých zážitků a zájmů také ze zájmu dru
hých lidí. Pozorování ptáků se děje ve skupinách. Lidé upozorňují je
den druhého na to, co vidí a sdělují si svoji radost a zájem. Ten druhý
přijímá nejen věčné sdělení, ale také něco z té radosti a zájmu a sám
přidá něco k radosti druhých. Je-li skupina větší, vytvoří se zcela nor
mální skupinový enthusiasmus, z něhož něco zůstane na trvalo v emocio
nálním vybavení účastníků. Postupem času si skupina vytvoří svoje
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vlastní, zvláštní emoce, které ji -drží pohromadě, -které z jejích členů
dělají apoštoly tohoto hnutí a ovšem především jeho oddané stoupence.
Pozorování ptáků má jistě svoje místo v moderním životě, tolik ochu
zeném poklesem náboženského cítění, chvatem, jednotvárností -továr
ních výrobků a jinými věcmi, Co na tom, že je trochu dětinské! Vypl
ňuje mezeru v emocionálním životě moderního člověka a vyplňuje ji
způsobem neškodným, společensky příjemným a zdravotně j-istě pro
spěšným. Ať žijí birdwatchers!
MYSLIVECKÝ KLOBOUK
Pana Františka Lóbla jsem znal mnoho let, i když ne intimně. Byl
úředníkem v mém oddělení a přicházel ke mně alespoň jednou -týdně,
aby mi ukázal, co udělal a abychom si pohovořili o jeho další práci.
Nebyly to příjemné rozhovory, neboť panu Lóblovi nebylo právě s hůry -dáno. Těžko chápal, co jsem od něho chtěl -a ještě tíže to vykoná
val. Téměř vždy jsem mu našel nějaká nedopatření, která on se snažil
vysvětlit co nejpřijatelnějším, i když zcela neuspokojivým způsobem.
Po léta nebyl pan Lbbl povýšen. K tomu byl v jedné z nejnižších ka
tegorií státních úředníků a povýšení by mu stejně pomohlo jen zcela
málo. Pan Lóbl byl svým osudem malý člověk s očekáváním, že zůsta
ne malým člověkem po celý svůj život. V jeho kategorii ani nadaní lidé
to nedotáhli nikam. Natož pak on, kterému tolik scházelo, aby svým
představeným odváděl uspokojivou práci. Ale to málo, co měl, měl jisté
a mohl na tom velice skromně budovat svůj život. A ono je tolik forem,
jak si vybudovat svůj život, jak se přizpůsobit po-dmínkám, v nichž
žijeme -a jak v nich uspokojit některá s-vá přání. A pan Lóbl si našel
svoji vlastní cestu.Bylo to malé, vlastně docela titěrné, jak vyžíval svůj
život, ale bylo to jeho a jistě mu to dávalo značné uspokojení.
Nebylo to pro něho vlastně nikterak lehké najít si svůj životní styl
a v něm určitý stupeň uspokojení. Vždyť pan Lóbl byl úplný popleta,
který se musel stále za něco omlouvat; téměř ve všem, co -dělal, dělal
chyby, neměl nápady ani výkonnost. Jistě i v manželství si udržoval
jen podřízené postavení (alespoň jsem se tak domníval) a to všechno
z něho dělalo člověka s -komplexem méněcennosti. Všechno jeho jedná
ní a vystupování -vypadalo jako stálá omluva za nedostatky a chyby,
kterých se dopustil anebo kterých se jistě co nejdříve dopustí. Pan Lóbl
se znal a vypracoval si jistou životní rutinu, kterou -alespoň zdržoval
lidi od toho, aby nevybuchlí, aby na něho nevykřikli, aby na něho nehubovali. Nebylo to ani nijak originální řešení; mnoho lidí si najde
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takovou nebo jinou podobnou cestu, kterou se vyrovnají se svým po
stavením a se svými nedostatky.
Ale přes svoji malost a zakřiknutost pan Lobel dokázal mnohem více,
než jen vybudovat si určitý obranný systém, s nímž by při svých sla
bostech a nedostatcích mohl více méně uspokojivě přežít. Pan Lóbl měl
své ambice a se vší opatrností malého zakřiknutého člověka se mu po
dařilo je do jisté možné míry uspokojit. A to mne na něm zajímalo a
proto jsem ho měl do jisté míry rád.
Pan Lóbl chtěl hrát významnější roli než jakou mu život přisoudil.
Alespoň chtěl budit zdání, že ji hraje a vyžít se tímto zdáním, které
mělo do sebe také jistou skutečnost. Pan Lobl nebyl nikdy na honě (le
da snad v roli nadháněče jako venkovský chlapec). Neměl na to pro
středky. Chodit na hony stálo peníze. A pan Lóbl musel počítat s kaž
dou korunou. A snad právě proto žil v dojmu, že být svátečním střel
cem řadí člověka do vyšší společenské kategorie, že z něho dělá spo
lečensky významnější osobnost. A nemohl-li chodit na hony, spokojil
se alespoň s tím, že budil dojem, jakoby na hony chodil.
Udělal to dosti originálním způsobem. Řekl jsem už, že musel šetřit
každou korunou. Avšak jako státní úředník musel mít alespoň svrchník. Hubertus byl zcela přijatelný plášť pro člověka kategorie pana
Lóbla. Ale pan Lóbl si koupil zelený hubertus, který nebyl ani o haléř
dražší, než šedivý nebo hnědý. Zelený hubertus však mu umožnil spo
lečenský krok, který i jeho malý mozek dokázal dobře vymyslet. Pan
Lóbl mohl v něm vystupovat jako sváteční střelec. Ovšem sám o sobě
zelený hubertus nebyl dosti přesvědčivý. Ten mělo více lidí. Potřeboval
k němu nějaké doplňky, které by každému jasně napověděly, že pan
Lóbl patří k lepší třídě lidí, kteří chodí v neděli na hon. Udělal to po
měrně úsporně, zvláště, když uvážíme, že si mohl hráti na člověka z
vyšší třídy vlastně každý dein.
Pan Lóbl si především koupil myslivecký klobouk. Byl takový, jaký
nosí myslivci z povolání. Chtěl si být zcela jist dojmem, kterým bude
působit. Klobouk měl kulaté, ploché dno, byl tmavozelený se světle ze
lenou stuhou. Za stuhou byla dlouhá štětka z kamzicích chlupů, která
se v chůzi kývala se strany na stranu a upozorňovala na důležitost pa
na Lóbla. Ostatně myslím, že ta štětka nebyla pravá, ale kdo pozná
imitaci kamzicí štětky od pravé! Těch lidí je skutečně velmi málo.
Toto vše však panu Lóbloví ještě nestačilo. Koupil si také honícího
psa, který už každého pochybovače zcela přesvědčil. Je pochopitelné,
že každý dobrý majitel psa chodí jej alespoň jednou denně vyvenčit. A
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to právě pan Lóbl jakoby z povinnosti dělal. Jakmile přišel domů z.
úřadu a snědl svůj pozdní oběd, oblékl si hubertus, vzal si myslivecký
klobouk na hlavu a šel se svým honícím psem na procházku. Sta a sta
kolemjdoucích si povšimla pána v hubertusu s honícím psem a bezděky
si pomysleli, že zase jeden sváteční střelec jde věnčit psa. A to právě
pana Lóbla tak těšilo. On si nejen hrál, on skutečně prožíval roli člo
věka z lepší společenské itřídy. On se denně zařazoval o jednu nebo dvě
společenské třídy výše, než kam jej řadil společenský řád, v němž žil.
Byl to pro něho ten nejuspokojivější životní styl, kterého při svých fi
nančních a intellektuálních možnostech mohl dosáhnout. Byl to malý
tvůrčí čin malého člověka v malých poměrech, který se mi zdál trochu
směšný a jistě se asi zdá také mým čtenářům. Ale při hlubším pohledu
vlastně nebyl k smíchu. Nejen, že jsem měl spíše sklon k sympatii a k
politování, nýbrž také proto, že to skutečně bylo určité řešení: origi
nální, osobně uspokojivé přizpůsobení daným poměrům.
Toto přizpůsobení mělo dokonce jednu výhodu. Pan Lóbl chodil na
procházku se svým honicím psem a dělal mu pána. Poroučel mu, volal
ho zpátky a užíval k tomu zcela velitelského tónu. Kde jinde mohl pan
Lóbl poroučet? V úřadě jen poslouchal. A doma, se mi zdá, poslouchal
také. Nebyl to prostě člověk se schopnostmi vedoucího, rozhodujícího,
silného jedince. Ale vůči svému psu mohl tuto úlohu plně hrát. A zřejmě
se mu ji chtělo hrát. Těšilo jej to a itak k uspokojení pána z lepších
kruhů přistupovala i kompensace komplexu méněceninosti.

Kdyby bylo na světě více lidí, kteří dovedou najít řešení své životní
situace tak uspokojivě jako pan Lóbl, bylo by jistě méně neurotiků a
více šťastných lidí než tomu je dnes. Kdyby všichni ti, kterým se do
stalo více vzdělání, kteří mají více nadání a jejichž rodiče měli více
vlivu, projevili více tvořivosti, tak jako ji projevil pan Lóbl ve svých
mnohem omezenějších poměrech, žilo by se mnohým z nás lépe.
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Kritické marginálie

Tragický koniec sl’ubnej
L'o'in!',-

í/Iadimír Clementis, Nedokončená
kronika, Bratislava, Slovenské Vy
davatelstvo Krásnej Literátury, 1964,
stráň 190. Cena 10.50 čs. korán.
Dr. Vládo Clementis nebol jedinný
Slovák a súčasník nášho pokolenia,
ktorý dal svoj život v sádzku a oče
kává! nápravu od hnutia, které při
pravilo smrť jemu ako aj tisícom a
milionom iných, poctivých ale zave
dených 1’udí. Osobné svědectvo, (ktore podává v knihe Nedokončená kro
nika s úvodem Laca Novomeského a
s vysvětlivkami Zory Jesenskej, ktorá udává, že názov knihy dala pani
Lída Clementisova, keďže rukopis
je bez názvu) potvrdzuje hl’bku ko
munistické] přetvářky a podvedenia.
Základné prvky Clementisovho ži
vota, ktoré vyznievajú z vlastného
autorovho podania, sú tieto:
1. Celý svoj život poníma Vládo
Clementis ako boj se všetkými dosledkami triednej nenávisti a spiklerectva, ktorému aj sám podl’ahol. Z
tohoto zorného uhla sa naučil “rozoznávať 1’udí, triediť idh ... na
možných spojencov a na nepriatel’ov”; hovoří, že “i tolerantnost” má
svoje medze ... a nesmie nakazit’
vlastný svět zásad” (strana 11).

2. Hoci musel vedieť, že sa mý
lil, ešte před smrťou 3. decembra
1952 neodsúdil systém, ktorý zahubil
jeho a miliony 1’udí s ním. Hovoří
svojej manželke: “Verím, že sa do
žiješ socialistickej Europy a pozdra
víš ju odo mňa.” Hoci celý rukopis
bol údajné písaný počas druhej svě
tověj vojny v severnom Skotsku, v
intemačnom tábore Glenbrantner a
má byť vrůcim osobným čisté l’udským posolstvom, je v skutočnosti
přetkaný propagandou a iste dopl
něný pre publikáciu.
3. Netolerantnosť je zřejmá z
Clementisovho rukopisu nielen voči
iným spoločenským systémom, ale
aj k l’udom, ktorí sa s ním rozchádzali, i keď to boli jeho vlastní pří
buzní, “ktorí stoja bokom zápasu o
nový, o moj svět” (str. 10-11.)
4. Clementis je sympatický tam
kde nenaberá na seba rolu kritika a
suidcu, ale chová sa celkom l’udsky,
keď na pr. píše o kůzle rodinnom
náboženlskom speve, keď píše “cho
rálové piesne mali pre mňa určité
kúzlo a preto som sa celkom rád
účastnil tohto nedeťného, rodinnenáboženského speváckěho krúžku”.
(s. 80); Uvádza tiež, že “náš stromček sa mi vždy páčil (na Vianoce).
Dodnes pamatám všetky slávne před
měty stromčekovej ozdoby . . . vedl’a trblietavej a stálej ozdoby nechý-
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báli na stromčeku ani svatojánské
chleby, zilatené ořechy, pomaranče,
atd.” (str. 145) Pri divadlách “raz či
dvakrát sa aj mne ušla dětská rola.
Ale aj keď nie, vedel som si už
njásť cestu za kulisy a v najhoršom
případe ‘na schodíkoch’ vedůcich na
javisko, vedFa šepkárovej búclky”
(s. 145). Pekne píše, ako miloval kni
hy od detstva a ako “v nedeFu, keď
sa vydávali knihy zo Spolkovej kniž
nice, už po druhej hodině som netrpezlivo čakal pri oblok u v přetí
nej izbe a keď som videi na dolnom
konci pFacu zjaviť sa učiteFa Ura
nia, vybehol som rýchlo, aby ho ešte
v “Uličke” predbehol a vybral si
medzi prvými svoju týždennú dáv
ku knih. (s. 85)
Sám Clementis píše,, že “v spoločnosti, kde vládx.e bezmyšlienkovitá
drezúra, musí vznikat’ nový druh
literatury” (s. 16) Mal tu na mysli
literatúru v komunistickom systé
me, ktorej sám podFahol a pre ktorú
vari nedoispel ku vyšším metám,
hoci předpoklady pre to iste mal.
Veď sa očakávalo, že keď sa teda
vráti do spoločnosti československej
najma po roku 1948, ovládanej komunistami, že jeho doba skutočne
nadíde. Miesto toho však Clementisova kalvária, omnoho trpkejšia ako
přežíval kedykol’vek predtým, a je
ho kariéra skončila pod šibenicou.
Rukopis, písaný a publikovaný v
slovenčině, vyšiel knižné aj v češ
tině a bol oficiálnymi a “prebudenými” komunistickými kritikmi při
jatý pochvalné; údajné tento “čisté
osobný” zápis mal mať druhý diel,
pojednávajúci o Clemen tisových
gymnáziálnych štúdiach, a třetí diel
o jeho činnosti literámej a politíckej. Ozaj nedopísaná kronika! Hoci
sa před teroristickým súdom “při
znal” a bol odsúdený, po jedenástiah
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rokoch bol “očištěný” t.j. terajšia
justicia přiznala, že obvinenia proti
Clementisovi boli vymyšlené. Ale
život mu vrátit’ už nevedeli!
Vojtech E. Andic

Cornelius Ryan:

The Last Battle
(Simon and Schuster, New York,
1906)

John Toland:

The Last 100 Days
(Random House, New York, 1966)
Alien W. Dulles:

The Secret Surrender
(Harper and Row, New York, 1966).

Všechny tři knihy se zabývají po
sledními týdny II. světové války v
Evropě. Ryan popisuje nejrůznější
historické události, které sehrály dů
ležitou roli při rozhodující bitvě o
Berlín v dubnu a květnu 1945. To
land zachycuje reportážním stylem
malé i velké události, které tvoří
historii posledních sto dnů evropské
války. Dulles (bývalý ředitel CIA a
za války vedoucí americké zpravo
dajské služby ve Švýcarsku) vydává
podrobné svědectví o jednáních s
velitelem SS v Itálii, generálem Kar
lem Wolffem, která vedla k bezpomínečné kapitulaci všech německých
sil v Itálii několik dní před vlastním
koncem války.
Ryan prozkoumal veškeré západní
archivy a měl možnost nahlédnout i

do sovětských; mluvil i s četnými
osobnostmi všech tří táborů, západ
ního,, sovětského i německého. Vý
sledek je dílo, které je novým svět
lem do historických dnů, jež tak
drasticky změnily strukturu Evropy.
Ryan připomíná, že Stalin roku 1944
tvrdil veliteli americké vojenské mi
se v Moskvě, že nacisté budou klást
poslední odpor pravděpodobně v zá
padních Čechách a Bavorsku. Sta
linova předpověď se do jisté míry
splnila. Ukázalo se však, že se Sta
lin při své závěrečné strategii svou
vlastní předpovědí nedal ovlivňovat.
Na rozdíl od velitele západních spo
jeneckých vojsk, generála Eisenhowera, myslel především politicky a
potom vojensky: Praha a Čechy byly
podle jeho názoru druhořadým cílem.
Důležitější bylo dobytí Berlína a na
to se soustředil. Eisenhowerovi, kte
rý mu nepřímo sdělil, že nepovažuje
Berlín za důležitý vojenský cíl, a že
hlavní postup svých vojsk povede do
oblasti Drážďany Lipsko (ve snaze
rozdělit Německo na dvě půle), sice
odpověděl, že souhlasí a že vyšle na
Berlín jen podružné oddíly, ale ve
skutečnosti učinil pravý opak. Se
svými maršály, Koněvem a Žukovem,
vypracoval postup na Berlín dokonce
dvěma proudy a o měsíc dříve, než
naznačoval Eisenhowerovi. Stalinovi
hrál do rukou náhodou i Hitler. Jak
Stalin předvídal už roku 1944, Hitler
na jaře 1945 skutečně dospěl k ná
zoru, že hlavní útok sovětských
armád bude vedetn do středu Čech,
na Prahu. Ujišťoval ho v tom hlavně
maršál Schoemer poukazem na zná
mý Bismarckův výrok o Čechách. V
důsledku toho Hitler 5. dubna odve
lel k Schoemerově armádní skupině
‘Střeď některé důležité pancéřové
jednotky a oslabil tak frontu před
Berlínem. Tímto krokem ulehčil so
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větské armádě výpad na Berlín a
přibrzdil její postup od Ostravy na
Prahu.
Toland ve své mozaice posledních
sto dnů války popisuje řadu událostí,
které mají vztah k Československu:
Osvobození dr. Zenkla v Buchen
waldu Pattonovou armádou a to ne
jen z rukou nacistů, ale i táborových
komunistů, cestu presidenta Beneše
z Košic do Bratislavy v době, kdy
Američané vstupovali na čs. území
na Šumavě, osvobození Prahy atd. V
kapitole o osvobození Prahy se po
drobně zmiňuje o americkém průz
kumném oddílu (OSS) v čele s po
ručíkem Eugenem Fodorem, který
tehdy projel až do Prahy, kde právě
začínalo povstání. V Praze se Fodorova skupina dostala do styku jed
nak s vojenskými veliteli povstání,
generálem Kutlvašrem a majorem
Nechanským a s některými nej
menovanými vedoucími činiteli Čes
ké národní rady. To byla zřejmě sku
pina Američanů, o které psal k loň
skému 20. výročí Pražského povstá
ní v Praze komunistický místopřed
seda povstalecké České národní ra
dy, Josef Smrkovský. Ve své poně
kud opožděné vzpomínce Smrkov
ský tvrdil, že američtí důstojníci na
bízeli pomoc americké Pattonovy
armády Praze s podmínkou, že Čes
ká národní rada Pattona o postup
na Prahu požádá. Podle Smrkovského Česká národní rada tento návrh
zásluhou komunistů odmítla. Toland
však - zřejmě na základě osobního
rozhovoru s Fodorem, který žije v
Nové Anglii nyní jako soukromník píše že čeští vojenští velitelé žádali
Američany o pomoc. Velitel průz
kumného oddílu OSS (nespadal pod
vélení generála Pattona) neměl však
žádnou pravomoc ani vyjednávat
ani slibovat nějakou pomoc. Nabídl

jen to, že se zástupce povstaleckého z počátku května 1945 po dvacíti le
vojenského velitelství může s Ame
tech, aby využil své nynější čás
ričany bezpečně vrátit do Plzně a tečné rehabilitace a odzbrojil ty ko
tam jednat s příslušným americkým munistické činitele, kteří stále ještě
vojenským velitelem, případně pří kritizují jeho postup ve funkci mí
mo s generálem Pattonem o pomoc. stopředsedy České národní rady, při
Tuto nabídku Česká národní rada nejmenším jako oportunistický.)
podle Tolanda (a tedy asi i podle
Konečně třetí, Dullesova kniha je
Fodora) přijala: komunista, “který pro nás zajímavá po dvou stránkách.
proti přijetí této nabídky vehement Předně je to podrobné vysvětlení
ně protestoval”, byl přehlasován. Do jedné závěrečné kapitoly války, kdy
Plzně odjel pak s Američany kapi se Stalin dostal podruhé do ostrého
tán Neohanský. Mezitím však doscal sporu s Rooseveltem a Churchillem
generál Patton, kterého zastihl poru
(první spor vyvolal sovětský postup
čík Fodor v Plzni s tamním velite
v Polsku). A za druhé je to Dullesolem, generálem Huebnerem, známý
vo osobní svědectví, že ke kapitulaci
rozkaz generála Eisenhowera, že ne
Němců v Itálii přispěl statečným
smí postupovat za plzeňskou čárou, způsobem český vysokoškolský stu
kterou jako styčnou linii dohodl ge
dent Václav Hradecký. ‘Little Valy’,
nerál Eisenhower s šéfem sovětské
jak mu Američané říkali, uprchl z
ho štábu generálem Antonovem.
koncentračního tábora Dachiau přes
(Tolandovu versi této události pod
Švýcarsko do osvobozené Francie a
poruje a proti Smrkovskému mluví
tam se dal k dispozici Američanům.
skutečnost, že v době pražských roz
Naučil se obsluhovat rádio a jelikož
mluv Američanů s povstalci ani jed
uměl dobře německy, Dulles si ho
na ani druhá strana neměla vůbec
pak vyžádal jako radistu k jednání
tušení o dohodě gen. Eisenhowera s s generálem Wolffem. Hradecký do
Antonovem a o tom, že generál Pat
stal ve Švýcarsku malou vysílačku
ton nemohl postupovat až na Prahu,
a odjel s generálem Wolffem tajně
ač chtěl a taktické možnosti měl.
do hlavního stanu oddílu SS v BolNaopak jak rozvědka OSS, tak po
zanu, kde pak udržoval radiotelegravstalci v Praze býk přesvědčeni, že
fický styk se spojeneckým velitel
Patton bude postupovat až na Pra stvím v Casertě. Pomocí radia pak
hu; tím spíše, poněvadž Rudá armá
zprostředkoval vlastní kapitulaci ně
da nebyla tehdy ještě ani v dohledu.
mecké armády v Itálii a do určité
Proto by také bylo bývalo s hlediska
míry přispěl i k zahájení hlavního
vedoucího rozvědky OSS nesmyslem
jednání o kapitulaci v Remeši, kte
třeba jen připustit, že by generál
ré skončilo válku. Čs. historiografie
Patton potřeboval ke svému postupu
odboje proti nacismu má, pokud jde
na Prahu nějaké pozvání povstalců.
o Václava Hradeckého, menší dluh.
I tato logika nasvědčuje tomu, že si
Smrkovský ‘upravil’ historii událostí
V. N. Duben
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Society of Arts and Sciences in
America, Inc., 1956-1966

Časopisy:
SVU
SVU

Zprávy SVU (lOkrát ročně)
Proměny (Čtvrtletník)

80

1966 5.00 *3.00

1966 připravuje se

20

1966

.25

1959 ročně 3.00
8-16
pro členy SVU: zdarma
1964 ročně 5.00
72
♦4.00

(*:zlevněná cena pro členy SVU)

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

společnost
pro vědy a umění

