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Proměny
ROČNÍK 4„ ČÍSLO 3., ČERVENEC 1967

Z Československa nechodí dopisy radostné. Proměnám došel nedáv
no tento dopis, který patrně dobře líčí typickou situaci českého člověka:
“Neberte, prosím, napsané jako skuhrání nebo ztěžováni, je to spíš
jen pokus o vysvětlení. My se stále pereme jen o živobytí, o trochu
slušný standard, aby naše dítě nevyrůstalo v podmínkách “z ruky do
huby”, aby nebylo špinavé, aby nejedlo lžící /v poledne ve škole to ne
ní výjimka/, aby mělo knihy, aby se učilo řečem/ těžko sehnat uči
tele!/, abychom mu řekli něco víc, než se doví ve škole. To je větši
nou denní bitva o čas, je na to jen pár podvečerních hodin vysilující
ho poklusu, abychom zasedli večer k prostřenému stolu /ó ten přeži
tek!/, promluvili s dítětem o všem, co je trápí. Tento denní zápas hroz
ně tiskne k zemi, nedává možnost nějakým obecnějším představám a
plánům a brání vlastnímu duševnímu rozvoji. I v novinách se mluví o
apolitičnosti mladé generace. Důvody jsou dva. Jednak líčený zápas o
denní chleba, jednak pocit úlevy, aspoň částečné, že ten šílený politic
ký tlak se přece trochu zmírnil. Jeho důsledky však trvají: všecky nej
základnější politické pojmy jsou zprofanovány. I velice chytrým, vzdě
laným a pokrokovým lidem je odporné užit slov jako “demokracie”,
“svoboda” nebo podobně, zavánějí buď pózou nebo podvodem. Vše
prolínající atmosféra tolika “lepších zítřků” na běžícím pásmu vše
zdiskreditovala, všecka velká slova odpuzují jako demagogie. I pro
lidi, kteří mnoho obětovali, jsou to všecko jen fráze. Zůstali jsme do
ma, všechni jsme se vystěhovat nemohli. Co zbývá? Být pevní, být
slušní/ za dnešních podmínek to není lehké/, vychovat lepší generaci.
Pomáhat lidem a živit skoro ztracenou víru, že existují dobří lidé. Až
dorostou mladí, bude vše snad lepší. Nějaký ten optimismus v nás ješ
tě je, ale příliš dlouho jsme všecky malé zbytky sebevědomí čerpali
buď ze vzdálené minulosti nebo z daleké budoucnosti. Proto ta tenden
ce vrážet maximum energie do dítěte”.
Proměny uveřejňují tento šedivý dopis jen s vynecháním podpisu,
patrně anonymního, proto, aby se četl v souvislosti s ideovým progra
mem SVU, předkládaným v tomto čísle k debatě.
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Naše nová poezie

ZDENĚK NĚMEČEK

zemřel 6. července 1957 v Mnichově. Desátého výročí jeho smrti PRO
MĚNY vzpomínají s lítostí i hrdostí. Po putování po vějíři z poledníků
a po procestování devatera zemí na západ od Panonie od Senegalska
přes Španělsko na Island, Zdeněk Němeček se usídlil nakonec v exilu,
který slušel svobodnému člověku i spisovateli a který se nám všem stal
nutnějším a vznešenějším jeho přítomností. Teprve až jeho dílo začnou
zas sázet československé tiskárny - a nebude to již trvat tak dlouho, ja
ko to trvalo - bude patrno, že slušnost k bližnímu a úcta k jakosti umě
leckého projevu se zase vrátila do jeho i naší vlasti. České literatuře
však Němeček patří bez ohledu na to, zda se smí či nesmí číst a vydá
vat. Není přece, krásná, jen nějakým barometrem nestálosti a zamlže
nosti politického počasí, nýbrž svěží kyticí, natrhanou svobodným čes
kým člověkem.

HLUBINA OCEÁNU

Olg« Valeská

Hlubina oceánu,
vůně trav bez počtu,
bažantí výkřiky k ránu,
podzimní mlha, když svítá . . .
Otevřela jsem srdce své,
aby mi vyplavily ránu
všechny ty dojmy jako horská
řeka,
aby mi vyplavily ránu, která se
nebojí.

Hlubina oceánu
je proti hloubce té mělká.
Vůně trav bez počtu
nevstřebá dusivý dým,
bažantí výkřiky k ránu
nepřesvědčí mne, že sním
a stříbrná mlha, když svítá,
je jako síť, v které lapený
motýl - mé srdce - se zmítá.
2

HLÍDEJ SI PTÁKA OHNIVÁKA
Ostříhej ptáka ohniváka,
aby snad nepodlehl víru,
aby ti neprokloval díru
v pečlivě uzavřeném domě.
Hlídaj si ptáka ohniváka,
ostříhej bílá křídla jeho,
aby se vyvaroval zlého,
aby se choval pokorně a skromně.
Ostříhej ptáka ohniváka,
zavírej dveře, když se smráká,
nedopusť, aby poslové
k němu se vplížili se svými septy,
a oheň, který v něm spí,
aby byl rozdmýchán a obnoven.
Neboť by prorazil strop času,
vydal by výkřik ocelový,
rozlétl by se do šírá
rozmachem křídel kobaltových
srazil by tisíc soch.
A to přece nej de.

rozhlížím se.
Byt je tak nezvykle tichý,
dům ale ožil o to více.
vedle se zajíká smíchy
děcko jak potůček hrkotavý.
Na stole hoří mi svíce,
venku déšť bubnuje,
a kroky po písku,
teď auto přijelo, v zatáčce hučí,
mrkne mi po okně,
déšť stále bubnuje,
město je nablízku
a přece daleko - ztlumeně hlučí
za clonou deště —
Pustila jsem si koncert
a nyní si připíjím vínem,
tak - sama sobě.
Není to směšné a podivné?
Mlčím a přemýšlím
a slovo za slovem, verš za veršem
se klaide
v poslušných řádkách na papír.
Takové ticho, vnitřní mír!
Nejde mi televise.
Zato přicházejí vise,
fantasie se napíná jak kočka
ke skoku do hloubky.

ANTITELEVISNÍ VEČER
Nej de mi televise.
Ted’ stojím v rozpacích,
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CIZINCI
Jiřina Fuchsová

1
Bylo to večer
Stará loď do Šanghaje
již dávno odplula
Celodenní
čekání na Margaretu
s večerem zhoustlo
jako dobré víno
a nakřáplý měsíc
lepkavě stékal z vrcholků Akropole
Větve palem
lomily lokty proti hořícímu nebi
a na opuštěném pobřeží
my děti z Pirea
jsme nabíraly vodu do čepiček snění
2
Prokleté plémě
V duších kal ponorných řek
a okřídlená srdce
Kdo vyčte nám
že země skřivánků
z jejíhož lůna jsme se narodili
nám byla hořká
Barevná j ej i mléka
jsme pili dravěji a hlouběji než jiní
Kdo vyčte nám
že rána jednoho
volání pěnkav znělo příliš známě
a příliš úzká byla jeteliště
Kdo vyčte nám
že sedmimocné slunce
váživší vědrem jitra vodu z luk
převážilo i nás
do modrých dálek
Kdo vvčte nám
že jsme si sami pro touhu sbili kříž
a že nám cesta polem na jarmark
bvla i cestou na Golgotu
1

Jdeme
od jihu k severu
a od severu k jihu
zdraveni na křižovatkách Kristem sedmibolestným
prabeatnikem dvacátého století
Všechno co máme
večery
hrající na žíně natažené na zouvák
hlemýždí domečky v závitech čekání nečekání
a tíseň opuštěných střevíčků pod schodišti
rozdělujeme rovnoměrně
mezi své druhy souputníky
Městy procházíme cizími
a sami cizí
dušeni vlastním pláčem od západu k východu
Však pláč je náš
A dřevo pro svůj krb
kácíme vždycky jen ve vlastních lesích
3
Byli jsme veselí i smutní zároveň
V taverně U bohů polévka z chobotnice
přivolávala vzpomínku
na marné vlnění korálových chapadel
a bezkrevných rtů
Před námi na talíři
zářilo matné rybí oko
odleskem vyhaslé hvězdy
Z odpoledne na pobřeží
zůstaly jen měkké stopy v písku
a osvětlený Pireus
se cizoložně třpytil na šíji Athén
Bylo nás pět a byli jsme netrpěliví
Ona však nepřišla
Královský dar
který nám místo sebe poslala ten večer
nás nasytil a hořce umyl vínem
Její šofér
nad mísou růžových a bíle zkřehlých racků
zajásal že nalezl aktuality všech věcí
5

a jeho hlava jako zralý meloun
se odkutálela do kouta
4
Třikrát se sešel soud
a třikrát vyřkl smrt
Sokrates tedy nedožije rána
Třikrát se sešel soud
a třikrát vyřkl smrt
Prodejným zlatém třpytící se slunce
zapadá nad Athénami

Jsme cizinci
Však přesto
náš hrdý rod
j de nekonečnou řadou staletími

Pro oči těch
kdož hledí na svist našich limuzín
i tědh kdož počítají naše slzy stesku
kdož spílají nám zrádců zatracenou
kdož pasují nás na hrdiny
jsme znepokojujícím bodem v krajině
Je směšná naše pýcha
a zbytečný náš strach
když cesty k domovu dláždíme cizím zlatém
Protože není žádným hrdinstvím
protože ale také není zradou
když člověk dělá to
co musí
5

Jsme cizinci
Koberec oblohy
prostřený k lásce půlnoční
nám na ranní stůl prostírá jinovatku
Zlomyslný čas zasouvá naděje
vyčkávaje beze spěchu
až světem znaveni
až zajde měsíc jenž nás nocí veď
budeme hledat cesty zpátky
6

A přesto
v kořeny vrostlá touha
opustit krov jenž jistý jednou byl
a dát se vpřed kam ještě není cesta
nám tepe pod kůží
Někdo vždycky musí nést
pochodně světa
i kdyby čekání na jaro ptáčka rákosníčka
bylo marné

My
cizinci
strážci posvátného ohně
z temna svých nocí předouce nit Ariadninu
přibližujeme úsvit toho dne
kdy všude na planetě
dveře všech domů budou dokořán

ŠALDŮV ROK 1967
A odpověď na otázku, kterou čeští šaldovští oslavovatelé položí. Proč
nám F. X. Salda tak dlouho scházel? (to jest: Proč jstme vzkaz F. X. S.
nechali ladem?), dal sám předem. Zde je citát z jeho stati Knize inteligence
z noku 1931: “Víra intelektuálova, ač má-li mít vůbec smysl, může být jen
věrou v intelekt nebo, ještě jasněji, věrou v ducha tvořivého. Všechna bí
da intelekuálů je právě v tom, že Ztratili tuto víru dění světového i spole
čenského, zato však věří v odvozené činitele mechanické a materiálně.
Dnešní intelektuálové propadli v pravém slova smyslu pověře ve všeléčivost činitelů mrtvých, které jsou pouhé deriváty a průběžné zjevy vlast
ních sil duchovních. Propadli neduchovosti, zmalodušněli, zmalověrněli, v
tom je jádro nemoci. Nevěří ničemu, co nemohou ohmatat.”
Hle citát, který by měl stát v průčelí našich letošních Šaldových oslav.
Václav Cenný v Lidové demokracii z 22. I. 1967.
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ZAMYŠLENÍ NAD JEDNOU EXULANTSKOU KNÍŽKOU

Dr. Karel Skalický

Jsou knihy, které přečteme a zapomeneme, protože zčeřily jenom po
vrch našeho vědomi; a jsou jiné knihy, které jako kámen propadly
hladinou vědomí a usadily se kdesi v hloubkách, kde čekají na okam
žik, kdy budou vytaženy na světlo; a k takovým knihám se vracíme.
Havelkův Pelyněk je bezpochyby takovou knihou. Je to už hezká řád
ka let, co jsem ji poprvé čeltl, a přece vždycky po čase jsem se k ní vra
cel a znovu pročítal. Čímsi mě ta kniha vábila; a jestliže dnes o ní pí
ši, je to snad právě proto, že si chci uljaisnit v čem tato její přitažli
vost spočívá. Cosi je ve mně, co je naladěno na stejnou vlnu a co se
rozehraje, když to “cosi”, c'o je v ní, zazní. A jde mi právě o to, objas
nit si toto “cosi.”
Nuže, Pelyněk je uprchlická historie, jakých se odehrálo - s různý
mi obměnami - mnoho v tomto století. Čtyři lidské osudy se odvinuly
jak čtyři vlákna od rodného kotouče a spojeny přátelstvím a láskou v
provazec vlečou se prachem země zia novým kotoučem na nějž by se
navinuly. Tomáš se svou snoubenkou Annou a se svými dvěma přáteli
Borisem a Mentou uprchli z vlasti a emigrují do Spojených států.
Anna, Boris a Menta jsou zdraví a byli komisí přijati bez obtíží. Ces
ta do Ameriky je pro ně otevřena. Tomáš však je nemocen. Tuberkulosa, hlodající na jeho plících, jej podle předpisů o emigraci vylučuje
z počtu těch, kteří mají právo putovat za novým domovem. Neosobní
a chladný předpis, který nebere ohled na okolnosti, se vztyčuje jako
hráz mezi Tomášem a jeho přáteli. Odloučení a osamění se stává To
mášovi, který nechce být svým druhům přítěží a překážkou, děsivou
možností. Nutnost hájit holý život však netušené znásobňuje vyna
lézavost uprchlíka. Tomáš posílá za úplatek k lékařské prohlídce místo
sebe jakéhosi statného Itala. Lest’ se zdařila. Cesta ke spáse se otevře
la, ale Tomášovi byla cestou křížovou. V jeho duši se uhnízdily hanba
a strach; dva paraziti, kteří jdou vždy ruku v ruce a hlodají na jeho
a

duši zrádněji než nemoc na jeho těle; hanba z podvodu a Strach, že
bude odhalen. Tomáš se straní, schovává, podezírá. Pod zdánlivě nor
málním vzhledem sebejistého člověka žije štvanec; a štvanec má
vždycky - musí mít - svého pronásledovatele; ne-li skutečného, tedy po
myslného. I Tomáš jej má. Je to cestující z horní paluby, muž úzkého
chřípí, širokého čela a krví podlitých, zvídajících očí, vždy oblečený v
koženém kabátě. Žít s vědomím, že muž tuší podvod a hledá jen dů
kaz, aby jej mohl oznámit, je nesnesitelné. A tu se dostavuje pokuše
ní. Nejdříve pokušení vraždy a pak sebevraždy.
První pokušení přichází v postavě lodního kuchaře Pietra, člověka
zrazeného a zhořklého. Náhoda jej svedla na několik hodin s Tomá
šem. Pietro vytušil jého povážlivý zdravotní stav a pochopil. Zvrácená
zvědavost a jakýsi zrůdný zájem ho vedou k tomu, aby využil Tomáše
jako experimentu. Chce zblízka pozorovat, jak se v člověku rodí zločin.
Naznačuje tedy Tomášovi, že na lodi je někdo, kdo zná jeho podvod
a kdo jej chce prozradit kapitánovi. Nabízí se, že muže odstraní, ale
Tomáš jej musí označit. Jak nastražená past je Tomášovi tato nabídka.
Pokušení jak propast se mu otevřelo pod nohama. Je to však jakási hlu
boká, původní, vnitřní ryzost, celistvá a nerozleptaná pod špinavým
nánosem hanby, strachu a podezíravosti, která Tomáši pomohla pře
konat toto pokušení. Tomáš však přitom prozradí Pietrovi svůj váž
ný zdravotní stav.
Tomášovi se ale pobytem na lodi a hlavně setkáním s Piétrem (kte
ré vyústilo v pěstní utkání v němž Tomáš podlehl) přitížilo natolik, že
lékařský zákrok se stal nevyhnutelným. Tomáš instinktem raněného
zvířete se chce skrýt, ale Tomášova snoubenka Anna, uvědomující si
nutnost lékařského ošetření, žádá o pomoc lodního lékaře, Francouze,
doktora Rémyho, vydávajíc tak sebe i Tomáše v nebezpečí, že lékař
oznámí Tomášovu nemoc.
Remy je muž, jenž hledá smysl života, života nejenom svého vlast
ního, ale lidského jako takového. A je přesvědčen, že tímto smyslem
může být jedině smrt. Jen ona je všem našim životům společná. Lidé
ale tuto skutečnost neuvažují. Myslí neustále na to, jak se v životě za
řídit, nemyslí však na cíl života, jímž je smrt. Je proto třéba. abychom
objevili svou smrt jako smysl svého života. “Ve vteřině, kdy si uvědo
muji svoji touhu po smrti jako touhu po nejvyšším dobru - říká Re
my - jsem cílevědomým obyvatelem vesmíru a nejsem jen zmrzačeninou hmoty.” Taková správná touha je vzácná. Je málo těch, kteří touží
po smrti a ještě méně těch, co po ní touží správně. Smrt je třeba volit
ne jako touhu po míru nebo únik z trápení, nýbrž jako jediné nezbyt
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né dobro stojící nade vším. Smít v takové chvíli zvolená je teprve pra
vým pochopením života a nej vyšším dobrem, jemuž je třeba obětovat
všechna ostatní dobra. Toto je teprv přímá a svobodná cesta hodná
člověka. V takovém objevení smrti pozůstává Rémymu všechna mou
drost, a jen málo silných lidí ji nachází. Doktor Rémy však není z nich.
V tom tkví jeho tragedie, protože si to uvědomuje. Jeho srdce cítilo a ještě až příliš cítí - lidsky. Viděl umírat ve válce tolik lidí a oo , . .
byl dojat. “Lunatik opojený bučením stáda - charakterisuje sám sebe blekotal jsem dojetím.” Ano, je to jeho příliš lidské cítění, které mu
zastírá výhled a brání mu najít přímou cestu. Nevidí nikde veliký pří
klad, nevidí povzbuzení k nastoupení této cesty - ztrácí důvěru v sebePřesto se však nevzdává. Léčí sice lidská těla oddaluje je tak smrti, ale
pokouší se přivést jejich duše k rozhodnutí pro smrt. Tomáš si povšiml
této protismyslnosti a namítá Rémymu: “Být lékařem a sázet na smrt
je podivná zvrácenost, nezdá se vám?” Rémymu však hledání smrti
je bohoslovím.
Setkání Tomáše s lékařem, kterého Anna zavolala, je Tomášovi zá
roveň pomocí i pokušením. Rémy sice Tomáše ošetřil, ale jakýsi téměř
apoštolský zápal ho vede k tomu, aby Tomáše přesvědčil o pošetilosti
jeho naděje v život.
Tomášova naděje v život však není naivně optimistickým humani
smem, nýbrž nadějí hluboce křesťanskou. V setkání nemocí zesláblého
Tomáše s doktorem Rémym se tak utkávají křesťanská naděje v život
s nadějí ve smrt, a Tomášová naděje v život odtud vychází silnější a
očištěná. Ano, jakousi katarsí prochází Tomáš. Zastavit se v okamžiku,
kdy člověk je už uveden tíží zla do pohybu, vyžaduje protisíly, která
se musí zrodit z pochopení tohoto nebezpečí. Zrodí-li se - a v Tomášovi
se zrodila - je takové zrození již překonátním pádu a člověk stojí rázem
výše, než stál před počátkem svého klesnutí. Nevinnost musela projít
zkouškou, musela nahlédnout svůj opak, aby se stala ctností, moudrostí
a svědectvím. Tak musel Tomáš dojít k pochopení, “že je od této chví
le podivně odsouzen k hlubšímu, přísnějšímu životu osvětlovanému ve
vzácných okamžicích vytržením, jdoucím nad všechno hoře rozumu a
bolest srdce.” (90)
Rémy po dlouhém rozhovoru konečně pochopil, že je zbytečné ho
vořit Tomášovi o smrti - a proto odchází. A když přišel v noci k To
mášovi ještě jednou, nebylo to proto, aby spolu hovořili o smrti, ale
aby mu ukázal jednoho, kdo se jí vrhl do náruče - svého přítele Pietra,
lodního kuchaře, který se oběsil ve své kabině.
Dva věděli o Tomášově nemoci. Nikdo ji však neprozradil, jeden
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protože nechtěl, druhý, protože nemohl, a tak Tomáš vstoupil se svý
mi přáteli na pevninu Spojených Států.
Toto je jen velmi zhruba nastíněný dějový obsah knihy. Není to
však téma, které určuje básnickou hodnotu díla. Není to tento vyptravovatelný, popisovatelný, diskutovatelný “obsah”, jenž představuje to
podivné “cosi”, čím mě tato kniha vábí a co jsem si umínil nějak při
blížit. Vábnost této knihy není v obsahu, ten je jen jejím předpokla
dem, jen prostředkem jejího projevení, jen jakousi svící, na níž se
teprve zážehuje její plamen. Její vábnost je spíše něco, co se vznáší
nad “obsahem”.
Havelkovu knihu bych přirovnal k podhorské bystřině. Jsou v ní
místa, kde voda autorových slov pospíchá korytem vypravovalného dě
je, skákajíc přes kameny zápletek a šumíc v peřejích rozhovorů. Jsou
však i jiná místa, kde se náhle jakoby zastavuje ve svém pospěchu a
vytváří kouzelné tůně a tůňky, v nichž mizí dějové dno a místo něho
vidíš v jejich ztišené hladině odraz oblohy zklenuté vysoko nad tebou.
Podíváč-li se s výše na stříbrnou šňůrku jejího toku, vidíš tato čarov
ná místa ztišení v ní zářit jako diamanty.
Připadá ti, že tato místa byla vyslovena jen namátkou a příležitost,
ně, jakoby vyvolána nějakou vyprávěnou okolností. Jsou jen jakoby
mezihrou dvou dějových aktů, jen jakoby nabráním dechu k dalšímu
pohnutému vyprávění - tak nenuceně, tak samozřejmě vyplývají z dě
jového proudu. Jsou to místa podivně vzdušná a lehká, jakoby utkatná
se světel a stínů - spíš hudba a melodie než hovor složený z artikulo
vaných zvuků. Slova v nich téměř ztrácí svou tíhu. Zdá se, že pozbý
vají své běžtné užitkové dorozumívací funkce. Přestávají být čluny
převážejícími jen obvyklé zboží naší každodenní zkušenosti, převážejí
cosi daleko nepřenosnějšího a těkavějšího, přenášejí vnitřní roze
chvění.
Ano, je v Havelkovi jakési tušení hlubšího života. Život mu není
jen biologickou funkcí, jen faktem životních procesů, danností, jež
platí pro všechny lidi stejně, není mu jen jednoznačným pojmem, jejž
lze vypovídat bez rozdílu o všem, co se nazývá člověk. Život je mu spí
še pojmem analogickým, a tedy skutečností, jež má různé stupně hlu
bokosti a intensity. Čím vyšší stuipeň života, tím plnější prožití, pro
cítění a pochopení posledních věcí člověka, tím větší přibližení se k
jejich záhadě, tím jasnější a naléhavější tušení jejich tajemství. Tu
šení tajemství je tomuto pojetí podstatným rysem hlubšího života.
Hlouběji žít znamená hlouběji poznávat pravdu a to znamená jasněji
tušit tajemství. A v tomto blížení se k tajemství spočívá moudrost člo11

veka. Pravda, moudrost a tajemství zde tedy nejsou pojmy různoběžné,
ale pojmy sbíhavé, které se musí v nějakém bodě setkat, v bodě, který
lze pak stejně dobře nazývat Pravdou jako Moudrostí nebo i Tajem
stvím.
Jak patrno, toto pojetí tajemství, jež je zároveň i pravdou i mou
drostí, se značené liší od onoho běžného, racionalismem minulých sto
letí poznamenaného chápání tajemlství. Tajemství je totéž iako nevě
dět, neznát, nechápat, či lépe, ještě nevědět, ještě neznát, ieště nechá
pat. “Ještě ne” charakterisuje tajemlství jako pouhou zápornost.
Toto pojetí tajemství však není perspektivou. v níž ie myšlen a cí
těn Havelkův Pelyněk. Chceme-li mít toto tvrzení doloženo nějakou
výmluvněiší citací, přečteme si toto místo: “Boris seděl u nohou po
stele a hleděl zamyšleně a nepřítomně na spodní prázdné lůžko. Tomáš
pozvedl trochu hlavu a chtěl přerušit mlčení. Všiml si však jeho při
mhouřených a soustředěných očí. Věděl, že ie teď daleko a sám. A tu
byla vždy mezi nimi dávná, nevyslovená domlulva iiž od dětství - neru
šit ticho. Boris tomu říkal “dívat se na dno” a Tomáš rozuměl a měl
úctu. Věděl (a jak miloval tyto chvíle) že Boris se vrátí prostoupen
zvláštní něhou, ale i tajemstvím.”
“Dívat se na dno” znamená blížit se tajemství. Jinými slovy, chce
me-li formulaci, v níž bv paradoxnost tohoto pojetí byla nejpatrněj ší,
dokonalejší poznání ie dokonalejší uvědomování si tajemství. Uváží
me-li však, že dokonalejší poznání je dokonalejší postižení pravdy,
znamená to, že pravda a tajemství se nemohou vylučovat, nýbrž splý
vat. A uvážíme-li ještě, že pravda je jen to, co je, a že tedv dokona
lejší poznání pravdy je jen dokonalejší postižení bytí, znamená to, že
dokonalejší uvědomění tajemství je koneckonců jen dokonalejší posti
žení bvtí. Pravda, bytí a tajemství jsou tedy pojmy mající jeden spo
lečný úběžník, v němž Pravda je totéž co Bvtí a to ie totéž co Tajem
ství.
Protichůdnost těchto dvou pojetí je nasnadě. Tomuto je tajemství
jakousi vyšší dokonalostí, onomu je jen nedostatkem, tomuto je ta
jemství kladem, onomu záporem, tomuto je tajemství bvtím, onomu
je ničím.
Zeptáte-li se mne, kterému z těchto pojetí dám přednost, pak odpo
vím: tomu, které považulje tajemství za klald. které ztotožňuje tajemství
s bytím. Dovedu sice uhádnout námitky, které se dají proti němu vnést,
tuším totiž nějak, že všechna bída moderní filosofie, a tedy i našeho
života je v tom, že jsme opomněli tajemství jako klad, tajemství jako
samo bytí. Až doposud nám bylo jen nedostatečným pochopením, jen
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záporem a tedy nicotou. Stačí však si uvědomit, že všechno to “clare
et distincte” poznané, všechno to jasné a vyložené je jenom ostrůvkem
vznášejícím se na hladině tajemství; a je-li toto tajemství chápáno jen
jako zápor, pak celé veškerenstvo je našemu vědomí jen přízračnou
světelnou hrou na černém pozadí nicoty a nebytí. Pak ovšem nihili
smus je jediná důsledná filosofie.
Nihilistmu se však bráníme celým svým vnitřním ustrojením, neboť
nihilismus není nakonec nic jiného, než tvrzení, že všechno je nic, že
to, co je, není; že jediné, co je, je nebytí, a že tedy nebytí má bytí,
což konec konců je jen tvrzení, že bytí a nebytí je totéž. Prohlásit
však, že bytí a nebytí je totéž, znamená znemožnit myšlení a tedy zne
možnit člověka.
Abychom se tedy vyhnuli sebezničení v nihilismu, je třeba obrátit
perspektivy. To tajemství, které jsme označili za škodnou člověku čís
lo jedna a pořádali na ně vědecké hony v úmyslu vymýtit je z revíru
lidského vědělní, musíme do něho opět vpustit a vykázat mu čelné
místo- Potřebujeme je, je podmínkou našeho lidského žití. Vždyť ve
světě, který byl vědecky prozkoumán, vymezen, popsán a určen, ve
světě, ve kterém se stalo všechno jasné, vyložené, propočtené a dopo
čtené, ve světě, z něhož nejistota, nečekanost, překvapení a úžas byly
vymýceny jak škodlivé býlí, slovem: ve světě zbaveném tajemství, ne
ní místa pro lidská srdce, je již jen místo - a mnoho místa - pro lid
ské roboty. Nemá-li však srdce zchřadnout, musí být možné dobro
družství v tomto světě; ono je solí, kterou musí být život osolen, aby
se nestal nechutným. Musí být kdesi ještě nějaké devatery hory a de
satery řeky, přes které by se dalo putovat do taijemného půlnočního
království, aby se z lidí mohli rodit bohatýři a ne jen občani a za
městnanci. Musí být ještě jakýsi rozměr unikájící vědeckému metru,
do něhož by mohl člověk vzrůstat a nezakrňovat tak v politiváníhodného a směšného skrčence. Musí být za veškerou vědeckou definovatelností jakási nedefinovanost, aby mohl člověk dorůst své pravé de
finice. Slovem: musí být možné tajemství jako klad, bytí musí být ve
své podstatě tajemné, aby byl možný člověk veliký a statečný.
Je mnoho věcí v tomto světě, které nám zastírají nevypočitatelnost
života. Věda, technika, pojištění, racionální obhospodařování nedo
přávají místa nejistotě a nepředvídanosti. Přece však je jakási trhlina
v té přeúhledné klícce, kterou si strojíme. Ta trhlina se nazývá smrt.
Jí věje do našeho světa průvan irracionáina. Zde stojíme před čflmsi
nepochopitelným a otřesným. Zde všecka jasnost, vyloženost a vypočtenost je roznesena rázem jako seschlé listí.
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Ne náhodou je smrt v Havelkově knížce holdem, kolem něhož víří
myšlenky a rozhovory jejích postav ják noční můry kolem zažnuté
lampy - jakoby oslepující tempo, kupící se na prahu smrtí bylo jejich
očím linutím jakéhosi zvláštního světelného jasu. Jejich vášeň pozo
rovat smrt je jen výrazem touhy lidského srdce po tajemném čtvrtém
rozměru. Pietro, který neumí plavat, neváhá spustit se v bouři po laně
do běsnících vln za mužem smeteným s paluby, aby mohl sledovat
smrt zblízka. Že ho též zachránil bylo jen mimochodem. I Rémy ro
zumí hledání Boha jen skrze smrt. Jen ze smrti jim vane ozon osvě
žující nedychatelné ovzduší plytké každodennosti. Jejich tragedií však
je, že ve svém hledání ztotožnili Boha se smrtí.

I Tomáš je na okamžik vtažen vírem pokušesí do krouživého po
hybu okolo bezedného trychtýře smrti. Je to však jakási vyšší speci
fická váha jeho ducha, která v okamžiku, kdy Tomáš začíná kroužit
ve víru pokušení, umožňuje zrození dostatečně veliké síly vyvádějící
jej z dosahu její přitažlivosti. Touto vyšší specifickou vahou je To
mášovi křesťanská víra, umožňující mu, aby v tajemství nicoty, která
na něj zavanula ze smrti rozeznal tajemství bytí, tajemství Boha, který
je i pánem smrti.
Skrze pokušení smrti navštívilo Tomáše tajemství bytí; a vy cítíte,
že autor by nikdy nemohl psát o tomto navštívení tak, jak píše, kdyby
jemu samému se nepřihodilo být v pokušení smrti dotčen tímto ta
jemstvím. Cítíte, že pokušení smrti mu bylo prvním zjevením tajem
ství bytí a jeho překonání osvícením, v němž poznal, že tajemství bytí
je nakonec tajemstvím Boha. Cítíte, že jeho duše byla hluboce dotčena
tajemstvím smrti a života a pod jeho dotekem se rozechvěla do závrat
ných zákmitů, které citlivá membrána jeho slovesného umění přenesla
do slov a zaznamenala podivuhodně jemným a dokonalým záznamem.
Čtete-li tento záznam, tušíte one chvění, z něhož se zrodil. Ano, to je to
čarovné “cosi”, čím mě tato kniha přitahuje. Není to nakonec nic ji
ného, než její básnickost. Vždyť básnickosit není leč tam, kde nejhlub
ší vědomý střed duše se rozechvěl pod dojmem setkání s tajemstvím
bytí a pro toto rozechvění našel ztělesňující výraz.

Havelkův Pelyněk je téměř ojediněnlým a vzácným případem zbásnění hořké zkušenosti uprchlíka. Mezi tolika českými srdci, která ji
okusila, nalezlo se alespoň jedno, které ji dovedlo přetavit v básnické
dílo - skutečnost, která je přece jen jakousi útěchou v zoufání nad na
ší neplodností.

il

CESTA ZA ELITOU PRÁCE V PRŮMYSLU
Antonín Cekota

Tento článek, psaný pro Proměny, je český originál textů, tvořících
základ přednášek, konaných autorem na Mezinárodní universitě pro
sociální studie v Římě. (Pozn. red.)
“Nemo dat quot habet”.

I.
Jednou z velikých potřeb moderního průmyslu je potřeba lidí, kteří
dovedou, mohou a chtějí dělat to, co průmysl potřebuje. Obyčejně se
myslí, že těchto lidí je třeba jen na vedoucí místa: nikoliv, je jich tře
ba i na místa prostřední důležitosti, ba i na místa nižší, všude, kde se
zboží vyrábí, dopravuje a prodává. Jsou země, v nichž je těchto lidí
třeba víc než kapitálu. Neboť bez nich průmyslový podnik nevznikne, a
vznikne-li, brzy zajde nebo pomalu zkomírá postupnou spotřebou své
kapitálové podstaty.
Tito lidé, které lze nazvat “solí země”, jsou vzácní. Není jich dost
v žádné zemi, ani v té nej vyspělej ší, o čem se můžeme přesvědčit čte
ním inserátů denního tisku. Mnohé jsou příčiny jejich nedostatku: na
lezneme je v samé lidské povaze, zejména však tkví v naší civilizaci a
kultuře, včetně jejich výchovné soustavy. Bude užitečno nejdříve stu
dovat, kde a jak tyto lidi hledat.

Kdo je kvalifikován?

Všecko psychologické zkoumání ukazuje, že jen asi čtvrtina lidské
společnosti dovede se starat o sebe a řešit problémy a spravovat věci v
situacích, v nichž se jednotlivec nachází podle okolností svého narození,
doby a vnějších událostí. Moderní průmysl má však požadavky ještě
větší, takže sotva patnáct procent obyvatelstva je schopno dodávat mo
dernímu průmyslu lidi, “kteří dovedou, umějí a chtějí dělat”, kteří
jsou krátce vůdci. Podle tvrzení Davida Wechslera v jeho knize Meas
urement of Adult Intelligence jen polovina lidí mezi desátým a šedesá
tým rokem svého věku má průměrnou inteligenci a celá čtvrtina pod
průměrnou. Tedy jen dvacet pět procent má inteligenci nadprůměrnou,
tito lidé však se věnují medicíně, právům, inženýrství, učitelství a ve
doucím funkcím ve veřejné správě, takže jen asi 16.1 procent lidí tvo
ří skupinu, z níž se regrutují lidé do vyšších a středních míst obchodu
a průmyslu. Nadto musíme si uvědomit, že práce v průmyslu je ještě
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většinou v rukou mužů, čímž počet Lidí kvalifikovaných pro tato místa
se ještě zmenšuje. Tím se reservoir průmyslového vůdcovství dále svrk.
ne asi na tři nebo pět procent, na tři nebo pět lidí ze sta zaměstnanců
v podniku. A ještě tento malý potenciál je často dále promarněn z růz
ných důvodů, zejména obecnou neznalostí, jak jej vyvinout a využit.

Spiknutí z nevědomosti
Kdyby nebylo obecné nevědomosti o těchto věcech, zdálo by se, že
existuje jakési spiknutí proti vytvoření průmyslové elity v době, kdy
je jí nejvíce třeba. Ač každý očékává, že průmysl bude celou společnost
zásobovat zbožím, službami, že bude nést stále více z daňového břeme.
ne, myslí se, že to všecko se bude dít nějak automaticky. Myslí se, že
v moderním průmyslu není třeba jedinců, jež by se vyrovnali footbalovým hvězdám svou oddaností k svým úkolům a povinnostem, kteří
by chtěli sloužit tak, jak se očekává od lékařů, kteří by se zajímali o
výzkum jako vědci a jichž tvořivá vášeň by nebyla menší než vášeň
umělců. Vpravdě však moderní průmysl takové lidi potřebuje jako jme.
nované obory, ba možná ještě více pro svůj vzrůstající význam v mo
derní společnosti. Společnost si neuvědomuje, kolik obtíží jí působí
nedostatek elitní práce v průmyslu. Ví se, že společnost bude větší v
poměru k velikosti organizace, kapitálu a strojů, jakost lidí, kteří všec
ko obhospodařují, se přehlíží, jakoby blahobyt člověka na ní nezáležel.
V době, kdy daně v průmyslových státech nutí průměrného člověka,
aby pracoval plnou třetinu svého času pro státní správu, je obtížné vy
tvořit průmyslovou elitu jen pomocí finanční obměny. Vždyť na nejvyšších místech průmyslového vůdcovství sama daň z příjmu konfisku
je až 70 nebo i víc procent finanční odměny. Čistý důchod po zapla
cení daně jistě stačí na pohodlné živobytí, není však tak přitážlivý, aby
vdechl více života práci a podnikání. Tím spíše, že různé formy zaru
čené finanční bezpečnosti v jiných než průmyslových službách odvá
dějí mnohé od chuti nastoupit cestu průmyslového podnikání. Není di
vu, že absolvovaní studenti se stále více ptají po otázkách pensijníhc
zajištění a dávají přednost kariérám akademickým, politickým a ve
řejným službám.
Pro nový způsob podnětů a pohnutek
Je patrno, že je třeba nalézt nové druhy podnětů, které by přivedly
mladé lidi do náručí průmyslu a zvedly morálku těch, kteří už v něm
pracují. Co možno nabídnout kromě peněz a hmotných výhod? Aby
chom nalezli odpověď, musíme se ptát, jaká povzbuzení změní hocha
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v muže, sportovního začátečníku v přeborníka? Nebo co vytrhne inte
ligentního člověka z jeho přirozené lenivosti? Co průměrného člověka
učiní nadprůměrným? To je otázka, která má strašit v myslích nejen
průmyslových předáků, nýbrž všech společenských vůdců, odpověd
ných za výchovu mládeže a za hospodářskou a politickou svobodu zemí.
Očividně materialistický hedonismus, společné to náboženství komu
nismu, kapitalismu a blahobytného státního socialismu, nemůže nikdy
vytvořit podmínky, vhodné k startování procesu, vedoucímu k promě
ně inteligentního člověka v člověka nadprůměrného, toužícího po vůdcovském místě na svém pracovišti i v životě. Nej důležitější příčinou,
proč náboženství materialistického hedonismu nemůže být dostatečným
povzbuzením k lidské velikosti, je skutečnost, že jeho teleologický ko
nečný cíl je falešný a protiví se lidské přirozenosti.
Jeho konečný cíl (blahobyt a štěstí v nekomunistických zemích) je
falešný, protože nebéře zřetel na ona fakta života, kterými jsou bolest,
stáří, smrt a citová a duševní úzkost lidí, jež potkalo neštěstí- Stejně
falešný je teleologický cíl v zemích komunistických. Slibuje “budoucí
blahobyt a štěstí, až stav absolutní dobroty člověka bude dosažen ja
ko následek toho, že nebude moci hromadit majetek a činit jej pro
středkem výroby. “Tento cíl prostě nevidí přirozené prvky dobra a zla
v lidské povaze, jichž povaha není hospodářská. Filosoficky vlastně po
pírá existenci zla jako takového, “změna” je zde jediná výjimka. “Zlo”
je nazýváno protirevolucí, usilující o změnu režimu a typu společnosti.
Všecky tyto pohnutky nejsou než opakováním Svůdcových slibů a žá
dostí: “Všecky tyto věci ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klaněti”.
Odpověď je zřejmá: “Ne samým chlebem živ jest člověk”. Člověk,
který by se pokusil žít “samým chlebem” nikdy nevyroste v člověka
nadprůměrného, v skutečného člověka, v člověka elity práce.
Je skoro patetické, že ani moderní průmysl ani moderní hedonistlická
společnost nemá definici nadprůměrného člověka. Nepřekvapuje proto,
že neví, co opravdu potřebuje a chce. Nepřekvapuje proto, že z naší
kultury rostou jen “odborníci” v různých uměnách, mravně vadných.
Poloviny života je za těchto okolností často třeba k tomiu, aby člověk
prohlédl a revoltoval proti nim jedinou možnou revolucí, jež je schop
na vrátit člověku plnost života, revolucí svého nitra.

Příklady z déjin
Průmyslová elita nevznikne v dostatečném počtu bez podnětů, jež v
minulosti a přítomnosti vytvářely elitní jedince v jiných zaměstná
ních. Vytváření vnějších podnětů je ovšem úkolem společnosti a jed17

nořlivých obchodních organizací, jedinci však, dnes v průmyslu pra
cující, nesmějí čekat, až tyto vnější podněty budou v činnosti. Naopak,
musí začít si vytvářet své vlastní, nečekajíce na nic a na nikoho. Do té
doby než příslušné metody sebekázně budou tvořit učební předmět vý
chovného systému společnosti, jedinec se musí postarat sám o sebe.
Ostatně žádný vnější podnět není dost silný, neni-li v souladu s celým
jeho životem. Neboť v tomto světovém náboženství hedonistického ma
terialismu, lidé - a to i v demokraciích - ztratili smysl poznání skuteč
nosti, že “vláda lidu, lidem a pro lid” neprosadí se jinak, než schop
ností jednotlivce dobře vládnout nad sebou samým. Neboť ani “blahobytný stát”, ani “svobodné podnikání” nepostavilo základy společ
nosti svobodných lidí, s jejími hlavními sloupy habeas corpus, svobody
projevu a kultu, volby vlády a práva na soukromé vlastnictví. To vše
6e zrodilo z jedince, který toužil po osobní svobodě, byl dost statečný,
aby si ji žádal, byl hotov za ni bojovat a dokonce umřít. Davy prů
měrných lidí jsou jiné: Velký inkvizitor DostojevSkého popisal jejich
způsob myšlení mnoho desítek let před dnešním komunismem: “Nako
nec”, praví Inkvizitor,” složí svou svobodu k našim nohám a řeknou
nám: učiň z nás své otroky, ale krm nás”.
Bez jedinců, kteří vědí, jak užívat své svobody, svobodná společnost
- a svobodné podnikání, které je její částí - vadne a hyne. Neboť teleo
logický osud určité společnosti je spojen s teleologickým osudem člo
věka. A možná, že přikázání na první pohled nepraktické, “Hledej
nejprve království Boží a jeho spravedlnost, a všecko ostatní ti bude
přidáno”, je vlastně praktičtější než každé jiné - v čase blízkém i vzdá
leném.

Příčina a následek
V lidské přirozenosti existuje něco, co nutí i průměrné lidi konat vel.
ká díla, když věří v službu velkému cíli. Naopak bez takového cíle i
skvělí lidé dosáhnou málo. Proto ani v práci v průmyslu úspěch nebo
neúspěch se nedá měřit jen inteligencí pracovníka, nýbrž také velikostí
jeho cíle. Velký cíl musí budit lidi z jejich duchovního i mravního spán
ku, aby mohli růst a plodit. Cíl tvoří jako katalyzátor, prostředí tvoří
podnebí. A člověk, tato jedinečná kombinace organického a duchovní
ho v trojúhelníku prvků, tvoří řetězovou reakci, jež konec konců ústí
ve formě společnosti nebo podniku, jaké si lid zaslouží. A z těchto tří
prvků trojúhelníku člověk, jako jedinec, je rozhodující: vždyť určuje
cíl, a svým úsilím a prací dovede měnit prostředí. němž žije.
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11.
Povaha moderního průmyslu

Moderní průmysl je velmoc v životě lidí ve všech částech světa. Při
tahuje nejlepší mozky, poněvadž je potřebuje. Drží davy, protože je po.
třebuje jako dělníky i spotřebitele. Vyrábí nástroje a stroje a všecko,
co užíváme. Nevyrábí-li ještě vše, čím se živíme, potravu přizpůsobuje
naší potřebě, konservuje ji, dopravuje a prodává. Platí mzdy i platy.
Platí v daních náklady všeho, co činí život civilizovaným, výchovu,
spravedlnost a správu. Rozhoduje o udržení národní bezpečnosti a neod.
vislosti a ve světovém konfliktu s komunismem má základní důležitost.
Přesto však tato životní síla západních a zejména křesťanských ná
rodů setkává se s neporozuměním většiny lidí, včetně vzdělanců. Po
něvadž se modernímu průmyslu nerozumí, je s ním často špatně zachá
zeno. Ač průmyslový mír je předpokladem průmyslové práce, přece je
zmítán válkami. Tyto války, rozuměj stávky, někdy a někde otřásají
vládami. V mnohých zemích mnohá odvětví průmyslu nežijí v míru,
nýbrž jen v jakémsi příměří mezi válkami, v němž si strany připravují
munici a plány pro příští zápolení. V tom je největší slabina moderní
ho průmyslu ve svobodných zemích a poskytuje komunistům jejich nej
důležitější výhodu.
Co je to vlastně “průmyslový mír”? Je to rovnováha sil všech jeho
složek, sil, které se podobají vysokému elektrickému napětí. Zničte tu
to rovnováhu a máte také “mír”, ale mír, v němž břemeno práce zase
bude na ramenou člověka a zvířete. Průmyslový mír je a musí být mí
rem vysokého napětí, nejen v elektrotechnickém průmyslu.

/.

Účel moderního průmyslu

“Obstarávat potřebné” je vlastním účelem moderního průmyslu.

Každá lidská organizace žije a prospívá jen tenkrát, je-li věrna své
mu vlastnímu účelu. Průmysl musí vědět, že jeho vlastním účelem ne
jsou ani zisky, ani služba zaměstnancům, ač obé má zásadní důležitost
jako prostředky k dosažení vlastního cíle. Protože “obstarávání potřeb,
ného” je vlastním zákonem průmyslu, nutno vyžadovat, aby byl od
shora až dolů proniknut smyslem pro povinnost sloužit tomuto cíli,
jemuž vše musí být podřízeno. Účel “obstarávat potřebné” nemá nic
společného s komunismem, socialismem, syndikalismem nebo unionismem nebo s pojmem Společnosti of “Counterwailing power”, s “Eco
nomies of Collective Action”, což jsou nejnovější idee některých in19

telektuálů ve Spojených státech. To vše jsou politické soustavy, jichž
nej důležitějším cílem je uchopení moci nad průmyslem za účelem po
litických úkolů. Účel “obstarávání potřebného lidské společnosti” mů
že být dosažen na hospodářském trhu svobodné společnosti, jež zaru
čuje svobodu rozhodování, soutěž služeb a odpovědnost za výsledky
rozhodování a poskytovaných služeb. Zde je čas zamyslit se nad další
otázkou: jaké průmyslové podnikání je nejlepším nástrojem k dosažení
vlastního účele průmyslu, “obstarávání potřebného”?

O decentralizaci průmyslu

Průmysl vždy měl a dosud má přirozenou tendenci k centralizaci a
koncentraci lidí, strojů a kontroly. Tato tendence vytvořila mnohé pro
blémy, z nichž nejtěžší je omezování vývoje lidské osobnosti, zejména
u dělníků. A protože člověk se brání proti všemu, co brání jeho vzrůs
tu, setkáváme se zde z nej důležitější příčinou průmyslových sporů v
továrnách. To způsobuje zrod nepřátelství dělníků vůči průmyslu i je
jich nezájem o jeho osud.
V. Giscard ďEstaing, bývalý francouzský ministr financí, přednesl
na světovém shromáždění Výboru národních průmyslových konferencí,
konaném v září 1966 v Novém Yorku, cenné myšlenky, v nichž rozvi
nul ideu “decentralizace rozhodování” a mluvil o ní jako o budoucím
světovém směru v průmyslu národů, které mají gramotné a dobře vy
chované obyvatelstvo. Dnes máme mnoho důkazů, že jeho zjištění i do
poručení jsou správná.
Ve Spojených státech máme dva příklady o velkolepém úspěchu “de
centralizace rozhodování”. První nalézáme v americkém průmyslu
drobného obchodu, zejména ve vedení potravinových “supermarketů”,
benzinových stanic a automobilových agencií. Druhý příklad se naizývá
“the profit centre units” uvnitř velkých amerických výrobních společ
ností. Žádný z těchto příkladů nešel podle mého nejlepšího přesvěd
čení tak daleko v decentralizaci rozhodování jako systém, vynalezený
Tomášem Baťou starším před více než 40ti lety, o němž se později
mluvilo jako o “samosprávě dílen”. Stručný výtah tohoto systému, je
ho zrod a zavedení do Baťových podniků mezi 1924 a 1928, je obsa
žen v mé přednášce “Tomáš Baťa, pionýr samosprávy v průmyslu”,
proslovené ve Washingtonu 1961 na Prvním sjezdu SVU.
Tento systém nemá nic společného se západoněmeckým “Mitbestim
mung” nebo s jihoamerickým “Co-gobierno” nějakým “Committee de
Empressa”. Oba jsou systémy politickými, vyhovujícími ctižádosti ma
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lého počtu jedinců v dělnických odborech či politických stranách a vy
lučujícími masy dělníků z opravdového života podniků.
Baťův systém decentralizace v průmyslu dělí továrnu v malé a někdy
docela malé jednotky, vedené podle jejich vlastních plánů a zisku a
ztráty jako malé podniky obchodní společnosti, vřaděné však do jed
notného operačního plánu celé společnosti. Baťův systém se velmi po
dobá fungování demokratické společnosti, decentralizované v obce,
okresy, provincie, (státy) v rámci federální vlády. Jako tyto autonom
ní jednotky každá Baťova jednotka se usnáší na svém rozpočtu, avšak
s tím rozdílem, že srovnává dosažené výsledky každý týden a to tý
denním rozpočtem, uvnitř podniku uveřejňovaným. Vedoucí těchto
jednotek jsou odpovědni za jejich výsledky, majíce moc rozhodovat
prakticky o všem, co se týká života jejich jednotek. Nadto ještě pro
sadil Tomáš J. Baťa, dnešní šéf světové Baťovy organizace, aby ma
lá skupina dělníků v každé jednotce se svolávala svým vedoucím k
správnímu pohovoru, na němž vyjadřují své názory na všecky závažné
problémy společné práce.
Výsledek skutečné decentralizace

Baťův decentralizační systém má mnohem hlubší výsledky než jen
zmnoženi zisků a obchodu společnosti. Dává zaměstnancům praktická
práva a povinnosti samosprávy, nejen práva a povinnosti mluvit a
řečnit. A učí je umění řídit správu věcí, jimž rozumějí, a znemožňuje,
aby žili v nevědomosti věcí, jich se týkajících. Po čase ti nejzdatnější
rostou v malé podnikatele, buď v Báťově společnosti nebo jinde. Velký
počet bývalých baťových zaměstnanců založil své vlastní průmysly v
mnoha zemích.
Je prakticky neznámo, že základní prvky “hospodá’ského titoismu”
v Jugoslávii se hodně podobají zásadám i praxi baťových společností
v této zemi před svým vyvlastněním. Dva činitelé se o to zasloužili: ho
tový Baťův systém v jeho továrnách, zejména v Borovu v Chorvatsku,
a pak několik tisíc Jihoslovanů, vychovaných od mládí v baťových
školách. Hospodářský úspěch decentralizovaného systému v Jugoslávii
nepřispěl jen k politické moci země, nýbrž mnohé jiné komunistické
země k nápodobení. A konec těchto decentralizačních tendencí a s ni
mi zvětšující se soutěžní síly komunismu zatím ještě není v dohledu.
Situace v západních zemích

Ač existuje mnoho literatury o této otázce v západních zemích (ze
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jména ve Spojených státech), přece v praxi je decentralizace výjimkou
z pravidla. Kde eixistuje, pak to je jen ve vyšší správě podniku: nej'
lepším příkladem je organizace General Motorfe, o níž píše profesor
Peter Drucker v knize The Concept of a Corporation. Nenalezneme ji
v dílnách, zaměstnávajících milióny dělníků. Proto dělníci nevědí prak
ticky nic o hospodářských problémech podniků, v nichž pracují. Proto
také se někdy chovají jako masa buď nevšímavá nebo dokonce ne
přátelská.

V zemích západní Evropy je to skoro stejné. Možnost zavedení sku
tečných decentralizačních systémů byla oddálena politickým hnutím,
zvaným “Mitbestimmung”, jež začalo snad v dobrém úmyslu, jež však
zúžilo vliv dělníků na několik hodin několika schůzí ročně. Tak sku
tečný život továrny jde mimo.

Zdá se, že první krok k průmyslovému míru vede k opravdové a hlu
boko jdoucí decentralizaci v průmyslu. Je to úkol na dlouhá léta, prak
ticky však je nemožné čekat opravdový pokrok bez nastoupení této
obtížné cesity.

Soustředěni moci v průmyslu
K opravdové decentralizaci v moderním podnikání radí i pokraču
jící soustřeďování moci v moderním průmyslu. Páteří hospodářské mo
ci v každém moderním státě jsou veliké společnosti s velikými podni
ky. Některé průmyslové práce se musí dělat ve velkém měřítku, s ná
kladnými stroji, s velkým provozním kapitálem a s velkou organizací
výzkumnou. Tato koncentrace není nebezpečná samo o sobě, je-li kon
trolována zákony, jakými je například Americký Shermanův a Claytonův antitrustový akt, který brání odstranění soutěže- Naopak, tato
koncentrace je nutná k technologickému - a k sociálnímu pokroku. Je
však zlá a škodlivá, kdyiž vnikne hluboko do vedení průmyslu, v němž
jako mrtvá ruka rdousí iniciativu a odpovědnost vedoucích. 0 tom se
přesvědčili i komunisté za desítky let a to se nyní pokoušejí změnit.

Je patrno, že pravá výrobní schopnost průmyslu závisí na jemné
rovnováze “koncentrace na vrcholu” a decentralizace v provádění den
ních úkolů. Tato decentralizace se neuskuteční výbory jedinců, před
stavujících vedení a zaměstnance podniků. Zboží a služby se totiž ne
vyrábějí slovy, výrobní proces nelze vést debatami a volbami. Ukážeme
v třetí části tohoto článku, že docela nový způsob decentralizace a
účasti zaměstnanců se rodí v praktickém vedení některých průmysle2’

vých odvětví, který nebyl ještě zpozorován politickými a uniovými vůd
ci, protože je nepolitický, funktionální a protože vyžaduje stálou pří
tomnost lidí na pracovišti.
Dokončení v příštím čísle

PŮLSTOLETÍ ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ
Dr. M. Lokay
(Na začátku I. světové války naši krajané ve Francii a v Rusku se hlásili
do boje proti Rakousku-Uhersku a Německu, aby ve spojeneckých armá
dách bojovali za čsl. gamostaitnost. Hrdinné činy našich dobrovolníků v “Ro
tě Nazdar” na francouzské frontě a našich dobrovolníků v “České družině”
na frontě ruské byly důkazem opravdovosti našich snah o čsl. samostat
ný stát.
Po veřejném vystoupení T. G. M. bylo jeho snahou organizovat masové
hnutí legionářské, které by v daném okamžiku vystoupilo v boji jako sa
mostatné čsl. vojsko po boku spojenců. Při tvoření legií bylo však zřejrno,
že české a slovenské kolonie za hranicemi jsou příliš slabé, aby mohly dáti
dostatečný počet dobrovolníků, a že nutno vyčkat až přibudou zajatci české
a slovenské národnosti z rakousko-uherské armády za hranice, zejména do
Ruska a do Itálie. Takový rozhodný okamžik nastal v roce 1917, kdy počet
těchto zajatců dostoupil mnoha tisíc mužů.
Masaryk se rozhodl na jaře 1917 po únorové revoluci odejet do Ruska, aby
jednal s novou rusko-u vládou o otázce našich legií a dorazil dne 11. květ
na do Petrohradu. Když se přesvědčil, že s Ruskem nelze již pro další ve
dení války počítat, přiklonil se stále více k názoru, že nutno naše legioná
ře dopravit co nejrychleji na západní frontu a v tom směru zahájil jednání
s vládou ruskou i s francouzskou. Zatím však došlo ještě v létě 1917 k slav
nému zásahu čsl. legionářů na ruské frontě v bitvě u Zborova dne 2. čer
vence. Čsl. brigáda vniklá z České družiny dosáhla v době již naprosté
ho rozvratu ruské armády skvělého vítězství, Iklteré rozneslo slávu čsl. le
gionářů po celém spojeneckém světě. Na .ruskou armádu však bohužel
Zborovské vítězství očekávaného dobrého vlivu nemělo a Masaryk hleděl
proto urychlit tím více přepravu čsl. legionářů do Francie. Konečně dobí
leno souhlasu ruské vlády a na podzim 1917 odejely první československé
oddíly přes Archangelsk do Francie. K přepravě dalších oddílů přes Arch
angelsk již nedošlo, neboť na příště měla být jich doprava prováděna přes
Sibiř a Vladivostok. Dne 7. listopadu došlo však k bolševické revoluci a
brzy na to v prosinci k uzavření příměří mezi Sov. vládou a Německem i
Rakousko-Uherskem, po němž dne 7. května 1918 následovalo uzavření míru
Brest-litovského. To ovšem dopravu čsl. legionářů do Francie nesmírně
zkomplikovalo.

23

Pro naši legii, vzrostlou zatím ve skutečnou armádu, nastává anabase
přes Sibiř, která se protáhla na dva roky a proslavila československé jmé
no okupací sibiřské magistrály a četnými boji, kterými si vybojovala cestu
na východ. Obsazení hlavních bodů sibiřských čs. legionáři přineslo západ
ním spojencům faktickou pomoc na francouzské frontě, neboť zabránilo
rychlé repaítriaci německých a rakoudkoi-uherských zajatců ze Sibiře, tak
že nemohlo již jich být užito v rozhodných fázích proti spojencům.
Uprostřed roku 1917 začala Čsl. Národní Rada jednat s francouzskou vlá
dou o zřízení samostatné čsl. armády ve Francii. Na základě příslušné me
zinárodní dohody byl pak vydán franc. dekrét z 16. prosince, kterým se
čsl. armáda zřizuje. Když pak lednu a v únoru 1918 hýly sjednány mezi
franc. min. předsedou Clémenceauem a dr. Benešem doplňkové dohody,
začalo se ihned s formováním čsl. armády ve Francii, která brzy vzrostla
na brigádu.
Zbývalo pak ještě Nár. Radě, aby sjednala zřízení čsl. armády v Itálii,
kdež čekalo již přes 10 tisíc čsl. dobrovolníků v zajateckých táborech, aby
byli posláni bojovat na italské nebo francouzské frontě. Když pak dr. Štefánikovi se podařilo v dubnu 1918 uzavřít s min. předsedou Orlandem
smlouvu o zřízení čsl'. samostatné armády stála tu již v květnu 1918 20 ti
sícová čsl. legie připravená, aby již v červnu zasáhla do bojů na frontě.
Na kmeni našeho národního života vypučel před půlstoletím ten nejkrás
nější květ - květ legionářského bratrstva.

SITUACE NA ČESKOSLOVENSKÉ LITERÁRNÍ FRONTĚ
ČERVENEC . PROSINEC Iflfifi

Antonín Kratochvil
K situaci

Bezesporně nejvýznamnější událostí druhého pololetí roku 1966 v oblasti
kultury bylo rozhodnuto o rozdělení ministerstva školství a kultury na mi
nisterstvo kultury a informací a na samostatné ministerstvo školství. Ten
to návrh přednesl I. tajemník strany Antonín Novotný na plenárním za
sedání UV KSČ dne 20. prosince 1966. Jako důvod uvedl, že sdělovací pro
středky tisk, rozhlas a televize neustále nabývají na šíři a významu a pro
to roste potřeba jejich každodenního praktického řízení. Strana si při tom
ponechává v rukou ideové vedení těchto nástrojů i přímé stranické řízení
komunistů v uměleckých svazech.
Tímto rozhodnutím se Novotný znovu přihlásil k stalinské minulosti,
neboť ministerstvo informací není žádné novum - bylo typickým zjevem
éry dogmatismu. V tomto ministerstvu bylo tehdy sídlo tiskové censory
tzv. TÍMTO. (Tiskový odbor ministerstva informací a osvěty). Je možné,
že nové ministerstvo bude mít obdobnou funkci. Právě vyšlý tiskový zá
kon legalizuje censuru, která podléhá dále ministerstvu vnitra. Dosavadní
“ilegální” eensura (Hlavní správa tiskového dohledu - HSTD) podléhala
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též ministerstvu vnitra. Novým ministrem Kultury se stal bývalý ředitel
Ďs. rozhlasu Karel Hofman. (26.1.1967)
Nej významnější událostí druhého pololetí 1966 měl být sjezd Svazu čs.
spisovatélů. Z důvodů, které nebyly blíže vysvětleny, byl opět odložen.
Ze soukromých pramenů se proslýchá, že ve Svazu existují značné spory
mezi českými a slovenskými spisovateli o rozdělení Svazu na český a slo
venský. Zdá se však, že v Praze čekali na průběh sjezdu sovětských spi
sovatelů, který dosud pravidielně předcházel sjezdům Svazu čs. spisovatelů.

Uvěznění Jana Beneše a Karla Zámečníka
Největšího mezinárodního ohlasu dosáhlo zatčení českého prosaika Ja
na Beneše’ a televizního a filmového kameramana Karla Zámečníka. V
holandském Amhemu zasedal výbor Mezinárodního FTJN-Clubu a na tis
kové konferenci dne 30. září zdůraznil jeho president, americký dramatik
Arthur Miller, že “zaltčení Jana Beneše bylo potvrzeno československým
delegátem na tomto zasedání Jiřím Muchou.” Mucha se ovšem mezinárodní
spisovatelskou organizaci snažil přesvědčit o ¡tom, že Jan Beneš nebyl zat
čen jako spisovatel, nýbrž proto, že se provinil proti “deseti přikázáním”. O
zatčení Karla Zámečníka, který umělecky spolupracoval s Benešem, napsal
pařížský Le Monde, že Zámečník byl zatčen ve stejnou dobu jako Beneš
po svém návratu z Paříže, kde pracoval na jednom barevném ¡televizním
filmu. Komentátor Neue Zürcher Zeitung ,k olběma zatčením poznamenává:
“Tato obě zatčení vyvolala obavy v pražských intelektuálních kruzích. Je
zdůvodněna obava, že režim zinscenuje “Slchauprozess”, jako varování inte
lektuálním kruhům, že současná vlna tání má své hranice.”
Jelikož se československá úřední místa o případu Beneše a Zámečníka
dosud nezmínila, je možné jeho pozadí zkonstruovat pouze ze západních
tiskových pramenů a ze soukromých zpráv návštěvníků z ČSSR. Podle
těchto prý Beneš žádal, aby spisovatelské odbory protestovaly v Moskvě
proti tvrdému rozsudku v procesu se Siniavským a Danielem. Svým vy
stoupením na schůzi spisovatelských odborů Beneš Strhl na svou stranu
většinu českých spisovatelů. Další akcí Benešovou prý bylo napsání pro
testní petice proti zákazu literárního časopisu mladé generace Tvář. Bene
šovi se podařilo získat přes 300 podpisů prominentních spisovatelů a uměl
ců - akce na obnovu Tváře neměla však žádný úspěch. Poslední akcí Be
nešovou před zatčením bylo napsání rekurzu, když mu bylo znovu odmít
nuto ministerstvem vnitra vydání pasu na cestu do zátraničí. Ve svém re
kurzu Beneš zdůraznil, že ústavou je mu zaručeno právo na cestovní pa«.
A že když je mu orgány odmítáno pas vydat, že má při nejmenším právo
znát důvody. Benešovi šlo o to zjistit, zda ústava - nej vyšší zákon státu Slouží k ochraně občanů, nebo zda může být zneužita politickou stranou a
jejími orgány. V této souvislosti poukázal západní tisk na příbuznost pří
padů Beneše a Mihajla Míhaljova. Nebyl to ovšem jen švýcarský a fran
couzský tisk, který se zábýval případem Jana Beneše, známý hamburský
deník Die Welt již 4. října zdůraiznil, že spisovatelé mezinárodního Pen
Clubu žádají propuštění českého aultora. Vedle tisku se k zatčení vyslovila
i řada rozhlasových stanic, mezinárodní tiskové agentury jako United Press
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International (UPI), Deutsche Fresse Agentur (dpa), dále se případem za
bývala Mezinárodní komise právníků v Zenevě a Amnesty International v
Londýně oznámily, že se tragickým případem obou mladých českých uměl
ců budou podrobně zabývat. Amnesty, organizace bojující za svobodu mí
nění a přesvědčení, v jejímž předsednictvu zasedají vynikající osobnosti
politického, vědeckého a kulturního světa, dala za úkol svým odbočkám v
různých evropských zemích, aby pečovaly o právně nezávadné soudní pře
líčení s oběma mladými autory. Rovněž čeští spisovatelé -exuianté, čle
nové Mezinárodního PEN-duibu, protestovali u pražského Svazu čs. spi
sovatelů. Soubornou zprávu o Benešově zatčení s reprodukcemi hlasů me
zinárodního tisku přinesl dobře informovaný český čtvrtletník vycházejí
cí v zahraničí Svědectví. Československý tisk o Benešově zatčení nepřinesl
dosud ani slovo.
Literární rehabilitace (Teige, Durych, Kalandra)

V přímém kontrastu k uvěznění Jana Beneše a Karla Zámečníka stojí
částečná rehabilitace tří významných spisovatelů a kulturních pracovníků
z období mezi dvěma světovými válkami - dnes ovšem již mrtvých: Závi
se Kalandry, Jaroslava Durycha a Karla Teigeho. U Jaroslava Durycha se
jedná prakticky již o druhou rehabilitaci. První byla v krátké éře literár
ního revizionismu po druhém sjezdu spisovatelů (1956 až 1959), kdy vyšly
v novém vydání dva soubory Durychových novel (Kouzelná lampa a Tři
dukáty) a dva romány (Sedmikráska a Bětuška) - po Celostátní spisova
telské konferenci z března 1959 zmizelo' však opět jméno Jaroslava Durycha
na pět let z české literatury. Až teprve v létě 1966 vydalo nakladatelství
Československého spisovatele nejvýznamnější Durychovo dílo “menší vald
štejnskou trilogii” REKVIEM - náklad byl během několika týdnů úplně
rozebrán. S vydáním Duryíchova triptychu Rekviem se rozvinula v čs. tisku
jedna z nejzajímavějších literárních polemik poslední doby.
Ústřední orgán spisovatelů Literární noviny uvítal návrat Jaroslava Du
rycha do literatury velmi pozitivně: “Knihy se neaktualizují jistě jenom
pro své umělecké hodnoty. Doba si z literatury předchozích epoch vybírá
podle svého. Není to žádné neštěstí, ale může se velice dobře stát, že výběr
nebude vždy svědčit pro dobu ani prospívat literatuře. Nedávno postihlo
taková selekce i Jaroslava Durycha. Do uplynulých let vůbec nepasoval.
Jeho obdiv k baroku byl nepatřičný. Barokní architektuře jsme se nemohli
vyhnout a když nám ji přespolní chválili usmívali jsme se ne hrdě, ale
spíš stydlivě. Nad literaturou jsme však měli moc; baroko nebylo! Docela
jsme vystačili s Temnem2. Durych padl za obět přehodnocování a aktu
alizační manit
Stalinisté v Buriankově IMPULSU reagovali na tento referát Literár
ních novin velmi podrážděně. Dr. Štěpán Vlašín zdůraznil: “Je možno brat
v pochybnosti hodnotu Jiráskových děl, mezi nimiž Temno patří bezespor
ně mezi nejlepší, je jistě správné korigovat nekritické přecenění Jiráska z
50 let, ale ve výkladu baroka měl bezesporně pravdu Jirásek - a ne Durytch. A za druhé: nedocházelo-li delší dobu k vydávání Durychových děl,
nebyla příčinou jenom a především jeho apologie baroka, ale nesporná a
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nemalá vina Durychova v období ohrožení republiky a okupace. Dnes se
stává módou vše svádět na kulturní politiku minulých let.”1

Otakar Rydlo v královehradecké Pochodni v článku nazvaném ‘Durych
kriticky” píše: “Jaroslava Durycha nelze minouit. Je čas věnovat mu po
zornost. Příležitosti k tomu je nové vydání “menší valdštejnské trilogie”
Rekviem. Násilně přervaná kontinuita literárního vývoje nás dnes staví
před úkol vykládat Durycha znovu novým generacím, které si ho často
objevují jako “Ameriku”, jako autora zapovězeného! Trk Durych dnes
působí jako fantom neznámého i jako jeden ze zdrojů pochopení náhlého
současného zájmu o barok.”4
Případ Závise Kalandry5 je poněkud složitější, neboť osobnost Kalandrova je na rozdíl od Durycha osobnost více politická, než umělecká či
vědecká. Kalandra nebyl nikdy komunistickou stranou politicky rehabili
tován - nyní byl učiněn pokus ho rehabilitovat literárně.
V procesu se skupinou dr. Milady Horákové v červnu 1950 byl tento
český spisovatel a historik odsouzen k trestu smrti pro špionáž ve prospěch
Spojených států. Veškerý komunistický tisk tehdy zdůrazňoval slova pro
kurátora, že Záviš Kalandra za předmnichovské republiky byl vedoucím
trockistické organizace a v nenávistném boji proti Sovětskému svazu stál
v čele rozbíječů dělnické třídy. Po májové revoluci pokračoval zákeřnými
metodami v této činnosti.

Více jak deset let bylo jméno Záviše Kalandry tabu, jeho knihy byly dá
ny na index, jeho jméno bylo ze slovníků vyškrtnuto. Teprve v roce 1962
v publikaci Slavomíra Strohse Marxistická-leninská filosofie v ČSR (Vydala Čs. Akademie věd v Praze) byly uváděny práce Záviše Kalandry
o Masarykovi. Jméno Kalandrovo zde působilo izolovaně - bez jakéhokoli
vysvětlení - a pro studenty filosofie, pro které byla kniha především urče
na, se »tálo otazníkem. Pokud se později jméno Záviše Kalandry objevilo
v odborných vědeckých časopisech, nikdo neměl odvahu říci, kdo Kalandra
byl a jak zahynul. Teprve v druhé půli roku 1964 protrhl toto tabu mlče
ní jiný vězněný spisovatel Laco Novomeský, který do bratislavského Kul
turního života napsal: “Jméno Záviše Kalandry je dnes už skoro neznámé.
Byla to vynikající myslící hlava, jeho historické práce, o čemž jsem pře
svědčen, budou ještě mít průkopnický význam, i když v době, kdy je psal,
nezaslouženě zapadly. Zahynul' tragicky už za našich dnů. Asi v roce 1936
se rozešel se stranou a vystoupil proti její politice . . .” Tolik Laco Novo
meský při besedě o tzv. generačním problému. Ovšem ani Novomeský ne
mohl více než opatrně konstatovat, že Záviš Kalandra ‘‘tragicky zahynul
už za našich dnů”. Věta, která mladé generaci nedává tušit metody státní
bezpečnosti, mučení a pepravu. Teprve v roce 1966 přináší orgán Ústavu
pro českou literaturu při pražské Akademii věd revue ČESKÁ LITERA
TURA obsáhlý rozbor historické práce Záviše Kalandry z roku 1947 České
bohatství z péra olomouckého universitního profesora - literárního histo
rika dr. Oldřicha Králíka.6 Ze stanoviska literámě-kritického, nikoli však
dějepisného, rozebral Králík nejstarší epiku přemyslovských Čech, jiak ji
osobitě ve své práci formuloval Záviš Kalandra. Ovšem ani Králík neříká,
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co se s Kalandrou stalo, odvolává se pouze ve svém zdůvodnění na slova
Láci Novomeského a to je ovšem trochu málo.
Případ justiční vraždy na Záviši Kalandrovi je typickou ukázkou z ja
kých zorných uhlů probíhají procesy tzv. literárních rehabilitací z pade
sátých let.
K domácí rehabilitaci Karla Teigeho' přispěla značně cizina zájmem o
českou avantgardu dvacátých a třicátých let a zájmem o český surrealis
mus. Dosavadním vyvrcholením tohoto zájmu byla souborná výstava čes
kých surrealistů ve známém Folkwangově museu v Essenu a samostatná
výstava koláží Karla Teigeho. Na domácí půdě probíhá rehabilitace vydá
ním třídílného výboru z jeho obsáhlého (teoretického díla.8 Ovšem tak jako
v případech ostatních rehabilitací stalinští teoretikové marxismu nemohou
se s rehabilitací smířit i u Karla Teigeho a připomínají jeho “pomluvy So
větského svazu a trockismus atd.” V padesátých létech vedl útoky na Kar
la Teigeho především Ladislav Štoll, který ve své “zestátněné přednášce”
Třicet let bojů za českou socialistickou poesii”, pronesené na pracovní kon
ferenci Svazu československých spisovatelů dne 22. ledna 1950, označil ně
kolikrát Teigeho jako rozbíječe dělnické třídy a “v roce 1938 se postavil
se svým dřívějším rivalem prof. Václavem Ďemým do společné protisovětské kulturně politické linie.” Kritik Mojmír Grygar vypracoval potom
v Tvorbě celý systém, který nazval “Teigovština - trockištická agentura v
naší kultuře”. “Byly doby, kdy jméno Teigovo nesmělo být ani uváděno
v tisku” (L. N. č. 2, 14.1. 67 str. 3.) Literární rehabilitace Teigeho probíhá
proto velmi opatrně a jeho nejlepší teoretické práce nebudou vydány. Jaké
budou reakce na třídílný výbor z jeho díla nemůžeme dnes také říci.
V dnešních útocích na Karla Teigeho se například připomíná jeho kníž
ka Surrealismus proti proudu z května 1938, kde Teige srovnával zestát
něné sovětské umění s nacistickým atd. Anebo se prostě kritizuje skuteč
nost, že lidé jako Teige - lidé kteří se postavili proti straně - jsou dnes
oslavováni.
Můžeme se domnívat, že literární rehabilitace - přes všechny stalinské
komplikace budou pokračovat - zůstává ovšem zajímavou skutečností, že
rehabilitace vyslovených antimarxistů - ovšem velkých umělců jako např.
Jana Zahradníčka, probíhají daleko klidněji než rehabilitace levicových
intelektuálů.

Historie kolem úryvků z Mňačkova románu JAK CHUTNÁ MOC
Literární senzaci připravila v letních měsících revue Plamen’, která otis
kla na dvě pokračování úryvek z románu slovenský píšícího žurnalisty a
spisovatele Ladislava Mňačka (nar. 1919 ve Valašských Kloboucích) Jak
chutná moc. Ideově sledoval Mňačko v tomto románě linii započatou Opož
děnými reportážemi - totiž nastavit zrcadlo teroristické justici “éry kul
tu”. V románě Jak chutná moc zamýšlí se Mňačko na pozadí příběhu kari
éry stranického funkcionáře, nad praktickými důsledky “politiky padesá
tých let” (násilná kolektivizace slovenské vesnice, rozšíření sítě konfiden
tů STB, rušení klášterů, hledání třídního nepřítele uvnitř strany atd.)
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Skutečnost, že úryvky z románu vyšly nejprve v českém překladu dává
■tušit, že autor měl s rukopisem potíže. Trochu světla do celé problematiky
vnesl spolupracovník známého západonémeckého listu Frankfurter All
gemeine Zeitung Andreas Razuimovský10. “Autor v soukromých rozhovo
rech častěji zdůraznil, že předložil rukopis ke schválení na nejvyšší Stra
nické úrovni - totiž členům ústředního výboru strany. Mňačko dále po
dotknul, že při své práci bohaté na kontrasty si cení především toho, že
se nikdy neprohřešil proti stranické disciplině. Rukopis my byl vrácen s
ujištěním, že nejsou proti němu žádné námitky”. Razuimovský dále píše,
že ovšem nyní stranické vedení změnilo na celou věc názor, došly prý pro
testy mnoha soudruhů a padly na úrodnou půdu. Razuimovský se dotýká i
problematiky hrdiny románu a klade si otázku, kdo je jím asi míněn a kdo
se cítí pohoršen. A sám na tuto otázku odpovídá, že z uveřejněných úryvků
se nedá nic dokázat a že diskuse o tomto temátě byla záměrně odsunuta.
My se domníváme z řady náznaků, že se jedná o slovenského stranického
funkcionáře Karola Bacilka.
Mezitím odejel Ladislav Mňačko do Vietnamu, o smysle této cesty je
mnoho dohadů - podle zpráv návštěvníků z Československa Mňačkova
cesta do Vietnamu je chápána jako protest proti členům UV, kteří zkriti
zovali jeho dílo - jiní se domnívají, že cestou do Vietnamu si chce Mňačko
spíše zlepšit svůj kádrový posudek. Nám není zatím možno vyslovit defi
nitivní závěr o Mňačkově románu - uveřejněné kapitoly v Plamenu nena
vazují přímo na předchozí dějovou strukturu a vynechané části mohou
eventuálně kontrastovat s uveřejněnými. Ze zprávy československých spi
sovatelů, kteří se účastnili jednoho filmového festivalu na Západě, se dom
níváme, že druhá část (Plamen č. 9, září 1966) byla dodatečně na přímý
příkaz presidenta Antonína Novotného znovu cenzurována, což mělo za
následek opožděné vydání zářijového čísla.
Domníváme se, že definitivní světlo do celé problematiky vnese teprve
knižní vydání této novely - podle rozsahu se dá těžko mluvit o románu.
Knižní vydání připravilo vydavatelství Slovenského spisovatele v edici
“Slovenská próza” na rok 1967.

Filmaři pod stranickým reflektorem
Nejvýznamnějším světovým úspěchem československé kinematografie by
lo letošní udělení OSCARA - nejvyššího vyznamenání Americké filmové
akademie za nejlepší film zahraniční produkce, filmu slovenských režisérů
Kadara a Klose Obchod na korze. Tento slovenský film natočený podle no
vely Ladislava Grossmana líčí příběh z doby tzv. slovenského státu, kdy
Hlinková garda arizovala židovské obchody. Film zachycuje konflikt svědo
mí “arizátora” Tonky Brtka. Umělecká stránka díla je zdůrazmenna téměř
neltendečním realistickým pohledem.
Z exportních důvodů vznikla v ĎSSR i tak zvaná “nahá vlna”, která se
projevila i v jedině větší kooprodukci Československo - rakouské. Mezi
národní kooprodukce čs. státního filmu neměla nikdy velkých uměleckých
amibic. Ani barevný velkofilm Vojtěcha Jasného Dýmky nevyibočil z rámce.
Film byl zaslán jako oficiální příspěvek na festival v Cannes 1966, kde
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ovšem vyvolal u odborné kritiky rozpaky. Dějově je film postaven na třech
umělecky různorodých povídkách Ilji Erenburga.
Politicky zajímavější je situace na domácí filmové frontě. S jakými po
tížemi se musejí potýkat filmoví tvůrci letošního roku ukazuje historie fil
mu O slavnosti a hostech, který natočil režisér Jan Němec. Film se původ
ně měl jmenovat “Letní karneval”. Ihned po uvedení byl tento film na
přímý příkaz Antonína Novotného ztažen z kin a teprve po delších urgencích byl povolen jen pro malý počet kin, tvz. kin náročného diváka. Ovšem
v době, kdy byl v ČSSR zakázán, byl Státní distribucí poslán na Západ ja
ko ukázka progresivní avantgardy ěs. filmu. Tak jsme jej viděli např. v
Mnichově v rámci “Týdne čs. kultury” (9. až 14. května 1966), V informač
ní publikaci bylo tehdy zdůrazněno, že “film má atmosféru a styl Chaplinova filmu Monsieur Verdoux - brutalitu a eleganci.” Film v absurdních
obrazech karikuje novou společnost. Scénář filmu napsali Jan Němec a
Ester Krumbachová. Titulní roli vytvořil Ivan Vyskočil. Pikantní pozadí
celého zákazu ilustruje skutečnost, že v brněnské literární revui Host do
domu v pojednání o krizi a poměrech v čs. filmu11 musela být závěrečná
část článku pojednávající o filmu O slavnosti a hostech začeměna - tím
prakticky Host do domu dokázal existenci tvrdé censury v ČSSR. Ester
Krumbachová napsala i scenario k filmu režisérky Věry Chytilové Sedmi
krásky, který měl rovněž potíže s censurou.

Nový filosofický slovník
Stručný filosofický slovník (vydalo nakladatelství Svoboda v Praze 1966)
- můžeme považovat za nejserióznejší, vysloveně objektivistické dílo, které
z oblasti filosofie bylo v Československu od komunistického puče vydáno.
Zpracoval je redakční kolektiv 36 autorů, většinou mladší a střední gene
race, autorů, kteří větší práce dosud samostatně nepublikovali. Výjimku
tvoří kulturní revizionisté: Květoslav Chvatík, Luděk Novák, Milan Maichovec, Jiří Četl a Jiří Cvekl. Mimo kolektiv stojí profesorka Karlovy univer
sity J. Otáhalová-Popelová.
Jediným nedostatkem je určitá roztříštěnost díla způsobená příliš vel
kým autorským kolektivem - tato roztříštěnost se projevuje nikoliv v osob
ních heslech, nýbrž v heslech charakterizujících určité filosofické discipli
ny, tedy v kardinálních heslech slovníku, při jejich souhmém studiu vidí
me jejich nejednotnost především v pojetí smyslu, programu a obsahu fi
losofie jako druha lidské intelektuální činnosti.
Potřeba filosofického slovníku byla v ČSSR již velmi naléhavá. Jediným
dostupným slovníkem byl překlad sovětského filosofického slovníku, redi
govaného Judiinem. O úrovni tohoto sovětského slovníku napsaly Literární
noviny, že jej lze spíše označit za anti filosofický.12 Snad i tato skutečnost
ovlivnila autorský kolektiv nového slovníku, že se až úzkoslivě distancoval
od veškerého dogmatického traktování látky. Všechna hesla jsou věcně
zpracována bez frází a zbytečných slov. Objektivitu a novum slovníku vi
díme především v heslech “kult osobnosti”, “Dogmatismus”, nebo ‘Stalin”,
“Duchařin” a pod. Nebo v čistě filosofických heslech “Novoscholastismus”,
“pragmatismus”, “novOthomismus ” atd. V hesle ‘Antikomunismus” - čte
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me: “V ekonomické oblasti anitikomunismus popírá především socialistický
charakter ekonomiky socialistických zemí a označuje ji za státní kapitalis
mus, v oblasti politické útočí anltikamunismus na diktaturu proletarfáitu,
rozšiřuje teši o tatalitaristiíckých režimech a nesvobodě v socialistických ze
mích. V oblasti ideologie a teorie anitikomuinismus mluví o usměrňovaném
a standartizovaném myšlení v soc. zemích. Antikomunismus popírá možnost
vybudování socialistické společnosti jako společnosti humanismu, demo
kracie a svobody”.13
V Slovníku nacházíme i velmi objektivně zpracovaná hesla katolických
českých filosofů a podrobně je i rozebrána filosofie T. G. Masaryka. Novum
slovníku jsou i objektivní profily moderních západních filosofů (Maritaín,
Marcuse, Marcel, Mannheim, Flewelling, Quardini atd.) Ruská filosofie ne
ní representována jen materialisty - jak to bylo doposud, nýbrž nacházíme
ve Slovníku i hesla “Solovjov”, “Čaadajev” a další. Překvapivě slabě jsou
zpracována hesla týkající se marxistické filosofie a problematiky dialek
tického materialismu.

Závěr
Roztříštěnost literární fronty v Československu ilustrují nejlépe stálé
změny ve vedení Literárních novin, ústředního orgánu Svazu čs. spisova
telů - během roku se ve vedení listu vystřídali Jungman, Březovský, Otče
nášek a od čísla 49. (3, XH, 1966) je opět předsedou redakční rady básník
Jiří Šotola.
Do vánoční ankety Literárních novin nazvané VĚC MESIÁŠ byl požá
dán o příspěvek známý dramatik Václav Havel. Z jeho příspěvku vyjímá
me: “Vážení pánové, obávám se, že ode mne očekáváte onen druh žoviálního žertování - tentokrát na adresu Mesiášů, který patří k tradici Vašeho
sylvesitrovskéhó čísla a který se mi tak upřímně protiví. Upozorňuji tedy
hned na začátku: zklamu vás. Opravdu nemíním s onou sousedskou bod
rostí a českým žoviál-optimismem, který má na Národní třídě a okolí už
tak dlouho tradici, dělát si legraci z mesiášů. Mám je totiž rád. Vážím si
jejich odvahy vzít na sebe odpovědnost za všechny Vás, kteří nejste schop
ni nést odpovědnost ani sami za sebe, vážím si jejich donkidhOtského od
hodlání nést svou kůži na trh i za cenu, že budou předmětem duchaplného
laškování na stránkách LN, vážím si jejich důslednosti a vůle riskovat.
Uvědomte si, že jsou to vlastnosti, kterých se právě Vám tragicky nedostá
vá. Uvědomte si, prosím, jak často jste ochotni nazvat tímhle hanlivým
přízvizkem každého, kdo má jen o něco málo vyhraněnější názor na svět
než Vy! Uvědomíte si prosím, že Váš relatívizující antidogmatismus, obdi
vující sám sebe za svou tolerantnost, je tolesnftní jen k jedinému: sám k
sobě, resp. ke své názorové beztvámosti. Uvědomte Si laskavě, jak často
za Vaším apartním socialistickým skepticismem se skrývá docela obyčejná
socialistická lenost ducha, lhostejnost a oportunismus, které tiše přihlížejí
křižování mesiášů-ještě s oním podvědomým uspokojením, že Vám by se
to stát nemohlo, protože Vám je přece každý mesianismus cizí. Napádlo
Vás vůbec, že Vaše vlastní klasiky by museli dnes ukřižovat, jako nenapra
vitelné “mesiáše?” Tedy: nehodlám jít s duchem doby” ... 14
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’Jan Beneš (nar. 1936) paitří k mladé české literární generaci, která zača
la časopisecky publikovat v éře literárního revizionismu (po roce 1955).
Dosud publikoval dvě knihy próz “Do vrabců jako když střelí’’ (1963) a
“Situace” (1963). Thematikou obou knih povídek je život a problémy mla
dé generace našich dnů. Prózy jsou často psány monologiokou formou a
pro zvýšení účinnosti používá Beneš někdy slangové prvky.
’Literární noviny č. 23, 4. června 1966, str. 4
’Impuls č. 8, srpen 1966, str. 598
’Pochodeň 27, 8, 1966, str. 2
“Závis Kalandra (1902 - popraven komunistickou justicí 27.6.1950), histo
rik, literární kritik a politický esejista. V historických pracech věnoval
pozornost především raným českým dějinám, v oblasti literatury pak na
psal řadu prací o metodách literární historie a o otázkách strukturalismu
v literární vědě. Zvláštní pozornost věnoval Kalandra Masarykově filoso
fii. Podle příručného slovníku k dějinám KSČ (Praha 1964, str. 295) byl
Kalandra “za protisitranickou činnost a pomluvy Sovětského svazu v roce
1936 vyloučen z KSČ. Pak působil v trockistické opozici. V roce 1949 byl
zatčen jako člen protistátní skupiny zrádců a diversantů a v roce 1950 od
souzen k trestu smrti.”
“Oldřich Králík, (1907) vědec katolického ražení upozornil na sebe stratigrafickou nomografií Otokar Březina. Logika jeho díla (1948), a pak Sá
zavským písemnictvím XI. století (1961). Králík připravil také výbor z
Čepová díla Sestra úzkost (1944).
'Dr. Karel Teige - 1900 - z obavy před zatčením spáchal 1.X.1951 sebe
vraždu. Estetik, vedoucí osobnost české avatgärdy v období mezi dvěma
světovými válkami, spoluzakladatel Spolku moderní kultury Devětsil,
který byl řadu let centrem evropiské avantgardy. Jeho teoretické práce
zasáhly oblasti literatury, filmu, architektury i dějin kultury. Teige na
sebe upozornil i jako grafik.
“Výbor připravuje kolektiv pod vedením Jiřího Brabce, předsedy redakční
rady Orientace, a je rozdělen do tří knih Svět stavby a básně (zahrnuje
práce K. Teigeho z dvacátých let), Zápasy o smysl moderní kultury (Dru
hý svazek je věnován třicátým letům), Osvobození života a poesie (V tře
tím svazku výboru má být soustředěno období od počátku druhé světové
váilky do konce Teigova života. (Výbor má vyjít v nakl. československého
spisovatele v Praze.)
“Plamen č. 8, srpen 1966, Plamen č. 9, září 1966
’“Frankfurter Allgemeine Zeitung 21,O kt,1966
”“Kdo to bude platit?” - Host do do«nu č. 9, září 1966, str. 81-82
' ’Literární noviny č. 49, 3, XH, 1966, str. 5
'3 Stručný filosofický slovník, sltr. 20
’’Literární noviny, č. 52, 24,XII, 1966, str. 2
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HOSPODÁŘSKÁ REFORMA V ČESKOSLOVENSKU

Dr. Jiří Rákos
Příčiny hospodářské reformy, probíhající v současné době v Česko
slovensku, nutno hledat především v nezdarech posledních let. Pouze
evidentní stagnace hospodářství a neutěšené vyhlídky do budoucnosti
přesvědčily vedení strany o nevyhnutelnosti radikálních změn.
Československá reforma je však pozoruhodná nejen pro zamýšlenou
dalekosáhlou změnu hospodářského systému, nýbrž i pro zcela novou
teorii o základních problémech hospodářství v socialismu, kterou je re
forma podložena.

Konečným cílem reformy - který dnes ještě leží v daleké budoucnosti
- je hospodářsřký systém, jenž lze charakterisovat jako “Socialistické
tržní hospodářství”. V Československu se hovoří většinou o “nové sou
stavě řízení”.
Československá reforma jej ve svém konceptu, doposud nikoliv v
praxi, v jistém ohledu radikálnější než reforma jugoslávská- Z ostatních
komunistických zemí se jedině Maďarsko rozhodlo řešit své hospodář
ské potíže obdobným způsobem. Reformy v Rusku a ve Východním Ně
mecku jsou jen pokusem o zlepšení dosavadního systému plánovaného
hospodářství. Nevyjasněná je dnes situace v Polsku.
I. Plánované hospodářství a socialistické tržní hospodářství

Hospodářský systém komunistických zemí . na Západě označovaný
většinou jako centralisované plánované hospodářství (central planned
economy, zentralgeleitete Planwirtschaft) - je charakterisován ústřed
ním řízením produkčního procelsu: výrobní úkoly jsou ve formě t.zv.
ukazatelů předepsány centrálou jednotlivým podnikům téměř do po
slední podrobnosti detailu. V praxi je tento Systém realisován řadou
různých předpisů, ustanovení a opatření, které mohou být ve značném
rozsahu přizpůsobovány aniž by se systém v podstatě změnil.

Periodicky opakovaný přechod od centralisace k decentralisaci plá
novacího a řídícího aparátu je jedním z příkladů možných změn. Na
Západě populární reforma ruského ekonoma Libermana zůstává též
v rámci plánovaného hospodářství: podstata Libermanovy reformy je
návrh, přejít od dosud používaných “hrubých” ukazatelů výroby k t.
z v. ukazatelům “kvalitativním”, jakým jsou na př. rentabilita, hrubý
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důchod či zisk. - Nutno mít však na zřeteli, že v plánovaném hospo'
dářství má zisk zcela jiný ekonomický obsah než zisk v tržním hospo
dářství: v plánovaném hospodářství není zajímavá absolutní výška
zisku, nýbrž vždy jen poměr zisku realisovaného k zisku plánovanému
(či k plánované ztrátě).
Centralizované plánované hospodářství se až do nedávná považo
valo za jedinou myslitelnou metodu řízení v socialismu. Na základě
určitého (“metafysického”) výkladu pojmu vlastnictví - obsaženém
především ve Stalinově studii Ekonomické problémy socialismu, v
SSSR - byla odvozena teorie historické nutnosti plánovaného hospodář
ství v socialismu. (“Nutnost a možnost plánovitě rozvíjet socialistic
kou ekonomiku vyplývá ze společenského vlastnictví výrobních pro
středků” - učebnice Politická ekonomie z roku 1955, str. 430.) Tato
teorie byla v době kultu osobnosti prohlášena za neotřesné dogma a
přetrvala s bezvýznamnými změnami i periodu destalinisace.
Výklad teorie centralisováného plánovaného hospodářství . který by
musel začít doslova u Adama (Smitha) - není v tomto rámci možný.
Závěr teorie byl, že v socialismu má společnost (representovaná státem
a jeho centrálními orgány) možnost s pomocí vědeckých metod po
znat a určit optimální proporce hospodářského vývoje, aniž by musela
užívat instrumentů kapitalistického tržního hospodářství. Určité kate
gorie trhu (peníze, ceny, zisk), byly sice, hlavně z důvodů kontroly,
ponechány, ztratily však své původní funkce (řízení hospodářského
procesu).

Hospodářské výsledky v Rusku a v zemích střední Evropy ukázaly
názorně přednosti i nedostatky centralisovaného plánovaného hospo
dářství. Tento systém umožnil sice téměř neomezenou koncentraci vý
robních faktorů do určitých vybraných odvětví (těžký a zbrojní prů
mysl, astronautika), hospodářský růst byl však dosažen převážně extensivními metodami: výstavbou nových produkčních kapacit, mobilisací pracovních sil do průmyslu (ze zemědělství, ženy), prodloužením
pracovní doby (brigády) a j. Na pasivní stránce bilance stálo též dale
kosáhlé omezení svobody, což nemohlo zůstat bez negativního vlivu na
produktivitu práce. Možnosti extensivního hospodářského růstu musely
být v relativně vysoko vyvinuté zemi s malou reservou pracovních sil,
jako na př. v Československu, brzo vyčerpány. Vedení státu se sice po
kusilo zabránit hrozící depresi reformou z roku 1958. Talto reforma
však skončila neúspěchem; v letech 1962 až 64 došlo pak v Českoslo
vensku k nevyhnutelné krisi.
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Jako východisko z této situace se nabízel jedině přechod, lépe řeče
no návrat, k tržnímu hospodářství.
Ve světle platné teorie bylo však tržní hospodářství tabu, zakáza
ným plodem. Bylo tedy nutno najít řešení, které by umožnilo sáhnout
po zakázaném jablku bez nebezpečí vyhnání ze (socialistického) ráje:
musela být formulována nová, marxistická teorie, která by dokazova
la nutnost existence tržních vztahů za socialismu.
Bylo by však mylné se domnívat, že teoretické zdůvodnění tržního
hospodářství je jen rouškou, která má skrýt přibližení ekonomického
systému Československa ke “kapitalismu”. Je nutno mít na zřeteli, že
dnes v Československu každý pokus o pokrok a vývoj musí být vystaven
na argumentech učení politického a historického materialismu. Bez od
volání na Marxe (dnes je modernější Marx “mladý”) není možno pro
sadit seberozumější ideu. Z psychologického stanoviska by bylo jistě
zajímavé vědět, zde ekonomové v Československu své marxistické
argumentaci skutečně věří či zda ji jen používají jako magického za
klínadla. Pro praxi je však tato okolnost bez významu.
V minulých letech byly sice v komunistických zemích publikovány
různé teorie, tvořící do jisté míry alternativu ke stalinské koncepci
centralisovaného plánovaného hospodářství. K autorům těchto teorií
patří na př. Polák Brus a Rusové Kronrod, Němčinov stejně jako po
pulární Liberman. Většina těchto teorií však spočívá nadále na meto
dě plánování či zůstává vězet na půl cesty mezi plánem a trhem. Dů
ležité je též, že se u těchto autorů jedná převážně o “outsidery” (Li
berman není na př. členem strany), kteří sice smí své názory publiko
vat, jejichž mínění však zůstává bez hlubšího politického vlivu.
I v Československu vyšel sice prvý podnět k reformě od “vědců na
okraji” (Selucký a j.), komunistická strana však tentokrát reagovala
poměrně rychle a převzala brzo iniciativu. Tuto skutečnost lze z velké
části připsat osobnosti Oty Sika, řediteli ekonomického ústavu Česko
slovenské akademie věd a současně členu ÚV KSČ. Na rozdíl od větši
ny jiných členů ústředního výboru byl Šik jako kvalifikovaný ekonom
schopen realisticky analysovat neúspěchy československého hospodář
ství. Jeho zásluha spočívá v tom, že měl odvahu vyvodit z nalezených
faktů nutné, i když nepohodlné, konsekvence.
K Sikovu úspěchu přispěla podstatně jeho - z marxistického hledis
ka přesvědčující - zdůvodnění teorie nutnosti tržního hospodářství za
sooialismu. Je ovšem jasné, že rozhodující okolností byla katastrofální,
bezvýchodná situace československého hospodářství.
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Sikův koncept nemění sice nic na socialistickém principu společen
ského vlastnictví výrobních prostředků, dokazuje však, že i v sociali
stické společnosti zůstává nutně mnoho dialektických rozporů v hospo
dářském procesu. Jedním z těchto rozporů je na př. rozpor mezi zájmy
jednotlivých skupin a individuí. Podle Šiká lze tyto rozpory překonat
jen za pomoci trhu a tržních vzahů. V dřívější teorii byly rozpory to
hoto druhu kvalifikovány jako “přežitky” kapitalismu, které v socialis
mu zanikají. Důsledně domyšlena, nemůže Sikova teorie zůstat omeze
na jen na hospodářství. Její aplikace v politice, kultuře, právu a j. mu
sí vést k obdobně radikálním změnám jako v hospodářství.
Nepřekvapí, že návrh hospodářské reformy nebyl v Československu
přijat s všeobecným nadšením. Odpůrcům se podařilo počátek refor
my oddálit a její koncept deformovat zavedením mnoha regulujících
a administrativních opatření.
K nepřátelům nového hospodářského systému patří mnoho -vedoucích
stranických funkcionářů (v čele s Novotným), stejně jako mnoho sou
časných podnikových ředitelů a “aparatčíků”, kteří se právem obávají,
že nebudou pro nové úkoly dostatečně kvalifikováni. (Na 13. sjezdu
KSČ se vyslovil na př. gen. ředitel ostravského uhelného revíru Miska
proti novému systému cen.)

II. Koncept nové soustavy řízeni.
Nový systém se skládá z řady elementů, jejichž převážné většině
sotva lze přiznat definitivní charakter. Mnoho ustanovení má vyslo
veně přechodný ráz, mnoho bude muset být revidováno pod vlivem eko
nomického a politického vývoje. . V rámci tohoto článku je možno po
psat jen několik podstatných znaků nové soustavy.
1. Zásady nové soustavy
a. Produkční prostředky zůstávají společenským majetkem.
b. Ústřední instance určují v dlouhodobém plánu všeobecné směrnice
pro hospodářský vývoj, kontrolují a ovlivňují hospodářský proces
a vytváří vhodné podmínky pro rozvoj hospodářství.
c. Samostatně hospodařící podniky stojí na trhu ve vzájemné soutěži.
Jugoslávský koncept “samostatné správy dělnictva” (AnbeiteFselbstverwaltung) v podnicích je v Československu odmítán.

2. Reorganisace průmyslu

1.7.1965 byl v ČSSR reorganisován průmysl za účelem maximální
možné koncentrace. Tento krok byl zřejmě ústupkem zastáncům konser-

vativnícb metod. Vytvořením monopolistických nébo oligopolilstických
formací bylo v zárodku utlumeno působení konkurence, která je rozho
dujícím elementem tržního hospodářství.
Koncentrace průmyslu odpovídá formám obvyklým v tržním hospo
dářství. Jednotlivé podniky byly sdruženy do t.zv. výrobně-hospodářskýoh jednotek (VHJ) a to buď na základě vertikální koncentrace (na
př. hutní průmysl - zpracování oceli - strojírenství - chemická produk
ce), nebo horizontální koncentrace (typické pro stavebnictví, produkci
paliv, energetiku). V prvém případě se hovoří o koncernech, ve dru
hém o trustech.
Reorganisace průmyslu byla provázena likvidací řady podniků: v
roce 1964 bylo uzavřeno 700 závodů, v roce 1965 dalších 600 dohro
mady s 33.000 zaměstnanci. Do roku 1970 má se likvidovat dalších
1400 závodů z celkového počtu 10.000. Je pravděpodobné, že v průbě
hu reformy dojde v ČSSR, stejně jako v Jugoslávii, k nezaměstnanosti,

3.

Cenový systém

Vytvoření realistického, vyváženého cenového systému tvoří jeden z
nejvážnějších problémů při realisaci hospodářské reformy. Je pocho
pitelné, že přechod od dřívějšího systému cen, které byly určeny admi
nistrativně, 'k cenám vytvořeným na základě tržních relací, není možný
z jednoho dne na druhý. Zdá se však, že v Československu se uchýlili
k nepochopitelně dlouhému přechodnému období: pro konečnou úpra
vu řady cen mají se vypracovat pětileté perspektivní plány. . . .
S počátkem tohoto roku nabyl platnosti nový systém velkobchodnich
cen (cen používaných ve státním a družstevním sektoru) ; podle před
běžných výpočtů se tyto ceny zvýšily průměrně o 24%. - Toto zvýšení
nemusí sice vést bezprostředně ke zvýšení cen spotřebitelských, neboť
mezi oběma cenovými oblastmi leží mohutný, snadno manipulovatelný
“polštář” daně z obratu (event. subsidií). Doposud byly zvýšeny jen
spotřebitelské ceny masa a piva. Při uskutečnění jednotné daně z obra
tu, která je v nové soustavě dřív či později nevyhnutelná, ke zvýšení
spotřebitelských cen však dojít musí.
Cenový systém se skládá ze tří kategorií:
a. pevné ceny
b. limitované ceny, u nichž je stanovena horní, event. i dolní hranice
c. volné ceny, které se tvoří na základě nabídky a poptávky.
Dnes připadá většina výrobků a služeb do kategorie pevných cen, po
díl kategorie cen volných má se postupně zvětšovat.
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4. Zisk
Podle zásad tržního hospodářství mají v nové soustavě podniky ori
entovat svou činnost na možnosti realisace maximálního zisku. Zisk pře
stává být pouhým ukazatelem, stává se zdrojem akumulace kapitálu, ze
kterého podnik (resp. VHJ) financuje své investice. Zisk rozhoduje též
o výšce příjmů zaměstnanců podniku. Z realisovaného hrubého důcho
du platí podnik státu daně a splácí bankovní úvěr, včetně úroků. Za
veden má být odvod z produkčních fondů (úrok z provozního kapitá
lu podniku).

5.

Mzdový systém

V nové soustavě je jen část mzdy zaručena státem, část závisí od
stavu podnikového mzdového fondu, který je dotován z realisovaného
zisku. Podnik má však též možnost, mzdy svých zaměstnanců v určitém
rozmezí zvýšit, musí v tom případě však platit progresivní daň. (V ro
ce 1966 činila na př. při průměrném zvýšení mezd o 10-12% tato
daň 100%.)

6.

Investice

Jen centrálně plánované nové investice budou financovány ze stát
ního rozpočtu. Jiné investice musí financovat podnik či VHJ z nashromažďovaného zisku, z odpisů či za pomoci bankovních úvěrů.
7.

Zahraniční obchod

Zahraničnímu obchodu má kromě jiného připadnout úloha ovlivnění
a regulace cenové hladiny na vnitřním trhu. Působením zahraničního
obchodu má se částečně nahradit chybějící konkurence. Organisace za
hraničního obchodu má se časem podstatně změnit.
III. Může mít nová soustava úspěch?
Úspěch reformy bude záviset na těchto okolnostech:
1. O;svědčí-li se v praxi teoretická koncepce socialistického tržního
hospodářství, podle níž lze i při společenském vlastnictví výrobních
prostředků vytvořit objektivně působící tržní vztahy. Podle dosavad
ních zkušeností je initiativní jednání nesčíselného množství hospodáských subjektů, založeného na kategorii soukromého vlastnictví, hlav
ním zdro j em energie působení tržních vztahů.
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2. Podaří-li se najít vhodnou cestu přechodu z plánovaného hospo
dářství 'jež musí být ‘‘postaveno z hlavy na nohy” - k hospodářství
tržnímu.
3. Podaří-li se úspěšně vyřešit otázku, kde nalézt kvalifikované “ma
nagery” pro vedení podniků v nové soustavě.
4. Nebude-li koncept tržního hospodářství administrativními a dirigistickými metodami příliš deformován.
IV. Závěr
Hospodářská reforma v Československu je pokusem s neznámým do
sahem a nejistými šancemi na úspěch. Její význam spočívá v naději na
zlepšení životní úrovně v případě úspěchu - především však v tom, že
reformou byl uvolněn mohutný, živelně působící proces, jehož dyna
mika nezůstane omezena jen na hospodářský sektor, nýbrž se beze spo
ru projeví i v jiných oblastech společenského života. Je více než prav
děpodobné, že budoucnost v Československu znovu potvrdí teorií zná
mého ekonoma Euckena o souvislosti politického, hospodářského a so
ciálního řádu. Podle této teorie je tržní hospodářství zpravidla prová
zeno politickou demokracií, plánované hospodářství politickým systé
mem diktatury.
Eucken dokázal svou teorii na příkladu Sovětského svazu a nacistic
kého Německa. Události v Jugoslávii Euckenovu teorii rozněž osvěd
čují: přechod k tržnímu hospodářství je v této zemi provázen evidentní
demokratisací společenského života (odstranění moci tajné policie; de
mise vlády Slovinské republiky, když zemský parlament zamítl návrh
důležitého zákona a j.).
Vývoj v Československu půjde snad poněkud jinou cestu než v Ju
goslávii. Návrat k metodám stalinismu je sice nemožný - uspořádání
mocenských sil dává však důvod k obavě, že proces demokratisace v
naší vlasti nebude probíhat tak vyrovnaně jako v Jugoslávii. Není vy
loučeno, že dojde k bolestivým a dramatickým otřesům: konservativní
skupiny se budou ze všech sil snažit udržet svá mocenská postavení.
Stadium přechodu může snadno vést k závažné hospodářské krisi - na
rozdíl od Jugoslávie však Československo sotva může očekávat podstat
nou finanční pomoc ze zahraničí. K těžko řešitelným problémům by
muselo též dojít, kdyby skutečnost dokázala, že koncept socialistického
tržního hospodářství není v praxi realisovatelný.
Započatý vývoj k demokratisací v naší vlasti lze však dnes sotva
zastavit - “point of no return” byl již překročen. O formách a časovém
rozpětí tohoto procesu jsou ovšem možné jen spekulace.
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PARAPSYCHOLOGIE V ČESKOSLOVENSKU

Ph. Dr. Jiří Veselý

Každý filosofický směr má právo hájit svůj systém akademicky při
měřenými argumenty. Poněvadž žádný z těchto směrů není dokonalý,
je nakonec možno objevit na každém nějaké slabé místo, které nesnad
no odolává replikám. Ale stoupenci tohoto směru mají právo hájit se
proti replikám, pokud používají argumentů s demokratického hlediska
přípustných.
Tak tomu není u velké většiny obhájců dialektického materialismu v
nynějším komunistickém Československu. Byl jsem nucen prostudovat
několikrát tuto nauku, a to dosti důkladně. Jsou mi známy i důkladné
a pečlivé práce Cveklovy a Tondlovy na př. oproti celé řadě pavědec
kých a hrubě formulovaných pamfletů. Ale dialektický materialismus,
i když disponuje některými argumenty dobře uváženými, má svoje
slabá místa. A nyní přicházíme k hlavní stížnosti: tato slabá místa na
cházíme, když konfrontujeme dialektický materialismus s empirií, s
poznatky získanými objektivní vědou. Této objektivity se komunističtí
ideologové tak bojí, že ji zaměňují s poměrně úzce vymezeným filoso
fickým směrem zvaným positivismus, a přicházejí s názorem, který byl
vysloven již Engelsem (viz jeho kapitola “Přírodověda ve státě duchů”
v Dialektice přírody) : že totiž není rozhodující “holá” skutečno-t,
nýbrž počáteční postoj a přesvědčení, kterému ovšem my ostatní má
me právo říkat předsudek.
Jednou z choulostivých kapitol pro komunistické ideology je otázka
parapsychických jevů. Dialektičtí materialisté dlouho nacházeli dosti
vydatnou oporu u badatelů, kteří se sice k jejich světovému názoru bud’
hlásili jen s reservou (Václav Příhoda) nebo kteří se k němu nehlásili
vůbec (Cyril Stejskal), pokud tito badatelé pochybovali o existenci tzv.
parapsychických jevů. Ale ukazuje se, že i když odhlédneme od záplavy
^obskurní literatury a od nedoložených jevů, líčených spíše jen za úče
lem vzbudit isensaci, otázka parapsychických jevů, zejména telepatie a
kryptestesie (populárně: přemolsu myšlenek a jasnozření do budoucna,
což americká věda shrnuje termínem ESP-perception, mimosmyslové
vnímání) je přetřásána stále vážněji, poněvadž tyto jevy existují a ne
dají se popřít ani tehdy, když uznáme, že prokazatelné skutečnosti není
mnoho v záplavě líbivého braku. Proto se konečně ukazuje nutným,
konfrontovat možnosti a závěry objektivní vědy, v tomto případě psy
chologie, se skutečností, pokud byla spolehlivě zjištěna.
4.0

Této konfrontaci se komuni tě bránili všemi prostředky. Dokud ještě
existovala předunorová demokratická republika, vyšly některé dosti
seriosní, i když převážně kompilativní publikace o těchto jevech (Dr.
Rudolf Souček, Záhady duševního života ve světle vědy, Praha 1947;
Dr. Karel Kuchyňka, Záhady lidské duše, Praha 1947). Nicméně prof.
Dr. Vladimír Tardy, o němž z osobních zkušeností mohu prohlásiti, že
nepatřil ještě mezi ony nejskalnatěj ší dogmatiky materialismu, již tehdy
umíněně zaměňoval tyto knihy za agitaci pro spiritismus. I když jsem
sám odlišného mínění než spiritisté, již v zájmu krajní akademické
•tolerance odmítám použít jakékoli repliky proti jejich theoriím i praxi.
A trvám na tom, že nejde jen o psychopaty a podvodníky, jak se s
oblibou tradovalo zejména mezi psychiatry, nýbrž o skupiny lidí, které
při nejmenším je třeba brát šetrně, ano i vážně jako každé jiné ná
boženství, ať již souhlasíme se vším, nebo jen s něčím (tak tomu je
v mém případě) nebo vůbec s ničím. Ale rovněž mu'sim důrazně trvat
na tom, že jestliže objektivně psané knihy o těchto jevech byly zahr
novány paušálně mezi “spiritismus”, pak to byla pustá demagogie ko
munistických badatelů.
V Československu jedním z prvních, kteří vystoupili proti parapsy
chologii a kteří si svými populárními spisky vytvořili podklad nejen
pro osobní popularitu, nýbrž i pro trvalejší finanční zdroje a dokonce
pro akademickou dráhu, byl smutně proslulý dr. Horvai, který spočátku požadoval při svém potírání parapsychologie i spolupráci Veřejné
bezpečnosti a který ještě nedávno chtěl dosáhnout “aspoň” toho, aby
jeho odpůrce a pracovník v oblasti parapsychologie dr. Milan Rýzl
byl psychiatricky vyšetřen, event. aby byl svěřen lůžkovému oddělení
při psychiatrické klinice.
Tento stav trval po celou dobu kultu osobnosti a o něco se zlepšil
v poslední době, nicméně bych nerad, aby toto pramalé zlepšení bylo
emigrantskými čtenáři příliš přeceňováno. Boj proti parapsychologii
jakožto vědeckému oboru trvá, její odpůrci jsou ve svých argumen
tech značně suverénní a nevybíraví a hájit skutečnost parapsychických
jevů na veřejností stále ještě znamená značné risiko existenčního ohro
žení nebo při nejmenším společenského znemožnění.
Ale podívejme se trochu do nedávné historie.
Zatím co ve svobodném světě byl knižní trh zaplavován publikacemi
velmi nestejné úrovně, v Československu bylo velmi riskantní ozvat se
ve prospěch tohoto oboru, který byl zásluhou Horvaiovy pavědy ztotož
ňován se spiritismem, s abnormalitou a s postojem vůči vládnoucí ide,
ologii zásadně nepřátelským. Přesto čelný československý parapsycho
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log, RNDr Milan Rýzl, kterému kupodivu bylo jeden čas dovoleno pů
sobit při biologické sekci Akademie věd, se odvážil v září r. 1957 po
lemiky s Horvaiem v časopisu Československá psychiatrie. Redakce to
hoto odborného časopisu měla pak nepříjemnosti za to, že diskusní
příspěvek Rýziův vůbec otiskla, není třeba vypočítávat všechna Horvaiova obvinění, ze kterých se redaktor MUDr Wolf a druzí musili kát.
Přesto alespoň čas od času otiskoval Rýzl drobné poznámky a recense
o knihách, které se touto tematikou zabývaly.
Velkou oporou pro československé parapsychology, ač co do počtu
je jich pochopitelně velmi málo, bylo statečné vystoupení sovětského
badatele L. L. Vasiljeva, který po několika veřejných diskulsíoh vydává v
Moskvě mimo jiné knihu SUGESCE NA VZDÁLENOST (Vnušenie
na rasstojanii, Gozpolitizdat, Moskvla 1962). Autor se zmiňuje o po
kusech v oblasti telepatie a mimo jiné o zprávách, týkajících se poku
su na palubě americké atomové ponorky Nautilus a proskakuij ících ve
francouzském populárním tisku v létech 1959 a 1960. Pák probírá řa
du podobných jevů v minulosti i přítomnosti a má tolik odvahy, že
prohlašuje telepatický přenos za prokázaný a jen ještě ujišťuje, že i
když se prozatím nepodařilo najít materiální podklad pro tyto psy
chické projevy, nepochybně se to v budoucnu podaří a materialismus
se nemusí ničeho obávat. Kiniha byla ve volném prodeji v Praze, do
prodejny Sovětské knihy přišly však jen asi tři výtisky a objednávat
další “bylo nežádoucí”, přestože šlo o sovětského badatele. Rýzl mamě
nabízel k vydání překlad Vasiljevovy knihy, právě tak jako marně na
bízel Akademii k disposici svou vlastní obsáhlou a velmi cennou kom
pilaci, kterou jsem sám v rukopisu čeltl. Místo toho se mu předhazu
je, že občas přispívá do britského Journal of Parapsychology, kde na
opak jeho statistické ověřování a střízlivý tón jeho pojednání je velmi
ceněn. Jinak Rýzl jezdí a přednáší a občas se jeho přednášky neobej
dou bez asistence příslušníků Veřejné bezpečnosti, které obvykle “ob
jednával” Horvai, když se o chystané přednášce včas dověděl.
Poněvadž tato tematika se začíná těšit stále většímu zájmu, odpůrci
nelení a zvyšují protitlak. Horvai s fysiiologem Burešem uveřejňují v
Rudém právu oficiální prohlášení, že nejde o žádnou skutečnou vědu
a že tyto tendence jsou v rozporu s dialektickomaterialistickým světtovým názorem.
Přírodovědecký časopis Československé akademie věd VESMÍR sice
připouští diskusi o této tematice v ročníku 1964, ale dr. M. Holub, ba
datel a básník v jedné osobě, sesměšňuje statečný příspěvek psycholo
ga M. Nakonečného z katedry psychologie při Institutu novinářství a
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osvěty, vyzvedává naopak příspěvek MUDr Tomáše Weisse z Fysiologidkého ústavu při ČSAV, a na můj dopis, ve kterém j sem ho informo
val o vlastním výzkumu a požadoval objektivnější postoj aspoň vůči
diskutujícím, reaguje sice nikoli nepřátelsky, ale píše mi opovržlivě o
Vaši!jevoví a ujišťuje mě, že kdybych prý znal pozadí a povahu této
osoby, ani bych se na její dílo příliš neodvolával. Což je u vědeckého
pracovníka projev objektivity neobvyklé. Konečně Tomáš Weiss, Jan
Bureš a několik jiných vydávají v knižnici Malé moderní encyklopedie
při Orbisu knížku Nové poznatky o mozku. Bureš je doktor lékařských
věd, Weiss a ostatní jsou všichni aspoň na úrovni tzv. kandidatury, jde
tedy o dílo oficiální platnosti, vážně míněné a vědecky formulované,
nejde - aspoň zdánlivě - o žádhý pseudovědecký pamflet, jaké vydával
Horvai. Ostatně jen asi proto, aby se dr. Holub od zprofanovaného
Horvaie aspoň poněkud distancoval, uveřejnil v jednom z dalších čí
sel Vesmíru Rubeš o vu obhajobu psychoanialysy proti Horvaiovi.
Weiss a kolektiv ve své knize, která si činí nárok na seriosní knihu
vědeckou, píše o parapsychologii na str. 273 doslova, že se jí zabývají
často lidé bez náležité odborné průpravy, zejména pak “náboženští fa
natici, psychopaté, hysterici nebo podvodníci”. Řada průkazných po
kusů je prý bezděčně nebo záměrně zkreslena, je tedy bezděčným ne
bo záměrným podvodem. Vasiljevovy nebo jiné naprosto seriosní publi
kace, kterých je dnes již dost a které již naprosto nepřipomínají spiritistické sborníky z minulého století, nepovažuje autorský kolektiv ani
za hodné zmínky. Ták to v přítomnosti vypadá s československou pa
rapsychologií. Hradecká skupinka lékařů, podporovaná Rýzlem, vyda
la několik oběžníků a zase zmlkla, aspoň o její další existenci nejsem
informován. Ostatně tyto oběžníky byly jen cyklostylované. - A nyní
se čtenář právem ptá, jiak tomu vlastně je a kde je pravda? Není třeba
propagovat a přesvědčovat, jde jen o to: v zájmu skutečné pravdy do
volit svobodnou diskusi a neurážet. Pokračujme:
Předně proč je tento výzkum vůbec tak obtížný? Poněvadž jde a
projevy, které se vyskytují jen u malého počtu lidí, které u jednoho a
téhož jedince kolísají a nedostávají se po kalždé v přísných laborator
ních podmínkách, které často souvisí s věkem nebo zase s okamžitým
rozpoložením a které se vůbec blíže týkají citu než chladného rozumu.
Něčím připomínají uměleckou inspiraci, která je také dosti vzácná a
nedostaví se po každé ani u povolaných umělců a hlavně: nedostaví se
vždy na rozkaz. A přesto jen málokdo je ochoten popírat fakt umělecké
inspirace. Kdybv se tolik úsilí v psychologii věnovalo umělecké tvorbě
a otázce inspirace, kolik se jí věnuje otázce parapsychických projevů,
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asi by se naráželo právě tak- Tyto projevy podobně jako umělecká in
spirace a jiné projevy lidské psychiky nejsou a nikdy nemohou být
předmětem věd exaktních jako je fysika s chemií, kde divá prvky dají
vždy a za všech okolností stejnou sloučeninu. Psychologie není a ne
může být vědou exaktní, leda za cenu značného zúžení oboru, o což
se dnes někteří čeští psychologové pokoušejí (Kubíčka a j.), ale mno
ho se tím nedokáže a psychologie se jen ochudí a odsoudí k stagnaci.
Dále na parapsychické jevy vrhá nepříznivé světlo okolnost, že k
nim ve větším procentu inklinují lidé nervově nevyvážení, kdežto se
zdravými a vyrovnanými lidmi se často experimentuje obtížně a bez
výsledně. Odtud ona urážlivá domněnka o “hysteiricích a psychopa
tech’ . Je však pravda, že i velmi seriosní badatelé, pokud častěji při
cházejí do styku s tzv. citlivcii (spiritisté pro ně vyhrazovali zprofano
vaný termín medium), tyto jevy pozorují (viz např. knížku lékaře: Jan
Ehrenwald, M.D., Telepalhy and Medical Psychology, New York 1947 nebo Jule Eisenbud. M.D., Telepathy and Problems of Psychoanalysis,
The Psychoanalytic Quarterly, 1946).
Co se však dá dělat? Pokud nejde o jevy zachycené náhodně a ojedi
něle, které by samy o sobě mohly být náhodné, i kdyby jejich pravdi
vost byla sebe spolehlivěji prokázána, dá se pracovat s tzv. citlivci
a zjišťovat v jakém procentu se vyskytují výsledky příznivé. A dále:
dnes máme již k disposici i tzv. neparametrickou statistiku (neboli sta
tistiku malých čísel), která i na malém vzorku spolehlivě ukáže, zda
výsledky lze přičíst jen počtu pravděpodobnosti (tedy populárně: ná
hodě) nebo zda je nutno předpokládat mezi nimi zákonitou souvislost.
Nebylo by ani třeba uvádět vlastní výzkum v době, kdy existuje již
opravdu rozsáhlá a leckdy i dost seriosní literatura, psaná universitní
mi odborníky (z posledních: Jack Harrison Polínek, Croisot the Clair
voyant, New York 1961). Poněvadž jsem jen v rámci jakési vedlejší
činnosti (mým hlavním oborem je klinická psychologie a psychopatho
logie) prováděl léta výzkum. vždy za přítomnosti spolupracovníků,
které ovšem z pochopitelných důvodů musím nyní ponechat v anony
mitě, ale kteří se zpravidla vyznačovali dostatečnou vědeckou erudicí
a postarali se o náležitou kontrolu, jen tak pro zajímavost uvádím fak.
ta, která jsem dosud nikde neuveřejnil. Upouštím od uvádění podrob
ných statistických čísel, která by byla vhodná jen pro časopis s úzce
vymezenou tematikou. Snad je někdy později uveřejním, pro čtená
ře Proměn bv však neměla velký význam. Pro vysvětlení jen tolik:
používal jsem neparametrické statistiky, abych si ověřil, do jaké míry
mohou být mé výsledky jen náhodné a do jaké míry naopak vyjadřují
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vysoce pravděpodobnou zákonitost, i když ji věda prozatím neumí “z
gruntu” vysvětlit. Existují statistické vzorce, které můžeme aplikovat
na menší počet jevů a pomocí kterých můžeme vypočítat, zda ten či
onen jev odpovídá hladině významnosti (tj. není náhodný), zda je
možno jej vysvětlit počtem pravděpodobnosti (lidově: náhodou) či
zda je, jak říkáme, statisticky významný. Jsou to dvě možnosti: bud’
nějaký jev není signifikantní, tj. v určitém počtu pokusů se za upra
vených podmínek nevyskytuje tak často, aby bylo možno jej přiřadit
nějaké zákonité příčině. Nebo signifikantní čili statisticky významný
je, to znamená, že je krajně nepravděpodobné, aby byl náhodný, ma
tematicky je mnohem pravděpodobnější, že je projevem nějaké záko
nitosti, ať už jí rozumíme či ne. Můj výzkum, který ovšem v Česko
slovensku nebylo možno uveřejnit, by se dal rozdělit na několik sku
pin:
I. Případy prosté telepatie. Prováděl jsem pokusy s dvěma určitými
subjekty, šlo o ženy vyššího věku, vždy byl přítomen neutrální svě
dek, leckdy jsem schválně zval k pokusům i skeptiky, aby kontrola by
la tím zaručenější, poněvadž přílišná důvěřivost leckdy spíše škodí než
prospívá a může vésti k nevědeckému fideismu.
Technika pokusů spočívala v tom, že před obě dámy byla položena
zalepená obálka s lístkem, na kterém bylo napsáno jméno nějaké kni
hy nebo nějaká myšlenka. Tento obsah byl předem rozdělen na někte
ré zásadnější body a byla položena otázka, zda oba subjekti mohou
vyjádřit nějak obsah hesla napsaného na lísku. Pokus byl považován za
zcela zdařilý, když odpověď subjektů bylo možno zhodnotit tak, aby
soulad byl ve všech podstatných bodech. Pokus byl považbván za čás
tečně zdařilý, když výpovědi byly alespoň přibližně sedmdesátiprocentní. Ve všech ostatních případech byl pokus považován za nezdařilý.
Příklad: V obálce byl lístek s názvem “Bas: Cirkus Humberito”. Obě
citlivé ženy odpovídají asi takto podle záznamu, jen formálně uprave
ného: “To je .místo, kam chodí mnoho lidí. A chodí tam za zábavou.
Ale divadlo to není. Je tam mnoho pestrého, lidé jako když si berou
škrabošky. No, ale divadlo? Neobvyklé, hrají tam i zvířata. A je to do
kruhu. Člověče, vždyť je to cirkus!” Tak v takovém případě bylo
možno považovat výsledek za zcela zdařilý.
Provedl jsem se svými subjekty 100 pokusů, při čemž zcela a čás
tečně zdařilých bylo přes osmdesát a je zajímavé, že zcela zdařilých
bylo více než částečně zdařilých. Výsledek vyšel nápadně nad hladinou
významnosti, takže v takovém případě by ani nebývalo zapotřebí dosazovát do statistických vzorků.
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II. Pracoval jsem s různobarevnými kostkami. Spočátku jsem použí
val Konsova testu, později pro jeho barevnou složitost jen červenožlutých kostek. Subjekt měl zavázené oči a měl si napřed přivyknout na
myšlenku, že určitá barva (červená) odpovídá příznivému rozpoložení,
kdežto žlutá nepříznivému. Pokus byl proto pracný, že jsem k němu
potřeboval lidi trpící občasnou depresí, ale ne tolik narušené, aby přes
ný pokus s nimi byl nemožný. Subjekt měl se zavázanýma očima klást
kostky do tvaru čtverce určitou barvou navrch. Výsledky jsem zazna
menával, kostek bylo vždy šestnáct. Měl jsem jen tři subjekty, s kaž
dým jsem provedl deset pokusů. Pokus spočíval v tom, že když subject
takto složil kostky, byly uloženy do krabice, sujektu jsem podal pod
dohledem některého známého lékaře povzbuzující prostředek působící
proti depresím, a asi za půl hodiny, když medikament počal účinko
vat, subjektu byly opět zavázány oči a opět rovnal kostky, jak sám cí
til. Šlo o to, jestli bude rozdíl ve výskytu barev. A také byl. Ve stavu
deprese subjekti se zavázanýma očima, tedy bez zrakové kontroly volili
většinou žlutou barvu a sestavovali žluté obrazce. Ve stavu oživení vo
lili naopak barvu červenou. Tímto pokusem se jev ESP, totiž mimosmy.
šlové vnímání, jeví prokázán aspoň pro oblast barev. Chýba je, že jsem
měl jen tři subjekty, neboť jen málokdo vyhovoval všem podmínkám
pokusu. U jednoho odpovídaly výsledky počtu pravděpodobnosti, pokus
tedy sám o sobě nic neříkal. U druhého však odpovídaly zvolené hla
dině významnosti a u třetího rovněž, i když v méně příznivém poměru.
Pokud by někdo měl trpělivost v těchto experimentech pokračovat,
možná, že by došel k závěrům naprosto průkazným, ale já považuji za
průkazné i tyto výsledky, poněvadž nelze zapomínat, že jde, jak již
řečeno, o průzkum jevu, který i u jednotlivce je nestálý, nedaří se vždy
ve stejných laboratorních podmínkách a nutno počítat s tím, že všichni
k němu nejsou stejně disponováni.
III. S jistým citlivcem jsem opatrně používal metody karetního vý
kladu tím způsobem, že jsme se dohodli na významu určitých symbolů
a dovolil jsem subjektu vykládat karty ohledně budoucností mé nebo
jiných osob. K vyloučení náhodných vlivů byl výklad karet opakován
desetkrát a byly zaznamenávány symboly, které se vyskytovaly nápad
ně často. Je zajímavé, že výsledek neodpovídal běžnému matematické
mu a grafickému vyjádření počtu pravděpodobnosti (Pascalův troj
úhelník, Gaussova křivka), nýbrž téměř bez výjimky se ukázala statis
ticky významná souvislost s výskytem určitého symbolu a pozdější udá.
Io9ti. Kromě své vlastní osoby, abych se vyhnul subjektivnímu výkladu
a nespolehlivým závěrům, jsem vybíral osoby nepřítomné, které o po
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kusu ani nevěděly, takže jejich ovlivnění nebo naopak aktivní vliv byl
vyloučen. Také zde jsem před oidchodem do emigrace pro řadu obtíží,
risiko a pro potřebu mnoha bezpečnostních opatření nemohl najít dost
času pro pokusy velmi zdlouhavé a často omrzující, neboť šlo o stále
jeden a týž úkon, opakovaný v jednom dni desetkrát, vždy jen po malé
přestávce. Měl jsem celkem pět seriálů, týkajících se pěti osob vždy
pro určité časové údobí v budoucnosti. U všech pěti bez výjimky vyšly
výsledky příznivé co do hladiny významnosti. Dostavilo se i splnění
konkrétnější “předpovědi”, týkající se třeba úrazu, nemoci, úřední
záležitosti, sporu atd- Příklad: pro určité časové údobí u určitého sub
jektu se významně často opakovala skupina symbolů, které bývají běž
ně (“kartářkami”) vykládány jako: dítě, mrzutost, pobyt v jakémsi
domě, úřední řízení, zadostiučinění. Skutečnost: v době, pro kterou
pokus platil, se subjektu přihodilo toto (zcela neočekávaně, neboť v
době pokusu nebyla situace vůbec taková, aby se něco byť jen podob
ného dalo tušit) : kvůli dítěti, které měl v odborné péči, měl spor s
jeho kverulantskou matkou, která si stěžovala na nedostatečnou léčbu.
Dotyčný dostal dítě přesto do ozdravovny, sám však se musil zodpoví
dat obvinění, že jednal bez souhlasu matky. Nakonec prokázal, že od
borně i humánně byl v právu.
Tyto pokusy mají některé citelné nevýhody: předně je jich málo.
Konal jsem je ve volném čase a mají tedy jen hodnotu příspěvku, ni
koli nových závěrů. Za druhé svou povahou se nedají vždy a s každým
opakovat, druzí nemusejí dojít k týmiž výsledkům. V této oblasti dosud
platí (jako ostatně v psychologii velmi často a v psychiatrii leckdy
též), že experimentátor už jen pouhou přítomností, rozpoložením, ne
vhodným tónem hlasu a pod. může průběh pokusu nepříznivě ovlivnit.
Nicméně nechceme-li oblast psychologie zužovat ve smyslu výzku
mů čistě objektivistických, což je mložné v sociologii a v sociální psy
chologii, ale už zdaleka méně snadné v oblasti projekčních testů a psy
chologie osobnosti vůbec (v Československu se o to pokoušejí někteří
zarytí objektivisté. kteří nemusejí ani patřit mezi komunisty, nicméně
svým “exaktním” zaměřením a svými výpady nejen proti parapsycho
logii, ale i proti testům, psychoanalyse se komunistům velmi zavděčují,
jako např. pražský dr. Kubíčka), pak je nutné přiznat určitý význam
takovýmto výsledkům. Podle mého názoru je nejen telepatie, nýbrž i
schopnost zření do budoucna (tzv. intuice pro budoucnost, odborně
někdy krystestesie) vědecky prokázána nebo alefspoň její existenci
nutno připustit. Zhodnocení těchto závěrů náleží filosofii, a je nasna
dě, že poslouží spíše filosofii idealistické než materialistické.
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Právě proto komunisté v Československu vyzývají všechny kompe
tentní (a leckdy i nekompetentní) badatele, které mají k disposici, aby
proti tomuito pokusniotví vystupovali. Když už nejde zakazovat, aspoň
se nadává. Dejme tomu, že mé výsledky potvrzeny nebudou. Pochopi
telně mi to nepůsobí radost, ale o to nejde. Účelem článku bylo uká
zat: cenu tolerance pro všechny vědecké pokulsy. A taková tolerance je
možná jen tam, kde je naprostá svoboda bádání, kde je možná zcela
objektivní kontrola a prostě: vzájemná slušnost. A o to mi šlo pře
devším.

EVIANSKÉ ZRCADLO
V první polovině září 1966 se konal ve Francii VI. světový sociologický
kongres. V malém městečku Evianu, na jižních březích Ženevského jezera,
se sešlo přes dva tisíce vědeckých pracovníků z různých oborů sociologie.
Československo však v této světové soutěži neobstálo, jak je patrno z “Evianského zrcadla”, uveřejněného v Literárních novinách 8. října 1966:
“Naše sociologie není zatím v mezinárodním světě známá novými jmény,
ale starými: především jmény Masaryk a Bláha. Dokonce jsme nia obálce
rozšířeného Cuvilierova sociologického slovníku (vystaveného v Elvianu)
viděli ve fotomontáži světových sociologických časopisů titul Bláhovy
Brněnské Sociologické revue . . . Škoda, že jsme nedokázali evianského
světového setkání z naší strany lépe využít. Tak například na, velmi zají
mavé výstavě světové sociologické literatury ve sjezdové hale se naše kni
hy a časopisy neobjevily, ačkoliv Rumuni, Maďaři i Němci z Německé de
mokratické republiky připravili ke sjezdu zvláštní publikace. Je to snad
ironie, ale jediný český sociologický spis (nehledě na publikace českých a
slovenských sociologů žijících v zahraničí) byl umístěn na britském Stánku;
ekonomická srovnávací studie J. Musila vydaná anglicky v Edinburgu . . Čs. sociologie přistupuje zatím do mezinárodní soutěže bez náležitých před
pokladů vedoucích k úspěchu.”
“Tak se stalo, že jediný sociologický časopis byl vyložen na britském
Stánku a česká jména bvla navíc reprezentována jen sociology, žijícími v
emigraci v USA, kteří na svých vizitkách mají dosud zmínku o absolvová
ní pražské Karlovy a brněnské Masarykovy university, jež mají ve světě
dobrý zvuk.” (Svobodné slovo. 16. října 1966).

48

Rozhovory a polemiky
O POSLÁNÍ A MÍSTĚ SVU V NAŠEM SVĚTĚ

Články 2. a 4. Stanov SVU závazně určují její účel a činnost. Vý
bor Společnosti na schůzi, konané v Novém Yorku 21. prosince m.r.,
uznal potřebu ustanovení obou článků praktičtěji rozvést. Proto pově
řil Dra. Ladislava Radimského, aby se zřetelem na rostoucí počet čle
nů SVU ve všech dílech světa a k měnící se kulturní situaci vypracoval
stručný nástin ideových směrnic, které by - po svém prodebatováni mohly sloužit jako pomůcka při stanovení činnosti SVU v blízské bu
doucnosti. Pověřený zde nyní uveřejňuje s dovolením předsednictva
tento nástin, který podle jeho mínění nijak nevybočuje z ustavení Sta
nov, a žádá, aby členové SVU redakci tohoto časopisu poslali k němu
své opravy, dodatky a připomínky, pokud možno stručně a přesně sty
lizované. Autor tyto připomínky, přehledně zpracované, předloží před
sednictvu SVU k dalšímu opatření. Jak patrno, je za text tohoto násti
nu odpověden zatím jen L. Radimský.

NÁSTIN IDEOVÝCH SMĚRNIC PŘÍŠTÍ ČINNOSTI SVU
1. Naše minulost, přítomnost a budoucnost v díle SVU.
Podle článku 2. Stanov je předně účelem SVU udržet naši kulturu.
Vyvinout úsilí v tomto směru je nutné proto, že již po několik deseti
letí národiní tradice a její stálejší hodnoty jsou v Československu orga
nizovaně potlačovány. SVU a její členové musí stále hledat kořeny na
ší tisícileté kultury, seznamovat se s naší tradicí, bránit ji v Českoslo
vensku i za jejími hranicemi všemi vhodinými způsoby. Tento úkol ne
náleží jen historikům z povolání: každý náš vědec i umělec musí po
znávat, co právě v jeho oboru bylo Čechy a Slováky v minulosti vyko
náno. Jinak by nebyl dobrým pracovníkem na národu roli dědičné k
prospěchu všeho lidstva - jak to hlásal Kollár, Masaryk, Salda a sko
ro všichni tvůrci naší kultury.
Toto udržování naší kultury, aby byla živou a výraznou větví kul
tury světové, není možné bez důkladné znalosti všeho, co se nyní děje,
dobrého i zlého, na kulturním poli v Československu a u našich kraja
nů za hranicemi. Proto SVU a její členové se musí se stále rostoucím
zájmem naklonit nad kulturním děním našich lidí v Československu i
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venku, kritizovat vědecké a umělecké výsledky, oddělovali plevel od
zrna, a pomáhat silám svobody a růstu. Není pravda, že jsme bezmocni,
náš hlas však bude slyšen jen tehdy, bude-li dostatečně silný.
Podle článku 2. Stanov není účelem SVU jen naši kulturu udržovat,
nýbrž ji i rozvíjet. Ne tedy jen minulost a přítomnost, nýbrž i budouc,
nost patří do její působnosti. Vědci a umělci jsou velcí jen tehdy, bojují-li o zítřek. SVU podle sivých stanov má být především organizátorkou našeho boje o lepší zítřek, boje tím důležitějšího, čím smutněj
ší je naše přítomnost. Úkolem SVU dnes není tedy nic menšího, než
pracně a skromně pomáhat v hledání našeho národního programu - na
poli filosofickém, mravním, sociálním i hospodářským. Poněvadž v
Československu takové hledání je zakázáno, odpovědnost za jeho orga
nizaci ve svobodném světě přísluší také a především SVU. Nejde o
vnucování nějakých zásad našim v Československu, jde jen o jejich
přípravu, aby si bylo z čeho vybrat až poměry dovolí. Chlubíme se,
že je nás víc než tisíc, tisíc vědců a umělců, což ani mocensky není
číslo bezvýznamné. Sotva se tímto číslem budeme chlubit, zklameme-li
ve svém úkolu udržení a rozvíjení naší kultury.
První, druhý a třetí Sjezd SVU zamýšlel se zejména nad naší kultur
ní minulostí a přítomností. Čtvrtý sjezd by se měl soustředit na budouc
nost, to je na hledání našeho národního kulturního programu. Měl by
přijat v tomto směru silnou a prakticky laděnou revoluci, která by se
učinila známou v Československu i venku. Heslo o hledání národního
programu na čtvrtém sjezdu SVU nesmí žádnou speciální vědeckou
či uměleckou činnost vylučovat, naopak by mělo v každém oboru jen
vzbudit sílu k společnému ideovému zaměření. Cesty mohou být roz
ličné, ale vůli mějme všichni rovnou.

II. Cesta za kulturní svobodou.
Podle již citovaného článku Stanov je účelem SVU udržování a roz
víjení kultury svobodné. Ne slově “svoboda” musí být proto klíč k čin
nosti SVU. SVU je společností nepolitickou, a nepolitickou musí zů
stat - aby za svobodu vědy a umění mohla lépe bojovat. Vždyť je nám
jasno, že bez svobody není možná skutečná věda ani umění, že bez
svobody vědeckého bádání a uměleckého projevu má národ svá křídla
svázána. Bojuje-li SVU jednoznačně za tuto svobodil, nemíchá se do
politiky, plní jen své stanovy.
Boj o svobodu lze vést na mnoha frontách, jen příkladmo připo
meňme, že je třéba, aby
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a. SVU pracovala a usilovala o to, aby v Československu konečně
mohl být zahájen rozhovor mezi marxismem a jinými filosofickými
směry. Francouzský komunistický ideolog Roger Garaudy v prosinci
minulého roku jezdil po Americe, prohlašoval, že marxismus a křes
ťanství jsou dvě nejmocnější ideologie našeho věku, a že jedno od
druhého se může v dialogu mnoho naučit. Garaudy byl i v Českoslo
vensku, tento svůj názor tam však neprohlašoval, patrně proto, že se
domnívá, že kde policie stojí za politicky vítěznou jednou ideologií, fi
losofický rozhovor je už zbytečný. Toto nemůže být stanoviskem SVU,
ona musí Usilovat o to, aby volná polemika mezi marxismem a křesťan
stvím už konečně byla možná. A nejen mezi těmito dvěma silami,
nýbrž i mezi jinými filosofickými ideologiemi všech směrů a odstínů,
každá z nich má nárok po svém hledat pravdu;
b. SVU žádala konec cenzury vědeckých i uměleckých projevů v
Československu, cenzury, provozované různými způsoby, z nichž přímé
zákazy vědeckého a uměleckého projevu nejsou ty nejodporněijší. SVU
musí podle svých finančních i jiných možností činit všecko, aby pro
lomila komunistický publikační monopol v Československu - v zájmu
československé kultury. SVU má soustavně žádat a zakročovat u vlád
svobodných států, aby prosazovaly při svých jednáních s Českosloven
skem plnou reciprocitu ve výměně knih, publikací a novin, profesorů
a studentů, vědců a umělců, reciprocitu, která dnes neexistuje. Je ano
málií, dostávají-li členové třeba v Americe volně komunistický pro
pagační materiál, který ani neobjednali a samozřejmě neplatí, a při
tom i publikacím nepolitické SVU je obyčejně zabraňován přístup do
Československa. SVU se zde má soustavně připojovat k akcím jiných
organizací, zejména Národní rady americké, aby v tomto boji jejich
hlas poisílila;
c. SVU musí hledat styk nejen s exulanty a přistěhovalci novými,
jichž bude stále přibývat, nýbrž i s dočasnými návštěvníky Západu a
mít k disposici publikace, které by je zajímaly. Že členové SVU mají
pracovat s rozhlasovými stanicemi svobodného světa a pomáhat jim v
jejich programech, řízených do Československa, je samozřejmé. Je též
samozřejmé, že by se měli vždy snažit neopakovat jen myšlenky slyše,
né, nýbrž i uplatňovat své vlastní;
d. Příští valná shromáždění i sjezdy SVU měly by přijat vhodně
stylizované resoluce, v nichž vysloví svůj obdiv bojovníkům za svobo
du a ztotožní se s jejich úsilím- I když v nich není zatím možné přímo
jmenovat příslušné osoby a publikace, přece je žáhodno, aby bojovníci
doma věděli, že nejsou sami a že se o nich ví.
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111. Otázka řeči, která by neměla být otázkou.

Řeč je především prostředek dorozumívání. Chceme-li, aby nám li
dé, neznající česky nebo slovenský rozuměli, musíme jejich jazyk znát
a jejich jazykem propagovat a po případě hájit naši kulturu. SVU mu
sí proto i vydávat publikace v jazyku prostředí, v němž žijeme, v ji
ných řečech přednášet, psát do cizojazyčných novin atd.
Účelem však, vlastním a jediným ve článku 2. definovaným účelem
SVU, je udržování a rozvíjení kultury československé. Je-li řeč přede
vším dorozumívacím prostředkem, pak jen četeká nebo slovenská řeč naštěstí každý vzdělanec oběma dobře rozumí, i když mluví nebo píše
jen jednou - je dorozumívacím prostředkem mezi SVU a národem do
ma, krajany a svými členy. Budou-li po čase členové SVU v Americe se
vyjadřovat a psát jen anglicky, ve Francii francouzský, v Německu jen
německy atd., ztratíme svou řeč jako dorozumívací prostředek, jediný,
který máme. Neboť naši vzdělanci v Americe patrně německy mluvit
nebudou, ani v Německu anglicky. Ještě horší je případ našeho mladé
ho dorostu. Nebudou-li děti našich amerických členů mluvit česky ne.
ho slovenský, nedomluví se s druhou generací našich členů v Evropě.
SVU, kterou musíme plánovat dlouhodobě, se tak zatomizuje a rozpad,
ne, budeme se podobat stavitelům babylónské věže. Často si nerozumí
me ve všem ideologicky, nebudeme-lí se umět dohovořit společnou
řečí, ztratíme všecka pouta, která nás svazují mezi sebou i s domovem.
Nepřátelé svobodné československé kultury si nepřejí nic tak toužebně.
Nej důležitější však je, že řeč není jen dorozumívacím prostředkem.
Je prostředkem tvořeni kultury. Jak budeme moci rozvíjet svobodnou
československou kulturu, zapomeneme-li mluvit a myslet česky nebo
slovenský? Nej závažnější vědci tvrdí, že kultura je tvoření symbolů.
A slovo je první symbol, bez něhož ji nelze tvořit. Cizí slovo eo ipso
znamená cizí kulturu. Knihy byly napsány o tom, že a jak třeba fran
couzská řeč ovlivnila francouzskou filosofii, německá německou atd.
Filosof Wittgenstein napsal, že jeho řeč je hranicí jeho světa, že řeč je
nejzávažnějším symbolem reality a že autonbmie cesty k poznání rea
lity je dána autonomií rodné řeči. Bez této autonomie se stane česko
slovenská kultura pro lidstvo nezajímavá. Tím se stane nezajímavý i
národ sám. To nemůže být a podle stanov není účelem SVU.
Setkáváme se s názorem, že i bez znalosti rodné řeči lze milovat dě
jiny, hudbu, literaturu příslušného národa. Snad mohou být takové vý
jimečné případy, ale vždy jde o lásku jaksi zvnějška, o lásku jen in
telektuální a obyčejně neobětavou. Kdo nemůže číst v originále třeba
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Máchu nebo Březinu, kdo si musí dát překládat slova slovenské ná
rodní písně, kdo musí číst Masaryka jen německy nebo anglicky, už
není vzdělancem, který může a bude udržovat a rozvíjet českosloven
skou kulturu. I kdyby třeba jako chemik nebo lékař dostal Nobelovu
cenu. Purkyně, který žil v německé Vratislavi velkou část svých tvo
řivých let, byl i jazykově obětavým českým vlastencem.
V znalosti a užívání rodných řečí musí být členové SVU dobrým
příkladem našim krajanům, rychle se odnárodňujícím. Co lze čekat od
prostého člověka v cizím prostředí, když nemá ve vzdělanci zářný vzor?
Užívat pokud to lze obě naše řeči nemá nic společného s loyalitou ze
mě, v niž žijeme: mnozí velcí Američané nás nabádají k udržbvání své
ethnické osobnosti - v zájmu Ameriky.
SVU z těchto důvodů musí podle svých stanov žádat, aby členové
mezi sebou a SVU si dopisovali česky nebo slovenský, na svých schů
zích musí trvat na tom, aby se zprávy funkcionářů podávaly v rodných
řečech, musí vydávat nejen publikace cizojazyčné, nýbrž především
české a slovenské, musí dbát, aby na sjezdech bylo více, ne-li většina,
přednášek v rodných jazycích. SVU musí se starat o to, aby se naše
jména vlastní i místní pravopisně neprznila a psala správně, nejen v
publikacích českých a slovenských, nýbrž i v publikacích cizojazyč
ných, a ve svých vlastních tiscích musí jít dobrým příkladem napřed.
SVU musí nabádat své členy, aby psali do krajanských novin v dobré
češtině nebo slovenštině, aby si je abonovali a o jejich rozšíření se
starali. Je-li toto vše obtížné, pamatujme, že SVU nebyla založena pro
to, aby dělala jen věci snadné. Nepodaří-li se jí aspoň zastavit odnárodňující erosi našich kulturních posic ve svobodném světě, SVU
prostě nesplnila svou povinnost, uloženou jí Stanovami.

IV. SVU a její členové ve styku s ČSSR.
Národní kultura je jen jedna a je ¡společným statkem lidí, žijících v
cizině i doma. Právě u členů SVU musí být poměr k ní co nej intim
nější a nejsrdečnější, řekl bych milenecký. SVU musí vítat, když člen
SVU tak či onak pronikne se svými názory, články nebo přednáškou
do Československa. Taková činnost není kolaborací s komunistickým
režimem, ovšem jen, jsou-li splněny tyto samozřejmé podmínky:
A. že si člen SVU vždy bude vědom, že každá nabídka kulturní spo
lupráce z ČSSR není rozhodnuta osobnostmi čs. vědeckého a umělecké
ho světa, známými vědeckými nebo uměleckými institucemi, redakce
mi časopisů nebo jednotlivými nakladatelstvími, nýbrž že o ní rozho53

duje s konečnou platností komunistický režim, pracující patrně obyčej
ně z nějakého ústředí v ministerstvu vnitra. Proto při přijetí každé na
bídky kulturní spolupráce musí každý člen SVU zpytovat své svědomí
a zjišťovat, čím si pozornost zasloužil a teprve podle výsledku tohoto
zpytování o přijetí či odmítnutí nabídky rozhodnout;
B. že při svých vědeckých či uměleckých projevech, ať ústních či
písemných, nesleví naprosto nic ze zásad svobody vědy a umění, a že
naopak bude tyto zásady i v Československu vším možným a praktic
kým způsobem prosazovat;
C. že za cenu pozvání do ČSSR nebo za cenu publikace svých děl se
nevzdá spolupráce s exilovými nebo krajanskými organizacemi, mají
cími za cíl svobodu kultury v Československu, že se nestane jen jejich
mrtvou duší, že se nebude vyhýbat publikování svých věcí za hranice
mi za cenu publikování v ČSSR a že
D. ani po návratu z Če-koslovenska nebude svou naději, aby byl
znovu pozván či publikován či tak či onak vyznamenán, vykupovat zá
měrným mlčením o poměrech v Československu, zřeknutím se svobodné
kritiky i ve vlastním oboru svého působení atd.

SVU nemusí mít námitek proti přednáškám či článkům čs. domá
cích vědců a umělců na svém kongrese nebo ve svých publikacích či v
publikacích exulantských či krajanských, půjde-lí o vážné vědce a
umělce, kteří se doma neprovinili nikdy bojem proti svobodě kultury a
kteří v cizině uvítají naši slušnou kritiku svých názorů. SVU je pře
svědčena, že svobodná kultura se debaty nemusí bát. Proto vítá disku
si o všech otázkách moderní doby za předpokladu, že nebude vedena
jen z apriorních a falešných komunistických posic.

V. Závěr
SVU jako vrcholná organizace československých svobodných vzdělán,
ců splní svůj úkol, daný stanovami, jen tenkrát, stane-li se avantgard
ní společností k rozvíjení čs. svobodné kultury v současné době a v roz.
děleném světě. SVU se musí uvědomovat jako průkopnice nového, mo
dernějšího a dokonalejšího režimu v Československu. K tomu cíli je
třeba, aby SVU
A. věřila ve svůj těžký úkol prosazování poselství svobody v Česko
slovensku, aby slovem a písmem a zejména příkladem svých členů bo
jovala proti všem mocnostem, v ČSSR i za jejími hranicemi, kteří
ochromují a korumpují čs. kulturní svobodu. Musí dokazovat, že Čech a

SL

Slovák jsou sami strůjci svůho osudu, musí bojovat proti kolektivní ví
ře v nevědecký Osud, proti tak zvaným historickým silám, proti dia
lektice historie, proti statistickým pravděpodobnostem, proti pověře, že
jen velký národ v dnešním technologickém a atomovém věku má prá
vo na život a na správu svých věcí. SVU musí dokázat, také sama na
sobě, že prostředí nedělá člověka, ale že člověk si tvoří své prostředí.
SVU musí skromně, ale záměrně pomáhat národu, ochuzenému komu
nismem, tvořit mu novou a modernější soustavu kulturních symbolů
v duchu našich dějin, dokonalejší hierarchii hodnot a vyšší vědomí
národní identity;

B. pomáhala svou službou hojit rány rozdělení národa na různé
víry, různé ideologie, různé politické strany, různé společenské vrstvy,
na krajany a domácí, na starousedlíky a “nově přišlé”. SVU si musí
vážit různých mínění a všecky je spojit v jeden velký proud svobody a
to nikoliv vyhýbáním se. sporným otázkám, ale jejich řešením. SVU je
výběrová organizace kvalifikovaných jedinců, ale právě proto má po
vinnost sloužit všem lidem dobré vůle;
C. věřila v budoucí svobodu národa, tuto svou naději učinila zjev
nou všem lidem, a vrátila českým a slovenským vzdělancům ono místo,
které inteligence kdysi měla v našem národě. SVU musí obnovit dů
věru národa ve vzdělance, musí v sobě najít ono nadšení národních
buditelů, kteří již jednou vzkřísili utilitářský a příliš pragmatický ná
rod k slavnějšímu životu.

Leden 1967.
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NOSTALGIE V TUILERIÍCH
Gertruda Goepfertová

Česká procházka pařížskou obrazárnou
C. Monet, Routě du Bas-Bréau:
Po širokém pásu spadaného listí se ubíráme za jasného dne olivově
šedou a okrem na Bílou Horu. Stíny maijí ostré obrysy, nebe svítí a
dole je lemuje pruh tmavých stromů, jednotlivá hnědá clona bez po
drobností.
A. Sisley, Neige a Louvenciennes:
Nikdy jsem nestoupala v zimě z Malé Strany kolem Italského domu
na Petřín.
C. Monet, La mer á Etretat:
Na Vltavě pod právnickou fakultou přistávaly modré, zelené loďky,
červeně a bíle vroubené.
C. Monet, Le pont ďArgenteuil:
Procházejíce směrem ke Kampě pozorovali jsme hemžení pod mohut
nými stromy na Slovanském ostrově a vodu, jak se drobounce tetelí.
C. Pissarro, Le Ltwoir:
Mříží stromků, kůly podpíraných, probleskuje slovácké nábřežíčko
křídových barev, růžové a tmavé střechy na plošině v nížině.
C. Pissarro, La brouette:
Proč jsem na bzeneckém nádraží nikdy nevystoupila a neprošla se utě
šenými zelenými sady? Snad mé záměry skřížily mříže z ovocných
větví.
A. Sisley, Bords du Loing:
Zato stříbrným okolím Hodonína jsem se prodírala, hustým porostem
z topolů s pichlavým podrostem. Řeka byla nablízku a ojedinělý domek
a všechno bylo jako moukou poprášeno.
C. Monet, Vn vaše de fleurs:
Prateta Anny z Nětčic u Kyjova rozsvítila svůj pokoj, temný nabyt,
kem, starými vůněmi a melancholickými vzpomínkami jen jednou do
roka: když nařezala o svatodušních svátcích do obrovské porculánové
mísy pivoňky.
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J. B. Corot, Maison de pécheurs a Ste Adresse:
Na pěší pouti Slovenskem se před námi vynořuje v bělavém písku již
ní Spiš.
C. Monet, Les Coquelicots:
Obzor za Klatovami měl ozubí stromů, ale kde jsme se to brodili vy
sokou travou (jakoby se do tmava mračila a skrývala bouři), posetou
pusinkami polních máků a potaženou pěnou metlice?
A. Sisley, Petite plače a Argenteuil:
Malé žlutohnědé domy, které vrhají stíny na tiché náměstí ve Staré
Boleslavi, jsou skrytě obydlené: ani z okna se nikdo nedívá. Nic neru
ší důstojný maloměstský klid.
C. Pissarro, Les toits rouges:
Na celé kolo se smály červené střechy mezi jabloňovými sady na Sá
zavě, slunce je zlatilo sem tam skvrny veroneské zeleně jim přidávaly
měděnku.
C. Pissarro, La moisson:
0 žních na poli za březím v Kunemili. Jen letní nebe s těžkými mra
ky, jen les, jen sláma. Jak málo barevné se mi zdálo to místo, jak ne
zajímavé. Nebylo odtud výhledu, chtělo se mi do světa.
C. Pissarro, Entrée de village:
Aleje přečnívaly krajinu za Miroticemi, tyčily se nad ní vysoko. V trá
vě ležela zapadlá městečka se zděnými starodávnými domky. Tam jsem
si umiňovala jezdit malovat, jenže . . . (Snad to nechtěly čejky, které
mne odtamtud zaháněly?) Po kolikáté se kradmo vracím, neboť kdo z
nás není trochu doma v některém z obraizů impressionistů?

OSTROV MONTECRtSTO
Vladimír Vaněk

Proměny ve svém třetím čísle třetího ročníku uveřejnily poslední
povídku Vladimíra Vaňka. Dnes po této “poslední ' rády uveřejňuji
ještě jednu nejposlednějši a dosud nepublikovanou, kterou dostaly z
Vaňkovy literární pozůstalosti. Podle dopisu jeho dcery ji autor napsal
ne dlouho před svou smrti sedě na terase své vilky v Castiglione na to
skánském pobřeží. Měl před sebou panorama bouřlivého moře s obrysy
ostrovů Elby, Giglio a Montecrista. Náhle strhla se bouřka, provázená
průtrži mračen, jež zahalila s rychlostí operního představení obrysy
ostrovů - za krátko však prosvitlo zase slunce. S pohledem na tuto krá
snou přírodní produkci Vladimír Vaněk napsal svou povídku.
Poznámka redaktora
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Na deset mil od toskánského pobřeží leží v středozemním moři velká
hora, po níž pobíhají divocí mufloni s třikrát zatočenými rohy. To je
ostrov Montecristo. Plavební spojení sem žádné není a když se zde ně'
jaká loď neb bárka zastaví, je to zvláštnost, kterou vychutnává zejmé
na jediný osel na ostrově “Roberto”. Když je to nákladní loď - pozná
to na dálku a mizí v horách, aby nemusel nic nosit. Turisty však má
rád - čeká trpělivě na molu až ho pohladí a něco mu dají. Král zde již
dávno nebyl na honu muflonů - království již dávno není - zůstala jen
Villa Reále, podobná Napoleonově “císařské” ville na Elbě. A několik
domků choulících se k ní v zahradě bující zeleně. Bydlí tu jen jedna
rodina správce ostrova, jejíž existence nevisí na drátku, ale na bezdrá'
tovém telefonu k přístavnímu kapitánu v Piombino. Kdýby se chtěli v
nějaké nouzi dovolat pomoci, musí počítat s tím, že lodi to trvá nejmé
ně čtyři hodiny než se tam dostane. Kapitána v Piombino zajímají však
jedině zprávy o pašerácích. Ale také piráti se teď objevují zřídka.
Dědeček Pedrino sedává přes den v přístavě - do kopců už nemůže.
Když přijedou turisté a ptají se, kde že je zakopán ten poklad hraběte
Montecrista, ukazuje do kopců vlevo a sdělí přesně kolik kroků vpřed
a pak vlevo vpravo je třeba udělat a tam je ten poklad. Alexander
Dumas zvěčnil jméno tohoto ostrova na věky. Jel kdysi na lodi okolo
ostrova a zeptal se zívaje: “Copak je to za ostrov?” “Montecristo!”
“Co?”, vyskočil Dumas jako pomaten, “to je ohromné jméno! Báječné
jméno - takové jsem právě potřeboval na svůj román!”
A tak vznikl slavný Hrabě Montecristo, který s ostrovem nemá nic
společného. Leda —- že by někdo jednou opravdu tam našel ten poklad
a tím by bylo dokázáno - co? Že si to Dumas nevymyslel? Ale Dumas
si všechno vymyslel ve svých románech - až na to jméno Montecristo když jel zde kolem ostrova.
Voda je tak průzračná v Cala Grande Montecrista, že je vidět jasně
až na hluboké dno, kde plavou obludy s kočičí hlavou a neforemným
ohromným ocasem.
V pozdní letní podvečer ostrov se najednou zahalil do neprodyšného
mraku - blesky zaháněly muflony do jejich děr ve skalách a déšť jako
potok padal na všechno. A když se nebe nad Elbou znovu rozbřesklo,
stál v zátoce Montecrista černý veliký škuner. Chlapi s červenými šát
ky na hlavách shazovali dolů do člunu malé čtverhrané bedny, dole je
s tíží druzí chytali, plný člun odrazil od lodě a bosí chlapi zaveslovali
ke břehu. Pak si každý vzal dvě bedny na ramena a dali se pěšinou do
kopců. Jeden z nich s třírrhým kloboukem šel před nimi a nic nenesl měl v ruce jen smotek papíru. Bylo již tma a bylo sotva vidět na pěšinu
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mezi křovím. V tom se objevil na obzoru z čista jasna jiný škuner, ote
vřel z boku dřevěná okénka a z dělových hlavní, která se tam objevila,
byla vypálena salva. Na černém škuneru to zapráskalo a stožár se po
vážlivě zakymácel. Muž v třírohém klouboku cosi zavelel ■ chlapi od
hodili bedny do křoví a běželi střemhlav k lodičce. Než doveslovali na
škuner - otevřela se na druhém škuneru zase okénka a hlavně v nich
zarachotily druhou salvou- Teď teprve chlapi na černém škuneru se
vzpamatovali a vypálili z kanonku na palubě. Škuner však se celý po
ložil na bok.
Po třetí salvě moře kolem černého škuneru zabublalo, stořáry s třes
kotem se svalily a vše začalo mizet ve vodě, kde plavali chlapi s noži
mezi zuby a držíce se jediného člunu ku břehu. Z druhého škuneru,
který se rychle blížil, zarachotily karabiny - z člunu několik chlapů
spadlo do vody - dva čluny z druhého škunéru s třemi páry vesel rychle
se k nim blížily - když se střetly s černým člunem u břehu začal boj
na život a na smrt - šavle a nože se blýskaly a řev z obou stran rozrá
žel vzduch psdivným nepochopitelným způsobem. Když z druhého šku
neru se zažehly pochodně a pluly sem tam po vodě, nastalo pomalu
ticho z obou stran.
Když se rozbřesklo první ranní světlo tam daleko nad mořem, seděl
muž v třírohém klobouku nahoře na kopci v mufloním úkrytu a pozo
roval, oo se dole v zálivu děje. Vítězný škuner tam stále stál v zálivu
a jeho osazenstvo ohledávalo ponořenou loď. Nějaká bedna tam ještě
zůstala a tu tahali ven potápěči. Pak zdvihl plachty a odplul.
Muž v třírohém kloubouku zůstal na ostrově sám. Alespoň si to my
slel - když v tom zachrastělo pod ním křoví, muž vytáhl bambitku a s
napětím čekal. Z křoví vylezl pomalu bosý chlap s červeným šátkem
na hlavě a živě gestikuloval směrem k jeskyni. Muž si teprve nyní
všiml, že chlap silně krvácí na rameni. Zastrčil znovu za pás bambitku
a šel chlapovi naproti. Ten mu začal živě vykládat co se dole dělo - ale
to už muž věděl. Našel listí, utrhl kus chlapovy košile a zavázal mu ra
meno - pak mu dal jakési isntrukce a chlap zaběhl dolů a začal nosit
dole roztroušené bedny nahoru - mezi tím výhrabával muž nožem v
jeskyni hlubokou díru do země - chlap nosil bedny ■ kladl jednu po
druhé do jámy - a když chlap vynesl nahoru poslední - a skláněl se
nad jámou, aby je tam srovnal - vytáhl muž bambitku a střelil jej ze
zadu do hlavy. “Jistota je jistota” mumlal si. Pak srovnal tělo s bedna
mi. zavalil vše kameny a zemí, kterou ještě pečlivě udupal a překryl
dalšími kameny. Pak vytáhl svůj papírek a cosi tam pečlivě zaznamenal.
*
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Pan Mandrini seděl v Královské Ville a spokojeně hleděl do zálivu
mezi dvěma nebetyčnými kulisami hor. Pronajal si ostrov od státu a
maje v úmyslu jej později koupit, dělal již zde jakoby všechno bylo
jeho - i ten starý Pedrino, který mu u stolu posluhoval. Pedrino hleděl
však méně spokojeně - on, který posluhoval zde u stolu krále Umberta
- hleděl šikmo na tohoto milánského zbohatlíka, který se zde teď rozta
hoval v empírovém nábytku.
“A co vy si myslíte, Pedrino? Existoval tady ten hrabě Montecristo
nebo neexistoval - a ten jeho poklad?”
“Vždyť si to ten Dumas všechno vymyslel, jak víte!”
Pan Mandrino nečti Hrabě Montecristo • ale Pedrino ano. Pedrino
ovšem neřekl, že jednou na honu jeden jeho pes vyhrabal v jeskyni na'
hoře celou lidskou kostru.
“Tak proč posíláte lidi nahoru k pokladu?”
“Abych si nějakou tu liru vydělal. Nic tam není.”
Pedrino tenkrát kostru znovu do jámy pochoval, pokřižoval se, ale
kříž tam nedal, udupal zase zem s kameny, jak byla. Tam nikoho nikdy
neposílal, posílal je na druhý kopec, kde byl pramen křišťálové vody,
tam se aspoň každý napil když se tam vyškrábal.
Pan Mandrini pobíhal po ostrově a hlavně kolem Královské Vily s
inženýrem, který mu měl najít místo pro vystavění turistického hotelu,
upravit roztřílené molo a vystavět kabiny na upravené pláži. Pedrino
byl celý nesvůj, když ho viděl jednou lézt po hoře až k mufloní jesky
ni, sedl na Roberta a nechal se vynést až k jeskyni.
“Tady to tak tajemně vypadá”, prohodil pan Mandrini, když vlezl
do jeskyně a ohledával tam stěny.
“Bodejť ne - tady panuje taková pověst, že kdo se v tyhle jeskyni
usadí, bude do roka zavražděn!”
Pan Mandrini vylítl z jeskyně jako když ho vystřelí.
“Proč jste mi to neřekl hned?”
“Však jsem neměl čas - vy jste tak pospíchal! Posledně tu byl před
léty jeden Francouz, moc nóbl pán, na hon pozvaný králem - usedl tady
v té jeskyni a povídá: Taková tajemná jeskyně! A bums! jen se vrátil
do Marseille - tam ho zapíchl na ulici jeden námořník.”
“Zjevují se tady na ostrově někdy podezřelá individua? Je tady bez
pecno (
“No moc bezpečno tu není - to víte jsme tu samii a garda tu žádná
teď není - dřív bývala ■ a tak než se dovoláte někoho z Piombino
to trvá den!”
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Pan Mandrini zkrátil všechny práce inženýrské a tentokráte tu pobyl
velmi málo - sebral kufry na svou j achtu, vytáhl si na ni motorový člu
nek - a k večeru tu byl Pedrino již zase sám. Pohladil po dlouhých
uších Roberta a šel si spokojeně lehnout.
•

Byl podzimní zamračený den - Pedrino znepokojeně hleděl na černé
mraky, které se valily ze severu. Jen syn se snachou byli na políčkách
po stráních sebrat slabou úrodu a on musel doma hlídat dětí. Oba lo
večtí psi také pobíhali nespokojeně. V tom se nad vrcholky ostrova
rozdvojil blesk s hrozným rachotem zapadl do údolí, kde ozvěnou se
potácel jak opilý. Hustý déšť spojil nebe s mořem jako obrovský černý
sloup, který se hnal k jihu jako smršť. Syn se ženou přiběhli domů,
táhnoucí ruční vozík plný kukuřice.
Když vše zas zmizelo jak čarovným proutkem stála v zálivu velká
černá jachta, jejíž modří námořníci pobíhali po palubě spouštějíce
motorový člun. Po spuštěných schůdkách se do člunu odebralo několik
pánů v bílých krátkých kalhotech a koloniálních helmách a s nimi byla
spuštěna j akási stará dáma v křesle.
Pedrino si zapíchl odznak státní lesní gardy a šel jim pomalu po
rozbitém molu naproti. Postavili před něj starou dámu, jejíž vrásčitá
tvář připomínala sestárlého orla, hlas však byl papoušci skřehot. Ukážala hůlčičkou na Pedrino a řekla: “Opatřte mi nějakého osla nebo
mulu! Musím nahoru na kopec!” “Mám jen jednoho osla a ten utekl
do hor, když vás viděl!” “Mně? To je ale sprosťák na mém ostrově!
To jste ho vy naučil? Vypadáte podle toho!” mluvila janovským náře
čím, pokud bylo možno z jejího skřehotu rozeznat.
Pedrino se obrátil ke čtyřem pánům, kteří ji doprovázeli: “Musím
žádat svolení pana Mandriniho k návštěvě ostrova.”
“Tady je, řekl nejstarší distingovaný pán s prošedivělou bradou.
Máme také povolení od úřadu Supeninteindence v Livornu k archeolo
gickým vykopávkám”, a ukázal mu několik papírů.
Tepive teď si Pedrino všiml, že námožníci za nimi měli různé ná
stroje na kopání a že pán měl v ruce podivnou mapu ostrova, na níž
měl přišpedlen jakýsi zažloutlý svitek. Když pokračovali dál do ostro
va stále si ho prohlížel. Starou paní nesli dva námořníci v jejím křesle,
kterým protáhli dvě vesla.
Pedrino byl velmi znepokojen, šoural se za výpravou a když se star
ší pán zastavil, aby si prohlédl mapu, přistoupil k němu udýchán:
“A co vlastně chcete kopat?”
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“Tady nahoře, dobrý muži, je tady jedna jeskyně asi na kvótě 113
metrů - myslím že je to tímhle směrem.”
“Ale tam se nesmí s ničím hnout!”
“Jak to nesmí? Vždyť jste viděl mé povolení!”
“Ti páni v Livomo nic neví - to je prokletá jeskyně - kdo tam hne
jen jediným kamenem, umře do roka!”
“A vy tomu věříte blázínku! To jsou legendy a dnes jsme v době
moderní, vědecké. Vím, že taková legenda byla puštěna do světa, tady
je o tom náznak na tom papírku ze 17. století.”
“Ten papírek - odkud ho máte?”
“To je v rodině té staré paní, kterou támhle vezou v křesle již po
století. Ta jeskyně je tam primitivně zakreslena s nepochopitelnými zna
ky. Musíme proto vypátrat, co to je. Stará paní si to přeje.”
“A kdo je ta stará paní —”
“To je hraběnka Montecristo------ ”
Pedrino se opřel o strom jak mu nohy najednou povolily. Jak dlouho
■tak stál nevěděl - opřen o strom a o svou hůl - muselo to být velmi
dlouho -nohy cítil cele zdřevěnělé až ho probudil z tohoto zkamenění
hlas synův:
“Táto co tam tak pořád stojíte? Jste nějak hledej!”
“Oni - on” ale dál nemohl.
“Pojďte domů - vy jste celej stuhlej!”
Doma několic sklenic teplého vína ho vzpamatovalo.
“Když šli nahoru ten nóbl pán s šedivou bradou povídá - to je hťaběnka Montecristo - tu co nesli v té židli - a když šli pak zas dolu na těch veslích nesli chlapi na ramenou těžké malé bedny zrezavělým
železem pobité - a ta bába nikde • a ten pán jak šel podle mně povídá:
Její duše trpěla vždy klaustrofobií
“Co tím myslel, co tím myslel-?”
“Ale o jakých lidech táto vlastně mluvíte ■”
“No ti co vylezli na Cala Grande z té bílé lodě
“Z které lodě?”
“No ta co tam stojí nebo stála -”
“Dyť Vám se něco zdá - žádná loď tu nebyla -”
“Ale dyť nejsem blázen! Celá výprava tu byla, že prý budou kopat že mají povolení a šli nahoru k mufloní jeskyni -”
“To jsem blázen já teda! To se musím podívat jestli opravdu tam
někdo nebyl
a už vyběhl ven se psy a s puškou na ťameni.
Stařec za ním křičel - “Nikam nechoď! To je s čertem!”
Ale syn zmizel.
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Stařec upadl zase ve svou topornost. “Co tím myslel ■ že její duše-?”
Syn se vrátil a odložil pušku.
“No někdo tam něco muisel dělat. V jeskyni je zem rozryta a je tam
zastrčen kříž - to tam nikdy nebylo -” Stařec jakoby neslyšel a jen ve
vidění mlel svou:
“Její duše přej trpěla vždy klaustrofobií - to je nějaké prokletí za
toho zavražděného piráta - tady teda tu duši vypustila-”
“Táto vám se dnes nějak plete jazyk - vemte si ještě sklenici vimbrule -”
Od té doby Pedrino neposílal turisty za pokladem - ani žertem.

Jan Skácel:

laudator temporis actí, nýbrž má v
sobě trpkost stalinské doby, jež mu
ještě nedozněla. Stěžuje si, že pě
stování chřestu po válce upadlo, na
váží se do Čedoku, který ve Vídni
ubytovává své výpravy v hodinonýdh hotýlcích u Prátru, kde v noci
vrátný honosně odbývá dvojice slo
vy: “Wir sánd heu/te leider besetz,
wir haněn hier eine Gruppe der
tschechishen Sichriftsteller”. Je-li
kde přece Skácel laudator starých
časů, pak jsou to časy, kdy se ještě
nosily praktické deštníky, kdy si
všichni lidé spolu netykali, kdy se
bylo ještě možno ptát pitomé Otáz
ky, atd. Ano, Skácel obnovuje s
úspěchem umění kurživek a sloup
ků, které cenzoři nemají rádi, pro
tože nevědí, jak jim na kobylku.
Bude jich stále víc a víc, budou po
stupně orat hlouběji. Zaplať Pán
bůh za ně!
Petr Den

Jedenáctý bílý kůň
Nakladatelství Blok v Brně, 1966.

Básník Jan Skácel uveřejnil ten
tokrát sérii krátkých kurzávek a
novinářských sloupků, jež lze vhod
ně pojmenovat prozaické miniatury.
V krátké reklamě na rubu obálky
se říká, že žánr, který od dob Čap
kových u nás téměř vymřel, je tu
vzkříšen v nové, přítomné formě.
Řekl bych, že přes všecku podob
nost se sloupky Karla Čapka má
Skácel hlubší ponor, už proto, že ži
je v době, kdy i usměvavě a poetic
ky je víc látky k tepání, než měl
Karel Čapek. Sloupkáři sluší opo
zice - jako sluší všem básníkům a
spisovatelům. Jan Skácel ji užívá
jemně a umírněně, je však patrna
z každého řádku. Není jako Čapek
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Kritické marginálie

Michael Gáfrik:

Poézia slovenskej moderny
Vydavatelstvo slovenskej akademie
vied. Bratislava 1965. 376 stráň.
Autor hovoří, že poézia sltvenákej
modemy po poezii Stárovcov a
Hviezdosiava s Vajanským předsta
vuje v poradí třetí vývitnový vrchol
slovenskej poezie, najbližší nám
nielen časové, ale aj svojou vnátornou problematikou. V poézii Ivana
Krásku predovšetkým sú kořene celej novodobej lyriky slovenskej. Ho
voří o t.zv. Mladotu Slovensku, kte
ré zahrnovalo takých literámych
pracovníkov, ako Tajovský, Rázus,
Čajak, Jesenský, Krásko, Gall, Roy,
Groeblavá, Votruba, Bujnák, Neresnický (s reservou i Timrava), a
ktorí sa skór shodovali v národlnosociálnom programe, ako v chápání
a poslání literatury. Bohdana Pavlů
považovali za ideového vodcu Mla
dého Slovenska. František Votruba
bol hlavným kritikom generácie
Mladého Slovenska.
O slovenskej modeme hovoří sa
už v rokoch triadsiaťich v prácach
Brtáňových, Mrázových, Kostolného.
Neresnický pod “našu modemu”
zahrnoval celá alebo takmer celú
literaturu Mladého Slovenska. Niektorí 'krMci hovoria o Kraskovej
škole. Krásko mal ovšem vedúce
miesto a patřil k němu Jesenský,
Roy, Rázus, Gall, Votruba, Klas,
Neresnický, VHS (Vladimír Hurban
Svetozárov, syn Vajanského), Ko-
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sorkin, Pavlů, Bujnák. Týchto mož
no označit, že náležia k Slovenskej
Modeme.
Neskor bol počítaný k Modeme i
Kompiš-Tmavohorský, ktorý praco
val hlavně v Ameirike. Z kritikov k
Slovenskej Modeme patria nespome
Votruba a Neresnický. Bujnákové
niektoré články vyznačujú sa miestami až vzácným nepochopením
poezie mladých, Bohdan Pavlů sa
kritikou zaoberail len okrajové.
Slovenská modemu časové možno
vymedziť rckmi 1900-1918. Cez svě
tová vojnu sa vlastně ozýval ojedi
nělými veršami v Zivene a v Národných novinách iba iNeresnický
a zriedka aj Roj. Po převrate čin
nost’ Modemy končí. Pokial’ Roy
a Jesenský pokračovali v poezii, bo
lí to už iné cesty najma u Jensenského. .
Gáfrik označuje básnikov, ktorí
písali od Hviezdosiava po Kriasku,
ako “medzigeneráciu” a počítá k
ním Martina Sládkoviéovova, Mil
kina, Samolického, Podjavotrinská,
Horala, Kýčerského, Ondreja Bellu,
Dlhomíra Poťiského.
Na 376 Stranách podrobné hovoří
len o básnikoch Modemy - Jensenskom, Kraskovi, Gallovi, Klasoví
(Voitruboví), Royovi, Kosornikovi,
V.H.S., Neresnickom, Groeblovej.
Jesenského zhodnocuje len v dvoch
časitiach jeho tvorby, do prvej svě
tověj vojny a nedozvieme sa nič o
jeho tvorbě za slobodnej republiky
a za diruhej světověj vojny. - V

dvoch častiach tvorby Jesenský neprináležal bez výhrad k nijakému
ideovému, ani básnickému hnutiu.
Vědomě však tvořil novů poéziu,
inú ako Hviezdoslav, ako poeti z
medzigenerácie, - bol ovlivněný Byronom, Puškiinom, Lenmontovom a
Heinem, ale nenapodoboval ani
týchto. V prvej časti jeho tvorby
udávala tón iintímina lyrika, v diruhej časti ho udává poézia reflexívna a “útočná poézia občianska.”
Verše II. sú hl’adaním, nevyhol a
neubránil sa súvékým básnickým
snaženiam a ohlasom . . . K symbolirnu a k realizmu dospieva súčasne
a mímovoTne. Od roku 1955 sa
primkýna bližšie k Modeme, súčas
ne však od nej aj uniká. Jej subjektivizmus, ktorý bol v danej situácii a v tej formě, ako sa prejavoval najma u Krásku, historicky a
básnicky progreasívny, překonává
dósledným objektivizovaním. Podťa
Gáfrika poézia Jesenského mladosti
bola mostorn od Staršej poézie vajansko-hvíezdoslavovskej a od poé
zie básnikov tzv. meldzigenerácie k
poezii Slovenskej Moderny.

Ivana Krásku už autor hodnotí
celého. Konstatuje, že odlišnost’ od
hviezdoslavovskej generácie najzretelnejšie vyjádřil Ivan Krásko. I
mnohé neznáme údaje z prvotin, z
novších literámych dějin, ba i ne
publikované básně a nepublikované
listy i varianty básní uveřejněných
uvádza autor. M. Gáfrik tiež vydal
knihu o Ivanovi Kraskovi “Od prvo
tin po Nox et solitude”. Tiež cituje
dielo St. Šmaltláka: “Poézia Ivana
Krásku”, ktorá odhal’uje niektoré
novšie poznatky. Cituje ovšem tiež
Březinovu monografiu.
Z poézie Ivana Galia vanie lahoda
a póvab a jeho sonety sú formálně
vybrúsené. Gáfrik tvrdí, že Ivan
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Gall bol básnikom viac “učeným”,
ako “rodeným”. Gallov básnický
odkaz sotva přesahuje 30 čísel. Gal
ia badateFnejším sposobom ovplyvnila i poézia Janka Jesenského s
ovzduším bálov, salónov a prome
nád. Charakterom časti svojej po
ézie, i svojou “umelosťou” a literátskosťou je blízky aj Vladimírovi
Royovi.
František Votrulba (Andrej Klas)
bol priekopníkom nových ciest. Ce
lá jeho poézia by narástla iba asi
na páťdesiať čísel. Básně z rokov
1903-4 aj v porovnaní s vtedajšou
poéziou Janka Jesenského a Ivana
Krásku znamenali výrazné novum v
slovenskej literatúire. Estetika impresionizmu sa vel’mi výraizno prejavuje v týchto Votrubových básňach, naitollko, že k ním možno rov
nocenné přiřadit’ iba neskoršie bás
ně Kraskove. Autor nespomína Votrubove překlady z pol’ského, slo
vinského, srbského a iných jazykov,
ktoré v skvelom překlade seznamo
vali slovenských literátov s inými
lilteratúrami.

Vladimír Roy časové představuje
prakticky vrchol a záverečnú fázu
Slovenskej Modemy. Poeziu Slo
venskej Moderny dokázal váčšinou
len reprodukovat’, sám jediný temer
vo všetkých jej složkách. Skoro
všetko, čo sa napísalo u Krásku,
Galia, Votruibu, Kosenkina, V.H.S.,
Neresnického, ba i Jesenského je
obsiahnuté aj v ňom. Roy poéziu
Slovenskej modemy predovšetkým
zmnožúje. Najeennejšou ostává při
bližné tá časť Royovej poézie, v
ktorej bol najzávislejší. Je to tvor
ba, ktorá vyšla v Dennici 1908-1910,
v Sborníku slovenskej mládeže 1909,
v prvých troch ročníkoch Prúdov a
v cyklu Trisitia v Slovenských Pohl’adoch.

V liste Votruboví (31.10.1912) Ne
resnický napísal: “Teraz je to s našou lyrikou talk - všetci sme sa na
učili Krasikov slovník a vieme ho
už skoro dobré - ale nič viac. Toto
i ja cítím, a preto sa tohoto pol‘a
stráním (necítím sa dost’ silným
utvořit’ si vlaistný slovník, etc.) Po
dobná mienku vyslovil čoskoro i v
tlačí: “Krasko ukázal nové cesty,
zavládol mysl’ami. Celá naša najnovšia poéizia chodí k němu do ško
ly, osvojila si jeho výrazy, jeho
strofy, jeho formu, jeho slovník.
Vplyvom jeho prvých básní zachmúrieva nám naša lyrika. Samé žiale,
samé temné zalie - ale sily k premáhaniiu ból’a, urovnátvaniu duševných protiv niet. Preto že Krasko
sa vysloví niekedy hmlisto, mysticky,
(to vyžaduje jeho nálada) stává sa
u mladých hmla ciel’om, preto že
Krasko opakuje posledný riadok slo
ky, k voli zdórazneniu slova, píše
niektorý náš poet celý verš dvoji
tou ceruzou” (Prúdy V. 310.)

Popři Royovi a seba mal Neresnický na mysli eate Kosorkina a
V.H.S. Isteže šlová formulované pře
hnané ostro, ale - napriek tomu (v
případe Royovom sme to už viděli),
do značnej miery vystihujú situáciu
autorov “druhého sledu” Slovenskej
modemy, ktoré sa (s výnimkou Ro
ya) prvý raz ozývajú vo Votrulbovej Demnici 1908 ...”

Z třetice menovaných autorov
“druhého sledu” Slovenskej moder
ny, ktorí sa básnicky nestihli rozvit’
(Kosorkin, V.H.S., Neresnický) najznámejší bol Števo Kosorkin . . .
Pravda, Kosorkin - vlastným mě
nám Samo Cambel (1882 až 1935),
synovec linguistu Sama Cambola bol známy predovšetkým, ako pro
zaik (Danielovič), ale písal i básně,
ktoré sa blížili k poézii Gallovej.
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Medzi básnikmi Votrubovej Dennice (1098), významné miesto zaujal
Vládo Hurban. (VJI.S.) Ptrekladal i
z Goetlhtho Fauista a uveřejnil sedem
vlastných básní v Dennici 1908. Votruba v polemike s Frýdeckým pí
sal, že VJI.S. má v poézii sloven
skej dobrý zvuk a významné mie
sto, hoci zriedkakedy píše. Votruba
sa ku konců života v roku 1959 sťažoval, že ked’ umřel tak zaujímavý
člověk i spisovatel’, nebolo v novi
nách ani stopy o tom, kto to odišiel.” V.H.S. bol typové aj formálně
medzi Jesenským a Gallom. Jed
noznačné a přitom nie epigónsky
osvojil si poetiku Modemy. Svojími
poslednými básňami rozšířil výra
zový register Slovenskej moderny.”

Neresnický bol ze všetkých básnikov a spisovatel’ov Slovenskej
modemy najmladším, (narodený
1890). fNapriek mladému veku do
stal sa do Votrobuvej Dennice aspoň
jednou báisňou a publikoval básně
i v Prúdoch. Autor (Gáfrik) tvrdí,
že Neresnického prózy nemajú sko
ro nič spoločné s úsilím Slovenskej
modemy. Voitruiba bol však iného
názoru a cenil Neresnického pró
zu vyššie, ako jeho básně. Niektoré
Neresnického básně zostali v ruko
pisech i vo Votrubovej pozostalosti.
Autor tvrdil, že bálsnické tendencie
Slovenskej modemy osvojil si Ne
resnický vcelku dósledne. Nechýba
mu ani úsílie o dokonallú formu. Ale
už jeho vojnová poezia (publikova
ná v Živene 1915-16 a 1918 a v Národných Novinách 1918) je vraj v
značnej miere ústopom z jeho dovtedajších estetických a umělecky
náročných zásad. “Možno to ozna
čit’ za přechod od subjektu k objek
tivnějším vojnovým námetom, (poňaltým niekedy viac epicky, ako ly
ricky) a k návratu k Vajanského a

Hviezdoslavovej poetike, ale na ne
poměrně nižšej umeleckej úrovni”,
hovoří Gáfrik. Groeblová sohrala
tiež úlohu při formovaní Slovenskej
modemy, najma svojímí prozaický
mi pokusmi. NiekoFko básní uveřej
nila až po převrate pod pseudony
mem L’udlmila Osenská (básně
vznikly ešte před prvou světovou
vojnou).
Příčiny skorého odmlčania a vdbec sporadičnosti puiblikovania u
V.H.S., Kosorkina a Neresnického tvrdí tak Gáfrik - třeba hl’adať
inde. Uvědomovali si menšie literár
ně vlohy (povedal to za nich Neresnický) a zatienenosť viastnej poezie
poeziou Krásku a iných, a jednak,
vychádzajúc z eelkovej filozofie Slovenskej modemy nepřipisovali vel’kú váhu básnickému slovu, neviděli
v ňom smyseT svojho žitia. Iah bás
ně boly iba útržkami Viastnej životnej ceslty (hoci útržkami obyčajne
hodné brúsenými). Aj nimi však
podstatné přispěli ku kryštalizácii a
diferenciácii poezie Slovenskej mo
demy.

Gáfrik ešte odrobnie hovoří o Rázusovej poézii a próze před prvou
světovou vojnou a vari tiež za voj
ny. Hovoří o jeho nepokojnom kva
šení, vyrovnávaní sa s poéziou Sloveniskej moderny, hFadaní a “nenachádzaní” Samého seba. Spomedzi
súvekých aultorov Rázus vstupoval
do literatury s najvythranenejším
emyslom pre “spoločenskú nezriadenost” a s najsilnejším povědomím
svojej sociálnej zaradenosti, čo si
čáastočne všimla aj vttedajšia kritika
(Votrulba a Neresnický). Počas voj
ny Rázusova poézia znamenala do
značnej miery návrat k poézii
hviezdoslavovského typu. “Na pro
stoj dedine Rázus niašiel smysel’ a
směr aj pre svoju poeziu” - hovoří
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autor. “Až světová vojna prebuidila
v Rázusovi básníka, básnika tribúna, bálsnika - svedomie národa, bás
níka - bojovníka, veštea, učiteFa i
básnika - člověka a psychologa.
V závere svojej knihy Michal
Gáfrik hovoří, že poézia Slovenskej
moderny odpovedala v zásadě do
bovým novoromanitickým tendenciam v inonárodných liteřatúrach,
pričom vývin šiel - v pozícii k realistidkej poézii hviezdoslavovskej cez
obnovu romantických postupoiv a
romantickej citovosti k symbolistickým postupom (najma Vo Veršoch
Ivana Krásku). “Z jednej strany išlo
o skutočne tvořivý vývinový proces,
po svojom pretvárajůci a syntetizujúci rozmanité podněty z cudziny,
z druhej strany o nepřerušené pokračovanie domáceho vývinového
procesu, krystalizuj úceho sa už u
básnikov “medzigenerácie.” “Isteže
je do značnej miery prékvapujúce,
že sa toto básnické hnutie rozply
nulo v .rozpátí niekoFkých rokov.
Skoro by sa žiadalo povedať, že v
nejednom případe před zenitem.”
“Po vystiúpení básnikov Slovenskej
moderny v slovenskej peézii už nebolo možné cítit’ sa nijako harmo
nicky a idylicky. So všetkou dósiednosťou a nástojčivosťou vstu
puje do poézie subjekt jej tvorců,
vo všeltkej svojej úplnosti a premenlivoáti, a už z nej tak skoro nevymiizne.” - “Konkrétným symbolic
kým ovocím Slovenskej modemy bol
symbolizmus mladého Lukáča i
Smreka a široko i dlho sa uplatňujúci neosymboiiztmus ďalších.”

Musíme pochválit’ Michaila Gáfrika, že sa odvážil v celku slušné písalť o básnikoch a spisovateFoch,
ktorí - až na Františka VotrUbu po
druhej světověj vojně - neboli ni
kdy komunisti, ba ani nie marxisti.

Je pokrokem, že slovenská akademia
vied sa odvážila tůto knihu vydat’ a
že sa v nej hovotrí i o žijúcom exu
lantovi a nie len o mrtvých spísovatďoch. Je sice pravda, že Gáfirik
nespornému! ani rodinné měno toho
spisovatďa a spokojil sa uviesť len
jeho známy pseudonym. Je tiež pochopiteFné, že musel uviesť cosi o
“nereálných, tvořivými schopnoSťmi
nijako nepodložených plánoch” a o
“bezdeFnom žití” a “o bludnej živoitnej ceste”. Ale v celku sú jeho
výklady slušné a objektivně. Je v
tom určitý pokrok, ktorému sa tě
šíme.
N-ý.
Jindřiška Smetanová:

Růžové šaty ve vojenské torně
Vyd. Čsl. spisovatel 1963.

Někdo přijde a nenechá mě
zemřít
Vyd. Čsl. spisovatel 1965.
Podivné, dlouhé názvy novel J.
Smetanové spíše odradí než lákají.
Nedejme se však mýlit: jazykový
výraz mladé autorky je daleko
stručnější, jasnější a výstižnější než
tituly jejích prací. Růžové šaty, kte
ré pronese vojačka v torně váleč
nými frontami, aby je oblékla v den
vítězství, mají být připomínkou mi
nulosti a zároveň symbolem naděje
v lepší časy, avšak chování a pokři
vené charaktery literárních postav
Smetanové jsou spíše výsledkem
strachu v období kultu osobnosti;
zbývá tedy spíš ona naděje v lepší
zítřek jako Styčný bod názvu díla
s obsahem.
Vzájemné vztahy rodičů a jejich
život je smutně poznamenán jak
válkou, tak stalinismem, a není divu,
že nedovedou připravit šťastný ro
dinný život svým dětem. Ty pak
hledaií záchranu a rovnováhu mezi
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sebou; skutečnost, že ústřední mile
necké dvojici osmnáctiletých stu
dentů, Karolíně a Štěpánovi, se má
narodit dítě, působí dojmem daleko
méně otřesným než stanovisko, ja
ké k tomu zaujímají jejich rodiče,
Štěpánova matka, která se nechce s
nikým dělit 0 syna a jeho‘ vysněnou
budoucí kariéru, Karolíniin otec,
zkrachovaný básník a politický ka
riérista, a jeho žena, hledající ná
hradu za své nevydařené manželství
v zaměstnání a sympatickém kole
govi. Karolína, která až dosud ne
mohla najít směr, jímž by se měla
dát po maturitě, je šťastna, že pří
chodem dítěte zde bude někdo, kdo
ji bude potřebovat; pro Karolíninu
matku však by to znamenalo před
časné stáří, pro otce konec kariéry,
a pro Štěpánovu maltku ztrátu syna:
dítě se tedy nesmí narodit! Mladí
jsou od sebe násilně odtrženi a jejich
city pošlapány, ale jejich odhodla
nost dosáhnout svého přece nako
nec vítězí.

Jde zde tedy o psychologickou no
velu, trochu po vzoru A. M. Tilschové, v níž jemné prokreslení postav a
jejich citových vztahů svědčí o zna
menité výrazové schopnosti autor
čině, pro niž je nutno jí odpustit i
občasné rušivě přehnané metafory.
Podobným slohem píše Smetanová i
v novele Někdo přijde a nenechá mě
zemřít, která je dějově umístěna v
pohraničí a zabývá se životem jeho
nově přistěhovalých obyvatel. Vlast
ně ani ne tak nových, neboť jde o
druhou půlku let padesátých, kdy
by se dalo očekávat určité soužití
těch, klteří se po válce nahrnuli do
pohraničí ze všech koutů republiky.
Podle Smetanové se zde poměry
příliš nezměnily, až snad na to, že
dostaví-li se smutek, opuštěnost a
rozháranost, vždy se najde něko, kdo

“přijde a nenechá zemřít”: čtrnácti
Mariena, které nejsou jeho paměti
letý Slovák působí jako jasný pa
osobní, nýbrž jen paměti nakladate
prsek v živoitě nevyrovnaného mla
le Aventina, hned ze dvou důvodů:
dého učitele, a též jako ochránce předně proto, že po prvním tomto
staré nemocné zpěvačky, které ob
dílu o 390 stránkách, mají vyjít ješ
starává nákupy. Bůhví, proč přišla
tě dva díly další, a pak ptrcto, že
umřít -až do tak vzdálené vesničky,
autor byl mým spolužákem kolín
v níž žijí pošmistr, vedoucí země
ského gymnázia a i později jsem se
dělského družstva a několik rodin,
s ním vždy mile stýkal. Avšak jeho
aniž by věděli, proč sem vlastně kniha je zajímavá, i když její děj
přišli: nikdy se pořádně nezabydle
sahá jen do roku 1925, a kdo jiný
li - byli jen zabydleni. Jejich vzáby o ní do Proměn chtěl něco na
jen-mný poměr je celkem chladný, psat?
někdy se vzájemně přitahují, jindy
První díl mluví o narození autora
odpuzují, pevnějšího pouta není
možno vytvořit. Nařízení shora občas ve Vodňanech a o mládí, prožitém v
Kolíně, kam se jeho rodina přestě
neblaze ruší iniciativu jednotlivců,
hovala, když byl tři roky starý a o
která postupně chabne a výsle-dkem
prvním rozkvětu jeho nakladatel
je obecná pasivita: spadne-li na
chodbě do cesty pytel cementu, lidé ství Aventinum, které se tak slavně
zapsalo do dějin české literatury v
jej obcházejí, přeskakují, zakopá
prvním desetiletí svobodné repub
vají o něj, ale nikomu nenapadne
liky. Kniha odpovídá na otázku, kte
jej zvednout, protože to není jeho
rou Sto-rchovi kdosi položil a kterou
povinnost.
byl vyzván, aby vypsal svá setkání s
V této chmurné novele se však
mnoha lidmi, jež měli co dělat s kul
Smetanová nesnaží vyřešit problém
turou. A. Š-torch v ní skutečně před
osazení pohraničí, které stále zů
čtenářem rozvíjí pestrý kaleidoskop
stává problémem; jako v novele
mnoha a mnoha lidí vyso-ce zajíma
předešlé, i zde jí jde hlavně o psy
vých, s kterými se sdtikal či lépe
chologické prokreslení po-stav, v
řešeno kteří se setkali s jeho nakla
němž, ve srovnání se soudobými čsl.
datelstvím. S radostí konstatuji, že
prozaiky předčí mnohé i zkušeněj
ší. V obou případech dokázala, že i můj spolužák, který na gymnáziu
trpěl nezdravou ctižádostí (což je
o drsných věcech se dá psát jemně
možná jen poznámka špatného stu
a taktně s dosažením příslušného
denta vůči primusovi), se v knize
účinku, že obhroublých výrazů, ji
líčí velmi skromně, rozhodně nezvemiž se nejnovější československá
ličuje svou velikou zásluhu o české
literatura jen hemží, není zapotřebí.
B. R. Bradbrooková písemnictví a jeho mladé předsta
vitele, a dává větší slovo osobám, s
nimiž ve své hledající funkci nakla
Otakar Štorch-Marien:
datele měl co dělat. Štorch-Marien
Sladko je žít
jako mladý nakladatel, odvážný i
nerozvážný, byl skvělou štikou teh
Paměti nakladatele Aventina I. Čes
dejšího rybníku knihkupeckého
koslovenský spisovatel Praha, 1966.
trhu, byl mecenášem české umělec
Není lehké napsat kritickou re
ké moderny a jejích mladých básní
cenzi těchto vzpomínek štorchaků a malířů, byl dandym, který si
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hrál i s velikými básnickými díly
jako se svou španihelkou na kolín
ském korzu, byl i při určité své po
vrchnosti, za kterou později těžce
platil, někým, kdo vynikal nad prů
měr a s nímž bylo vždy zajímavo se
sejít. A je zajímavo se s ním sejít
i po dvaceti letech v této jeho vzpo
mínkové knize, kterou by měl číst
každý, kdo se touží poučit o naší
kultuře let dvacátých.
Při této chvále mi vadí dva stíny.
První je skutečnost, že se vyhnul
i pokusu zachytit ovzduší Kolína ve
válečných letech našich gymnaisijních studií a dvacátých let Prahy.
Spousta jmen slavných i méně slav
ných lidí lítá v jeho knize v jakémsi
vzduchoprázdnu, ve kterém lítá i
autor sám už proto, že se filosoficky
nedefinuje nebo nechce a nemůže
definovat. Odtud dochází mezi ním a
lidmi, s nimiž se setkal, jen k vněj
ším dotekům, abylch řekl anekdotickým, takže kniha rozhodně málo
přispívá k hlubšímu poznání cha
rakterů desítek osob, jichž osobitost
naštěstí známe odjinud.

Druhou vadu knihy vidím v tom,
že Storch-Marien ji toužebně chtěl
mít vydanou komunistickým reži
mem a proto musel do ní vložit víc
než jednu rudou lokomotivu, aby se
tiskařský stroj rozjel. A učinit víc
než jeden kompromis. Například v
Kolíně našeho společného mládí
vzpomíná na kde jakou osobu, s vý
jimkou těch, kteří komunismus pro
stě nedělali sebou: mluví třeba dlou
ze o býchorském zámku Kubelíkově; opatrně nevysloví jméno Rafaela
Kubelíka, který se v něm narodil,
mluví dlouze o malíři Rykrovi, ani
slovo však o jeho ženě Miladě Součkové, píše o kolínském Klubu mla
dých, nevysloví však jméno jeho
dlouholetého prvního předsedy a
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svého spolužáka atd. S povýšeností
mluví o kolínské buržoazii, ač k ní
nepatřil jen můj otec, nýbrž i jeho.
Dlouze rozmazává útoky některých
“pravičářských” listů na své nakla
datelství, ač kdysi z různých důvo
dů v listech “levičářských” nebyl
příliš oblíben. Správně u mnoha
osob, s kterými se setkal, podotýká,
že tak ci onak zahynuly či trpěly při
nacistické okupaci, v knize však ne
ní ani slova o utrpení spisovatelů
za stalinovské doby, ač je to již v
nynějším Československu v módě.
Chválí svérázného brněnského knih
kupce Novotného, ale na stránce 224
říká, že měl po druhé světové válce
“nějaké opletačky, poněvadž byl
“huba nevymáchaná” a “vůbec se
zřejmě neuměl vpravit do jiných po
měrů”. Nuže, z knihy je vidět, že
Štorch-Marien, ač mu v roce 1948
komunisté zničili obnovené Aventi
num, do jiných poměrů se vpravit
uměl.
V mládí byl štorch něco, čemu se
říkalo “společenský lev”. Kniha
ukazuje nyní lva zkroceného, až pří
liš poslušného. Mulsí dovolit, že ta
to jeho kniha vzpomínek nepřehluší mé vzpomínky na mladíka v cy
lindru, nevšední inteligence a průbojnosti.
Petr Den
Johannes Urzidil-Anselm Jacnicke:

Prag - Glanz und Mystic
einer Stadt
Scherpe Verlag Krefeld 1966. 185
stránek, cena 48 RM.
Známý německý fotograf a grafik
Anselm Jaenicke z Frankfurtu nad
Mohanem podnikl v posledních le
tech několik cest do Prahy a přinesl
si z ní bohatou žeň fotografií, za
chycujících jen její starožitnou a
uměleckou část. Fotografie jsou vy

nikající jakosti, volající po srovná
ní se známými fotografiemi Placko
vými. Německé fotografie jsou re
produkovány ve větším formátu a
na lepším křídovém papíře a, i když
mají konvenčnější záběry než Plicka, předčí ho detailními snímky
uměleckých děl. Jaenicke zvěčnil
Prahu ve svém uměleckém díle, da
leko přesahujícím jeho velkou pro
pagační oenu. Jeho dílo jistě patří
k nejdokonalejším obrazovým mo
nografiím, které kdy Prahu uctily.
Nakladatelství se podařilo získat
Johannese Urzidila, aby sbírku fo
tografií doprovodil svým textem,
který je v knize uveřejněn nejen v
německém originálu, nýbrž i v an
glickém překladu. Vyjadřuji se však
špatně: nejde o doprovod fotografií,
jde o skvělý esej o Praze, psaný vel
kým spisovatelem, znalcem jejího
umění i historie, někým, kdo své
rodné město miluje láskou tvůrčí a
řekl bych mladistvou. Urzidil tímto
svým poměrně krátkým esejem o
Praze, esejem, který nazval trochu
jinak než zní název celé knihy a
sice “Prag - Geist und Grosse einer
europäischen Hauptsdadt”, přidal
zas další květ kytici své velké lás
ky ke Plraze, k jejímu duchu a ve
likosti. Mluví o ní tentokrát nejen
jako k ztracené milence, nýbrž ja
ko ke královně, jako k hlavnímu
městu Římské říše německého náro
da, jako k místu, které bylo jedním
z nej důležitějších středisek různých
proudů evropské kultury. Urzidil
mistrně načrtává celou historii Čech
a roli Prahy v ní a osvětluje její
kulturu a památky světlem pohledů
mnohých velkých Evropanů, samo
zřejmě nejvíce německých.
Čech, čta s obdivem Urzidilův
esej, nesmí ovšem ani na chvíli za
pomenout, že byl psán od pražského
Němce a pro Němce, kteří jezdí ve
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stále větším počtu do Prahy a chtějí
v ní nalézt především sebe a svůj
německý přínos. Nehledáme i my v
Itálii nebo i v Božské komedii ze
jména to, co se nás týká? Proto esej
se právem hemží jmény německých
spisovatelů, například Rilka a Kaf
ky, německých architektů a šlechti
ců, citáty Goeltha nebo Grilparzra,
jež jsou uměle zasazeny do králov
ské koruny Prahy, na níž pracovalo
i tolik italských umělců. Esej je
chvalozpěvem velkého Evropana na
jedno z nejdůležitějších měst evrop
ské historie, která byla a je ovšem
i historií českou. V eseji se však ne
setkáváme se jmény jako Dalimil,
Kornel ze Všehrd, Blahoslav, Do
brovský, Jungmann, Palacký, Rie
ger, Purkyně, Mánes, Aleš, Havlí
ček, Němcová, Jirásek, Březina a
tak dále, ač ti a mnozí jiní ji také
duchovně stavěli. Tohle není výtka;
opakuji, že Urzidil nepsal knihu pro
nás, ač vím, jak dobře by ji také
uměl napsat.
Mnoho českých vlastních i míst
ních jmen je psáno správnou češti
nou. Chybičky jako: Matěj Rejsek,
Johanna Bavorska, Anna Faldka,
Thomas Garugue Masaryk (to je
ovšem chyba v angličtině), Vyšchard
(místo Vyšehrad), jen potvrzují pra
vidlo. Svatý Václav nebyl zavraž
děn roku 935, nýbrž 929. O výklad
některých událostí českých dějin v
Urzidilově eseji lze se přít, nikdy
však o jeho vznešeném rýtmu, skan
dujícím historii Zlaté Prahy oid báj
né Libuše až do našich dní.
Ladislav Radimský

Poznámky lajka k Sutnarově
výstavě
Lajk, který na podzim navštívil
výstavu Ladislava Sutnara “In Pur
suit of Venus” (S/D Gallery 15 E.

53th St. New York) má stejné po
city jako posluchač čtvrté básně
Smetanova cyklu “Má vlast” neibo
předehry k “Prodané”. Vystavuje se
stejnému frontálnímu útoku radosti
ze života a jeho krásy. Vskutku
“Hledání Venuše” je jásavým vý
křikem radosti ze života, právě tak
jako Smetanovy vstupní akordy
básně “Z českých luhů a hájů” jsou
výrazem zbožnosti a obdivu nad
krásou naší vlasti a jako předehra
k “Prodané” přímo bezohledně nás
konfrontuje s krásou života. A jistě
je zde jedno pojítko: jak Smetana
tak Sutnar docilují největších výra
zových úspěchů geniální jednodu
chostí, která vede přímo ke kořenům
vzývání života a jeho krás. Jen sku
teční umělci života dovedou tak jed
noduchými prostředky dosáhnout
tak hlubokých účinků. A také v
obou případech jde o naprosto čis
tou, ale překypující smyslnou lásku
k životu!

chnické vyjádření Goethova “das
ewig weibliche” - je to dílo génia,
který miluje život a ví. iak svou
lásku vyjádřit.
V. Hlavatý

Dr. Ladislav K. Feierabend:

Beneš mezi Washingtonem a
Moskvou
Vydal L. K. Feierabend, 3821 Ne
wark Str. N. W. Washington D.C.
20016, cena $ 3,Přijetí Dra Beneše v Bílém Do
mě dne 12. května 1943 a podepsání
československo-sověteké smlouvy o
přátelství dne 13. prosince téhož ro
ku isou dva časové mezníky, mezi
nimiž se pohybuje vyprávění toho
to dalšího dílu Feierabendovýcih pa
mětí. Poněvadž Feierabend pobýval
ve Spojených Státech současně s
Drem Benešem a jako člen vlády
mohl pozorovat vše, co se odehrá
valo kolem smlouvy se Sověty, mají
jeho vzpomínky ráz autoritativní, je
likož pak v této periodě byla posta
vena mezinárodní scéna, na níž se
později odehrávala tragedie česko
slovenské demokracie, jsou historic
ky zavážné.
Dr. Beneš přijel do Spojených
států jako uznaný a respektovaný
představitel populárního Českoslo
venska a považoval za správné in
vestovat tulto výjimečnou posici své
ho Státu i své osoby do rozptýlení
nedůvěry k Sovětskému svazu. Přes
téměř současné demonstrování roz
puštění Kominterny Stalinem, byly
Sověty krajně neoblíbeny skoro všu
de, včetně Státního sekretariátu, s
výjimkou nejbližšího okolí Roose
veltova a snad jeho samého. Nelze
vyloučit, že Roosevelt ve svém re
alismu byl posílen v positivním
vztahu k Sovětům názory státníka,

Sutnar v “Hledání Venuše” je zce
la bezprostřední, chápe skutečnou
podstatu krásy života ve všech je
ho formách. To je asi východiskem
jeho tvorby, která je jasná, nezáhadná, positivní a v pochopení ži
votní krásy primitivní. (Vzpomínám
výkřiků “Kyrie eleitson” v Janáčko
vě “Glagolské mši”!) Ve svých Venu
ších je Sutnar člověkem, který mi
luje život, hluboce, přímo a prostě.
Jeho malířská kreace se nápadně
vychyluje ode všech škol a směrů,
užívajíc úmyslně prosté, řekl bych
lidové, techniky, beze komplikací
-ismů. Navazuje přímo na podstatu
krásy života, která vidí bezprostřed
ně bez závoje civilizace. Jeho tvorba
má hluboký smysl, směřuje k nezastřené radosti z krásy lidské by
tosti. Nalézá nesmrtelný život, věč
ně mladý, věčně vábící. Je to te
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který neměl pochyby o dobrých
úmyslech země, na jejímž chování
závisela budoucnost jeho vlastního
státu. Americká žurnalistika rov
něž - jak Feierabend dokládá citá
ty - vystihla tento bod. Feierabend
sám při cestách po Spojených stá
tech se přesvědčil o jejich mimořád
né výkonnosti a síle a byl utvrzen
ve svém názoru, že budoucí Česko
slovensko musí se hospodářsky co
nejvíce sblížit s touto velmocí. Při
rozeně začaly v jeho mysli vznikat
pochyby, zda je možno opírat se
hospodářsky o Západ a žít ve stínu
Východu politicky.
Po návratu Dra Beneše do Lon
dýna začalo období, jež Feierabend
nazývá “komplikace s cestou do
Moskvy”. President Beneš, za opě
tovaného souhlasu vlády a s vědo
mím Rooseveltovým, se rozhodl
uzavřít se Sověty smlovu, jež by
budoucímu Československu zaručo
vala teritoriální integritu a současně
zavázala Sověty k nevměšování do
našich vnitřních záležitostí. Obsah
smlouvy nenarážel nikde na námit
ky. Její politická vhodnost v tom
to okamžiku byla však energicky
popřena britskou vládou. Angličané
uzavřeli totiž rok před tím s Mos
kvou dohodu, podle níž velmoci ne
měly vstupovat v žádná separátní
politická ujednání s menšími spo
jenci. Účelem bylo vyvarování tvo
ření politických bloků a zajištění
evropské budoucnosti na základě
principu kolektivní bezpečnosti, kdy
si tak drahého Dru Benešovi. Čecho
slováci považovali však za realistič
tější odložit zajištění generálními
smlouvami na dobu poválečnou a
zabezpečit se hned smlouvami díl
čími. Dr. Beneš navrhl proto nej
dříve Britům uzavření smlouvy o
přátelství, identické se zamýšlenou
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smlouvou se Sověty, a doufal, že
pojede do Moskvy vyzbrojen tímto
dokumentem. Britové zůstali ale
věrni jak svému principu, tak i do
hodě s Moskvou, a návrh smlouvy
odmítli. Československá vláda neby
la podle Dra Feierabenda ani o jed
náních s Angličany ani o jejich ne
gativním výsledku Drem Benešem a
zahraničním ministrem informová
na. Rusové užili tohoto1 českosloven
ského intermezza k tomu, alby
smlouvu s Angličany prohlásili za
neplatnou, což se jim hodilo zejmé
na i s ohledem na odlišnou politiku
polskou. Eden na schůzi zahranič
ních ministrů musel od svého sta
noviska ustoupit, Dr. Beneš dostal
souhlas k cestě do Moskvy a smlou
va českioslovensko-sovětská byla podepsána Fierlingrem a Molotovem.
K pod|pisu došlo po teheránské kon
ferenci, na níž vyvrcholil v mínění
veřejnosti souzvuk mezi velkými
spojenci, takže její uzavření se je
vilo tisku a jiným jako projev ruské
loyality. Jihoslované a Poláci byli
výjimkou v tomito všeobecném po
stoji. Smlouva byla ovšem po ná
vratu Díra Beneše z Moskvy schvá
lena londýnskou vládou, ač byla
změněna Fierlingerem za Benešova
souhlasu jak v bodě doby trvání, tak
i co do ratifikace, která byla pro
vedena okamžitě, ačkoli podle pů
vodního vládního návrhu měla být
reservována Národnímu shromáž
dění doma.

Menší nadšení u londýnských po
litiků způsobily novinky o moskev
ském styku Dra Beneše s komunisty
a s Fierlingrem, jako představitelem
levé sociální demokracie1. Feierabend
cituje obsah Gottwaldova dopisu
londýnským komunistům podle to
ho, jak se s ním seznámil zásluhou
Noska, a reprodukuje text dopisu

Fierlingrova jeho londýnským spřízněncům. Podle Fierlingra, Dr. Be
neš tvrdil, že doporučí českým so
cialistům, aby se jejich strana po
válce rozešla. Dr. Beneš jednal v
Moskvě také o úpravě hospodář
ských vztahů mezi Sověty a Česko
slovenskem, v duchu, kteirý byl v
protikladu k Feierabendovým názo
rům, jak byly projednány i ve vlá
dě po jeho návratu ze Spojených
států. Dr. Feierabend, jako ministr
financí, se o moskevských jedná
ních dověděl až ex post.

hlavním úkolem je a bude překonat
jak vnitropoliticky, tak i meziná
rodně přirozené napětí mezi komu
nismem, jehož revolučnost ovšem
podle jeho názoru ochabovala, a me
zi demokratickými tradicemi jeho
země. Ovšem na závazek, na němž
demokracie především by měla spo
čívat, že o osudu země nemá se roz
hodovat několika osobami v cizině,
ale národem doma, bylo všemi svor
ně zapomenuto pod tlakem imminentních nebezpečí a snad i z dů
vodů jiných.

Úzká spolupráce se Sověty se zřej
mě Stala fixní ideou, která nepři
pouštěla alternativ. Toto ustrnulé
myšlení nedovolovalo ani zvážit pří
činy, proč komunistická strana od
mítala vstup do vlády v exilu a do
ma odmítala spolupráci s nekomtunistickým odbojem. Myšlenka bu
doucí spolupráce mezinárodní byla
tak už předem konfrontována s ne
úspěchem v politice vnitrní. Také
dobře míněná, byť vzácná, varová
ní vnější, byla podle Feierabenda
odbyta jen s úsměškem. Je zajímavo z nich citovat varování Lorda
Keynese, který řekl Feierabendovi:
“Smlouva, resp. Sověty vám garan
tují bezpečnost, ale vnitřní Struk
turu vám negarantují. Smlouva
vám zaručuje hraniční kameny, ale
jen víra vás chrání, že politická
struktura země nebude změněna.
Sovětský závazek, že se nebudou
míchat do vašich vnitřních věcí,
ještě neznamená, že vám garantují
demokracii”.!

Feierabendem popsaný rozpor s
Brity o princip kolektivní bezpeč
nosti vrhá nové světlo i na pozděj
ší Ohurchillovo jednání se Stalinem.
Jak známo, v říjnu 1944 si tito dva
státníci u stolu v Moskvě vyměňo
vali papírky s návrhy procent, v
jakých se má projevovat vliv Vý
chodu a Západu v balkánských ze
mích (nikoli v ČSR!). Toto nesym
patické zdánlivé kramaření s osudy
národů se jeví dnes spíše jako
Churchillův pokus vrátit se k prin
cipu kolektivní bezpečnosti, aniž by
o něm samém bylo debatováno, než
ohraničování mocenských sfér.
Tento svazek Feierabendových
pamětí svojí hutností a závazností
vyniká nad většinu předchozích. Je
proto těžko si odpovědět na otázku,
proč považoval za vhodné připojit k
němu několik vzpomínek a doku
mentů, jež, kromě Herbenova vy
právění o setkání s Drem Benešem
v roce 1945, nejsou v žádné souvi
slosti s jeho obsahem. Přes tento
nesoulad je vítat rozmnožení dokla
dů a vzpomínek o domácím odboji,
jak jsou representovány upřímným
vyprávěním V asiatovým, dopisem
Satoirovým, otiskem zprávy, zaslané
Jílovským a Němečkem do Londý
na, a Krajinovým popisem organi-

Z líčení Feierabendova. z jeho
zpráv o rozhovorech s Drem Bene
šem je patrno, že Dr. Beneš zvolil
tuto politickou cestu z hluboké oba
vy o osud ČSR., a z obaivy z toho,
co se může stát, až Rudá armáda
obsadí naši zemi. Věděl, že jeho
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sace českého odboje, jak mu byla
známa v letech 1940-1943. Méně vy
světí telný je Drábkův příspěvek pod
titulem “Tak zvaná aféra Krajino
vá”. Krajina sám by měl být první,
který přes blÍ2ké přátelství s Drálbkem by se měl bránit proti této
obraně, nevyvolané žádným útokem.
Drábek na př. říká, že “Krajina
oznámil však jen ty své spolupra
covníky, kteří již byli zatčeni, nebo
jimž bylo gestapo už na Stopě”.
Oznámení bylo učiněno gestapu, za
okolností, jež ani Drábek nevyjasňuje plně. Fakt, že této situace bylo
později politicky zneužito komuni
sty nebo že Britové, bez zkoumání,
dali Krajinovi satisfakci, neoprav
ňuje jistě Feierabendův závěr, že
Drábek “uvedl všechny informace
na správnou míru”. Krajina by měl
zaměřit svoje vysvětlení k těm, kte
ří mají pochopení pro tragedie, jež
se odehrávaly v Pečkárně, a kteří
plně uznávají jeho činnost až do zat
čení. Skromnost a pokora byly vlast
nostmi všech členů domácího odbo
je, těch, kteří padli, i těch, kteří vše
přežili, a tyto vlastnosti by měly být
proto aplikovány i v reminiscencích.
Žádný jiný postoj, byt’ seibe přátel
štější, nemůže být považován za zá
věrečnou kapitolu v tomto, dnes ne
právě naléhavému hledání historic
ké pravdy.
BAS.
Jiří Kolaja:

Workers’ Councils:
The Yugoslav Experience
New York: Praeger, 1966.

Podle profesora pracovních vzta
hů na Comellově universitě, Williama F. Whytea, je dr. Kolaja pio
nýrem v sociologickém výzkumu
přímo v továrně a autorem první

objektivní studie člověka, pracují
cího v továrně komunistické společ
nosti. Svou první studii v oboru prů
myslové psychologie uveřejnil dr.
Kolaja r. 1960 A Polish Factory: A
Case study of Workers’ Participation
in Decision Making. University of
Kentucky Press. Je to výsledek je
ho sociologického výzkumu v polské
textilní továrně v Lodži, kterou na
vštívil se svolením polských úřadů
rok po Gomulkově nástupu k moci
a po vzniku prvních polských děl
nických rad. Jako hlavní úkol si
stanovil odpověď na otázku: Do jaků míry polský dělník spolupracuje
o svém podniku a jak dalece pova
žuje tento podnik skutečně za svůj?
Odpovědí je kniha, kterou by měli
číst jak odboráři, tak političtí prak
tikové a teoretikové; a ovšem pře
devším ti, kdo se zabývají otázkami
jako “'dělnická samospráva”, “profit
sharing”, “miitbeatimmungs-rechit”,
“dělnická rada”, atd. Výsledek Kolajovy práce v Polsku se dá shr
nout do těchto slov: Marxova téže,
že vyvlasltněnílm podniku zmizí roz
díly mezi správou a zaměstnanci,
neobstála v praktické zkoušce. A
nejen to. Tato teorie nejde ani do
hloubky problému dělnické účasti
na správě podniku. Organizace děl
nické samosprávy, jak ji dr. Kolaja
Viděl v Polsku, nejen nedovoluje ale
dokonce podporuje soustředění moci
v rukou jednotlivce. To ovšem po
tírá iniciativu dělníků i jiného per
sonálu. Dělnicko-manažerská sprá
va podniku v Lodži tím, že usilova
la o větší kontrolu, potírala záro
veň své úsilí přimět dělníky k vět
ší spolupráci. Kontrola a spoluprá
ce se navzájem nesnášejí.
V Polsku tedy dr. Kolaja “socia
listického člověka” nenašel a těžko
by ho asi hledal v jiných komuni-
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sbidkých státech, ve kterých od roku
1956 k žádným pokusům s novými
modely “dělnické samosprávy” ne
došlo. (V Maďarsku se dělnické ra
dy za povstání na podzim roku 1956
sice ujmuiy vedení závodů, avšak
Kadárův režim je postupně zlikvi
doval.) Zbývala tedy ještě Jugoslá
vie, která přišla s dělnickými rada
mi v podnicích jako první už roku
1950. Proto se dr. Kolaja vypravil
dvakrát do jugoslávských továren,
poprvé už roku 1959. Výsledkem je
ho návštěvy v Jugoslávii je jednak
kratší Studie ‘A Yugoslav Workers’
Counoil’ v odborném časopise
Human Organization (New York:
jaro 1961) a nyní jeho nová kniha.
I když se nedá říci, že by postoj
jugoslávských dělníků byl tak ne
gativní j'ako v polské továrně, ze
jména nižší kategorie zaměstnanců jak dr. Kolaja zjistil na místě - ne
projevovaly téměř žádný zájem o
celopodnikové záležitosti. Jugosláv
ské dělnické rady podle autorova
zjištění mají větší vliv na řízení
podniku než polská ‘dělnická samo
správa’, avšak “socialistického člo
věka” dr. Kolaja nenašel ani v Ju
goslávii. A zřejmě ho nenajde nikde,
ani dnes ani v daleké budoucnosti.
Při svém jugoslávském výzkumu
přišel totiž na jedno důležité zjiště
ní: O dobrých či špatných zaměst
naneckých vztazích rozhoduje nejen
vnitropodniková organizace, ale více
méně i to, do jaké míry je určitá
výrobní jednotka kontrolována ně
kým, kdo stojí mimo ni. Čím je sprá
va podniku vzdálenější a méně pří
stupnější, tím větší nedůvěru mají
k ní zaměstnanci. Tuto Zkušenost
ostaibně má i systém svobodného
podnikání a tento “zákon” nezmění,
jak nám dokazují Kalajovy studie v
Polsku a Jugoslávii, tedy v zemích,
které mají největší předpoklady pro

pravý opak, ani “zespolečenštění výrobních prostředků”. Každý zaměst
nanec bude považovat každý závod,
ve kterém pracuje, za svůj vždy
jen do určité míry: O té míře bude
vždy rozhodovat (více než otázka,
komu podnik patří), skutečnost, jak
se k zaměstnanci dhovají jeho1 bez
prostřední nadřízení či členové
správy závodu, které osobně zná;
dále jeho osobní postavení v pod
niku; a posléze rozhodujícím fakto
rem bude vždy materiální odměna
za jeho prácí, hmotná zainteresova
nost, jak se nyní zásluhou Licbermana nově připouští téměř ve všech
komunistických státech.
V. N. Duben
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Christian Willars:

Die böhmische Zitadelle
ČSR - Schicksal einer Staatsidee
Verlag Fritz Molden, Wien-München
1935, 518 stránek.
Je to rozčilující kniha autora,
údajně narozeného v Českosloven
sku, patrně německé národnosti, je
hož znalosti našich věcí a pečlivá
dokumentace imponují čtenáři. Roz
čilující je proto, že se hodně vymy
ká obvyklým klišé, jak jsme již
mnoho jich četli. Podtitul knihy na
značuje, že nejde o dějiny českého
národa, nýbrž o historické vylíčení
osudu státní idee československého
státu, československé samostatnosti,
která dnes vzala za své. Kniha za
číná Biismarkovým slovem z roku
1866, že Evropa patří tomu, komu
patří Čechy, a sympaticky dokazu
je, že Čechoslováci z důvodů poli
tických i kulturních se musí vrátit
do náručí svobodné západní Evro
py, že se musí vrátit ke křesťanské
tradici a že musí být jako ve svých

velkých dobách strážci evropského
Středu, “české citadely”. Jen někde
má čtenář neurčitý dojem, že autor
myslí svobodnou Evropou (přede
vším svobodné Německo.
Historický obraz státní naší idee
je podán zajímavě, Wiltars mluví o
rozkladu západního náboženského
společenství v Čechách sto let před
Lutherem, v třicetileté válce vidí
především spor českých stavů s pa
novníkem, líčí nikoliv špatně vý
znam československých legií a spíš
nadceňuje než podceňuje význam
české emigrace v době první světo
vé války v Petrohradě, Paříži a
Londýně na vybudování nové Evro
py, nevyhýbá se líčení nacistických
ukrutností za okupace “české cita
dely” v druhé světové válce, tepe
ovšem i způsob odsunu lNěmců a
konečně v kapitolách nazvaných
“Der Verrat der Elíten” a “Der dialektische Opportunisimus” odsuzuje
způsob, jakým jsme opustili své mí
sto v Evropě a dovolili komunismu
zvítězit. Zde Willars říká mnohou
trpkou a hroznou pravdu, kterou
bychom si měli častěji říkat sami,
abychom ji nemusejí číst v knihách
cizinců. Celkem vzato dodá čtení
knihy Čedhovi pocit hrdosti z důle
žitosti, kterou autor českému náro
du přisuzuje v Evropě, smutně však
čte jeho konstatování, že se Čechům
z katastrofy druhé světové války
podařilo zachránit své fysické tělo
na účet své duše. O první republi
ce Willars mluví celkem sympaticky
jako o “velkém pokuse”, kteirý se
nepodařil ne vždy jen českou vinou.
Kniha ve své poslední kapitole obsa
huje i zdrcující kritiku našich poli
tických snah v exilu, což pro mno
hé nebude čtení příjemné.

Kniha píše česká jména i místní
správně, z čeho by si měl ledaskdo
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vzít příklad. Na stránce 207 je ma
pová chyba - opavské a těšínské
Slezko není zakresleno do zemí ko
runy české.
Ladislav Radimský

Radovan Richta a kolektiv:

Civilizace na rozcestí
Společenské a lidské souvislosti vě
deckotechnické revoluce.
Nakladatelství Svoboda, Praha 1967.
Jde o teoretický rozbor, připrave
ný “mezioborovou skupinou pří Fi
losofickém ústavu ČSAV, složenou z
pracovníků různých vědních oborů,
a řady jejich ústavů, vysokých škol,
Vysoké školy politické UV KSČ
aj.” Rozbor proměn, způsobených
změnou civilizace průmyslové ve
vědeckotechnickou. Vědeckotechnic
ká revoluce, v níž žijeme, je zde lí
čena barvitě, zajímavě a dost objek
tivně, ačkoliv pro západního čtená
ře kniha mnoho nového neříká.
Knížka, k níž je připojena slušně
početná bibliografie studií sem spa
dajících, často ve svobodném světě
vydaných a československému čte
náři neznámých, je sympatická po
několika stránkách. Předně proto,
že nezakrývá obavy nad osudem
člověka ve vědeckotechnickém vě
ku, ač pravý historický materialis
ta by takové názory neměl mít. Za
druhé proto, že na stránkách 51 až
64 v kapitole “o přístupu k vědecko
technické revoluci v ČSSSR” uvádí
příklady a data, dokazující vědec
kotechnickou zaostalost Českoslo
venska proti západním zemím, ze
jména Americe. Mluví o tíživém
zpoždění automatizace v komuni
stickém Československu proti “vy
spělým 'kapitalistickým zemím”,
mluví o strašným ztrátách na “lid
ském faktoru”, kterým komunistic

ká technika a hospodářství trpí. Vše
doprovázeno statistikami, které vy
hlížejí jako propagace svobodného
podnikání a Spojených států ame
rických. Konečně je na knížoe sym
patické i to, že nakonec prohlašuje,
že socialistický systém má v pokra
čující vědeckotechnické revoluci
větší naději na úspěch, protože toto
konstatování se čte bud’ jako dělá
ní si legrace ze soudných čtenářů
nebo jako lokomotiva, aby knížka
mohla vůbec vyjít. Neboť tento
optimistický závěr po skutečnostech
a datech v samé knize obsažených jí
sluší jako pěst do oka.
Samozřejmě všecko její rozumo
vání o záchraně člověka v nadchá
zejícím vědeckotechnickém světě si
uvědomuje jen prostředky povrchní,
což nelze ani zazlívat, protože mate
rialistický světový názor komuni
stický jiné nebéře na vědomí. Kdy
by tak činil, přestal by být tím, čím
je. Proto nad celou knihou leží mrak
tragedie.
Ladislav Radimský
Roger Garaudy:

Od klatby k dialogu
Nakaladatelství Svoboda Praha 1967.
Zdravé filosofické gesto Garaudyho je dalším úkazem v autorově
tažení pro novou pružnou a - podle
jeho oblíbeného slova - překračují
cí interpretaci marxismu. Jeho dia
lektický slovník byl podivuhodným
způsobem pročištěn a přizpůsoben
dialogu s křesťanstvím: neříká tu,
že chce vytvořit nový humanismus
(tak jako to říká jinde), nemluví v
obvyklých termínech napadání buržoasní ideologie, kapitalismu a vy
kořisťování. Důležité je pozorovat
úplné přesunutí z posice boje ko
munismu proti kapitalismu na linii
vzájemného porozumění s křesťan
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stvím. Jeho knížka nepobuřuje a
nerozčiluje (i když Garaudy rád
užívá polemických zkratek jako
“řecký irracionalismus”, “technicismus z renesance”, “konstanltinism”
a pod.), je to salonní komunismus,
učesaný a konvenčně přizdobený
křesťanskými pojmy transoendence,
nekonečnosti a absolutní budoucno
sti. Podle této úvahy zdá se, že to
Garaudy myslí s dialogem vážně,
ovšem na rovině čiré filosofie. Dává
komunismu elegantní přídomek
“prométheovství” a poukazuje na
odlišnost mezi “prométheovským
pojetím svobody, jež spočívá v tvor
bě, a křesťanským pojetím, které
znamená milost a odevzdanost.”
(str. 46). Když mluví o ‘'hluboké
duchovní proměně člověka”, o “re
lativní samostatnosti nadstavby a
jejím zpětném působení na základ
nu”, o “nádherném křesťanském dě
dictví, které nese v sobě marxistic
ká dialektika”, o “vzájemném obo
hacení a společném utváření bu
doucnosti”, jsme nakloněni věřit v
upřímnost spíše než v obvyklou tak
tiku. Abychom však dlouho nebyli
na pochybách o rozdílu nabídky
dialogu v zemi s katolickou tradicí
jako je Francie a poptávky po něm
v zemi komunistické nadvlády, jako
je Československo, Milan Průcha
uvádí celou věc na pravou míru ve
svém Doslovu. Zdůrazňuje, že dialog
je možno vést jen na rovině čistě
filosofické, ale ne na rovině sociální
a politické. Odkazuje tak filosofii
do pravých mezí v revoluční přemně světa: do ticha pracoven filo
sofů, které není možno ani nutno
přijímat do slova. Průcha také neo
pomněl znovu zavést štvavé formulky o buržoásní ideologii a kapita
lismu.
Pokud se týče dialogu u nás, ne
uvěřím v jeho upřímnost, pokud

neuvidím v českých kulturních ča
sopisech doma úvahy křesťanských
filosofů domácích i exilových. Lite
rární noviny daly prozatím slovo jen
Vítězslavu Gardavskému a jeho
osobitému komolení křesťanského
posleství, které uličnicky nazývá
“mánií, která těžko vymírá.”
Věra Stárková

Berthold Waldstein-Wartenberg:

Die Markwartinger
E. Gans Verlag, Gräfelfing, 1966,
168 stránek.
Potomek staročeského rodu Markvarticů zde podává dějiny svých
předků do konce XHI. století.
Jelikož využil i posledních odbor
ných prací vyšlých v Čechách, jsou
jeho závěry opřeny o dostatečné lis
tinné doklady. Z původního rozsahu
jejich panství vyvozuje závěr, že
Markvartici jsou potomci kmeno
vých knížat pojizerských Chorvaitů,
kterým vzali Přemyslovci samostat
nost, ale ponechali majetek. Proč te
dy nosí nejstarší známý předek ně
mecké jméno Markvant? Patrně pro
to, že jeho nám neznámí předkové
hledali - snad dynastickým sňat
kem! - proti Čechům oporu u sou
sedních Sasů. _ Význam této theorie
pro vznik českého státu a jeho pan
ského stavu je zřejmý. Spoléháme
se, že badání v Československu ve
zme práci na vědomí a popřeje jí
důkladný kritický rozbor. Ať už
posudek bude kladný či záporný,
znalost Čech doby Přemyslovců tím
velice získá. Milovníkům severoče
ské vlastivědy vřele doporučujeme!
Karel Schwarzenberg
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Bohumil Hrabal:

Automat svět
Výbor z povídek. Mladá fronta,
Směna, Naše vojsko, Svět sovětů.
Praha 1966. Ilustroval Jiří Kolář.
V tomto výboru Hrabalových po
vídek, z nichž některé jsem znal již
odjinud a jiné byly pro mně nové,
nalezne čtenář povídky jednak vy
sloveně humoristické, jako třeba
povídky “Večerní kurs”, nebo tra
gické (“Automat svět”) nebo ko
nečně povídání tragicko-komická,
jako třeba poslední povídání, na
zvané “Taneční hodiny pro starší
a pokročilé”, které by nebylo na
psáno, tak jak bylo napsáno na čty
řicet stránek bez teček a odstavců,
bez velkého vzoru Ulyssea James
Joyce. U tohoto spisovatele je je
ho tour de force diktována ovšem
snahou po zachycení podvědomých
nepojmových představ, kdežto u
Hrabala snahou po ofotogřafování
přeházených myšlenek negramot
ného člověka.
Hrabal je pro mně problém. Jistě
patří k největším současným čes
kým prozaikům, jeho mluva se řítí
volným proudem rozeného vyprávě
če a dokonalého znalce prostředí,
které líčí. Emanuel Frynita, jenž v
Doslovu o próze Hrabalově píše,
jistě má pravdu, vidí-li v Hrabalovi
schopného žáka Haška a Chaplina.
Jde v podstatě o uměle svázané dia
logy švejkovských hospodských hi
storek malých lidiček, výborně od
koukaných a ještě lépe odposlouchných. Až sem tedy také pěji Hrabalovu chválu. Zaráží mě jen jakost
těchto lidiček. Oni totiž nemyslí,
jen žvaní, nemilují, jen se válejí
po sobě, nezápasí spolu, jen si dáva
jí po dršce, nejí a nepijí, jen se cpou

a do sebe lijí pivo, jsou krátce ne
smírně ordinémí, při čemž odpuzu
je, že jsou tak naši. Někdy se vy
čítá moderním cizím spisovatelům,
že příliš často líčí vrahy, podvodní
ky, homosexuály, prostitutky a po
dobně, jakoby jiní lidé neexistovali.
Hrabal líčí české lidi ordinémí, ja
koby u nás již ani žádní jiní nebyli.
Jsou-li aspoň nia dně národa něja
ké perličky, měl by Hrabal poklá
dat za svou povinnost je svým spi
sovatelským uměním vylovit. Ordinéraost prostředí by pak mohla vy
niknout tím přesvědčivěji. Zatím se
čtenář v ní topí a nakonci se ptá,
neutopil-li se v ní i sám autor. Hrabalova velkého literárního talentu
bylo by totiž škoda.
Petr Den
Ludvík Vaculík:

Sekyra
Československý spisovatel, Praha,
1966.
Beletrie doma vydávaná se jistě,
byť pomalu, omývá ze špíny sta
linské doby. I tento Vaculíkův krát
ký román - druhý, který vydali,
první z prostředí domova mládeže
z roku 1963 se jmenoval Rušný dům
- jsou jakési opožděné reportáže,
ale se sondáží hlubší a s vyšším
spisovatelským uměním než repor
táže Mňačkovy. Jde v podstatě o
odsouzení komunizování venkova
zemědělskými družstvy, které po
stavy románu nazývají kolchozy,
přesněji řečeno o odsouzení způso
bů, jakým se toto komunizování
provádělo. Hrdina knihy se po letech
vrací do rodných míst, na venkov,
aby se tu v duchu setkával se svým
otcem, s vesnicí, s minulostí a tato
setkání jsou obtížným zpytováním
svědomí. Osobního i komunistické
ho. Na rozdíl od četných antihrdi-
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nů moderní české literatury, hlavní
postava Sekyry je typ pozitivní, kte
rý se snaží probojovat se k lepší
mravnosti podle vzoru svých lepších
předků. Kdo miluje náš vekov, v
tomto případě Valašsko, nalezne v
knížce hodině poezie, téměř ruralistické. Sloh knížky je velmi úspor
ný, dialogy jadrné. Čím více tako
vých “sekyr”, tím lépe. Petr Den
Jan O. Mechura:

The People in Brazil
Written, published and printed by
the author and his wife in Houston,
Texas, 1963.
Teprve nyní se mi dostává do ru
kou knížka, která podle svého do
slovu chce čtenáři přiblížit složitý
způsob života prostých lidí v Bra
zílii. Čtenář je přímo zahrnut pro
žitými zkušenostmi, viděnými zra
kem, mající značný pozorovatelský
talent a smysl pro vnější fakta den
ního života v Sao Paulu i na vzdá
leném brazilském venkovu - jád
ro věcí autora nezajímá a sympa
ticky se vyhýbá obecnějším závě
rům. Knížka je však především re
alistické a někdy tklivé vylíčení bo
je malé rodinky čelského mechanika,
uprchlíka, v cizí zemi, boje, jenž
ukazuje na mnohé krásné ryisy na
šeho národa, schopného přežít ne
vlídnosti osudu. Budou tací, kteří
prohlásí, že kniha, psaná prostou
angličtinou, je literárně slabá. Je
však rozhodně zajímavým a lidským
dokumentem našeho exilu. Kdo ji
jako lidský dokument bude číst, do
ví se z ní ledacos o chudém a časti
hrdém brazilském lidu, kterému
náš autor, pracující rukama, byl
často blíže než publicisté, dívající
se na Brazílii začouzenými okny sosiologických studií a knih.
Ladislav Radimský
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