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Proměny

ROČNÍK 4., ČÍSLO 4., ŘÍJEN 1967

PROMĚNY

objevující se po letech temna ve vědě a v umění v Československu a
zvláště výrazně v české a slovenské literatuře, jež opět navazuje na
slavnou tradici lidskosti, jsou dnes už nezvratitelnou skutečností, napl
ňující radostí všechny přátele svobody. Tento časopis, věren svému
jménu, slibuje tyto proměny, vzestupy k větší duchovosti, na svých
stránkách zaznamenávat a to pro jejich vlastní hodnotu. Tedy ne je
nom proto, že jsou živým zdrojem a pTavou příčinou oněch známých
usnesení letošních spisovatelských sjezdů a událostí kolem nich, o nichž
současně píše tisk svobodného světa. Vždyť nikoliv jen ve vnějších
projevech boje československých vzdělanců, nýbrž v jakosti a hloub
kách jejich děl, vidí tento časopis velkou, ne-li jedinou, naději ve vět
ší budoucnost. Palackého slovo, podle něhož jsme v minulosti nad svý
mi nepřáteli nevítězili převahou moci, nýbrž vždy jen převahou ducha,
nabývá nové platnosti - konečně! - činností stavitelů chrámu národní
kultury. Stavba bude nebezpečná a namáhavá. Říkáme si však slovy
Otokara Březiny, že
pro vznešenou únavu stavitelů

sladko je žiti.
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OKOLO DVOU VÝROČÍ

Proměny už podle svého jména nechtějí být časopisem jen vzpomína
jícím a oslavujícím. Proto nepokládají za svou povinnost registrovat
všecky památné dni a všecka jubilea. Příliš často pozorujeme, že vzpo
mínkové články i přednášky na různých shromážděních neproměňují
své čtenáře a své posluchače k větší duchovnosti, naopak je pomalu
mění v solné sloupy, obrácené k minulosti.
Dvě výročí, spadající do těchto dní, by nás však měla donutit k zpy
tování svědomí, což je vždy zaměření k budoucnosti. Dvě výročí na
prosto rozdílná, která však na dně našeho svědomí by měla vést dia
log nemilosrdný.

X
První je třicetileté výročí smrti Tomáše G. Masaryka. Proměny ve
svém druhém čísle třetího ročníku se ptaly, zda jsme národem Masa
rykovým, a došly bohužel k přesvědčení, že nejsme. Doma komunistic
ký režim vymazal Masarykovu památku z duší mládeže, v exilu jsme se
nezmohli ani na české vydání jeho neuveřejněného spisu, o němž prá
vě my ve svobodném světě máme debatovat hodně a s hlubokou váž
ností. Doma už i komunisté přicházejí na to, že Masaryka nejde přejít
mlčením, a obávám se, že nás předběhnou v diskusi, jež bude sice ve
dena z nepřátelských pozic, bude však lepší než nic. V příležitosti toho
to výročí měli bychom pochopit, že naprosto nestačí Masaryka jen
chválit, ba že nestačí ho ani číst: že oň musíme bojovat - ve svých
srdcích a duších.
Masaryk řekl Karlu Čapkovi: “Chceme-li svému poznání zaručit
bezpečnost, je tu jen jedna cesta: vědecká poctivost, trpělivost a jas
nost; a pak své poznatky odevzdávat ke kritice a zdokonalováni gene
racím dalším”. My a nikdo jiný jsme generace další a proto se musí
me ptát, čím jsme Masarykovy poznatky zdokonalili. Smutek odpovědi
nás vede k zamyšlení nad druhým výročím, které se nás dotýká tak
přímo jen proto, že isme národem Masarykovým nebyli.

X
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Velkým filosofům nemohlo být nikdy lhostejné utrpení člověka, a
proto dávali přednost evoluci před revolucí. Hlásali, že revoluce je
oprávněna jen tehdy, když jen ona mohla přinést více štěstí a tvořivé
svobody a jen tam, kde se evoluce v bahně zastavila.

Říjnová revoluce ruská - říjnová proto, že den 7. listopadu 1917, kdy
vojenské bolševické tlupy násilně obsadily úřady v Petrohradě a poza
víraly členy Kerenského vlády, spadá podle starého ruského kalendáře
do měsíce října - oprávněnou a nutnou revolucí nebyla. Nebylať re
voluci proti zpátečnickému carismu, nýbrž proti začínající demokracii
na Rusi, které měl být poskytnut čas, aby ukázala, co umí. Ve vánočním
čísle Lidových novin z roku 1920 president Masaryk zdůraznil skuteč
nost, na niž se i na Západě příliš často zapomíná, že Leninova revo
luce nebyla sebeobranou proti utlačovatelskému režimu, že se naopak
zrodila z nezřízené touhy po moci. Ve své Světové revoluci Masaryk
napsal toto: “- bolševici jsou děti svého carismu; ten je staletími vy
chovával a vytvářel. Dovedli cara odstranit, ale neodstranili carismus,
Stačili jen na revoluci negativní. Negativní v tom smyslu, že ve své
jednostranosti, úzkoprsosti a nekulturnosti mnohé docela zbytečně ni
čili. Zejména jim vytýkám, že docela po carsku hýřili v ničení životů.”
Lživé je tvrzení, že bolševická revoluce přinesla samostatnost malým
národům a štěstí člověku. Rok 1918 mnohé národy osamostatnil, ale
jen proto, že bolševické Rusko bylo slabé. Druhá světová válka a roky
1945 až 1948 neodvislost mnohých národů zničily, protože Sovětský
svaz byl vojensky, ne ideově, silný. Od té doby vše, co se kulturního v
Rusku i ve Střední Evropě zrodilo, nezrodilo se z bolševické revoluce,
nýbrž naopak, všecka nově a těžce vznikající kultura byla a je jen
ukazovatelem pozvolného zotavováni po hrozném neštěstí. Právem se
mluví o obdobích táni. Jaké pak táni, nezničil-li před tím všecko kru
tý mráz?

Máme proč vzpomínat jejího půlstoletého výročí. Změnila tvář světa
a životy každého z nás. Nebyl by však svět bez ní sjednocenějši, ne
bylo by lidské srdce teplejší a mír zajištěnější? Nepřijdou jednou dě
jiny k poznání, že ve dvacátém století lidstvo potřebovala spíše všecko
jiné než organizovaný výbuch třídního záští?

Ladislav Radimský
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Naše nová poezie

PEVNOST

Gertruda Goepfertová
silný statek pod troskami hradu Lipnice
žoldnéře nepotřeboval k obhajobě
maškaráda podél opevnění dvora
stádo dědových nadávek klusalo
býk s prasetem, spratci, zbůjníci
čeládka líná a kluk všivá
zaháněli nepřítele na hony
roky vzrůstala v lastuře perla
vlastnictví dědy měřené dlaní
výměra na níž zápolili
strýček i teta, bratranci moii
v zápase společně vyhrávali
západy slunce, krvavý tolar

silný statek pod troskami hradu Lipnice
žoldnéře nepotřeboval k obhajobě
hlídky dědovy v hvozdu rozsety
kozáci s širáky, křemeňáci v čepici
lebka pýcbavka za šera na louce strašila
alej dubů na stráži kolem zahrady
zaháněli nepřítele na honv

v prostorné komnatě pro všechny přítomné
na dvoře lípa včelám báje vyprávěla
že děda své srdce za základní kámen dal
léta vyznání lásky skládal
nevyslovené, však žebřiňákem, smrkv na vršku
klenutím v konírně, panáky pevně postavené
4

NEJVĚTŠÍ JSEM BYLA

když jsem byla malá
smýčila jsem hvězdy
z jehličnaté oblohy
žebříky mi přistavoval
lyšaj pryšcový
v plástech lesa buňka moje
podestýlkou stříbropěnnv
kociánek zaječí

napříč růstu zakotvený
na ručejích mého pláče
koráb světa zastavený
navzdor plynutí
na křesadle mého smíchu
udusil se čas
čas už mi chomout navlík
po kluzké silnici kupředu žene
vzdušnou čarou bez oklik
životem bez přídavných jmen
les dohola vymýcen
strop stejná podlaha tatáž stěna
mýtina žalem vykácena
pijavka ošklivost mě malátností sytí
posečeny podrobnosti hvězdné podrosty
voničku z dojmů jsem si nasbírala
nestačí na brloh neklene přístřeší
schází radost příčle vzhůru
zastavení napříč spěchu
přerůstá mě kociánek zaječí
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DOBROU NOC, OTÍINO
líbají se domy
na dobrou noc
v svatyních plápolaj í
zbožná přání
doufajících nevěřících
hlavu v oblacích z deček
přilepení nenávratně
na mucholapku světa
zavrhli záhrobí
klečí před dobrotou
strmící na bábovce
domy se líbají
na dobrou noc

LETNÍ MILOSTNÁ
Setkáme se v hlubokém lese.
Tma se mazlí, nerozednívá se.
Byli jsme spolu na malinách
(škrábance zbyly).

Ponořeni do prudkého proudu
(záclony olší zataženy)
brousek ostří nůž
aby se krve dořezal.

líbají se domy
na dobrou noc
z rozkvetlých světýlek
jedovatých žárovek
sbírá na medovinu
domácí opojení
dcera otce hýčkající
vadne mízou smutku
jen u vedlejších
se děti rodí
kojí je žízeň živí hlad
domy se líbají
na dobrou noc

Slunce suší líbáním.
Jdeme si v ústrety
vítr proti větru.
Prolínají se.
Poduška z oblak.
Letíme spolu
jsme jedním modrým nebem
dokud se nezamračí.

Vídeň 1966

6

OHŇOSTROJ MARNOSTI
dech opuštěnosti požár rozdmýchává
plamen mé bydlo od země spásá
smuteční je má vypálená mez
jako kramář jsem mívala své zboží

zvážené, urovnané
v zásuvkách zážitky cenné
v komoře těšení zásoby
přebytky záměrů na hody
s nápisy, pojmenované
co mělo nátěr, půdorys, obsah
padá panáček, podstavec ulomený
tvar zaclání druhý
nakonec v slepenec splývají
rozpálená lžíce únava
olovo tříkrálové taví

smíchem, svťasklým listílm, oheň neuhasím
do něhy se nezachráním (uprchlíky vydává)
jenom pryskyřice krve z rány kadidlově zavoní

DOMOV MÓJ ...
A. M. Horečný

Domov moj - to nic sů len Tatry, Dunaj i Praha
to je i dedinka malá a drahá
pri rieke Laborci
o ktorej snívám
ako vo vidině
v bezosnej noci čo drží ma v moci
v ďalekej cudzine
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Domov mój - to je i slaměná chalúpka
pokrytá šindol’om porastlá machom
kFukaté chodníčky pod modrým oblakom
záhumnie posiate červeným makom
rebrík na dvore pri malom pitvore
strom ořechový so štyrmi konármi
a studňa hl’boká s prázdnými vedrami

Sused na poli pri pluhu stojí
suseda na medzi dojčenca kojí
chlapci pasů krávy tam dole v údolí
a dievčatá bosé cupkajú do školy

XXX
To bol mój domov ale už neni
hřmely vichřice a čas sa mění
nie sú už idyly nie sú už víly
všetko tam změnily votrelské sily
Vtiahli do dědiny - pobrali peřiny
bezbranných odvliekli do táborov smrti
ruka votrelcov ich gniavi a drtí
a nik sa neozve - hoci ich škrtí
Este raz vrátim sa ta
breza pri dome však už je soťatá
konáre orecha nerastu létá
dom z domov najkrajší nik tam už nemetá
Taký je domov mój
teraz po rokoch
len túžby ma tiahnu
dětských po bokoch
len sny sa mi vracajú a vidiny vyvstanú
mrtví však nevstáná
mrtví však nevstáná . . .

Montreal, 1967
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Stati a úvahy

KULTURNÍ PŘÍNOS JEDNOTY BRATRSKÉ
M. Spinka
Vzpomínáme letos založení Jednoty bratrské co samostatné církve,
která vešla v dějiny dne 26. března, 1467. Tímto význačným krokem
se tato svérázná náboženská obec oddělila jak od utraquistické tak i od
katolické církve víc než padefeát let před podobným osamocením luter
ské církve v Německu. Podnět k tomuto historicky významnému kroku
dal organizátor Jednoty, bratr Řehoř, pod jehož vůdcovstvím se deset
let před tím původní skupina bratří a sester usadila v Kunvaldu, na
panství Litickém. Samostatnou církevní Správu provedli tím, že si zvo
lili svého vlastního biskupa, bratra Matěje, na sjezdu v Lhotce u Rych
nova, který potom vysvětil kněze Jedlnoty.
Ačkoliv Řehoř, synovec utraqufetického arcibiskupa Jana Rokycany,
byl od samého počátku vůdčím duchem celého hlnutí, vlástníim “du
chovním otcem” Jednoty byl Petr Chelčický. Tento svérázný nábožen
ský myslitel, pravděpodobně původně jihočeský zeman, Petr Záhorka,
lišil se svými radikálními názory od všech jiných skupin, které se
utvořily po Husově smrti. Když husitská válka vypukla v 1420 pod
Žižkovým vůdcovstvím, Petr zaujal naprosto pacifické Stanovisko^. Za
vrhl ne pouze válku, ale i všechno násilí nutné v každém Státním zří
zení. Tím přišel k závěru, že mezli státem a církví existuje nepřekona
telný odpor; stát se řídí světským právem a mocí, založenými na hru
bém násilí, kdežto v církvi panuje Boží vůle, t.j. mír a láska. V jeho
nejvýznačněj ší knize, Síť víry, Petr obšírně rozvádí tuto stěžejní the
si, a příkře kritizuje církev, která od dob císaře Konstantina se Stala
součástí mocenského Státního útvaru. Volá po návratu k primitivní,
před-Konstantinské církvi.
Bratr Řehoř, který se oSobně seznámil fe Petrem Chelčickým a jeho
spisy, organizovál svoji obec na těch Samých základech. Poněvadž čle
nové kunvaldské osady důsledně zavrhovali každou spolupráci Se 'Stá
tem, ačkoliv se civilní vládě pasivně podrobovali, a obmlelzili dovolená
9

zaměstnání na ta, která považovali za prospěšná Společnosti; v důsled
ku tohoto principu oddávali se ponejvíce hospodářství a řemeslům. Za
takových okolností jejich vliv na veřejnost byl minimální. Ale poně
vadž Jednota časem získala členy mezi vzdělanými a šlechtickými vrst
vami, tento primitivní stav ustoupil podivuhodhému kulturnímu vývinu,
který konečně předstihl téměř všechny jiné vlivy.
Průkopníkem této kulturní etapy hyl Lukáš Pražský, duchovní spráce velkého sboru v Mladé Boleslavi, který se stal biskupem ia význač
ným bo-hoslovcem Jednoty. Měl universitní vzdělání, jakož i jeho bratr,
Jan Černý a spolupracovník Vavřinec Krasonický. Když Luther vy
stoupil se svým reformním programem ve Wittenberkiu, vůdcové Jed
noty v něm uznali příbuzného ducha a navázali s ním styky.

Jeden z pozdějších nej důležitějších kulturních činitelů druhé polo
viny šestnáctého stoičtí byl biskup Jednoty, Jan Blahoslav, se sídlem v
Přerově na Moravě. Studoval ve Wittenlberku pod Filipem Melanchthonem, od něhož ei osvojil ne pouze liberálnější bohosloví, ale též vý
tečnou výzbroj humanistickou. Pěstoval jazykové vytříbení, a k tomu
účelu napsal Českou gramatiku, v níž se jasně jeví jeho důkladná zna
lost ne pouze mateřštiny, ale i jiných slovanských jazyků. Jeho Musika
též svědčí o vyspělosti a šíři jeho humanistických zájmů. Vynikal též
co historik Jednoty, jemuž vděčíme za zachránění mnohých cenných
zpráv z nejstarších dob vzniku Jednoty, bez nichž by naše známost
zůstala kusá. Kniha neSe název 0 původu Jednoty bratrské a řádu v
ni. Mimo toto dílo, Blahoslav přispěl k vývinu své církve rozsáhlou
sbírkou duchovních písní pod názvem Písně evangelické, které měly
vliv na pozdější kancionály. Jeho největší a nej důležitější příspěvek
však pozůstává z jeho překladu Nového zákona z původní biblifcké
řečtiny. Při jeho důkladné znalosti živého jazyka lidového, jeho Nový
Zákon je monumentální dílo české kulturní tvorby.
Dal tím podnět ku překladu celé Bible, jenž byl svěřen vybrané sku
pině členů Jednoty. Tento velkolepý podnik byl tištěln v 'malé Moravské
vsi Kralicích v šesti dílech (1588) a Blahoslavův Nový Zákon byl do
něho pojat. Kralická bible Se stala zdrojem a vzorem správné a mistrné
češtiny v době obrození českého národa. Co edice krále Jakuba byla
pro anglický jazyk, to bible Kralická byla pro češtinu. Arne Novák
se o ní vyjádřil: “Jazyk Bible Kralické se stal kanonickým a zůstal jilm
alespoň 250 let; Komenský v něm myslil, horlil a psal, Palacký ho
dovedl použít ve filosofii, dějepise, politice, Kollár v něm básnil - Jed
nota bratrská nevytvořila nic většího a trvalejšího . .
10

To nás vede přímo k největšímu synu Jednoty, Janu Amosů Komen
skému, jehož 300. leté výročí ibudem vzpomínat v 1970. Jeho peda
gogické reformy jisou doposud inspirací moderní výchovovědy. Jeho
bohoslovecká a populárně náboženská díla, ačkoliv bohužel dnefe méně
známá širšímu literárnímu světu, jsou pro kroužek ctitelů dosud vý
znamná. Mezi nimi řadím zvláště Labyrint světa a Kšaft umírající
matky Jednoty bratrské. Co poslední biskup českomoravské větve Jed
noty, Komenlský celý život pracoval pro smíření a sjednocení různých
protestantských denominací, a tak se stal průkopníkem moderního eku
menismu, jehož vliv je neobyčejně silně pociťován i v římsko-katolic
kém reformním hnutí, podnět ku kterému byl dán zvěčnělým papežem
Janem XXIII. Celý život Komenský též usiloval o všeobecnou a všeobsáhlou opravu lidské světové kultury, a pracoval na tak zvané pansofiii. Zpracování tohoto ohromného materiálu rozvrhl na sedím svazků.
Na neštěstí, prácí nedokončil, z části poněvadž původní text mu shořel
ve zhoubném požáru lesnickém. Pracoval na přepsání do své ismrti v
Amisterodámě v 1670. Tyto svazky ise po jeho smrtí staly nezvěstnými,
až byly objeveny v knihovně sirotčince v Halle profesorem Dtoitríjem
Čyževskym (1935). V přítomné době celé sedlmisvazkové dílo bylo ko
nečně vydáno v původním zněmí ve skvostně vybavené dvousvazkové
foliantní edici.3 Tím byla odčiněna zahanbující okolnost, že největší
Komenského dílo zůstalo tak dlouho nevydáno. Kulturní přínos Ko
menského je největší a nejcenlnější příspěvek jaký český národ věno
val světové kultuře a všelidským humanitním hodnotám. Obávám se,
že tento národní velikán světové pověstí není námi šatnými dostateč
ně ocetněn.
‘Arne Novák, Dějiny českého písemnictví (Plraha, Sfinx, 1946), str. 73.
“Přeložil jsem oba spisy v 1942 a 1940; jsou ale již dávno rozehrány. Též
jsem vydal životopis, John Amos Comenius (1943), který byl právě pře
tištěn a vydán nakladateli Ruissell atnid Russell v New Yorku (1967).
sDe rerum humanarum Emendatione consultatio catholica, 2 svazky (Pra
ha, Československá akademie věd, 1966).

MÉ VZPOMÍNKY NA F. X. SALDU

Egon Hostovský

Už koncem minulého roku a pak počátkem tohoto roku byl jsem
vyzván z několika stran, také z Československa, aby:h napsal něco ze
svých vzpomínek na F. X. Saldu. Neboť rok 1967 je dvojnásobným
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výročím této veliké osobnosti. Narodil se 22. prosince 1867 a zemřel
4. dubna 1937.
Až dosud jsem se omlouval všem výzyvatelům ze dvou důvodů: pro
zdravotní indisposici, jež mi dovolovala psát jen nezbytné minimum,
a pak z rozpaků: Je totiž strašně těžké psát vzpomínky tohoto druhu
a ujít výtce, že píšete víc o sobě než o jubilantovi. Právě nedávno
jsem byl nucen asistovat jubilejní oslavě (na štěstí jsem nemusil mlu
vit), na níž všichni tři řečníci (dělal jsem si čárky) vyslovili každý
aspoň padesátkrát já a jenom asi pětkrát jméno oslavencovo. Však to
znáte a je nám to všem - nebo téměř všem - protivné. Ale na druhé
straně, má-li jít opravdu jen o vzpomínky osobní a nikoli o jubilejní
traktát, je náramně obtížné vyloučit vlastní osobu ze vzpomínek.
Vyhovuji tedy konečně přání redaktora Proměn, abych mu něco na
psal, nač se pamatuji, protože zatím zdraví je o něco lepší a rozpaky
přemáhá vědomí, že nás je stále méně a méně, kdož jsme měli to štěs
tí poznat F. X. Saldu osobně.
A teď pozor: když říkám . . . “to štěstí poznat F. X. Saldu” . . .
nemyslím na štěstí, jaké cítíme při setkáních s milovanou ženou nebo
drahými přáteli či zbožňovanými rodiči nebo konečně s učiteli, když
se s nimi setkáváme v poněkud hysterických emocích na abiturientských sjezdech. Ono to vlastně bylo trochu divné štěstí, a nevím o pa
mětníku, který by to dosud přiznal veřejně. Při mnohých setkáních
s tímto velikánem nám bylo všelijak; někdy málem do breku, jindy
nás přepadl vztek a pak zase lítost. A přece jsme ho milovali: toho trá
píce, posměváčka, tyrana a zase kouzelníka, jenž uměl uhranout a při
táhnout nás k sobě, aby nás v zápětí až surově odstrčil. Na té naší
lásce k němu je to nejkrásnější, že nebyla, protože ani nemohla být zištná. Říkám to proto, že Saldovi nepřátelé, a bylo jich mnoho, tak
často ho podezírali, že si “kupuje” mládež. To je nesmysl tak neho
rázný, až z něho mrazí. Představit si prodejného nebo úplatného Saldu!
Především dbal až úzkostlivě, alby si nikoho, jak se říká, nepustil k
tělu. Vím jen o dvou spisovatelích, s nimiž si za mých časů tykal.
Byl to Josef Hora a Jaromír John. Poněvadž jsem nebyl nikdy příto
men jejich schůzkám, nemohu nic povědět o atmosféře, v jaké probí
haly jejich rozhovory. Vím však od Saldy, že pouze Josefu Horovi do
voloval, aby v jeho bytě kouřil. Znám sice také případ, kdy v tomhle
učinil výjimku, a vrátím se k tomu později. Od Jaromíra Johna jsem
slyšel zkazku, jež mluví o tom, že i jeho si Salda ironickými šípy udr
žoval v uctivé vzdálenosti. Jednou si John vyžádal u Saldy audienci,
aby se s ním poradil o veledůležité věci a o rozhodnutí takřka celoži
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votním. John totiž pomýšlel na to, že bude resignovat na redaktorskou
funkci v nakladatelství Orbis a žít výhradně z literatury, Šalda pozorně
výslech všechna Johnova pro a proti a nakonec mu poradil jedinou
krátkou větou: “Já myslím, kamaráde, že by ses měl věnovat jen lite
ratuře, aspoň pak snad po prvé v životě budeš také opravdu pracovat.”
Za mých dob už nežilo mnoho lidí, kdož ztnali Šaldu ještě ze salonu
Růženy Svobodové. Z těch pamětnic jsem občas vídal jen nějakou uči
telku, na jejíž jméno jsem zapomněl, a pak dost často spisovatelku Bo
ženu Benešovou. Vztah obou dam k Šaldovi a jeho k nim byl roztodiv
ný. Tykal jim. Paní Benešové říkal: Božko. Ale ony, jako by bez špet
ky ironie, ho oslovovaly: jemnostpane.
Nevím, kdy a komu prokázal osobně gesto hluboké náklonnosti. A
přece tomu jednou za dlouhý čas muselo tak být. Vyprávěl mi český
spisovatel, o jehož pravdomluvnosti nemůže být nejmenší pochyby, že
jako mladý muž při prvním setkání s Šaldou se dopustil hysterického
gesta, ačkoliv předtím ani potom si nikdy hystericky nepočínal. V ja
kémsi nepopsatelném vzrušení, vida před sebou poprvé velkého F. X.
Šaldu, políbil mu ruku. Šalda zděšeně strhl paži k tělu, ale pak najed
nou mladého muže objal. Věřím tomu doslova, ač tu scénu si vůbec
nedovedu představit. Ovšem z tolika různých stran a v tolika různých
funkcích stýkali se za mého mládí lidé s F. X. Šaldou. Většinou se o
každém setkání hovořilo týdny. Ale zase byly výjimky. Můj krajan a
starý přítel, s nímž jsem dokonce dva roky jako stuident bydlil v jed
né “cimře” kdesi v Holešovicích, dnešní profesoT Václav Černý, téměř
nikdy o těch setkáních nemluvil. A byl to Šaldův žák a jeho disertační
práci “Ideové kořeny současného uměni” přijímal a schvaloval Šalda.
Pak by byla jistě zvláštní kapitola: nakladatelé a Šalda. Zřejmě
měl velmi blízko k dru Bedřichu Fučíkovi, v té době řediteli naklada
telství Melantrich; jejich dlouholetý styk, pokud vím, byl bez jediné
ho nedorozumění, což u Šaldy nebyla věc tak samozřejmá, právě pro
to, že šlo o poměr k nakladatelskému řediteli. Zde aísii značnou úlohu
hrálo to, že Bedřich Fučík byl víc než dobrý nakladatel, byl dobrý li
terární kritik a esseista. Ale nemusela to být nutně tahle příčina. Ne
boť vím o nakladateli, který byl všechno jiné než “intelektuál” a k
tomu měl nesporně vždy Šalda nejblíže, i když na něho co chvíli sa
kroval. Byl to nakladatel, který snad jediný ze všech lidi dovedl Šaldu
maličko ovlivnit, aspoň natolik, že si Šalda přečetl knížku nebo článek,
který á priori odmítal číst. Tím nakladatelem a prvním vydavatelem
Šaldova zápisníku a vydavatelem několika soukromých Šaldových tis
ků, pro něž rukopis by ze Šaldy nikdo jiný nevymámil - byl smíchov
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ský knihkupec a vydavatel Otto Girgal. Postava tak podivuhodná a
zvláštní a exotická v dobrém slova smyslu, že by stála za monografii,
ne-li za román. Myslím, že tato rozkošná šedá eminence, zaranžovala s
Šaldou přemnohá setkání a seznámení a možná, že bez něho bych ni
kdy Šaldu nepoznal. Nevím totiž podnes, co nebo kdo přiměl F. X.
Šaldu, aby mi napsal korespondenční lístek, který umím podnes zpa
měti a který bych asi choval v tresoru, kdyby . . . kdybych nebyl ahasvér a na svém věčném putování vždy něco nepotratil z věcí blízkých
svému srdci.
Ten lístek ziněl:
Milý pane, potěšil byste mě svou návštěvou některý den v tomto
týdnu mezi 4-5 hodinou odpoledne. Na dni nezáleží, protože již delší
čas nevycházím z domu. Zvu Vás k sobě, abych si ujasnil jakési ne
dorozumění, na něž jsem byl upozorněn. A těším se na shledanou.
Váš F.X. Š.
Ano, lístek umím zpaměti, ale nepamatuji se na datum. Mohlo to
být v roce 1930, ale také až v roce 1931. Datum bych přibližně obje
vil, kdybych měl po ruce Šaldův zápisník z těch let. Ale, bohužel, ne
vím, jak si jej vypůjčit.
Ještě dnes mi je nepochopitelné, proč jsme měli tak trošku horečku,
kdykoli jsme šli za Šaldou do jeho vinohradského bytu v Kanálské
ulici. Přišel mi sám otevřít, když jsem zazvonil. Opíral se jako vždy o
hůl a kráčel zvolna, protože musel za sebou vléci svou ochrnutou nohu.
Nicméně kráčel vzpříma, až příliš vzpříma, a teprve dnes mě napadá,
jakého asi nadlidského úsilí vyžadovala ta vzpřímená chůze při jeho
chorobě. Usadil si mne naproti sobě ve knihovně, potleskem přivolal
hospodyni (takovým krátkým potleskem přivolávají evropští lidé du
chy služebné jen v Portugalsku, kde Salda nikdy nebyl. A ostatně s
hospodyní nejednal jako s duchem služebným) a požádal ji, aby nám
přinesla dva šálky kávy. Celý čas si mě měřil tím svým přimhouřeným
pohledem, maličko zvědavým a maličko posměšným. A pak řekl asi
toto:
“Tak jsem vám křivdil, ale zase ne tak moc. Kolik je vám vlastně
let, Ostatně mi nemusíte odpovídat. Mladíci vašeho druhu si větši
nou přidávají léta na rozdíl od žen. Tady mám tu vaši knížku. Je tam
vytištěno, že jste ji napsal v roce 1928. Ale vyšla až 1930. Jestli vám
to nevadí, ale opravdu, jen když vám to nevadí (a teď se jého hlas
podbarvil ironií naplno), svěřte mně kolik vám bylo let v roce 1928.”
“Dvacet roků, pane profesore.”
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“No vidíte, a já o vás a těch ostatních psal jako o autorech, kteří už
překročili třicítku. Nemyslete si, že se vám omlouvám. Kdybych na to
byl upozorněn včas, asi bych o vás vůbec nepsal. A ne shovívavěji,
jak si myslí ti, kteří mě na vaši nezletilost upozornili. Vy prý kromě
románů čtete také Thodora Herzla a Martina Bubera. Zajímají mě
a rád se dám poučit. Tak povídejte!”
A já povídal a povídal o svém tehdejším nebeletristickém koníčku
a Šalda pozorně poslouchal, jen chvílemi mě přerušil krátkými otázka
mi. A najednou jsem zčervenal až po kořínky vlasů. Z jedné jeho otáz
ky jsem toťiž vyrozuměl, že mu vykládám o něčem, co zná stokrát lépe
než já, ačkoliv nebylo jeho profesionální povinností to znát a ačkoli
šlo o věci odlehlé jeho mnohostranným zájmům. Tohle dělal každou
chvíli. A nebyla to zkouška. Myslím, že jen na málokoho byl zvědav
(tím se třeba podstatně lišil od T.G.M.). Byla to jakási hra. Dost ne
milosrdná.
V roce 1932 vypsalo nakladatelství Melantrich svou první literární
soutěž na román a knihu essayí. V porotě vedle zástupce nakladatelství
zasedal F. X. Šalda a Otokar Fischer. Tedy porota jako řemen. Zú
častnil jsem se v poslední chvíli té anonymní soutěže. Ovšem anony
mita takových soutěží je problematická. Nejde-li o autora zcela nezná
mého, zkušený porotce odkryje jeho inkognito po přečtení několika
stránek. Porotci rozhodli, že neudělí ani první ani druhou cenu, nýbrž
částku v jistém odstupňování rozdělí mezi tři autory. Prvním byl Vla
dislav Vančura a poctěným dílem byl jeho román Útěk do Budína,
druhým byl profesor Chudoba svou knihou essayí Pod listnatým stro
mem a třetím autorem jsem byl já románem Případ profesora Koernera.
Tehdejší Praha byla po jedné stránce jako dnešní New York. To
jest: všecka zákulisní tajemství jste se dříve či později dověděli. A
tak jsem se dověděl, že Otokar Fischer navrhoval místo mne jiného
autora a že Šalda si znovu vyžádal k přečtení jak mou knihu tak kni
hu Fischerova kandidáta a pak celou váhou své osobnosti rozhodl vý
sledek pro mne. To bylo větší štěstí než všechna sláva a peníze, jež z
toho vítězství tehdy vyplynuly. O románu později napsal Šalda v Zá
pisníku jen kratičkou recensi, ale neobyčejně pochvalnou. A brzy po
té si mě k sobě pozval po druhé. A zase se v jeho bytě opakovalo vše
jako při první návštěvě. Až na to, že mě tentokrát nepokoušel. Ale po
věděl mi něco, z čeho jsem dodnes nezmoudřel. Řekl mi při té dobré
černé kávě asi tohle:
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“Já nevím, mladý muži, co ještě napíšete a jestli si to přečtu. Ale
něco bych vám chtěl říci už teď, abyste nepropadal nějakým omylům.
Má chvála neznamená, že mám rád, co píšete. Kritik to má těžké, chceli být objektivní. Někdy musí roztrhat na kopytech, co má z nějakého
důvodu rád - a zas obráceně. Kritik své subjektivní sympatie a anti
patie musí zapírat, jako by je měl zapírat každý básník. Ostatně už
jsem napsal mnohokrát, že kritik je básník sui generis.”
“Tomu rozumím, pane profesore.”
“Ale jedné věci nerozumíte a nemusíte se na ni ptát. Znám vaši
otázku a vyslovím ji za vás. Chtěl byste vědět, proč nemám a asi nikdy
nebudu mít rád, co píšete. Pochopil jste, že láska a obdiv je něco ji
ného. Ale nebyl byste z masa a kostí, kdybyste nechtěl vědět, proč vás,
■to jest to, co a z čeho tvoříte, nemám rád.”
“To se ví, že bych to rád věděl. Tak tedy proč, pane profesore?”
“Protože jste pro mne dynamit. A už o tom nemluvme.”
Když řekl Šalda konec řeči, byl konec řeči. To se nedalo nic dělat.
A tak si občas dodnes lámu hlavu, proč jsem byl pro něho dynamit, a
co to vlastně znamenalo, když o pár let později napsal o mém Žháři
asi dvě pochvalné stránky, v nichž říká, že má rád knihy jako je Žhář,
protože víc napovídají než dopovídají a protože jejich děje a myšlen
ky lze rozvádět do kruhů a drah stále širších.
Krátce po té druhé návštěvě u Saldy jsem se oženil. Nepamatuji se
dnes věru na svatební dary - až na jediný, který mi slavnostně ode
vzdal pan nakladatel Girgal. Šalda mi poslal své tři knihy v polokožené
vazbě a do každé vepsal srdečné věnování. Proč? Vždyť jsem byl pro
něho jako autor dynamit (co to k čertu je?) a jako člověka mě posud
viděl a slyšel jen dvakrát. Byl nevypočitatelný.
V korespondenci, kterou vydal v Čs. spisovateli jako soukromý tisk
syn Františka Halase, mluví básník k své pozdější ženě o Šaldovi tak
dost familiárně. Tady je jedna z těch příčin, proč bych nikdy nevsadil
krk na jedinou a konečnou pravdu jakékoli korespondence. Zajisté, že
se František Halas a F. X. Šalda stýkali dlouho a často. Vždyť po po
slední válce jsme viděl u Halasů různé věci, které po Šaldovi básník
zdědil včetně té jeho pověstné hole, o niž se starý pán opíral na své
vzpřímené a bolestné chůzi. Vidíte - hůl! Vypadá to trošku symbolic
ky. Málokdo od Šaldy tolik zakusil jako právě František Halas. Co by
lo platné, že ho Šalda takřka bezvýhradně chválil v Zápisníku. V sou
kromí se k němu nechoval pěkně - a jednou, to snad byla už moje
pátá nebo šestá návštěva u Šaldy, jsem byl pobouřen a rozhořčen prá
vě tak jako Halas. Vzpomínáte si, že ve svém bytě dovoloval kouřit
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jen Josefu Horovi. Připomněl nám to znovu, když při té návštěvě vi
děl, jak Halas bezděky a nervósně hledá po kapsách balíček cigaret.
Ale najednou řekl laskavě Halasovi:
“Tak víte co, Františku? Když Hora smí, tedy vy taky. Aspoň dnes.
Zakuřte si.”
A Halas kouřil. Už nevím, o čem byla řeč, ale Šalda byl k Halasovi
stále laskavější. Když jsme odcházeli, zavolal potleskem svou hospo
dyni a řekl:
“Tak teď je třeba otevřít všechna okna, pane Halasil Musím po vás
vyvětrat a to nemám na mysli jen kouř, abyste se nemýlil.”
Halas se kousl do rtů a ani na schodech a pak na ulici jsme dlouho
nevyměnili slova. Měl jsem hrozný vztek. A tak jsem najednou řekl:
“Františku, choď si za ním dál, ale já už tam ani jednou nepůjdu!”
A přece jsem šel. Nezradil jsem Františka Halase, poněvadž on za
svým mučitelem přišel znovu a několikrát přede mnou. Ale možná, že
bych ho zradil, kdyby ťaím byl byl opravdu přestali chodit. Pan profesor
byl pro nás jako ten čarodějný pištec z pohádky.
Jiná taková vzpomínka se vrže k večeři v Zámecké vinárně, na niž
si Salda pozval Závadu, Halase a mne a naše ženy. Jen Závada přišel
bez manželky, protože právě byla před porodem v nemocnici. A je po
chopitelné, že nastávající otec byl jako na trní. Ale Salda s ním ne
měl slitování. Za záminku si vzal, že si Závada objednal k večeři jitr
nice. A teď to šlo dokola:
“Tak já si myslel, že vy, autor Panichidy jste živ jen z ambrosie.
A vy tady pojídáte jitrnice! Víte, pane Závado, jak vulgární, chámský
pokrm jsou jitrnice? Není vám ani trochu hanba? Vy necítíte, že bás
ník má nejen povinnosti ke své tvorbě a k lidem, ale také k sobě, po
kud jde o to, čím se cpe. Víte, že taková jitrnice ...”
A tak to šlo trochu příliš dlouho a trochu příliš trapně, a najednou
jsem měl dojem, že tou zbytečnou ironií nějak Salda mučí sebe samého.
Nej častěji jsem ho vídával krátce před jeho smrtí. Slábl mu zrak a
zval si k sobě jako předčitače rukopisů a knih, které z nějakého dů
vodu musil znát, několik mladých autorů. Měl jsem vždy dojem, že
při četbě neposlouchá, že dokonce podřimuje. Ale kdykoli jsem narazil
na nějakou frázi, špatnou metaforu či nevkusné přirovnáni, přestal
klímat, praštil tou svou slavnou holí do stolu a vzkřikl:
“Tak dost! Tohle teda dál už poslouchat nebudu!”
Ty předčitače si musel k sobě zvát korespondencí, protože neměl
telefon. Jednou jsem se ho přímo zeptal, proč si neopatří telefon?”
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“A nač nebo k vůli komu bych potřeboval já telefon?”
“No . . třeba . . třeba k vůli přátelům . . pane profesore . . ”
“K vůli přátelém? K vůli přátelům jste řekl, pane Hostovský? Ne,
na mou duši nepotřebuji telefon!”.

F. X. SALDA - KAREL ČAPEK
B. R. Bradbrooková

Není snadné udělat si z kusého materiálu přesný obrázek vzájem
ného poměru těchto dvou velikánů naší literatury; velkého přátelství
však mezi nimi jistě nebylo, i když se oba vzájemně respektovali.
Když r. 1911 vyšel Čapkův článek “Plautus: Menaechmové” v Umě
leckém měsíčníku, Salda jej uvítal s potěšením: “Je skutečnou radostí
čisti na př. v posledním seišitě kritické poznámky K. Čapka, Frant.
Langra a Jan Thona o staré komedii Plautově, o lyrice Hebblově, o
drobných prózách Mahenových. To je opravdu myšleno, kde jinde oby
čejně v podobných případech se frázuje a třáská pohodlně prázdnými
slovy. Tyto recenze mají myšlenkovou úroveň, mají metodu, mají kri
teria, mají požadavky. A mohou mnoho prospět v zkaleném a zmate
ném světě literárním.”1
Čapkovo hodnocení Paní Bovaryové v Přehledu XI, 1913 se však
Šaldovi nelíbilo a brzy se oba mužové utkali na stránkách České kul
tury a Přehledu: “ . . . p. Čapkovy projevy a články ‘rázu krajně mo
derního’ zůstávají se vší svou positivností a vědeckostí potištěný no
vinářský papír, z něhož dýše plíseň mrtvolná”2. Tehdy třiadvacetiletý
Čapek se ohradil tím, že Salda zkarikoval jeho názory, a že je těžké
si s ním rozumět, je-li mezi nimi propast generací. Nešlo tedy jen a
Paní Bovaryovou, ale spíš o názory celé mladé generace, jíž chtěl být
Salda učitelem, avšak žáci nebyli příliš ochotni poslouchat. Zdá se mi
pochybné, že by se K. Čapek nedal poučit starším, zkušeným kritikem;
Saldovo “Rrrrbumbumbum! Ó svátý Bombaste!” jímž se rozhorluje
nad Čapkovými názory na moderní umění románové’, by spíš vedlo k
závěru, že víc, než co jiného, vadil Čapkovi příliš útočný, někdy až
diktátorský tón Šaldův. V témže článku totiž Salda podotýká, že by
nebylo třeba Čapka “niapínati na skřipec, aby se přiznal, že Knut
Hamsum nebo Goncourtové jsou mu bližší a milejší než Flaubert” jako by tato osobní náklonnost byla hříchem proti umění.
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Proti Šaldovu “podceňování” teoretické činnosti K. čapka se ozval
Ervín Taussig ve Scéně 1913, zatímco F. X. Salda znovu na Čapka
zaútočil: “Proto nechává mě úplně lhostejným, nazývá-li p. Čapek
názory mé ‘nedivokými’ a ‘dávno známými’; po vavřínech indiánské
‘divokosti’ p. Čapkovy opravdu netoužím a jsou-li mé literární názory,
jak se domnívá p. Čapek, dnes z módy, vím že přijdou do módy zítra,
až budou z módy “přesvědčení” p. Čapkova”.4
Snad omlouvá Čapka jeho mládí, jestliže se mu zdály Saldo vy ná
zory konservativní a nepružné; ve snaze obohatit českou literaturu o
nové prvky neváhal Čapek sáhnout i k oné Saldu tak popuzující “divo
kosti”. V Krakonošově zahradě na př. se nám zdá, že si s ní Čapek
sám nevěděl ještě dost rady; když však tato “divokost” - můžeme-lijeho novátorství tak vůbec nazvat - později vyzrála, i Salda ji přijal
s obdivem, na př. ve své stati o Obyčejném životě. Salda ovšem vždy
tepal tam, kde to stálo za to: “Vytýkám-li na př. rozpory v teoriích p.
Čapkových nebo učím-li jej správně dle svých sil chápati Flauberta a
upozorňuji-li tím nejmladší na ctnosti, kterých tu mohou získati, pro
spívám jim, jak umím, a prospívám jim mnohem více, než kdybych
bezmyšlenkovitě tleskal nebo pro ně kortešoval. To pochopí později
ne-li oni sami, alespoň pozdější.”5
A podobný důvod vedl Saldu i k výtkám proti Čapkovým “nekritic
kým parafrázím cizích projevů”, o nichž píše v pokračování polemiky
“K osobní stránce mého sporu s p. Čapkem.”" “Cizí podněty musí se
po česku promysliti, domysliti, dožiti, musí se po česku zpracovati a
víc i přímo přetvořiti a znovu stvořili.” Toto prý Čapek nečiní; jak
dokonale však právě toto dovedl Čapek později provádět ve svém vy
zrálém díle, víme nejen z Čapkových prací samých, ale též z vývodů
pozdějších kritiků. Jestliže ocenil Salda celkem příznivě Čapkova Boží
muka, ještě společnou práci obou bratří, Zářivé hlubiny, označil jako
“knihu přípravnou, přímo knihu školních úkolů a příprav: knihu
okreslených vzorů literárních”.'
Saldo vy výtky je snad zase možno považovat za jeho úsilí přivést
nadaného K. Čapka tam, kde by ho rád viděl; je jistě velkým vyzna
menáním, označil-li ho za českou obdobu k Anatolu Franceovi’ a prohlásil-li, že si váží bratří Čapků jako básníků9; avšak přece jen se tito
dva mužové myšlenkově nesešli, neboť je rozdvojila jejich Wahlver
wandtschaften, t. j. Saldova orientace francouzská a Čapkova anglická.
Jakkoliv Čapek dobře znal francouzskou literaturu a obdivoval se jí,
jeho náklonnost ke kultuře anglosaské, v neposlední řadě posílená i
pragmatismem, byla silnější: vždyť i na Sorbonně si zapsal přednášky
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z literatury anglické! Smířlivá, krotká filosofie pragmatismu se ovšem
nemohla srovnat s nekompromisním postojem Šaldovým; a vytýkal ji
Čapkovi i sám T. G. Masaryk, i když v tomto druhém případě neutr
pěl osobní vztah obou mužů. F. X. Salda byl nesmiřitelný, i když na
Čapkovy přednosti nezapomínal. Pokládal-li Salda literární pragmatism
za “romantism přistřižených křídel a přízemního letu, romantism šosácký, bez titánství a jiných takových bengálů starého romantismu”10,
jistě se mu zdálo, že Čapek plýtvá svůj talent na nepravém místě.
Nazval-li Čapka s despektem “chestertonovským konservativcem”,
nepochopil tak docela Čapkovo úsilí uvést essay jako zdokonalenou li
terární formu do české literatury; neboť byl to právě Chesterton, je
muž Čapkovy essaye vděčí za lehkost, vtip a užívání paradoxu jako vý
razového prostředku. Šaldova recense Čapkovy knihy O věcech obec
ných vyznívá spíš jako kritika pragmatismu, kterou Salda jako by
vplétal i do jiných statí týkajících se K. Čapka.
Poznámka Fr. Götze11, že Čapkové hledají inspiraci ve světě anglo
saském, zvláště u Wellse, byla Šaldovi podnětem k pochybám, zda tito
Wellsovi dobře rozuměli, když “Wells je v sociálním světě radikálně
levý, Čapek proti tomu konservativní a retrográdní”, a že “ . . bude
nutno řešiti tuto otázku od kořene rozborem co nejsvědomitějším”'’.
Dnes již jen nám jasné, že Šáldovy obavy v tomto směru byly liché, ne
boť víme, že Čapek byl eklektikem kritidkým. Wellsův socialismus ho
nezaujal - česká literatura však neoplývala utopistickými romány, a zde
byl Wells dobrým vzorem.
Jak Salda, tak Čapek chtěli vzdělávat a vychovávat svůj národ; vůli
měli tedy rovnou, avšak cesty rozličné: Salda bičoval tam, kde šlo o
nápravu, zatímco Čapek vyzýval smířlivým slovem; přál si, aby lidé
žili radostněji a veseleji, chtěl je i bavit. Šaldovo pojetí moderních
básníků13, že tvoří z tísně, žalu a pocitu osamění, neznělo Čapkovi
dosti zdravě, a proto namítl v Cestě 1, 1918, že často je inspirací tvor
by též radost, něha, soustrast, a že není třeba dělat český život tra
gičtější než je. A rozpoutala se, bohužel, nová, ostrá polemika mezi
těmito dvěma literáty, v níž Čapek nazVal Saldu “osobním a nesluš
ným polemikem”, načež Salda reagoval čláinkem “Polemické mravy K.
Čapka”. Ten ovšem brzy poznal, že nebylo radno Saldu provokovat;
ještě o šest let později, kdy se v tisku vedla debata o naší kulturní
orientaci, podnícená publikací v Zajetí babylonském od prof. O. Vočadla, v níž vřele doporučoval, aby nám byla vzorem kultura anglo
saská, ještě tehdy se Čapek jaksi obával Saldova možného vzplanutí.
16. prosince 1924 psal prof. Vočadlovi do Londýna: “Za třetí s Vámi
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sděluji, že jste rozpoutal celý boj o orientaci; teď do toho vlezl ještě
Šalda, i odpusť Vám Bůh, že jste galvanisaval tuto bytost k článku,
který jsem pohříchu nečetl a číst nebudu.”
Osobní přátelství zde zřejmě nebylo dost možné, když vlastně každý
mluvil jinou řečí. Zbývala jedině - a zvláště v posledních letech, když
i K. Čapek dokázal, co umí a kam míří - vzájemná úcta jednoho k dru
hému. I když bystrému Šaldovi někdy unikl Čapkův umělecký záměr
(na př. v Božích mukách nebo Hordubalu), přece jen Čapkovým dí
lům neupřel jejich přednosti. A Čapek? V Šaldově nekrologu14 napsal
o svém někdejším odpůrci: “. . . byl ochoten sloužit úkolům dne a po
drobovat se starostem obecným; aniž slevoval se svého duchovního kní
žectví, přijímal na sebe i odpovědnost občanskou a národní a neváhal
varovně, účastně a horlitelsky plnit své místo i v našem dění politic
kém, jež nikdy nebylo vlastní půdou tohoto rozeného individualisty. Co
bychom považovali za samozřejmé u muže jiného typu, působilo přímo
patheticky u tohoto velikého churavce, který měl nad jiné právo uza
vřít se v nerušeném tichu svého utrpení a své duchovní svrchovanosti.
Jako tolikrát na poli kulturním dal starý Šalda krásný příklad tento
krát i na poli lidském: že muži nestačí vládnout, jako on vladařil v
oblasti literatury; že více naplní sebe sama, může-li také sloužit.”

’“Německé jubileum a české nadéje”. Nár. listy 31.12,1911.
’“K dnešní situaci literární”. Česká kultura II,č.l,1913.
3“O dnešní tvorbě románové”. Česká kultura I.č.23,1913.
‘“Pan Karel Čapek”. Česká kultura n,č.l,1913.
"“Spor generací”. Česká kultura II,č.2,1913.
’“K osobní stránce mého sporu s p. K. Čapkem”. Česká kultura II/i.3,1913.
'“Karel a Josef Čapkové” Kritické glosy k nové poesii české, str. 153-166.
’“Co soudím o představitelích tzv. generace ztracené?” Soubor díla F. X.
Saldy, sv. 22, str. 250.
’ibid., str. 251.
’’“Spory literární. Var 3,č.ll,1924.
”ibid.
“ibid.
”“O samotě, tragismu, bolesti a jiných necivilnostech”. Kmen 2,č.31,1918.
“Ratolest a vavřín, str. 263.

21

CESTA ZA ELITOU PRÁCE V PRŮMYSLU

Antanin Cekota
Dokončení článku z předchozího čísla.
III.

1.

Lidé vedoucí a řídicí při práci.
Problémy a možnosti celoživotního zaměstnání

Ač očekávaná délka života člověka, narozeného ve všech dnešních
průmyslových národech, se blíží biblické sedmdesátce, jen docela malá
menšina plánuje si život ták, aby její členové chtěli a mohli být činní
aspoň čtyřicet let. Takové životní plánování a organizování existuje
dnes jen u odborníků a zejména u lékařských odborníků. Začíná dlou
hým obdobím výchovy v mládí, obecné i specializované, a pokračuje
plánovaným školením v různých odborných metodách vlastně po celý
život, který je vyplněn čtením, experimentováním, pozorováním a tvo
řením čestného kódu a osobního chování, slušícího členu příslušného
povolání. Tak se tvoří skutečná osobnost a budí se schopnosti, jež člo■ věku dávAjí pocit bezpečnosti a zadostiučinění, které mají své kořeny
v osobní zdatnosti.
Potřeba “stálé výchovy” se ukazuje i u jiných povolání, jak napří
klad objevil i průzkum Americké inženýrské společnosti v rotě 1965,
podle nějž dvě třetiny inženýrů ve věku 25 až 44 let studují různé
předměty vedle své pravidelné denní práce. Ti všichni jsou si vědomi
důležitosti dalšího vzdělání a neztrácejí z mysli dlouhodobé úkoly, kte
ré nesou s sebou pokrok a změny v jejich povolání. Očividně jejich ka
riéry nejsou hříčkou sociálních proměn, jako tomu bývá u dělníků,
kteří tvoří obrovskou většinu zaměstnanců.

Proč je tomu tak?
Nedostatek tradice je nej důležitější příčina, proč lidé, zaměstnaní
v průmyslu, neupínají své zraky k celoživotnímu zaměstnání ve svém
oboru. Průmysl je nejmladší ze všech lidských institucí a má proto
všecky špatné vlastnosti mládí: žije jen v přítomnosti, touží po rychlé
odměně, což mají společné stejně zaměstnavatelé jako zaměstnaní, pod
nikatelé jako dělníci. Nikdo nechce investovat víc než jen peníze. Vše,
co je normální v zemědělství, je nepochopitelné pro většinu pracovní
ků v průmyslu: nutnost setí před sklizní, nutnost práce, která se hned
nevidí, jako je orání, hnojení, hubení škůdců, přizpůsobování se roč-
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íuu: počasím. Průmysl však je ovlivňován ještě větším počtem přírod
ních problémů než zemědělství. A při tom zemědělské problémy, aspoň
ty nej důležitě j ší, jsou lebce srozumitelné, naopak průmysl, jsa bez tra
dice, zápasí s nevědomostí svých lidí.
Hospodářské důsledky nezkušenosti a krátkozrakosti jsou dalekosahající, kruté a neodpustitelné. Vzpomeňme si na nynější hospodář
skou situaci Velké Britanie, chronickou krizi amerických železnic, ban
kroty amerických novin, nesmyslnost a krutost stávek v nemocnicích a
dopravních prostředcích. A stálá inflace a klesání měn v době, kdy výrobnost průmyslu je nižší než zvyšování mezd a platů a jiných odměn
průmyslových zaměstnanců.
Už aspoň dvě desetiletí se průmysl snaží vymanit se z důsledků těch
to zvyšování a krátkodechého plánování přesunováním lidské práce
na stroje a výrobou více zboží pomocí menšího počtu dělníků. V ně
kterých zemích již automatizace zmírnila důsledky krátkodobého plá
nování. To vše však jen oddaluje vlastní řešení a vlastní problém, ne
jistota zaměstnání zůstává. Protože její kožený jsou v myslích, srd
cích a zvycích miliónů dělníků, všecky zákony, hrozby násilím, po
kusy o diktování, nic definitivně nevyřeší. Nutno problém pochopit
v jeho celistvosti, pochopil, že se nevyřeší nějakou spásnou jedinou
myšlenkou. Problém celoživotního zaměstnání průmyslových pra
covníků musí být uchopen nejméně z devíti stran: samotnými děl
níky, průmyslovými Vlastníky, dělnickými odbory, řízením průmyslu,
vládami, a to zvláště ministerstvem práce, financí a výchovy, správami
městskými, okresními a zemskými.
Jsou určité postuláty, na které musíme pamatovat při formování fi
losofie a politiky celoživotního zaměstnání a při jejich provádění: prv
ní žádá proměnu v našem nazírání na lidský potenciál, který je oby
čejně vyšší než jaký předpokládáme. Druhý žádá systematické celo
životní vychování a učení. Třetí počítá s tím, že člověk se bude chtít
učit, bude-li mít k tomu příležitost. Čtvrtý podtrhuje samozřejmé, že
totiž učení stojí čas, námahu a peníze, a že všecky tři tyto složky musí
se sehnat ve spolupráci všech účastněných. Pátý postulát je zvláštní a
sestává ze dvou částí: první závisí na idei možnosti vytvoření matema
tického systému, který by dovedl registrovat hodnotu “lidského kapi
tálu” v podniku a v průmyslu, a zanášet tento kapitál tak, jako jsou
všecky ostatní položky zanášeny - to je do rozpočtu a do normálního
účtování. Druhá část předpokládá možnost takového vyúčtování pro
každého jedince a zachycení změn k lepšímu i horšímu podle jeho
vlastního úsilí a jeho přínosu společnosti, jež ho zaměstnává.
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Tohle je postulát revoluční, neboť žádný rozpočet a žádná účetnická
soustava nikde na světě nezaznamenává “lidský kapitál” v průmyslu,
ačkoliv je pro konečný výsledek důležitější než pro všecky složky
ostatní. Ačkoliv nikdo nepopírá filosofický princip, že člověk je mírou
všech věcí, průmysl, jako všichni ostatní, zatím učinil velmi málo, aby
tuto míru vyjádřil matematickými symboly. Lord Kělvin však správně
řekl, že to, co neznáme v číslech, neznáme vůbec. A protože nej urput
nější boje se svádějí z nevědomosti, mohl by měřící systém, zde navr
hovaný, revolucionovat lidské vztahy a změnit postoj společnosti k prů
myslu. Idealisté patrně odsoudí ideu, aby se lidské hodnoty v průmyslu
vyjadřovaly v číslech. Materialisté zas budou pochybovat o možnosti
takového účtování. Dosud však takový systém neexistuje, lidé budou
tápat ve tmách a bez naděje nalézt cestu k lepší budoucnosti pomocí
bezpečnosti celoživotního zaměstnání.

Dnešní průmysl, například, nemohl by fungovat bez inventáře pod
staty jmění a jeho znehodnocování a udržování. Takový systém je v
různých formách užíván každým podnikem a uznáván za základ da
ňové politiky všech průmyslových států. Lidská podstata jmění musí
žádat jako naprosté minimum, aby účetnickým a daňovým systémem
byla uznaná a zachycena aspoň tak, jako podstata materielní, méně
důležitá.
II.

Organizováni života člověka v průmyslu

Shakespeare podotýká, že člověk žije sedm věků, z nichž jen čtyři
jsou důležité z průmyslového hlediska. Mezi dvacetiletým mládím a člo.
věkem šedesátiletým či pětašedesátiletým jest však aspoň čtyři nebo pět
fysiologických a duševních období, v kterých je člověk schopen vyni
kat v určitých pracech a naopak zas je neužitečný v jiných. Kromě
vnitřních změn člověka za jeho života existují však vnější změny v je
ho prostředí a druhu jeho práce, které jsou tak důležité jako ty první.
Tyto změny, jež neexistovaly v průběhu tisíců let, jsou nyní působeny
zrydhleným tempem měnící se technologie. Dokud lidské nástroje zů
stávaly stejné po staletí, jejich vliv na život také zůstával stálý a před
vídatelný. Nyní však, od počátku dvacátého století, nástroje a způsoby
výroby se mění nejen s každou generací, nýbrž často dvakrát či třikrát
za lidského života. Proto člověk, postavený před tyto stálé změny, mu
sí vvvinout všecky své schopnosti stálého přizpůsobování, musí mít
odvahu přijat výzvy těchto Změn a musí být ochoten se vypracovat k
novým postavením. Rada maršálka Foche Studentům Válečné školy
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dobře platí na všecky lidské vztahy k dějícím se změnám: “Pánové,
pozorujte papouška, jak se šplhá vzhůru po stromě: zatím co se ještě
drží jedné větve, už se chytá druhé, a tu první pustí až když pevně
drží tu druhou - ale leze výš a výše.”
Naneštěstí však nynější systém výchovy nepřipravuje lidi k životu
stálých změn. Děje-li se něco v průmyslu v tomto ohledu, děje se jen
u ředitelství podniku, a často ani tam ne. Většina zaměstnanců, zvláš
tě dělníků, v tomto směru nedělá nic, a jejich zaměstnavatel, jejich
dělnické odbory a prakticky celá společnost, nechává je jak jsou, to je
nepřipravené. Může-li se náš věk něčemu poučit od středověkých cechů,
pak by to měla být idea i praxe systému přísného učednictví, tovaryš
ství a společná odpovědnost všech ve snaze dosažení mistrovství. Přichá
zející věk automatizace volá po vzkříšení takového či podobného systé
mu. Není náhodou, že právě I.B.M. (Internalional Busineste Machines
Company), vedoucí podnik na poli výroby elektronických strojů, třídí
cích data, si vybudovala nejlepší výchovný systém osobního vývoje a
stálého zvyšování schopností svých zaměstnanců. Bez něj by prostě ne
existovala a nemohla existovat.
Spolupráce mladých se starými

V dnešním průmyslu vidíme dva volné konce, které volají po tom,
aby se svázaly v živý kruh: jde o nezkušené mladé a vysoce zkušené
staré, kteří snad již ztratili ohebnost a rychlost svých rukou, získali
však na znalostech a moudrosti, která by mohla učit. Patrně asi deset
nebo patnáct procent pracovníků v každém podniku, mělo by se svázat
vztahy učitelů a žáků, a to v soustavě, které by se mělo dostat pomoci
od průmyslu i vlády. Tento návrh je jednoduchý, jeho výsledky však
by mohly být revoluční. A revoluce v dnešním výchovném systému dává
jedinou naději k dosažení bezpečnosti v otevřené a svobodné společ
nosti západního světa. Vnitřní výchova lidí v továrnách je jen jedním
krokem k jejímu uskutečnění.
Potřeba ustavičné výchovy dospělých

Dnešní průmysl je produkt povinné obecné výchovy všech dětí prů
myslových států a obecné gramotnosti a také různých odborných škol
a institucí vyššíhoi vzdělání. Tato však se stará jen o menšinu, protože
předměty učené na ústavech vyššího vzdělání jsou nesrozumitelné vět
šině. Dnes však je třeba, aby tato většina se nadzvedla a získala schop
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nosti nutné v novodobém průmyslu a v novém způsobu života. Proto
veřejná školská výchova dětí a mladých musí se doplnit veřejnou vý
chovou dospělých. To je druhý krok ve výchovné a sociální revoluci,
jenž je nutný k přípravě bezpečnějšího postavení jednotlivce v západ
ním světě. Jako dnešní společnost udržuje různé soustavy školství,
spravedlnosti a veřejné bezpečnosti, zákony, soudce, policie a vězení,
tak musí k nim přidat i systém výchovy dospělých. Ač to bude stát
mnoho peněz, přece se jich mnoho ušetří z těch, které jsou dnes
utraceny k vydržování mnoha lidí dnes neužitečných. Ostatně mnoho
by se dalo pořídit dobrovolnou spoluprací, kdyby základní potřeby vý
chovy dospělých, jako budovy a jejich udržování, byly opatřeny.
Plánováni života v měnícím se světě

Meizi mnohými bohy, stvořenými člověkem v tomto století, žádný
nevzbudil tolik nadějí jako bůh, nazývaný Plánem. V komunistických
zemích je to bůh absolutní - nejen diktuje způsob života všemu lidu,
nýbrž i formuje člověka v něco, co může žít jen jako kolečko ve stát
ním stroji a co je samo o sobě beizradné a ztracené. Žádný západní
stát ještě nedosáhl tohoto stupně klanění novému bohu, ač mnohé stále
postupují v naznačeném směru. Je však stále jakási neochota uznat
dobré funkce tohoto boha a rozšiřuje se obava, že tento bůh se podobá
Molochu, pohlcujícímu nejen mnoho hmotných obětí jemu přinášených,
nýbrž samo lidství člověka, a to tím, že oslabuje jeho schopnost k svo
bodnému životu. Proto ještě z rozličných příčin se lidé spěčují klanět
se Plánu a jeho velekněžim. Proč? Protože mnoho z dnešních lidí
buď už ztratilo nebo nikdy nenabylo schopnost užívat to, co je jeho
jedinou alternativou.
Touto alternativou je také plánování, ale ne plánování ze shora dolů,
ale individuální plánování každého člověka za sebe se zřetelem na
okolnosti a situaci, v níž právě je.

Dnešní člověk většinou si není vědom možnosti takového individu
álního plánování. Neví, jak formovat své myšlenky a přání do nějakého
plánu, nikdo ho tomu neučil. Ba dokonce ta malá menšina, která plá
nuje svou budoucnost, činí tak nedokonale, jen na malých úsecích své
ho života - jako například finanční plánování budoucnosti ve formě
životního pojištění. Skutečnost, že život je víc než peníze, a že i vzdě
lání, odborné vychování, zaměstnanost a dokonce i fysická a duchovní
zdatnost mohou se plánovat dopředu, je většinou neznámo.
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Má-li západní svět zvládnout své velké sociální a hospodářské pro
blémy a vyhrát svůj dlouhý zápas s komunismem, musí uvolnit poten
ciální schopnosti jednotlivce a nalézt cestu k iniciativě a energii, která
dnes spí latentně v miliónech lidí. Sociální důsledek uvolnění takové
potenciální energie jednotlivce by mohl být větší než uvolnění atomové
energie ve světě hmotném. Avšak jako ve fysice nové a jiné pojetí
pojmu muselo předcházet vlastní objevy a praxi dnešní atomové tech
nologie, tak i jiné pojetí jedince a jeho života a funkce musí předchá
zet, aby bylo lze dospět k tvořivější sociální a hospodářské technologii.
Tento proces se neuskuteční bez spouště k jeho zahájení v nitru je
dince a bez “sociálního atomového reaktoru”, nutného k udržení řetě
zových reakcí. To vše volá po nové sociální rovnováze mezi jednotliv
cem a společností: “Neptejte se, co vaše země udělá pro vás; ptejte se,
co vy uděláte pro ni.” Což může se rozšířit i v otázku: “A co uděláte
a můžete udělat pro sebe?”
Filosofie plánování života jednotlivce se týká především rozvoje bo
žích darů, které jednotlivec dostal. A dokud nebude dost lidí, kteří do
vedou vytvářet víc než sami spotřebují, nebude existovat žádné zlepše
ní a žádné bezpečí společnosti našeho věku.
Je patrně pravda, že idea životního plánování se nejsnáze zrodí, bude
pěstována a pokvete v lidech, kteří jsou duchovně mladí. Nehoť mlá
dí není jen sezóna ideálů, očekávání a nadějí, nýbrž i odvahy a schop
nosti podstoupit tuhou kázeň, jež je absolutně nutná k dosažení vyšší
než jen zvířecí existence. Shakespeare poznamenal: “Mládí je odvážné
a žhavé, stáří slabé a studené. Mládí je statečné jako léto, stáří jako
zima neplodné”. Skutečnost, v níž mladík, vybírající si životní zaměst
nání, se nejdříve ptá po pensijních požitcích a po podmínkách svého
odchodu z práce, neztrácí jen to, co je silné a statečné, nýbrž i to, co
má ohromnou hodnotu: mladistvé sny každé nové generace znovuvybudovat svůj svět po svém a proměnit své ideály v realitu.
Osvobození jednotlivce v davové kultuře

Idea plánování života jednotlivce činí z každého člověka “one-man
corporation” a dovolí mu, aby čas od času srovnal své aktivní i pasivní
položky a plánoval nej lepší užití svého největšího kapitálu - svého času.
Dovolí mu také, aby se viděl nýt pánem a nikdy ne otrokem. I jen
částečné uplatnění tohoto systému probudí pravé mužství a zvýší lid
ský potential individuelního atomu v sociální řetězovou reakci svobod
né společnosti. Pak taková společnost bude nepřemožitelná.
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Plánováni života - k čemu?
Plánování jednotlivcova života, jak zde popsáno, je víc než jen pláno
vání hospodářské kariéry. Hospodářský a technologický život jedno
tlivců byť veledůležitý, je jenom částí celého života. A člověk nemůže
být zdatný v jednom úseku života, nestará-li se o ostatní. Proces plá
nování života jednotlivce se podobá stavbě katedrály, v níž každý ká
men je ve vztahu k celku. Je to snad sen? Ano: tak jako je sen i ka
tedrála: všecko vysoké a veliké v životě člověka bylo snem dříve než
bylo skutečností.

Tragedie naší doby s její nejistotou a úzkostí, má svůj původ v úpad
ku jednotlivců snít své sny, pěstovat svou fantazii formováním svých
snů do přesných plánů a své sny prosazovat. Když příliš mnoho lidí
se zřekne svého lidského privilegia, své moci mít sny, a předají-li toto
právo prvorozenství někomu jinému nebo nějaké sociální skupině, pak
je jen otázkou času, kdy pozbudou svá lidská práva, svou svobodu a
upadnou do stavu otrockého. Možná, že se stanou otroky slušně žive
nými a bavenými, přece jen otroky, příliš hloupými a příliš slabými,
než aby mohli spravovat si své vlastní věci a tvořit nové.
A přece jedinou hodnotou skutečností lidského života je sen dost
velký, aby ho vytrhl z přežvykujícího stáda, které se dá strkat kam
komu libo. Sen svéprávného jednotlivce představuje totiž jedinou sku
tečnost, jež může učinit demokracii dost silnou, aby neupadla pod vlá
du demagogické mobokracie a mohla vítězně odolávat všem úkladům.
Proto také plánování života jednotlivce v moderní společnosti je tak
důležité jako gramotnost jednotlivcova. Bohužel nikde žádná škola mu
neučí a poněvadž nejsou základy, není ani vyšší vzdělání, směřující
k životnímu plánování. Toto plánování se přenechává státu a jeho
orgánům, technologii a obchodu a vojenskému hlavnímu stanu.

Za dnešního stavu davového plánování život jednotlivce nemůže
být lepší. Něhot’ jako v matematice, “nula” hraje důležitou úlohu v
početním systému jen jako jedna číslovka z deseti. Bez zbývajících de
víti, neznamená nic. A každá sociální nebo hospodářská soustava, kte
rá umísťuje tečku před nulou (.0) a Zapomíná na individuum, zbavujíc
ho odpovědnosti, jde cestou matematických záporných čísel. Hospo
dářské důsledky politiky záporných čísel jsou pak patrny nejen v po
kračující inflaci a národních bankrotech, nýbrž zejména ve zmatcích
a konfliktech upadající společnosti, klesající do bahna a bezedných
písků.
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PAUL REYNAUD A ČESKOSLOVENSKO
Juraj Slàvik
21. septembra 1966 zomrel po ťažkeij operácii v americkej nemoc
nici v Paříži mnohonásobný francúzsky minister a ministerský před
seda Paul Reynaud. 15. októbra by sa bol dožil 88 roku.

Mnohí Čechoslováci, ktorí sledovali francúzsku politiku alebo ktorí
boli za druhej světověj vojny vo Francii, spomínajú si s určitou vďačnosťou tohoto československej věci priaznivého státníka, ktorý bol vo
francúzskej politike nesmienne aktívnym zvláště po roku 1930. V Národnom výbore Československům v Paříži v roku 1940 sme boli ovšem
šťastní, keď sa po Daladierovi Paul Reymond stal ministerským predsedom a snažili sme sa naviazať s ním priatel’ské styky. Náš pařížsky
vyslanec, Štefan Osuský, nám ovšem referoval na schódzach nároidného
výboru a očakával od Reynauda zlepšenie našej situácie; Hubert Ripka naviazal s francúzskym štátnikom už dávnejšie styky a nepochybujem o tom, že v jeho pozůstalých papieroch by sa našlo záznamov o
mnohých stykoch s Paul Reynaudoim. Ja som sa poznal s Reynaudom
na medzinárodnej parlamentárnej konferenci! v Belehrade, myslím r.
1929 alebo 1930 a od tej doby som bol s ním tiež v častých stykoch.
Keď sa náš priatěl’ stal francúzskym ministerským předsedou, bolo prirodzené, že sme Sa snažili, ako členovia Československého Národného
Výboru v Paříži, naviazať s ním užšie styky. Spolu s Hubertom Ripkom sme ho opátovne navštívili a vylíčili sme mu potom v memorande,
v akej sme boli v exile v tej době situácii.

O týchto veciach som ovšem písal v mojíoh pamatiach o Českoslo
venskům Národnom výbore v Paříži, ktoré boly před niekol’kymi rokmi uverejnené v N. Y. Denníku pod čiarou a sú dnes uložené v mikrofilmoch na niektorých amerických univerzitách (zvláště v University of
Illinois). Vtedy som ovšem neznal ešte pamâti a diela P'aula Reynauda,
z ktorých niéktoré boly uverejnené až v r. 1960 a 61. (Mémoirs, str.
508 a 536 = 1046 stráň) (“La France a sauvé l’Europe” Str. 626),
(Au coeur de la melée, 1930-1945. Str. 1078). atď. Keď som si tie diela
teraz prečítal, vystúpila mi před očiama jasné malá, ale krásna po
stava Paula Reynauda a odporúčal by som vél’mi vřele, aby naší historikovia študovali tieto diela. Nenašiel som v nich ovšem žiadnej zmiienky o našom memorande a viem si to vysvětlit’, lebo Paul Reynaud mal
už v tej době mnoho ťažkostí vo francúzskkej vnútornej politike, s
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Petainom, Weygandom a politikmi, ktorí sa snažili o prímerie s Hitle
rovým Nemeckom.
Keď Reynaud zomrel v septembri 1966, i americké noviny zazna
menaly aspoň stručné jeho zásluhy vo francúzskej a spojeneckej politike. Spomenuli, že Reynaud aktivně bojoval za moibílny tankový zá
pas, ktorý propagoval vtedy plukovník Charles de Gaulle, a keď sa
Reynaud stal 21. marca 1940 ministerským predsedom, menoval de
Gaulla štátnym podsekretárom obrany. To ovšem už nemohlo zachrá
nit’ Franciu. - Zaznamenali tiež, že Winston Churchill naliehal na Reynauda, aby pokračoval v boji z Afriky a nábídol mu menom britskej
vlády Uniu medzi VePkou Britaniou a Franciou. Reynaud to navrho
val přijat’, ale defétisti v jeho vládě ho porazili a jeho následovníkom
stal sa marsal Pétain. Reynaud bol v nemeckom koncentračnom tábore,
až, kým ho vyslobodili americké armády.
Svoj vel’ký zápas popisuje Reynaud podrobné vo svojíoh dielach.
Vysvitne z nich i to, aký priatePský a srdečný styk mal s demokratic
kým Československom a čo všecko spomína v týchto svojích velkých
dielach o naších záujmoch.
Tak v jeho Mémoirs náš čitatel’ s určitým překvapením objaví, že
Paul Reynaud už v prvej světověj vojně po skončení štúdia práva v
Paříži a po zaujímavej ceste okolo světa (cez Kubu, Mexiko, Ameriku,
Japonsko, Indiu, Čínu, Rusko, Baltické Státy, Nemecko - nazpát do
Francie) bol přidělený, ako mladý dóstojník ku komitétu, v ktorom
pracovali Doumer a gen. Janin, ktorý si potom vyžiadal jeho zadelenie
k svoj mu velitePstvu, keď bol menovaný velitePom čs. armády na Sibiři.
Už vtedy poznal Beneša na rue Bonaparte, ked’ z poverenia gen. Janina
sa staral o získanie Čechov, Slovákov a Poliakov do čs. armády. - V
ďalšej časti svojích Památí, v kapitole “S českou armádou v Sibírii”
najprv popisuje, ako vznikly československé légie v Rusku a ako bojo
vali na Sibiři proti nepriatePskému sovietskému režimu. Potom však
podrobné uvádiza, že v auguste 1918 generál Janin odchádza z Paríža,
aby převzal velenie “českej armády” na Sibiři. Ja som sa k němu při
hlásil a dostal som rozkaz, aby som sa nalodil do New Yorku, odkial’
sa dostáném cez Spojené Štáty, Pacifik, Japonsko a čínské more do
Sibírie.” Z Ameriky do Japonska a na Sibiř cestuje potom s gen. Janínom a má příležitost’ dókladnejšie poznat’ “adjutanta” gen. Janina,
osobnost’ vePmi mimoriadnu, naturalizovaného “Čecha”, ktorý sa už
před vojnou stal Francúzoim, jediného vojáka 2. triedy francúzskej
armády, ktorý bol menovaný generálom brigády za vojny: generála
Štefánika.”
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Reynaud na dvaciatich stranách, na ktorých hovoří o svojom přidě
lení “českej armádě” na Sibiři, spomína Gen. Štefánika vel’mi často a
opätovne liči, ako mu štefánik sdel’oval, že namietal “českej” vládě v
Paříži, že jeho menovanie ministrom vojny v československej vládě po
stavilo ho do nemilého postavenřa, keďže do tedy bol adjutantom gen.
Janina. Z Paríža dostal však na svoj protest’ odpověď: “Nous vous
embrassons”, čo je nie v obvyklom štýle Quai d’Orsay. Reynaud po
znamenává, že boje na Sibiři sú “epopejou českou”. Je na “českej
armádě”, ako ju chce ukončit’.
Reynaud hovoří biež o Štefánikovej chorobě a o jeho heroizme. Často
ho zachvátila mdloba. “Češi milovali jediného svojho vodou; tým bol
“tatíček Masaryk”, ich prezident poznamenává Reynaud. Potom ešte
podotýká: “Česká armáda občas překonávala ostrú krízu. Čech, hrdý
na svoju příslušnost’ k Slovanstvu, disciplinovaný ako Nemec, a statočný, je iste z najlepších vojakov Europy.” Reynaud - deimobilizovaný - odchádza zo Sibíra, vlakom do Vladivostoku, potom cez Japonsko,
Pacifik, Ameriku, Atlantik do Paríža koncom decemlbre 1918. - Janin,
Štefánik a českí bojovníci vrátili sa do Francie až v jáni 1920.
Reynaudove Pamäti zachycuji! údobie do 16. júna 1940. Je to vlast
ně líčenie francázskej parlamentnej politiky a historie, v ktorej po
choduji! před námi všetci vel’ki Francůzi, státnici a vlastenci - Clemen
ceau, Poincaré, Herriot, Blum, Doumergue, Claudel, Painlevé, Briand,
Barthou, Millerand, Boncour, Lebrun, maršal Lyautey, Mandel, de
Kerillis, de Gaulle - a ovšem i 1’udia, s ktorými často nesáhlasil: Dala
dier, Caillaux, Laval, Flandin, Tardieu, Pétain, Weygand. - Reynaud
bol zvolený do parlamentu nepřetržíte od 16. novemibra 1919 a nepřes
tal vykonávat’ poslanecká funkciu až do roku 1940.
Najzaujímavejšie obdobie Reynaudovej činnosti je ovšem doba 1930
1945, ktorú popisuje v knihe: “Au Coeur de la melée.” - Tu vel’mi po
drobné liči i Mnichov a československá politiku prezidenta Beneša. Najhlavnejší je ovšem popis toho, ako sa pokášal dorozumět’ s Winstonom Churchillom a přesvědčit’ politických priatel’ov, že Francia
musí pokračovat’ v boji s nacistickým Nemeckom, keď by bola třeba
i v Afrike a po případe i v Amerike. - Tieto událostí ovšem nemožno
všetky vylíčit’ v krátkom článku a preto z nich spomeniem len niektoré,
i to stručné.
16. mája 1935 spomína Reynaud čeiskoslovensko-sovietské spojenectvo, ktoré bolo ratifikované 8. júná 1935. Beneš v svoj ich Pamätiach
uvádza dóvody a Reynaud ich doslova cituje. Pod čiarou uvádza, že
Benešove pamäti boly uverejnené vo “France-soir” 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13,
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14-15, 17 a 19 marca 1948. Reynaud súhlasí s Benešom a podotýká:
“Som přesvědčený, že Beneš uvažoval správné. V jeho úvahách bol len
jeden prostriedok, ako neutralizovat’ nemecké nebezpečenstvo : sdružit’
všelky zeme, ktoré sú ohrozené Nemeckom.”
Reynaud písal i o tom, ako prezident Beneš zasiahol do aféry Tuchačevského a citoval z Benešových Pamati str. 33 a 34 i s poznáimkou
pod čiarou. Poznamenal tiež, že podl’a časopisu “le Monde” z 23.
októbra 1948 Tuchačevského komiplot mal za účel povalenie stalinské
ho režimu a bezmála sa podařil. Spominal i zradu generála Dybenku,
velitel’a vojenskej oblasti strednej Azie, ktorý, zasvatený do sprisahania, zradil ho sovietskej vládě. Ako odměnu dostal Dybenko za svoju
zradu degradáciu a smrť zastřelením.
Reynaud bol ministrom financií v Daladierovej vládě, ktorá bola
utvořená 10. apríla 1938. Toto bola doba předmnichovská a mnichov
ská a Reynaud ju liči v “Au coeur de la mêlée” vel’mi podrobné. Budem citovat’ len tú časť, v ktorej j e reč o zákroku de Lacroix a britské
ho vyslanca v Prahe, u ministerského předsedu Hodžu a prezidenta Beneša: “Memorandum, ktoré málo byť odovzdané zvlášt zástupcom
Francie a Anglie pražskej vládě “bez akéhokol’vek komentára” pod
trhuje Bonnet (ktorý bol ministrom zahraničia) sa vyslovuje tedy pře
odstúpenie tých sudetských okresov, ktorých obyvatelstvo tvoří nadpolovičnú vačšinu německého původu. Dve mocnosti sudia, že podl’a ich
názoru udržanie mieru a zachránenie záujmov Československa nemožu
byť zabezpečené len za túto cenu.”
Reynaud podotýká, že pražská vláda povodně dala přednost’ dovo
lávat’ sa arbitráže, predvídanej v nemecko-českosloveinskej smluve z 26.
októbra 1925. Potom však přišla zrněna. 20-eho septemlbra večer chystal
sa de Lacroix, francúzský vyslanec v Prahe, redigovat’ telegram, v kto
rom chcel sdělit’ túto odpověď. Tu ho však zavolal ministerský před
seda Hodža, aby ho prišiel navštívit’. Hodža sa spýtal de Lacroix, či je
si istý, že Francia uhne konfliktu. Tento mu odpovedal, že nič bližšieho nevie a navrhoval mu okamžité telegrafovat’ do Paríža, aby malí
presnú odpověď. Hodža namietal, že by to bol ríliš dlhý zákrok a do
ložil, že pripúšťa, že Francia nebude pochodovat’ a že by sa mal pokúsiť získat’ ešte tej noci od svojej vlády telegram, ktorý by to potvrdzoval, na čo by se prezident republiky sklonil. To by bol podl’a Hodžu
jediný spósob, ako zachránit’ mier. Hodža poznamenal, že koná v súhlase s dr. Benešom a so šéflmi štábu, ktorí sú toho názoru, že bez pod
pory Francie by to bola sebevražda. De Lecroix okamžité informoval
o tomto rozhovore vládu. - Ale keď potom prezrel archívy minister-
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štva zahraničných věci, konstatoval, že jeho telegram bol amputovaný,
bola vynechaná prvá otázka Hodžova a jeho pochybná odpověď. De
Lecroix považoval amputáciu svojho telegramu za ťažků obžalobu
francúzskej vlády, lebo naznačovala, že nechcejúc to přiznat’, nebola
rozhodnutá dodržať svoje zavázky.
Reynaud potom zkůmal, či výčitka, ktorů formuloval de Lacroix,
bola známa Bonnetovi a študoval, čo o tejito věci pfeal Bonnet v svojej
knihe: “Od Washingtonu po quai ďOrsay.” Bonnet v sVojej knihe za.
znamenáva telegram de Lecroix, ako “text kapitálneho významu”, a
tvrdí, že ho přepisuje doslovné, ale Reynaud nenašiel v tomto přepise
tvrdenie, o ktorom sa zmicnil vyslanec. V Paříži mal Bonnet podl’a svojej informácie poradu s Daladierom, Légérom, Jules Henry a po pořa
de s prezidentom Lebrunom zredigovali odpověď de Lacroix, ktorá
odišla 30 minút po polnoci do Prahy. Medlzitým i Anglia poslala inštrukcie svojmu vyslancovi do Prahy. Obaja odovzdali spoločnů odpo
věď čs. vládě okolo druhej po polnoci. O 17. hod. 21-ého septembra za
volal si čs. minister zahraničia Krofta oboch vyslancov a sdělil im, že
čs. vláda je odhotná přijat’ anglo-francůzsky plán. Neville Chamberlain
sa připravuje odletieť k Hitlerovi do Berchtesgaden.
Reynaud, citujúc z Bonnetovej knihy dodává, že Francúzov žiadal čs.
min. předseda Hodža zachovat’ v tajnosti jeho rozhovor s francúzským
vyslancom. Francia sa rozhodla ‘‘kryt’ ” čs. vládu v zkůške, ktorej bola
vystavená a dala na to slovo. Bonnet však poznamenává, že si za niekol’ko týždňov zavolal na Quai ďOrsay 0'su'ského, čs. ministra v Paří
ži a informoval ho o všetkých týchto vyjednávaniach. O Osuskom ho
vořil Bonnet už prv v svojích památiach, že jeho živá inteligencia a
jeho vl’údnost’ získali mu sympatie všetkých pařížských kruhov. On
(Bonnet) znal Beneša a 0'suského už výše 15 rokov a ich poměr bol
vždy založený na dóvere. - Bonnet ešte poznamenal i to, že bol priatel’om Československa, čo dokázal mnohokrát, nepodporoval vraj nikdy
v minulostí žiadne manifestácie menšin, zvláště menšiny maďarskej,
ktorá bola nepriatel’om ůstrednej moci pražskej. Tvrdí tiež, že zápasil
zo všetkých svojích sil, aby zachoval neodvislé a slobodné Českoslo
vensko.
O niekol’o sto stránok ďalej v svojích památiach Bonnet píše, že uve
řejnil telegram francúzského ministra v Prahe, nakol’ko sa týkal plánu
britsko-francůzského. Tento telegram, expedovaný z Prahy pod číslom
2219/2220 došiel do Paríža 20 septembra o 21 h. 50. Bol čítaný v radě
ministrov a publikovaný niel’ko rokov před smrťou p. Hodžu. Je potvrdený ešte druhým telegramom z 25. septembra, ktorý potvrdzuje
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prijatie návrhu francúzsko-anglického prezidentom Benešom.”
Líčenie prezidenta Beneša v jeho “Paimatiach” (str. 69-70) je ovšem
úplné iné. Píše tam :
“Když se Československo v zářijových jednáních s našimi Němci
diktátu tomu rozhodně vzepřelo, dostalo 19. září 1938 od vlády britské
a francouzské nejprve společnou notu, rozhodně nás vyzývající, aby
chom přijali návrh kapitulace, v podstatě smluvený napřed mezi Hitle
rem a Chamberlainem 15. září v Berchtesgadenu. Když jsme i to od
mítli, došlo od Francie a Anglie 21. září ultimatívni vyzvání s důraz
nými osobními zákroky jejich vyslanců u mne v noci v Praze, ode
vzdané později i písemně, že, nepříjmeme-li jejich plán na odstoupení
tak zv. sudetského území, ponechají nás osudu, který jsme si prý saimi
připravili. Do války s Německem však rozhodně jen “pro udržení sudetských Němců v Československu” nepůjdou. Bylo až bolestně málo
těch ve Francii a Anglii, kteří tehdy chápali, že šlo pro Evropu o něco
mnohem vážnějšího, nežli o udržení t.zv. sudetských Němců v Česko
slovensku.”
O tom, čo podnikali traja Francúzi v důsledku francúzského zákro
ku v Prahe, píše Reynaud v svojom diele: “Au coeur de la mêlée” v zá
zname z 22. septembre 1938 toto: “Toho samého dňa Mandel, Champétier de Ribes a ja, v ocenení, že deklarácia v Československům rádiu
dokazovala, že v protivé s rozhodnutím vo francúzskej ministerskej
rade, vláda nenechala Prahe možnost’ slobodne přijat’ alebo zamietnuť
návrh franko-britský, podali sme Daladierovi našu demisiu, poneohávajúc mu v důsledku vážnosti okolností možnost’ výbrať moment, v
ktorom uváži možnost’ ju zveřejnit’.”
Tito traja francúzski ministři potom netrvali na svojom rozhodnutí,
keď Winston Churchill prišiel do Paríža a žiadal svojich francúzskych
priatel’ov, aby to nečinili, lebo by tou obeťou nepomohli věci a táto
okolnost’ by len oslabila francúzsku vládu. Jemu záležalo na tom, aby
zvláště Reynaud a Mandel boli v tých kritických dobách členmi fran
cúzskej vlády.
Léon Blum však povedal: “Sú aspoň dvaja členovia francúzského ka
binetu, ktorých demisia bola znemožněná len s velkými ťažkostiami:
Paul Reynaud a Georges Mandel.”
Bolo by vari ešte třeba z Reynaudovej knihy citovat’, ako a z akých
důvodov bol zbavený Reynaudom funkcie generálneho sekretára zahraničného ministerstva p. Léger, (ktorý išiel do Mnichova pozdravit’
Ohamberlaina) a ktorý menoval na miesto něho vatikánského arnbassadóra François Charles-Roux, ktorý bol velkým priatel’om Českoslo
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venska a pomáhal nám potom zvláště tiež pri našom odchode z Fran
cie do Anglie.
Tento krátký článok o Paul Reynaudovi zabýval sa hlavně jeho pomerom k Československu. Bolo by však bývalo třeba hovořit’ i o Paul
Reynaudovi, francúzskom státníkovi. Na to není dost’ miesta v naších
Proměnách. Len spomeniem, že z diel Paula Reynauda dalo by sa čer
pat’ mnoho naučení o tom, ako tento vel’ký štátnik sa heroický zacho
val v najtragickejších chvil’ach svojho národa, za druhej světověj voj
ny. Málo by sa hovoriť o tom, ako sa připravoval na boj proti Hitle
rovi “před Parížom”, “po Paříži”, v severnej Afrike a “keď bude tře
ba, i vo francúzskych usadlostiach v Amerike (z telegramu Roosevel
tovi).” Bolo by bývalo třeba hovořit’ i o tom, ako dvaja mužovia, ktorých on povolal, ako zástupcov ministerského předsedu, Pétain a Chautemps, sa postavili na čelo pohybu, ktorý bojoval za prímerie s Hitlerom. I o tom by bylo možno hovořit’, že - aSkol’vek Churchill vyvinul
tlak na francúzskeho prezidenta Lebruna, aby Reynaudovi svěřil missiu
vytvořit’ novů vládu - prezident Lebrun žiadal na Reynaudovi, aby sa
připojil k návrhu Chautemipsovu, že sa žiada od nepriatel’a sdělit’
podmienky prímeria. Reynaud tieto návrhy však odmietol. Reynaud,
ktorý odmietol akýkoFvek kompromis s Hitlerom, bol spolu s Mandelom zatknutý. V roku 1941 se Hitlerov vyslanec vo Francii, Abetz, po
stavil na čelo tých, ktorí žiadali Reynaud'a a Mandela popravit’. Pétain
dal súhlas s vydáním vázňov do rúk Gestapa. Hitler sa ešte pomstil na
Reynaudovi, Mandelovi a Blumoví. Podařilo sa mu zabit’ len Mandela.
Reynauda americké vojská oslobodili.

KOMUNISMUS VE SLEPÉ ULIČCE

Bohuslav Tumlíř

Ve světě idejí komunistické oblasti probíhá nyní zmatený proces
konfrontace ideologicky zkreslené marxistické teorie s empirickou zku
šeností z katastrofálních výsledků její aplikace. Zmatený je ten proces
hlavně pro své beznadějné úsilí nakrmit kozu a zachovat zelnou hláv
ku celou.
Reakce československého marxisty na zkušenost s komunistickým
řádem na Kubě je v tom směru poučná. Filokomunista Jean Paul
Sartre se v Uraganu nad cukrem, psaném po návštěvě Kuhy, rozplývá
nadšením. Sartre, jehož projevy jsou v komunistickém světě užívány
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pro propagační účely, není komunista, a pokud se 'snaží budit v ně
kterých svých projevech dojem f-ilokomuWisity - pro většinu svých čte
nářů, tvořenou tak zvanou pokrokovou mládeží - je jím stále méně.
Jeho revue “Les Temps Modernete” uveřejňuje aspoň v poslední době
trpké kritiky komunistické politické struktury, psané skupinou komu
nistů, kteří vystupují na veřejnost pod krycím jménem Jean Dru.
Nadšen Sartťovým psaním o Kubě a, jak sám doznává, s tou četbou
jako jedinou specifickou průpravou pro cestu, rozjel se před třemi lety
na Kubu pro studijní účely Čech Radoslav Slucký. Národohospodář
ské vzdělání, které nabyl v Leningradě, bylo jistě špatné, ale zdá se,
že si je ten mladý muž snaží doplnit sebevzděláním. Na Kubě se setkal
s kolegou z Východního Německa, Jurgerem Kuczynskim.
Pro svou lepší znalost hospodářské teorie, pro přímý styk se země
dělským světem a hlavně pro denní zkušenost ze života v komunistické
zemi, se Slucký diamentrálně rozešel ve svém posudku kubánského
hospodářského vývoje se Sartrem, 'který postrádá hospodářské vzdělání,
je skrz naskrz městský člověk a nepoznal bídu života v komunistických
zemích v bezprostřední denní zkušenosti. Ten výlet potvrdil, podle je
ho Vlastních slov, Sluckého přesvědčení, že stupeň průmyslového vý
voje země nelze poznat z počtu mrakodrapů, osobních automobilů, led
niček a televisorů a ani z technologického pokroku průmyslu. Průmy
slově vyspělou zemi - říká-, poznáváme na prvním místě ve vyspělosti
jejího zemědělství a v životní úrovni venkovských lidí.
Zkušenost druhého komunistického národohospodáře, Jurgena Kuczynského, byla asi stejná. Slucký o tom píše: “Osobně souhlasím plné
s profesorem Kuczynskim, který mi řekl po šestitýdenním pobytu na
Kubě: “Myslím, že jsou tři druhy industrializace. V posledním století
kapitalistická indusbrialisace Uspěla v textilu. V 'tomto století socialistic
ká postupuje v metalurgii, mechanickém průmyslu, strojní výrobě a v
chemickém průmyslu. V příštích letech to bude na Kubě postup smě
rem k zemědělství.”
To, co říká tento druhý výletník, se nevztahuje k aktuelní situaci lid
ských akcí na Kubě, jak je za svého pobytu poznal, ale - jak sám na
značuje - k jejich formě a obsahu, které musí nabýt v příštích letech
v důsledku současných zklamání s dogmatickou aplikací komunistické
plánovací teorie. Ve vyjádřených myšlenkách těch dvou odborně po
učených lidí ze dvou -komunistických zemí s tak různou minulostí, je
zajímavá nejen shoda záporných zkušeností s aplikací komunistické
preference pro těžký průmysl, ale - a to hlavně - jejich shodná reakce
na tu zkušenost. Zkušenost, kterou oba prožívali intensivně již doma
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a mašli potvrzenou na Kubě, obrátila v jejich myslí zřejmě definitivně
komunistickou teorii o prostředcích k urychlení hospodářského rozvo
je na ruby. Není to už podle nibh preference hornictví a těžkého prů
myslu, ale zemědělství, jehož problémy Marx nepoznal z osobní zku
šenosti, ale jen povrchně z nesystematické kusé ěethy a proto přehlížel.
Novou zkušeností pouěení teoretikové se tehdy domnívali, že je mož
no zacho vat na živu a omladit zdivočelý strom kolektivisuj ícího hospo
dářského systému, když se na jednu jeho větev naroubuje plodná zdra
vá zkušenost z kapitalistického světa. Četli o tom, že industrialisaci
Anglie, ze všech evropských zemí nejrychlejší a nejúspěšnější, před
cházel úspěšný rozvoj zemědělství. Ale generalisace té zkušenosti ne
dává spolehlivé poučení. V jiných evropských zemích stimulovaly industriafeaci jiné faktory: ve Švédsku na př. lesní a rudné bohatství, ve
Švýcarsku přírodní králsy země, které tam soustředily první Vlny tu
ristického ruóhu a na kotiec i v Anglii podporovala rozvoj průmyslu
vedle vyspělého zemědělství ve velké míře také její rozsáhlá námořní
doprava a zámořský obchod.
V nekonečném proudu ča!su trvání, který má i prostorové rozměry,
nemá žádná lidská aktivita trvale první místo na stupnici předností a
ti dva 'výletníci získali špatnou zkušenost, vedla-li je k tomu, aby je
den ideologický omyl nahradili jiným. Jen reakce nabídky na poptávku
může k uspokojení všech inldíviduelních lidských aspirací a potřeb
společnosti, stále se měnících, zdravě určovat v té které době poměrný
rozsah jednotlivých lidských akcí, výchovou a zdravotní péčí počínaje
přes zemědělství, hornictví, hutnictví, průmysl, stavebnictví, dopravu,
telekomunikace až k obchodu a svobodným živnostem.
Vzájemný poměr všech určuje mechanismus svobodné směny auto
maticky a politická akce může napomáhat jen v jednotlivostech, ať
tím, že brání okamžitému omezení těch, které á la longue jsou význam
né či že podporuje větší růst těch, jejichž plnou hodnotu masová psy
chologie té které doby ještě plně nezhodnotila. Hlavní funkcí politické
akce ve všech dobách zůstává budování hospodářské infrastruktury. V
Rusku na př. především silnic, úkol S hlediska vývoje zemědělství tra
gicky zanedbaný preferenční politikou pro těžký průmysl.
Za ta tři léta dospěl Slucký jistě k spolehlivějšímu poznání o funkci
sociální struktury. Ví již, že o výsledném průměrném blahobytu oby
vatelstva spolurozhoduje směrodatně svobodná soutěž nejen tím, ze
harmonizuje nabídku a aktuelní poptávku, ale i tím, že působí ke sníže
ní reálných výrobních nákladů, ke zvýšení produktivity práce. Pro ce
lou lidsky dohlednou budoucnost nebude moci nic dokonaleji naplnit
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v organisaci hospdářského života tyto dvě základní funkce volné sou
těže. Primitivní pokusy o změnu výrobní soustavy, v níž se má v rámci
kolekti vis Lijícího hospodářského systému dát větší význam poptávce,
nemohou nahradit funkci svobodné soutěže, dominující až ido nejmenších podrobností všechny složky hospodářského mechanismu.
Svou nej sociálnější funkci, snižování výrobních nákladů a zvyšo
vání kupní síly širokých vrstev, může hospodářství naplnit, jen když se
na nádvořích všech jeho podniků procházejí ruku v ruce před zraky
jejich majitelů, osobně initereisováných, či ředitelů, zodpovědných osob
ně iteresovaným podílníkům, i svůdná víla zisku i vodník úpadku.
Tak tomu je - i když, bohužel nikoliv v potřebné plnosti - v kapita
listickém světě. Svědomí sovětských ředitelů, mechanických koleček
ohromného, nepřehledného plánovacího aparátu v kolektivisující hospo
dářské struktuře je však formováno těmito pohnutkami jen ve zcela
nepatrné míře.
Ale ani tomu zbytku, který v nezdravé hospodářské struktuře přežívá,
není v totalitárním politickém systému dopřáno ovlivnit směrodatně
jejich činnost. Odborníkům ve výrobním procesu jsou tam nadřazeni
političtí hlídači ideologie, vybavení prerogativy 'iniciativy a kontroly,
ač většinou ani intelektuálně, ani morálně nédorositlí prvních. Bez to
ho, že ty systémy učiní beze zbytku místo přirozenému hospodářskému
systému lidských společenství, který vytvořila tisíciletá empirická zku
šenost v nejdokonalejší zatím formě v oblasti helensko-křesťanské
civilizace a osvědčené politické struktuře, která se v ní od prvních po
čátků zdokonaluje, nemůže hospodářství dnes komunistických zemí
plnit své funkce v moderní době.
Nehrají-li protagonisté významných politických akcí obecně než roli
pomocníků při porodu dětí, vyspívajících v lůně civilizace, zjistí asi
historie, že tu roli málem by byl sehrál Chruščev, nejpragmatičtější
mezi dosavadními vůdci Sovětů. Ten jím nenaplněný úkol čeká na ji
ného v dohledné době.
Rusko, které v cárské době bylo jen marginálním členem helenskokřesťanské civilizace, hlavně s ohledem na rozdíl ruské orthodoxní
církve a západního1 křesťanství k Vladařům nad časným životem, se
brzy stane jejím plnoprávným členem.
Budou se tam pak řídit Solonovým, věky nezměněným přesvědče
ním, že není-li možno uložit lidem ten nejlepší sociální řád, musí se
vladaři spokojit s tím, který je většina ochotna snášel a pečovat jen
soustavně o jeho postupné zlepšování. Ta zásada, potvrzená mezjtím
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zkušenostmi dlouhých věků, přešla přes Hume-ho skeptickou filosofii
do základů, které dal Adam Smith kapitalistickému hospodářství. Pro
svou politickou strukturu budou nuceni se 'sklonit před Aristotelovým
přesvědčením o demokracii jako (nejlepší vládní formě, přesvědčením,
založeným v analyse šesti hlavních typů vlád, jež znal, a potvrzeným
celou historií od té doby - včetně nejnovějšího ruského období.

Z REZOLUCE KONFERENCE SLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ
z 11. května t.r. vyjímáme těchto několik vět, definujících úkoly Svazu
slovenských spisovatďov:
“ . . . nepřetržíte rozšiřovat’ priestor pre svobodná výměnu názorov, pře
uplatňované rozličných tvořivých metod, pre mnohostranná demokratizáciu
svazového živoita. Podporiavť a brálniť tvorbu, ktorá sa angažuje svojím
kritickým postojom všade tam, kde sa narúšajú a krivia humanistické ide
ály člověka.”
Tohel jsou krásná předsevzetí, kdyby před citovanými větami nestálo v
resoluci toto: “Naiďaiej sia dosladne riadilť leninskými normami vedenia
a práce . . .”
S plným pochopením poměró v ČSSSR přece si myslím, že by spisova
telé neměli vyslovovat jedním dechem myšlenky ták protikladné, a že by
tento slovní tělocvik měli přenechat zástupcóm komunistické strany na
svých shromážděních. Vždyť zástupce a tajemník ÚV KSS Vasil Biilák ře
čené případněji již před přijetím resoluce vyjádřil těmito výraznými slo
vy: “Nechceme a nebudeme zasahovat’ do umeleckej tvorby. Usilujme sa
a budeme sa vždy usilovat’ o to, aby sa kultúrna politika realizovala v du
chu socialistickej ideologie.”
L. R.

OHROŽUJE NÁS EXPLOZE, č. 14/1967

Hledal jsem některé matenáiy v universum Knihovně v Praze v před
mětném katalogu pod heslem Zahraniční odboj I. a II. Podle tohoto kata
logu se u nás napsalo a vydalo z memoárové literatury jedno dílo Masa
rykovo (myslím, že je tam ve francouzštině), o druhém odboji jedno Bene
šovo a J. Masaryka Volá Londýn (pochopitelně z těch, která neodpovídají
našemu hodnocení věcí). Kdosi kdysi tento katalog přepracoval způsobem,
který nemůžeme považovat za vhodný ani pro knihovnu střední školy.
Vycházím z předpokladu, že Universitní knihovna slouží studiu a ne pro
pagandě a že její kaltalog má informovat o tom, co bylo napsáno, a ne o
tom, co si má hledající přečíst. Nejparadoxnější ale je, že i knihy vydá
vané o tomto tématu za doby kultu uvádějí celou řadu dalších pramenů.
Takový stav naší první vědedké knihovny je žalostný. Měla by nám posky
tovat aspoň takovou organizaci přístupu k informacím, jaká v ní existovala
možná už za císaře pána.
Přemysl Janýr, Praha
Literární noviny, ročník XVI. č. 16
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Rozhovory a polemiky

PŘEDPOKLADY A CIEL E SPOLOČNOSTI PRE

VÉDY A UMENIE
V jaseni 1962 Programová komisia Spoločnosti pre Védy
a Umenie, složená z troch členov - Ladislava Radimského,
Jiří Škvora a Juraja Slávika - vypracovala návrh pracovného programu SVU. Výborová schódza Spoločnosti sa 21.
decembra 1966 znova obrátila na Dr. Radimského so žiadosťou, aby vo smysle článkov 2. a 4. Stanov SVU a podl’a dnešných potrieb Dr. Radimský jednak rozviedol prak
tické stránky ideových směrnic činnosti SVU jednak tiež,
aby vyvolal diskuziu, ku ktorej sá zvaní nielen členovia
Programovej komisie a výboru SVU, ale aj ostatní členovia
a záujemci o pestovanie českej a slovenskéj kultúry v slobodnom svete. Následujúce riadky sú skromným přispěvkom k tejto diskuzii, vyjádřené nie vo funkcii generálneho
sekretára alebo vyjadrujúce stanovisko Spoločnosti, keďže
sa táto úradne k nadhodeným otázkám ešte nevyjádřila, ale
čisté osobným stanoviskom a názorom písatel’a.
Podl’a zpráv, ktoré prenilkajú z Československa, je v zemi Komen
ského smutno: kutúrne zaoetávaijú, chudobnejú nielen hmotné, ale predovšetkým duchovné. Nie že by nevedeli čo im móže pomoct’ a pomá
há alebo čo im nemóže pomoct’ a nepomáhá. Chcéli by slobodne tvo
řit’ a hoci nesmelo začínajú dokazovat’ ostatnému světu, čoho bo boli
vstave, keby bolo viac slobody, keby mohli nerušene vedecky a umě
lecky tvořit’, keby nežili v ešte stálom zakliatí stranníclkej drezúry,
ktorá brzdí ich pracovny elán.
Keď dnes píšu z Československa “u nás je ako po Bielej hoře” a
“záleží tam na vás v slobodnom svete, aby ste nám pomohli”, je našou
povinnosťou, aby sme dostáli nasej povinnosti, podali im pomocná
ruku a pomohli ím otvoriť piacovné příležitosti a vymanit’ sa z doterajšieho partajníckeho tutonstva. Sú presýtení monologom a žiadajú si
dialog so světovými myšlienkovými prúdmii, hlaivne so západom, najtmá
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však s exulantamii. Nie že by tým dialogom chceli zvrátit’ všetko, čo
dnes majú alebo že by z jedneho extremu chceli prejsť do druhého:
dialog nemá byť namierený proti východu, chcú zkúmať ideologické
předpoklady tak slobodne ako sú podrobené všetky ideologie v slobodnom svete. Ťažko snášajú terajšiu izoláciu od ostatného světa. Dosavádna přetvářka lojality k všetkému čo je marxistické ich zbavuje
dóvery v seba samých, v jeden druhého a svojská budúcnosť a prejavuje sa v sníženej kvalitě vzdělanosti a práce. Preto osobné vítám
návrh Dr. Radimského v otázke budúceho sjazdu (totiž IV. Sjazdu
SVU), aby sa tento zaoberal sústredením na budúcnosť - na rozdiel
od predošlých sjazdov, ktoré sa predovšetkým zaoberaly analýzou
minulosti a přítomnosti, a aby
“SVU pracovala a usilovala o to, aby v Československu
konečne móhol byť zahájený rozhovor medzi marxis
mem a inými filozofickými smermi”.
Na otázku, či je doba zralá pre takýto dialog, či sú tam v Českoslo
vensku připravení na výměnu názorov a či sme my tu v Spoločnosti
pre Védy a Umenie připravení, třeba odpovedať, že je čím ďalej tým
viac dokladov o tom, že si v Československu prajú diskuZiu medzi ni
mi a námi, že po nej priamo túžia, ba že sa jej dožadujú, v přesvěd
čení, že izoláclia trviajúca des|aťročia ochudobnila československý kultúru, že snížila úroveň českého a slovenského školstva a že myšlienkove oslabila úlohu čs. vzdelancov a umelcov v svetovom duchovnom zá
polení. Třeba však na druhej straně přiznat’, že nie všetci v Českoslo
vensku si taký dialog prajú, že sfanatizovaní marxisti (i keď ich je
čím ďalej tým menej a nakoniec budú bielymi vranami) sa staivajú
proti dialogu a tento odmietajú, pretože v izolácii sa im daří lepšie,
cítia sa bezpečnejšie či v duchovnej či v mocenskej hegemonii, ktorú
neohcú ztratit’. Otázka zostáva všakže: sme hotoví k dialogu my? Či
niet medzi námi takých, ktorí chcú tiež žit* izolované pre obavy, že ri
ziko prípadnej šance pre agresivnějších marxistických ideologov je
váčšie, akoby na našej straně sme holi všetkio sami baránkovia a na
druhej straně akoby boli samii vlci. Údajné Masarykova koncepcia,
že “demokracia je dfekuzia” sa nemóže doslovné uplatňovat’ ak vlci v
svojej dravosti sa nebudú krotit’ a na druhej straně, ak nezkušení demokratickí občania sa nebudú vedieť bránit’ týmiže prostriedkami ako
ich súperi. Inými slovami, keďže “nemůžeme spievať s anjelmi” nezo stává náim nič iného ako “vyť s vlkmí”. Nie je však možlno všetkých našich občanov v Československu hodit’ do jednoho košiara, a to
ešte považovat’ všetkých za vlkov, pretože vieme aká je skutočnosť.
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Je ďaleké pravdy, že by v Československu bolí ztratili vieru v svojskú minulost’ a svojskú budúcnosť, aby sa boli vzdali národných tra
dicií, akoby jestvovala len totalitná, a to ešte stalinská, přítomnost’.
Skutečnost’, že “rehabilitujú Masaryka” (akoby Masaryk potřeboval
ich rehabilitáciu!), ako údajné rehabilitujú iných l’udí, živých i mrt
vých, z kterých mnohých najpirv boli popTuli, alebo aj popravili, dává
nádej, že celý národ sa jednoho dňa zrehabilituje, že sa kulturně vrátí
k svojim vzorom a bude věrný sebe.
Ako teda máme reagovat’ na úpěnlivé hlasy tých vzdelancov, ktorí
v Československu volajú po dialogu, ktorí žijú vo vyhnanstve vo svojej viastnej domovině a dhcú sa z tejto situácie vymanit’?
Styk s Československom možno prevádzať intenzívnejšie výměnou
knih, ktoré bez akéhoťvek politického tlaku, budú moct’ vyplnit’ du
chovné medzery, aké dnes v českej a slovenskej ikultúre jestvujú. Tře
ba si pravda želat’, aby čs. úřady přestaly s nesmyselnou cenzúrou.
Veď akže má byť čs. vedecká a umělecká tvorba světová nemóže sa ani
zemepisne ani ideologicky uzavierať! Keďže teda dialog teda nech sa
tento vedie na obidve strany. Našou úlohou je nielen udržovanie, ale
aj rozvijanie československej kutúry a to či už v českej alebo v sloven
skej řeči a to v duchu Komenského Kukučína, Bohuslava Martinu,
Rafaela Kubelíka, Kolomana Sokola a iných našich príslušníkov nie
len tých, ktorí žijú vo vyhnanstve v exilu, ale aj tých, ktorí žijú v
cudzine tam doma v Československu.
Styk s Československom je dnes otázkou, ktorá sa najčastejšie na
stoluje k riešeniu. Ale sú tu ešte iné vážné zodpovědnosti jednak krát
kodobé, týkajuce sa na příklad příprav IV. Sjazdu SVU, vedeckej a
umeleckej tvorby a najímá nasej publikačnej činnosti, a zodpovědností
dlhodobé, ktoré dávajú tón a smysel našej činnosti. Každopádně však
třeba diskuziu o poslaní SVU vítat’ a podněty, ktoré z tejto výměny
názorov vyplynú začlenit’ do našich projekte v.
V. E. Andic

CO JE ÚČELEM SVU?

Podle 2. čl. stanov je účelem SVU. “úsilí udržt a rozvíjet svobod
nou, československou kulturu.”
Stanovy SVU nemluví o udržení a rozvíjení kulturních tradic česko
slovenských. Neboť tyto tradice jsou různé. Teoreticky mluveno by
bylo možno právem se hlásit k jakékoli tradici, navazující na svobod
né období československé kultury: Svatováclavské, Petra Chelčického,
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Komenského i Husitské. Menším už právem k tradici protireformační,
i když připustíme, že protireformace byla aspoň částečně schvalována
katolickým táborem českého lidu. Rozlišování mezi Balbínem a Koni
ášem jistě je tu na místě. Problematika protireformace nutně volá po
konfrontaci s problematikou komunismu tam, kde jde o prvky propa
gace nesvobodné kultury. Mimochodem řečeno nezapomínejme na to,
že profesor Zdeněk Nejedlý hledal v komunismu tradice husitské. By
lo to ovšem za vlasy přitaženo a šlo by o tradice přerušené staletími a
stejně absurdně by se komunisté mohli dovolávat tradic prvotního
křesťanství.
Nebudem se však hádat, kdy a pokud je možno mluvit o tradici vů
bec. Podle F. X. Saldy se tradice tvoří každý den. Je to moc krásně
řečeno a kdyby to bylo pravda, měli bychom na vybranou mezi tisíci
tradic. Snad by bylo lepší hledat nějakou synthesi těchto národních
tradic, ovšem jen těch, které mají své kořeny ve svobodném období je
jich tvorby. T. G. Masaryk hledal tuto synthesi v humanitní demokra
cii. Komunisté se pokoušejí hlásat humanitní socialismus. Je jasné, že
rozdíl je fundamentální, daný netolerantností a nesvobodou, která je
základem komunistické ideologie.

Otázka však, o kterou nám musí jit, nemůže být zodpovídána po
hledem do minulosti, nýbrž do budoucnosti: i skutečné dávné úcty
hodné tradice v minulosti pramenící mohou být patrně vystřídány
novými kulturními proudy a tradicemi zakotvenými v atomickém věku.
Zdá se nám, že lidstvo si dosud plně neuvědomilo, že žije v atomickém
věku a že snad všechny staré tradice patří do historického musea lid
ských ideologií. Nenašly se však nové odpovědi na prastaré otázky
po smyslu života a smrti. Pokud dovedem rozumět myšlenkovým prou
dům mládeže, zbavené povrchních jevů dlouhých vlasů a vousů a peč
livé neupravenosti odění a chování, zdá se nám, že tato mládež se ne
stará o tradice a národní programy zakotvené v minulosti - i komu
nismus je pro ní přežitkem minulosti - a že chce jen a pouze svobod
ně žít svůj život nyní, v přítomnosti, nyní. Ne pokoušejme se jí vnu
covat nová hesla a programy, nemluvme jí o tom, co bylo, nepokou
šejme si jí namluvit, že by měla hledat štěstí v dobách, které jí daly
Napoleona, Hitlera nebo Stalina. Mládež chce žít nyní. Atomická puma
činí naši beztak krátkodobou existenci pomyslně ještě kratší. Co má
člověk dělat se svým tak nebezpečně krátkým životem? Mladí chtějí
tento svůj život žít nyní, tady, na zemi a ne v minulosti, ani ne v po
chybné posmrtnosti.
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Ctěl bych skončit tyto své nesouvislé poznámky obyčejnou summací:
Zapomeňme na všechny tradice a programy, dejme lidem prostou
možnost žít, šťastně a spokojeně. Stavěmež byty pro mladé manžele,
snažme se, aby lidé mohli cestovat, kam chtějí, aby mohli číst knihy,
které chtějí, vidět filmy a divadelní hry, které se jim líbí, tak nějak
to říkal Jan Masaryk a dobrý voják Švejk volal ze zákopů: pro Boha,
nestřílejte, tady jsou lidi. —
Vratislav Bušek

POZNÁMKY K PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ČLÁNKU:

1. Článek 2. stanov SVU mluví o udržování čs. kultury. Trávničkův a
Vášův Slovník jazyka českého na stránce 1509 definuje “tradici” jako
“udržování souvislosti s minulostí”. Domnívám se proto, že se nedá tvrdit,
že Stanovy o tradici nemluví: udržování kultury je udržování souvislosti
s minulostí;.
2. Profesor Bušek nadhodil otázku naší tradicie či našich tradic. Promě
ny, chápajíce důležitolst otázky, pokusí se v jubilejním roce 1968 si na ni
trochu posvítit;
3. Profesor Bušek velmi dobře vystihl ubohou filosofickou úroveň čes
koslovenské mládeže, která chce “tento svůj živtot žit, nyní, tady, na zemi
a ne v minulosti, ani ne v pochybné poismrtniosti”. Naštěstí se toto konsta
tování netýká všech, a já sám jsem slyšel z úst nejlkompeitenitnějších, že
mnozí se cítí nešťastni a svou indolenci a chudobu ducha omlouvají nedo
statkem naděje, alternativy komunistické teorie a praxe a nedůstatkem ná
rodního programu. SVU je prostě zbytečná, nedá-li těmto hledajícím zá
klady, na kterých by mohli začít Stavět po svém. Proto' nesouhlasím s po
sledním odstavcem předchozího článku a budu bojovat proti výzvě “Za
pomeňte na všecky tradice a programy” v SVU nebo mimo ni, pokud bu
du živ.
L. Radimský
MECHANICKÝ DETERMINISMUS?

31. ledna 1967.
Vážený pane redaktore,
v prvním čísle letošních Proměn jste vyslovil své filosofické stanovisko
k článku profesora V. Hlavatého “Mechanický Determinismus?”. Otázka
platnosti mechanického determinismu v přírodních dějin je důležitá nejen
pro fysiku, ale je též eminentně důležitou v teoretické biologii. Dovolte
mi proto, abych se vyjádřil k článku profesora Hlavatého též z přírodo
vědeckého hlediska.
Zdá se, že thesí Hlavatého je tvrzení, že “veškeré výplody tvůrčí čin
ností na poli humanitním” jsou v zásadě opakovatelný mechanickou cestou.
Tvůrčí intelektuální procesy jsou procesy biologické. These Hlavatého je
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proto specielním případem mnohem všeobecnější these, jež se v biologii
objevuje již alespoň od doby J. O. De La Mdtftrie (L’Home Machine”, 1948),
že veškeré biologické děje sie řídí mechanickým determinismem. Moje po
známky se však budou týkiati jen užší these profesora Hlavatého.
Pro tuto thesi používá Hlavatý známého modelu myšleného tiskacího
stroje, jenž je schopen vyrobit mechanickým způsobem veškeré výplody
tvůrčí činnosti na poli humanitním. Takový stroj předpokládá a.) že kaž
dá tvůrčí činnost na poli humanitním je vyjádřitelná jednoznačně určitým
seskupením symbolů (písmem, znamének, číslic a prázdného místa mezi
slovy), b.) že má libovolně dlouhý, ač omezený čas k disposici. Sestrojení
tiskacího stroje předpokládá ovšem též předchozí tvůrčí činnosti technické,
ale protože není důvodu uznávat zásadního rozdílu mezi tvůrčí činností la
poli humanitním a na poli technickém, musí technická tvůrčí činnost být
též vyjádřitelná jednoznačně určitým seskupením symbolů. Proto podle
Hlavatého modelu veškerá intelektuální tvůrčí činnost by byla diuplikovatelná mechanickým způsobem.
V následujícím uvádím dva zásadní důvody pro které je aplikace zmí
něného modelu na skutečnost nemožná. Z toho bude .plynout, že tvůrčí čin
nost se mechanickým determinismem neřídí.
XXX

První důvod je fysikální povahy. Předpokládáme-li, že stroj by mohl
mechanicky vyrobit všechny možné symlbolové kombinace, bylo by třeba
též druhého stroje k selekci tištěného materiálu. Je však první sitiroj my
slitelný z fysikálního hlediska? Všech písmem, znamének, číslic spolu s
prázdným místem je dohromady 50. K napsání jednoho písmene je zajisté
třeba použít mnoha atomů. Použijme však, z důvodu šetrnosti “atomového
písma”, takže každý symbol nahradíme jediným atomem. Symboly se roz
liší podle různých atomových Vah. Počet všech možných seskupení shora
zmíněných' symbolů je 1011". Mlnožství všech atomů ve vesmíru je řádu
3x10” (poukazuji na knihu G. Gamowa “One, two, three, . . . Infinity”,
1947, paperback Edition in Mentor Books, ninth printing 1960). Jak je
vidno i pomocí atomového písma nestačil by všechen hmotný materiál
1
vesmíru ani k tomu, aby strsj napsal nepatrný zlomek ----- nutného
10”
textu. Pravděpodobnost, že druhý stroj-jehož konstrukce by se setkala
alespoň se stejnými obtížemi-by našel-po utrácení všeho materiálu vesmíru-mezi tímto tiskem Shakespearův sonet či jiný výplod tvůrčí činnosti je
tedy O 00. ... 1, kde za první nulou následuje 35 dalších nul. Jestliže te
dy Shakespearův sonet přece byl napsán, stalo se to zřejmě jen tím, že
příroda k tomu účelu z praktických důvodů mechanického determinismu
nepoužila.
Druhý důvod je, že tvůrčí činnost na poli intelektuálním nemá s mecha
nickým determinismem nic společného. To neznamená, že tvůrčí činnost
jako každý jiný přírodní děj není kaUsálně podmínělna. Znamená to však,
že ji nelze representovati strojem. Podstatné je, že intelektuální činnost
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není totožná s hrou se symboly, nýbrž intelektuální činnost je jedna věc a
její vyjádření symboly druhá věc, jež se mají k sobě jiako děj a produkt.
Znázorním to příkladem, jenž mi první napadá. Slova “La pluie toimbe sur
la ville comne elle tombe dans mon coeuir” je seskupení symbolů, které
samo o sobě neznamená nic. Důvod k tomu seskupení slov byl sice u je
jich původce (Verlaine) zcela specificky duševní stav za určité situace.
Ale příjemce těchto slov, podle okolností v nichž se nalézá, bude je pova
žovali bud’ za tiskový omyl, nebo uzavře že jejidh odesílatel zešílel, neboza předpokladu, že sám se nalézá v podobném duševním rozpoložení jako
Verlaine-pozná v nich výraz jemu známého duševního stavu. Podstatné
je, že seskupení symbolů má mnoho různých významů a že tvůrčí činnost
není jednoznačně vyjádřitelná symboly. Je totiž zásadní rozdíl jak s infor
macemi zachází automat a jak s nimi zachází živý organismus. Zatím oo
automat dešifruje získané informace vždy naprosto1 sltejně, živý organismus
informaci interpretuje a dává jí význam. V tomto směru poukazuji na své
pojednání “Psychoenergetika a sjednocení vědy”, Activitas Nervosa Super
ior, 8, 265-273 (1966). Ježto tedy předpoklad, že tvůrčí činnost je jedno
značně vyjádřitelná symboly není splněn, není v zásadě možno duplikovati
tvůrčí činnost mechanickým způsobem podle modelu Hlavatého.
Jak to však vypadá s předpokladem dostatečného času, jenž je rovněž
nutný k tvrzení, že tvůrčí čilnnost, ať jednotlivcova, či týkající se celého
biologického vývoje vznikla a se řídí mechanickým determinismem? Za
předpokladu libovolně dlouhého času nepotřebuje vůbec důvtipného stroje,
ale můžeme se opříti o staré slavné tvrzení, že skupina opic, majících k
disposici abecedu a libovolně dlouhý (i když konečný) čas, by dospěla k
stejnému výsledku-k vytvoření všech Shakespearových děl a všech in
telektuálních děl vůbec ať již napsaných či v budoucnosti napsatelných a to zcela pohodlně, pouze ve volných chvílích a z nedostatku jiné zábavy.
Za předpokladu libovolně dlouhého času by bylo lze prováslti mnoho zá
zračných věcí, leč právě v tom je kámen úrazu. Jak již před mnoha lety
poukázal švýcarský fysik Charleis-Eugene Guye a nověji Lecomte du Noůy
biologický čas 4 bilionů let je příliš krátký k vysvětlení biologického vý
voje mechanickým determinismem, jehož obdoba ve vývoji jsou mutace a
selekce. Tím méně je možno tímto způsobem vysvětlovali vznik intelektu
ální činností. Vzpomínám slov Leonora Michaelise z diskuse kterou jsme
měli v Rockefellerově ústavě brzy po mém příjezdu do USA: “It would
háve been so easy to explain evolution by mutations only - if only there
would háve been enough of tirne”.

XXX
Žádný předpoklad Hlavatého modelu není tedy gplněn ve skutečnosti.
Jinými slovy cena tohoto modelu spolu s vývody shora uvedenými spočívá
v demonstraci, že mechanického determinismu při vzniku tvořivé čin
nosti ať duševní zvláště, či biologické vůbec není používáno, že to jsou
děje zcela jiné povahy. Symboly nejsou než mnemotechnickou pomůckou,
mechanicko-deterministickým nástrojem, artífaktem, jejž příroda nepouží
vá primárně v psychických dějích, používá jich jen sekundárně jako obje
vu organismů, že pomocí symbolů slovních, či pohybových, na př. u
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včel) se mohou navzájem s určitou pravděpodobností dorozumět. V tomto
porozumění však a nikoli v symbolech samotných spočívá tvořivá intelktuální činnost. Jak kdosi řekl: “Hudba je co není napsáno v notách”, to
je ovšem totéž co Radimský výstižně namítl proti thesi profesora Hlavatého.
Přes absurdnost pojetí, že mechanický determinismus ovládá tvůrčí pro
cesy biologické, jsou stále biologické školy, které neuznávají, že biologic
ký vývoj nelze natrvalo vykládali mechanicko-determlnistickým způso
bem. Rámci tohoto komentáře se vymyká vysvětlení, proč tomu tak je. Je
však nutno připomenout, že i fysika kvantovou mechanikou opustila mechanicko-deterministiciké stanovisko a že je zcela pošetilé hledat oporu
tohoto fysikou opuštěného konceptu v biologii.
Nebezpečí “třetí strojové revoluce” nespočívá tudíž v tom, že by v bu
doucnosti mohli býti tvůrci strojem z práce vyřaizeni. Spočívá však v tom,
že neporozumění co tvořivá činnost je, ztráta prestiže táto činnosti jako
nejvyšší biologické činnosti a tudíž celková nevážnost ki životu, se budou
Stále šířit. V tomto směru, jiak vidíme na každém kroku v současném ži
votě, v moderním umění a v stále rostoucích tendencích zneužívat vědy k
potlačení života, je třetí strojová revoluce v plném chodu, zcela ve smyslu
“Quem Deus vult perdere, prius dementat”.
Váš oddaný
Silvio Fiala, vr.

S. Fiala, M.D., Cell Physiology Laboratory, Veterans Adiminisbration Hos
pital, San Femando, Califomia 91342.
Odpověď na předcházející článek

Matematická poučka stanoví souvislosti přesně definovaných pojmů. Dů
kaz každé matematické poučky je buď konstruktivní nebo existenciální.
V prvém případě obsahem důkazu je konstrukce těchto souvislostí krok za
krckem, až ki výsledné souvislosti. Existenciální důkaz se omezuje na úkol,
dokázaíti existenci souvislostí, aniž by ukázal kroky, kterými lze k nim do
spět!. Důkaz tvrzení v mém článku v lednovém čísle Proměn byl zřejmě
existenciální, neboť neobsahoval instrukce, jak příslušné počítací stroje
sesitrojiti, obsluhovat!, kolik elementů je nutno do prvního stroje vložit, aid.
Pozornému čtenáři neujde, že velmi zajímavá úvaha prof. Fialy se skládá
ze dvou částí: V jediné části se dokazuje, že za následujících předpokladů
nelze provésti konstruktivní důkaz mého tvrzení: (1) Platí jedna (zcela
určitá) z mnohých kosmologických hypothas. (Žádná kosmologická hypothesa ještě “nedorostflla” do stavu theorie.) (2) Užijeme atomového písma1
(jak je definuje prof. Fiala) a (3) Vesmír není starší, než 4 billiony let.
Je zřejmé, že nemožnost konstruktivního důkazu Za určitých omezují
cích předpokladů nikterak nevyvrací miatemiaítickou poučku, dokázanou
existenciálně. Matemlatická pravda je nadčasová, platí věčně a ovšem
není také vázána na schopnosti člověka provésti její konstruktivní důkaz.
V druhé části své napínavě psané studie profesor Fiala vkládá do mého
článku více, než jsem dokázal a než tam jest. Proto nemohu podrobně na
tuto část reagovat, tím spíše, že na podobné, široké inltepretaice svého tvrze
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ní jsem reagoval již v odpovědi prof. Želivanovi (bod (4) v dubnovém čís
le Proměn.2

“Nevím, jak prof. Fiala dospěl k číslu 1O110. Je-li “n” počet znaků v “alfabetě” (t.j. ve všech abecedách) a “!s” počet znaků v nejdelším dosud tištůném slově, je počet všech možných různých “slov” (definovaných v
prvém kroku mého důkazu) roven konečnému číslu
ns - 1
C(n, s) = n + n2 + n3 + ... .+ ns = n -------n - 1
“Typickým příkladem této široké interpretace, která vkládá do mého člán
ku více, než tam je dokázáno, je tato věta z počátku úvahy prof. Fialy:
“These Hlavatého je proto specielním případem mnohem všeobecnější
these . . . , že veškeré biologické děje se řídí mechanickým determinis
mem”. Mechanický determinismus v mém článku nemá nic společného s
biologickými ději, jež vyvolávají tvůrčí činnost na poli humanitním. Tím
méně tyto děje řídí!! O jednom bodě musím se však v této souvislosti zmí
nili: Prof: Fiala rozšiřuje platnost mého tvrzení i na technickou tvůrčí
činnost. Důvod, proč to není možné, je uveden v posledním paragrafu
nrvp páisiti mého článku.
V. Hlavatý

MYTHUS KONEČNÉHO ČÍSLA

Opojen mythem konečného čísla, prof. Hlavatý svěřil se zcela kvantita
tivním sudidlům v závěrech své úvahy o mechanickém determinismu. Na
nahrazení jednoho génia v humanitní oblasti lidské tvořivosti bude však
zapotřebí více nežli jen tří sitrojů.
1. K sečtení všech doposud napsaných knih a k zjištění jejich slovesných
prvků, jakož i nejdelší věty, která se v nich vyskytuje, nestačí lidský mo
zek ('ani skupina lidských mozků), ale musel by tímto úkolem být pově
řen stroj.
2. Biliony nesmyslů byly by vychrleny strojem, v němž i Božská komedie
měla by být vyrobena. K tomu, aby bylo “zrno odděleno od plevele” čili k
tomu, aby z hromady nesmyslných výrobků byl vybírán právě ten, který
je Božskou komedií, bude zapotřebí řádného selektivního stroje, založeného
n)a kvalitativním a ne na kvantitativním principu. (Toto je právě ta práce,
kterou vykonal Diante, když tvořil: výběrem z tisíců slov, která mu 'stála k
disposici, spojil ta, která se vázala k jeho ideové koncepci.)
3. Hlavním motivem úvlahy prof. Hlavatého je zjištění, že tvořivá čin
nost technická je kvantitaltivně nadřazena tvořivé činnosti v oblaslti huma
nitních nauk. Avšak technické tvořivosti nepodařilo se doposud vynalézt
stroj, který by určoval hodnotu výběrem.
Vyrábět Božské komedie strojově bylo by tedy vrcholně neekonomické.
Věra Stárková
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Odpověď k předcházejícímu článku
Dante svou tvůrčí činností skutečně spojil z tisíců slov, která mu stála
k disposici, ta, která tvoří Božskou Komedii. Protože v našem případě (to
je v .případě, o němž jsem jednal ve savé úvaze) počet zrn (= slov) a plev
(“slov”) je konečný, stroj, který může vyroibiti všechny kombinace ‘‘plev”
a “zm” musí tedy také vyrratriti tu kombinaci, která je Božskou Komedií
a dokonce i všechny její dosavadní překlady (otázka budoucích překladů
je těžší, než by se na prvý pohled zdálo). - O problému selekce jsem ve
své úvaze nejednal, jek jsem zdůraznil v odpovědi prof. ŽeliManoví (bod
(4) ). - Víme, že existuje alespoň jedno dosud tištěné nejdelší slovo, ale
spoň jedna dosud tištěná nejdelší věta, alespoň jedna dosud tištěnia nejdel
ší kniha. Proto při existenciálním důkazu není zapotřebí ¿troje k tornu,
aby tyto nejdelší “elementy” našel. - Souhlasím s paní pisatelkou, že me
chanický způsob vyrábění literárních děl je svrchovaně neekonomický. To
však již není otázka matematiky, nýbrž ekonomiky a v té jsem byl vždy
zcela “nevinný”,
Poznámka. Používám této příležitosti, abych opravil tiskovou chybu ve
jméně staročeské legendy o “Alexandrovi Velikém”: Poslední slovo má
zníti “zamordováše”, nikoli “zamordáše”.
V. Hlavatý

TECHNIKA A PEDAGOGIKA
Československá dálková škola užívala od počátku mnoho technických vy
možeností, aby mohla plnit své nesnadné úkoly. V archivu školy je mnoho
úzkých filmů, které jsou nejen historickou dokumentací činnosti školy, ale
které byly i pomůckami k ulehčení a spesltření vyučování. I diapositivů má
archiv školy na stovky.
Tentokrát se však chceme zmínit o jedné metodě, jež vyplynula z praxe
školy a jež se stále s úspěchem užívá. Děti dálkové školy jsou a vždy byly
rozptýleny po celém Západním Německu a také v ostatních evropských ze
mích. Když byl vedoucí školy universitní profesor Josef Kratochvil na ces
tách po Americe, stále korespondoval s vyučovacími skupinami čs. dálkové
školy. Pokud žil v Evropě měl vždy v programu návštěvu těchto skupinek
jako “pojízdný učitel” - skupinky byly vyučovány místními učiteli nebo
některým z rodičů dětí a návštěva vedoucího školy byla vždy osvěžením,
přezkoumáním a přehlídkou vykonané práce a vzájemným povzbuzením. Z
Ameriky nebylo však možno konat takové návštěvy a tu se ukázalo, že
vedle dopisů byl nejúěinějším prostředkem dálkového vyučování gramo
fon. V Americe není nesnadné namluvit na gramofonovou desku určité
poselství. A tak cestovaly k některým skupinkám do Evropy namluvená
poselství a pracovní úkoly na gramofonových deskách. Tento prostředek se
velmi osvědčil a proto přešel profesor Kratochvil po návratu do Evropy k
namlouvání instrukcí na “tápe recordech”. Reprodukční aparát nebyl bo
hužel vždý k disposici, takže si je malé skupinky musely vypůjčovat.
Jinak se však tato metoda velmi osvědčila. Profesor Kratochvil a jeho
spolupracovníci takto namluvili celé kapitoly z čítanky “Má vlast” a do-
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komice se přešlo k celým hrám: souibor žáků a žaček čs. dálkové školy na
mluvil velkou část Babičky od Němcové - nemluvě o národních písních,
které děti nazpívaly na pásy. Kromě toho získala škola poselství význač
ných osobností exilu, například paní Masarykové, Dra Hřdbíkat inž. R.iohtra a Dra Velena Fanderlíka.
D. Š.

ZMÝLENÁ NEPLATÍ
“Pro lid se sice Stále psaly a tiskly knihy a knížky, ale lid se nemohl
stát hegemonem literární produkce. Pokud psali pro lid vzdělanci, nepod
porovali ho zpravidla v jeho boji za sociální osvobození, jako tomu bylo v
době husitské, ale obyčejně hájili zájmy vykořiSťovaltelské třídy a užívali
literatury především k tomu, aby udržovali lid v dosavadním postavení a
vychovávali jej k trpnosfti. Tak vznikala literatura určená sice lidu, ale
psaná z posic držitelů moci; dále ji budeme označovat termínem tvorba
oficiální.”
“Píro další kulturní vývoj bylo rozhodující to, že se proti staré kulturní
tradici nepodařilo založit a rozvinout rovnocennou tradici novou. — Stará
kulturní tradice byla uměle a násilně přetržena, ale pro vytvoření nové
tradice nebyly podmínky, neboť v cestě Stál skrytý odpor a pasivní resilstence lidu. — O smýšlení českého člověka byl sváděn úporný boj, drži
telé moci jej však nikdy úplně nevyhráli. Podařila se získat nerozhodné,
Zastrašit bázlivé, ale zdravé jádro lidu se nepodařilo narušit.”
“Noví držitelé moci uchvátili tisk a znemožnili poraženým bránit se li
terárním projevem, protože jim nešlo o ideologický zápas, nýbrž o spou
tání bezbranné oběti, které se snažili vnutit svou ideologii. — Tak, jak
odpadaly z kulturního života vyšší vrstvy občanstva, literatura se obracela
stále více k lidu a v souvislosti s tímto súžením sociální základny zužoval
se i okruh jejích témat. Zmizela snaha po obsáhnutí celého života, a tím byl
vývoj literatury vržen daleko nazpět”. ”
“Namísto rozvíjení pokrokové tradice literatury, sloužící životu a snaží
cí se poznávat objektivní zákonitosti světa, nastoupila trpná víra a pověra.”
“Zvláštní postavení měla literatura našich exulantů. Vznikala sice mimo
domácí půdu, ale zčásti hájila nia mezinárodním fóru české zájmy — a
zčásti pronikala i do Čech a na Moravu jako pašované tisky, které pomá
haly udržovat lidový odpor. Proto ji nelze pokládat Za uschlou větev, ale i
ona patří k živému kmeni národní literatury. - ”
Mýlíš se, čtenáři, dcminíváš-li se, že tyto řádky výstižně líčí poměry v
jedné zemi, nám drahé, v naší době. Nikoliv, jde o přesné a doslovné citá
ty, vzaté z prvního dílu Dějin české literatury, vyld/ané v Praze 1959 na
kladatelstvím československé akademie věd. Najdeš je na stránkách 384,
385, 386 a 388, které líčí dobu “temna” v pobělohorské době.
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EPIGRAMY

Novodobí spojenci

Ludvik Sláma

Ruku v ruce plujem
ve východním proudu,
mosty vybuduj em,
postavíme boudu.

Nová poučka
Zkušenost vesmírných letů
takto se vykládá:
Čím víc se vzdaluješ světu,
tím lip svět vypadá.

Komu není rady . .

Podle staré, osvědčené rady
zapeklitá situace vzniká:
nechceme sic kozla-zahradníka,
zveme ho však stále do zahrady.

Nepatrná změna
Přísloví proti srsti
takto se učeše:
Lepší je dolar v hrsti,
než naděj na střeše.

Dvakrát o pravdě
Nechť se pravda jako klenot
třpytí!
Chceme ji jen mírně přikrášliti.

O těch mostech

•

Začasté i nápad prostý
značí velkých věcí vznik.
Návrh, postaviti mosty,
podal malý převozník.

Pravdu, stejně jako bujnou kštici
mnohdy třeba schovat pod čepici.

Za stejným cílem

Nejdříve násilí, pak propaganda
lživá,
pak zase postup holutbičí.
Po vraždách kulturní ofensiva,
o způsob nejde - jen když ničí.

Píseň služebníka
Mluvím, jak si páni přejí:
Prosím, ano, co pán ráčí.
Pán se směje - já se směji.
S pánem nad výdělkem spláči.

Technická potíž
Rehabilitace,
ta nám dá dost práce,
občas pokulhává.
Všechno bude odčiněno,
navrátíme čest a jméno
všem, jimž chybí hlava.

Dvě tváře
Světu dneška člověk těžko zvyká,
má dvě divné, pokřivené tváře:
Doma dělá básník nádeníka,
v exilu zas holič novináře.
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K ROZHOVORU O ČESKO-NĚMECKÉM POMĚRU
Pisatel tohoto příspěvku se narodil v českém pohraničí z německých rodi
čů. Ježto odmítl spolupracovat s nacismem, byl úředně zbaven německé
národnosti a přihlásil se v roce 1940 k národnosti české, k níž se hlásí do
sud. Ze se cítí Čechem, dokládá jeho český příspěvek, otištěný zde, jak jej
sám napsal. Aby diskuse nebyla svedena s pole věcného na pole osobní,
není příspěvek podepsán.)
V článku Kar a Lisického o čeisko-německem poměru (viz PROMĚNY,
červenec 19 6) vylnikají tři otázky:

1. Odsun Němců,

2. Německý revizionizmus,
3 Přátelské soužití s demokratickým Německem.
K první otázce nutno rozeznávat mezi zásadou odsunu a jeho provede
ním. Mnohé nesprávné chápání télto otázky je zaviněno tím, že se zde ne
rozlišují dvě věci podstatně rozdílné.
Zásada odsunu nabyla v naší republice právní formy dekretem presi
denta republiky č. 33/1945 Sb. z. a n., který stanovil, že bývalí občané čes
koslovenské republiky německé národnosti budou vystehováni. Toto gene
rální opatření bylo však omezeno důležitou výjimkou, totiž, že těmto obča
nům německé národnosti, kteří, jak dekret praví “v době zvýšeného ohro
žení republiky” (t.j. od mnichovské smlouvy r. 1938 až do konce války
1945) “zachovali republice věrnost” se československá státní příslušnost
ponechá. Dotyční občané mohli svou loyálnost prokázat v žádolšti, o níž s
konečnou platností rozhodlo ministerstvo vnitra. Vystěhování se odkláda
lo do vyřízení žádosti. Je všeobecně známo, že této možnosti bylo hojně
užíváno. Vyřizování žádosti se dělo normálním instanlčním postupem od
místní prověřovací komise přes okresní a zemský národní výbor, který žá
dosti předložil s návtrhem ministerstvu vnitra. A tehdy _ před únoirem 1948
- naše úřady pracovaly korekltně a s blahovolným přihlížením k individu
álním okolnostem žadatelů. Přípaldy se neposuzovaly formialiStiůky, nýbrž
podle skutečné zásluhy.
Nemuselo tedy k vysídlení Němců v takovém rozsahu, jak se stalo, vů
bec dojít, kdyby naši bývalí němečtí spoluobčané byli prokázali, že si nepočínali protistátně. Tahového důkazu byl však schopen jen nepaltmý jich
počet. Uvažme, že poměr by byl obrácený, totiž, že pouze hrstka obyvatelů
podporovala nacistického nepřítele: tito lidé by byíli bývali stiháni jako
provinilci podle zákona na ochralnu republiky, odsouzeni, potrestáni a poněvadž pozbyli Státního občanství - vystěhováni jako velezradní cizinci.
Ale v našem případě kolaborovalo s nepřítelem a zrazovalo - kromě nepa
trného počtu věrných občanů - skoro tři a půl milionu osob. Tento značný
počet skresluje mnohým pozorovatelům postřeh. Nikdy si ale nesmíme pláš
ti množství s podstatou. A podštalta byla velezrada, lhostejně, zdia ji spá
chal jeden člověk nebo miliony. Odůvodnění velezrady možno podat po
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drobným rozborem, který by se dovolal našich zkušeností až z dávné mi
nulostí. Byl by však příliš rozsáhlý pro zdiejší vývody.
Proto se omezujeme na zjištění skutečnosti všeobecně známé - a, doufá
me, přiznané oběma stranami debaty -, že Němci v zemích ¡koruny české
jako celek (individuální vyjímky potvrzují pravidlo) postrádali vůli k
aktivnímu sbližování s českými spoluobyvateli, s českou kulturou a s čes
kým národem. Ačkoliv s Četdhy žili od dávného středověku v témže pro
středí zeměpisném, historickém a hospodářském, vždycky se cítili blíže
říši za hranicemi. Zdá se, že mají to neštěstí býti rozenými nespokojenci,
kteří chtějí být zrovna tam, kde právě nejsou: do roku 1945 chtěli “Heim
ins Reich” a dnes by zpívali “Kde domov můj?”. Snad nejpřízniačnější pro
tento neblahý postoj je všeobecně chabá znalost češtiny u našich bývalých
německých spoluobčanů, skutečnost to zcela notorická. Česká oblast na
šeho státu byla jim mentálně a kulturně cizí mnohdy více než třeba Fran
cie nebo Anglie. Tento stav věci, Cizost hlavou i srdcem a nezájem o čes
kého souseda a spoluobčana, tvoří základní skutečnost v poměru Němců
vůči nám. Takové rozpoložení do značné míry vysvětluje událostí od Mni
chova 1938 až do roku 1945.
Lidé předem tak naladění lehce podlehli nástrahám naicizmu. Běžné
omluvy “Tak jsme si to nepředstavovali, to jsme nechtěli” mají pochyb
nou plaitnost. Neboť pokušitel dosáhne svého cíle jen tehdy, když mu po
koušený povolí. Němci ve Švýcarsku odolali, i o ty se Hitler pokoušel. Proč
se tak nechovali i Němci v naší republice? To nejmenší, co se o našich bý
valých německých spoluobčanech může říci, je to, že neměli - opět s vý
jimkou oné hrstky loyálních - ani vůli stát při demokratickém Českoslo
vensku a čelit nacismu. Ba, nepřátelské zaujetí vůči všemu českému pa
novalo mezi nimi při nejmenším od začátku republiky a rostlo během let
víc a víc, až nakonec naše republika spadla Hitlerovi do klínu jako zra
lé jablko.
Tož, vysídlení Němců bylo řešení spravedlivé a správné. Jim se dostalo,
co si přáli: šli domů do Říše. A naše republika sie zbavila oboalnů, kteří k
ní nikdy upřímně nelnuli. Jen tak se mohlo oldlsltranit ohnisko Stálých tře
nic a nepokojů, což bylo správné pro zabezpečení zdárného vývoje Česko
slovenska a pro klid ve střední Evropě. Tolik o zásadě odsunu.
Něco jiného však je provedení. To bylo bezplánovifté, v celku nerozváž
né a mnohdy kruté až k nelidskosti. Je přímo nehorázné, že přesun prak
ticky veškerého obyvatelstva a vyklizení celého zněmčeného pohraničí se
dály bez náležité přípravy statistické, administrativní a bezpečnostní. I když
připouštíme jisté uvolnění pořádku a kázně, které se vyskytuje po každé
válce a bylo jen tuze pochopitelné po nacistické okupací, nutno říci, že
nezřízené vášně temných živlů napáchaly příliš mnoho zla na lidech a
majetku. Tak vystěhování Nělmců bylo často násilné a surové (stejně jako
bylo vyhánění Čechů z pohraničí za německé okupace) a poměry v pohra
ničí za prvních let poválečných patří k nejlsmultněriším kapitolám našich
dějin. Dnes, poučeni dalšími událostmi vidíme, proč tomu tak bylo. Podle
věrohodného sdělení plán k řádnému provedení odsunu zde byl, ale kosická vláda ho zrušila.
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Při otázce německého reviizionizmu jde především o to, co má být před
mětem revize. Karel Lisický dletfimiurje německý revizi anizmuis jako “úsilí
opravit . . . stav, přivoděný válečnou silou”. V tomito smyslu se revize Čes
koslovenska netýká, neboť ono neválčilo a neporušovalo tedy Stav žádné
ho cizího státu aniž byl jeho stav porušen válečnou stilou.
Když Karel Lišácký na jiném místě svých poznámek mluví o “revizi na
šeho poválečného extremistickeho naložení s československými Němci”,
dlužno říci, že nemůže jít o revizi odsunu po stránce zásady, která byla
spravedlivá a správná, jak shora vyloženo. Mimoto LiSický sám uznává
“spravedlivé potrestání a vyhnání nacistických provinilců”. A za provinilce
nutno považovat ty, kteří nezachovali republice věrnost ve smyslu dekre
tu č. 33/1945 Sb.
Pokud by se rozumělo revizí odsunu jakési navrácení v předešlý Stav,
to jest, alby se bývalí němečtí občané čsl. republiky (nebo jejich potom
ci) znovu nastěhovali do dřívějších bydlišť v ČSR, byla by to myšlenka,
která - nepřihlížeje k zásadní Strártee záležitosti - je bez realistického pod
kladu. Naše pohraničí se od r. 1945 změnilo doslovně až k nepoznání, usa
dili se tam noví lidé a celé životní poměry jsou jiná Jakékoliv spravedlivé
rozhodování o dřívějších majetkových poměrech je nemožné. K tomu při
stupuje i jedna skutečnost n'a straně Němců - bývalých našich spoluobča
nů - samotných. Většina jich již v novém domově zakotvila. Jejich mladá
generace tam zdomácněla. Z ní čáJslt má na Československo jen mlhavé
vzpomínky z útlého mládí, čáislt nemá žádné, neboť se už narodila v Ně
mecku. Tito nepomýšlejí na návrat.
Možiiá, že někteří mezi vysídlenými Němci udržují představu návratu
do republiky jako zbožné přání, nebo používá se jí jako propagačního he
sla, kterému se ale skutečně nevěří. Střízlivě vzato, je to útopie a nutno
příjmoult odsun za konečný. Revize taklto chápaná je mimo diskusi.
Jedině by se mohlo jedinait o prozkoumání přehmatů nastalých u jedno
tlivců při provádění odsunu. Předmětem takováto revize by bylo zjišťo
vání nesprávností a v důsledku toho náležité vyrovnání. Bylo by pak ale
jen spravedlivé, alby se při tom bral zřetel i na škodu, kterou Utrpěl náš
národ od německých nacistů, Mnichovskou smlouvou počínaje až do konce
války. V tomto smyslu ,slova Karla Lisického o německém národě možno
uplatňovat s obměnou i na nás: “Můžete se divit, když malý čsl. národ
není ochoten se smířit s ponižujícím naložením, kterého se dostalo všem
jeho členům od velkého sousedního národa?”
Ale neupírejme mysl na minulost, abychom si vzájemně vyčítali chyby.
To jenom jitří staré rány a nevede ke kladnému výsledku. Historie nemá
býti žalobkyní, nýbrž učáteíkou. Spíše se dívejme rozšafně do budoucnosti
a hleďme, jak to uděláme lépe.
Přátelské sousedské soužití Československa s demokratickým Němec
kem je nesporně nanejvýše žádoucí. Je i možné, za předpokladů upřímné
dobré vůle a vzájemné důvěry. Ty, jako hodiloty dluchovtní se ovšem ne
dají nadekretovat, ale mohou se vypěstovat. Při vší opatrnosti lze se dnes
domnívat, že ta dobrá vůle na obou stranách je. Snad je to drahá poučka
z krušných let válečných a dnešní svízelné situace světové. Důvěru jako
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spontánní reakci nia jednání druhého není možno žádat; můžeme ji pouze
projevy své dobré vůle u bližního vyvolat.
V přípaidě českto-německého poměru bude třeba jistého člalsu a trpěli
vosti, až tato jemná rostlinka nebyde došiti životní síly. Neboť je snlažší
odpulstiit než zapomenout. Snad naši němečtí sousedé nám nebudou zazlívat
upřímné přiznání, že zkušenosti minulých věků a zejména tohoto století
ještě dochvívají v mysli našeho národa, takže bude nutno nás pohnout k
důvěře přesvědčivými skutečnostmi. Vždyť Němci sami mají přísloví: “Wer
einmal lügjt, dem glaubt man nicht, und wenn er gleich die Wahrheit
spricht.” A při všech smířlivých slovech s německé strany se nám zatím
daří jako Fauisitovi: ‘Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der
Glaube.” A jak rádi bychom věřili, bez výhrlad a vzpomínek na utrpěné
rány a bez obav o budoucnost! Snad Němici cítí podobně. Musíme tedy býti
navzájem shovívaví a vynasnažit se skutkem, aby toto přirozené napětí
přestalo.
K dosažení přátelského sousedského soužití bude třeba, abychom se vy
hnuli všemu, co by u druhého zabraňovalo důvěře nebo překáželo přátelské
dohodě. My češi na př. trpce neseme, že se mezi vysídlenými Němci do
dnes podporuje dosti značné hnutí sudetoněmecké ideologie. Proto až na
další nemůžeme než s jistými obavami sledovat zájem našich bývalých
spoluobčanů o studium českých poměrů, jakkoliv vědecky jeho vnější ráz
vyhlíží. Takové a jiné povážlivé zjevy zajisté zabraňují naší důvěře.
Nechrne tedy všeho, co nás dělí a co by dráždilo citlivost a vzbudilo oba
vy a sledujme spíše mnohem účinnější postup pozitivní. To znamená, aby
chom se setkali na nepolitické půdě společných zájmů. Obchodujme spálu,
pěstujme spolu sport, hudbu, umění, literaturu, spolupracujme na řešení
technických problémů a ve vědeckém bádání nebo na pomocných akcích
humanitních. Když odborníci pracují na témže úkolu, rozhoduje výkon
a je lhostejno, zda ho docílí Čech nebo Němec. Tady platí cech a národ
nostní předsudky jen překáží v díle. Věcnými 'styky se pák naučíme vzá
jemně si jeden druhého vážit podle schopností. Společné Starosti a radosti
lidi sdružují, takže nakonec jeden nlajde v druhém člověka a bližního'.
Těmito třemi stupni je vyznačena cesta k přátelskému sousedskému sou
žití Čechů a Němců: dobrá vůle - důvěra - spolupráce. Bude to dlouhá
cesta, někdy snad i trnitá, ale bude to jediná, kterou se zbavíme odvěké
ho nesouladů a vybudujeme mezi oběma národy konečně sousedství Vskut
ku plodné a přátelské. Pomáhej Pánbůh!

FALŠOVÁNÍ DĚJIN ODHALOVAT

Na schůzi newyorské pracovní skupiny S.V.U. dne 14. června bylo zají
mavě debatováno o tom, jak je třeba bojovat proti závažným často omy
lům, nepřesnostem a opomenutím, často zlovolným, v nejrůznějších publi
kacích i jinde, Zkreslujících 'historickou pravdu o Československu. Tak na
příklad v německém pavilónu na světové výstavě v Montreálu se mluví o
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universitě, kterou Karel IV. založil “na půdě říše německé”, ačkoli žádná
říše německá tehdy v rooe 1348 neexistovala a Karel IV. založil v Praze
universitu jako “král český” a byl tehdy též “císařem římským.” Malý vý
let do nedalekého pavilónu československého by gtačil na odhalení neprav
dy pavilónu německého a snad i vedoucí pavilónu československého by se
byli mohli zajímat o to, jakou nepravdu jejich němečtí sousedé šíří.
Ovšem, dnešní českoslovenští představitelé a aultoři režimu poplatní sa
mi se přičiňují o vyrábění a šíření nesčetných jiných nepravd, polopravd
a falšování dějin Zamlčováním fakt, jejich ideologii nepříznivých, a patrně
nemají na cizích nepravdách tolik zájmu, kolik by mát měli. Bojovat s
komunistickým falšováním dějin je práce čalsto přesahující síly jednotlivců,
ba i celé SVU. Slovníky literatury a naučné, v dnešním Československu
vydávané, se hemží takovými chybami a falsy, v detailech i v celkovém
pojetí a vzláště si libují v potlačování jmen komunistům nemilých. Jen na
mátkou beru do ruky Přehled dějin československých, díl II. svazek 1,
1848-1900, svazek 2, 1900-1918 a díl III., 1918-1945, vydaný k 40. výročí
KSč. Historickým ústavem Československé akademie věd, v celku 2032
stránek: snad dvakrát tolik stránek by bylo třeba popsat k vyvrácení ne
pravd obsažených v edici, nyní už jen podle jména zvané “Československé
akademie věd” obsažených. Není divu, že skoro všichni seriosní badatelé
českého jazyka znalí, ve svobodném světě pracující a tak zvaným politic
kým bojům se vyhýbající, raději věnují svůj čas vlastní tvořivé práci,
po výtce monografické než polemické. Tím spíše, že pro mnohá temiaita
Vládne dnešní komunistický režim daleko většími pramennými fondy, se
kterým mohou libovolně manipulovat, než vědci exiloví.
Hlavní nebezpečí však tkví v tom, že svobodný sivět, (češitinu a sloven
štinu neovládající), snadno podlehne šalbám dnes z Československo šíře
ným. Proto je třeba je v rámci daných možností potírat. Takový úkol se
nevyskytuje v československé historii poprvé, i když nikdy se nevyskyto
val v takových rozměrech.
Probírám se stále zajímavými kapitolami Jar. E. Salafoy Vojana, Českoamerické epištoly, (Chicago, 111., 1911), ve kterých se dovídáme, že už teh
dy, 15. února 1910, Salaba Vojen napsal ve funkci ředitele “Česko-Americké Tiskové Kanceláře” pro Česko-Amerifcké listy článek: “Tři druhy
Bohemians”. Salába Vojan se tu zabývá problémem trojího významu ná
zvu Bohemians, který se nelíbil čechoameričanům a mátl Američany a ji
né národy, sváděje ke ztotožňování Čechů s cikány a lidem nepořádným,
bohémy. Jak nepatrný to problém, proti řadě dnešních našich problémů, s
nimiž se potýkáme! (Mimochodem řečeno v nedávných dnech se mne pt>al
John, jeden z mých amerických vnuků, jak vlastně Češi k názvu Bohe
miane přišli.)
V téže kapitole Sallaba Vojian píše (na str. 97-98): “Tak na přiklad nyní
právě spolkový Censovní úřad tiskne knihu Dictionary of European and
Other Immigrant Races or Peoples, - ale jen veřejné i soukromé kritice
Dra. Aleše Hrdličky se podařilo vymýtit z ní aspoň nejhorší chyby; leda
cos zůstalo, protože nedalo se to již odstranit pro pokročilost sazby. Po
dobně musíme krok za ‘krokem odstraňovat z nových vydání amerických
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Encyklopedií ((naučných slovníků) různé nesmysly, jež se tam vetřely.
Úkolu toho rozhodla se nyní soustavně podjati ČA.T.K. Pokud jde o hod
ně rozšířenou Enicyklopaedlia Brltannica, odpadla při nejnověljším vydání
jedenáctém veškera obava tím, že oznámen jaiko autor všech článků o
Čechách a Češích hrabě Er. Lůtzow. (Přítel Erik v. Bůlow mne upozornil,
že v Encýklopaedta Britanifca, sv. 2., str. 674, (edici, bohužel neuvedl) se
J. A. Komenský uvádí jako “genmian educator” a že s tímto názorem Sou
hlasí chef badatelského oddělení E. B. Dr. Warren Peter Sverote. (Patrně
hr. Fr. Lůtzow nestačil na odstranění všech chyb a předsudků v E. B.)
Č.A.T.K. tedy chtěla plnit úkoly, které v daleko větší míře dnes leží na
SVU. Opravdu to pěkné vysvědčení našim Čecho-Američanům z let 1910.
Kéž bychom měli dnes víc takových nadšenců jako byl Tomáš Čapek a
Salaba Vojan!
Vratislav Bušek

JINÍ O SVU.

Irena Dubská, která po dvou delších pobytech v Americe se pokládá za
znallkyni tohoto světadílu a jejíž knihy jsou v Československu bestsellery
nnkdliv proto, že Ameriku kritizují, nýbrž prostě, že o ní píší, věnovala
nám svou pozornost v knize Americký rok, kterou v roce 1966 vydal v
Praze “Československý spisovatel”. V knize na Stránce 448 píše, že “ne
může pominout otázku poválečné a poúnorové emigrace; je jí dnes jen
na amerických universitách tolik, že mají zvláštní organizaci, “CzechosioVak Society of Arts and Sciences in America”, s více než 700 členy. Emi
grace není již zřejmě dávno kompaktní celek, jak často ze strvačnosti my
slíme: zůstali staří předúnoroví politikové, lidé prakticky orientování se
včlenili do nového života a převládající apolitiKmus zmírnil, přířpadně i
vyhladil dřívější ostré resentimenty, intelektuálnější část stále sleduje vý
voj doma, ať již z různých pozic.” Dubská pak dále škatulkuje “emigraci”
na ty, kteří presidenta Kennedyho nenáviděli a s nimiž není možný žádný
rozhovor, dále na ty uvážlivější, kteří spoléhají na “sociálně demokratický
režim nesocialistiíckého typu” a konečně na jednotlivce “a možná skupi
ny”, kteří “sledují vývoj domia, zejména kulturní, v obdivuhodném rozsahu
a s překvapujícím porozuměním, uvažují nad jeho vnitřními souvislostmi
a dlouholetými perspektivami, intelektem a citlivostí přesahují svůj indi
viduální osud”.
Nechtějíce polemizovat se čtyřmi stránkami, které Dubská věnuje imigra
ci, podotýkáme jen, že v roce 1966 SVU měla již přes tisíc členů, a že na
ši intelektuálové jsou hrdi na to, že nejsou “kompaktním celkem”, jak jim
autorka vyčítá. Naštěstí ani komunistická strana v ČSSR není už kom
paktním celkem, což je jen důkazem jakéhosi vniknutí intelekltualismu do
, jejich řad. Mezi řádky vývodů Dubské můžeme se dočíst, že se jako ko
munistka nejvíc bojí těch, kteří sledují poměry doma a jichž “adaptace
americkým poměrům se většinou nezdařila úplně”.
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Vídeňská Sudetenpost z 24. března 1967 (přinesla článek, podepsaný Toni
Herget, jenž má název “Die geistige Potenz der tscheöh'ischein Emigration”.
Článek začíná konstatováním, že po roce 1945 došlo k masovému úniku
kolaborantů s Němci z řad české inteligence a po roce 1948 k útěku kola
borantů s komunisty, takže česká emigrace čítá na 50 tisíc osob. Po tomto
neslušném a lživém konstatování, s nímž Proměny polemizovat nehodlají,
článek přechází k líčení vzniku SVU, k jmenování jejich předsedů a jiných
významných členů a k vylíčení její činnosti. Článek celkem správně mluví
o tisíci členů Společnosti, o třech zdařilých sjezdech, o Zprávách SVU a o
Proměnách a čestných členech. Tvrdí, že SVU má své středisko v Americe
a že její politická síla spočívá na velkém počtu profesorů politických věd
na amerických universitách. Článek končí těmito slovy: “Der Elinfluis dieser
sehr agilen, schnell reagierenden, verhältnismäsig viel publizierenden und
an allen Brennpunkten vertretenen Geslselschaft der tschechisch>en Emi
gration ist von steigender Bedeutung. Was ihr aber volling fehlt, ist der
Einflus zu Hause.”
Nad poslední větičkou, která je nesprávná ve své kategoričniosti, bychom
se měli zamyslit. Má pravdu potud, že by náš vliv mohl být větší, kdyby
chom opravdu chtěli a k tomu pracovali.
L. R.

V ČLÁNKU “PŮLSTOLETÍ ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ”
jsou na stránce 23 červencových Proměn dvě chyby v datech, které opra
vujeme: podle Světové revoluce (stránka 158) Masaryk dorazil do Petro
hradu 16. května 1917 a Bresitlitovlský mír byl uzavřen 3. března 1918.

Z Vaculíkova článku mohl každý, kdo chtěl rozumět, poznat, že autoro
vi šlo hlavně o nedostatečnou citovou výchovu naší mládeže. Na tom nic
nemění, že s kritikou s. Clipra se ztotožňuje i ministersitvo školství. U nás
se říká, že bůh ví vše, ale učitel ví všechno lépe. Nesltydím se za to, že i
dnes si rád přečtu čítanky z první republiky. Nic špatného v nich nebylo.
Co se týče znalostí historie našeho národa, je u dětí dosud žalostná. Není
daleko doba, kdy se mé děti učily ve škole, že Karel IV. byl kněžourtSký
král, Jiří Poděbradský feudál, Vrchlický, Zeyer, Hejduk a jiní kosmopolité a podobně. Jestliže mládež ví něco o našich dějinách, není to zásluha
školy, ale rodičů, kteří měli v knihovně Palackého, Denise nebo Kosinu.
MUDr. Miroslav Sulc, Stachy na Moravě
A těch nebylo mnoho.
Literární noviny, ročník XVI. č. 16
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Beletria
DESET HODIN JEDNOHO DNE
Antonín Kratochvil

Hliníkový pták společnosti SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTÉM
se vznesl v 11.30 hod. z mnichovského letiště Riem severním směrem první stanici měl být Frankfurt, pak Kodaň až konečně Oslo.
Ruth Kastellová postála ještě chvíli na balkoně letištní budovy a pak
zvolna sestupovala po schodech a šla k své malé Simce. Opět sama,
jako již tolikrát, ale tentokrát jen na několik týdnů. Její manžel Leoš
odletěl do Norska - jeho představení mu dali dovolenou po dobře vy
konané kurýrské cestě, poslední cestě, jak zdůraznil pan Duglas či
Forestier, nikdy neznala přesně jeho jméno. Leoš nejél však na do
volenou, ale za svou vědeckou práci, které obětoval každý volný okam
žik. Někdy je samota krásná - jako právě v této chvíli, kdy ji Ruth
plně vychutnávala, neboť věděla, že za několik týdnů možná totéž le
tadlo SAS přistane s Leošem v Riemu.
V autě si zapálila eguptku a zasunula klíč do startéru, odjet se jí
však ještě nechtělo. Celá tíha oněch 10 hodin, od nichž uplynul právě
týden, jako by na ni znovu padla, ale tentokrát se jí nebála.
Bydlela s Leošem v malém domku v údolí Isaru, několik kilometrů
za bavorskou pathetickou metropolí. Leoš o své službě nikdy mnoho
nemluvil a Ruth se nevyptávala proč, stejně asi byl vázán mlčením.
Konečně Ruth se o politiku nezajímala - a když, tak jen ve dvou oblas
tech: obdivovala tvůrčí elán mladého israelského státu a nenáviděla
komunisty - důvodů k tomu měla víc než dost - od nechutných výsle
chů drzých estébáků až po utýrání k smrti Leošova nejlepšího přítele
Jana K. Ale přes to vše byly tyto události jen někde na pokraji její
duše. Alfou i Omegou pro Ruth byl Leoš a dcera Regina a na minu
lost, na léta strávená za oistnatým drátem, na ta už vůbec nechtěla
myslet. Ruth byla z žen, které umějí rychle zapomenout, když chtějí.
Hlídač parkoviště se sklonil k okénku auta, Ruth se usmála a otočila
klíčem startéru. Ruth patřila k těm štíhlým blondýnkám, které již jen
svou přítomností způsobují pocit nejistoty u mužů - patřila k blondýn
kám, kterým muži nikdy nedokázali uhádnout stáří; cítili, že nepatří
k nejmladším ročníkům, ale viděli, že je krásná . . .
XXX
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Ruth zhasla lampu na nočním stolku a vychutnávala ticho - otevře
ným oknem proudil po horkém odpoledni osvěžující chladný, vzduch.
Slyšela Isar. Od Reginy, které bylo včera 16 let, dostala lístek ze Štýr
ského Hradce, bude tam ještě asi týden - teď jistě někde twistuje s
přítelkyněmi - a Leoš leží asi ve svém hotelu v Oslo a pokouší se
Usnout. “Myslí na mě”, řekla pojednou Ruth nahlas, cítila to vždy přes
ně až fysicky bolestně.
Přes několik lžiček Eusedonu cítila Ruth, že nemůže usnout. Těch
10 hodin minulého týdne, kterých nlikdo nebyl svědkem, se jí počalo
opět nelítostně vtírat do živého prožitku - onen prokletý zlomek času,
který je převozníkem mezi bděním a břehem snů, vytryskl opět v celé
intenzitě. Ruth se zdálo, že závitnice času se zastavila - cítila, že nebude
ušetřena ničeho . . .
Probudila se v šest hodin, anebo kolik to vlastně tehdy bylo, dnes
si již nemohla dohře vzpomenout. Jak těžké je čas plně zachytit.
Sprchovala se dlouho ledovou vodou, cítila jak se jí pokožka napíná,
hýla se sebou spokojena. Myslela na Leoše, její manželství bylo šťast
né, v tom viděla velké vítžziství svého živoiba. Pťvní manželství se jí
nevydařilo - s výjimkou Reginy, ale druhé - s Leošem, to je již pro
celý život; pro Rulh to mělo větší cenu než třeba doktorát, který ztra
tila tím, že byla vyloučena několik týdnů před promocí soudruhy z
fakulty v kultovní době tzv. demokratizace vysokoškolského studia.
Letadlo z Berlína - Tempelhofu mělo přistát na mnichovském letišti
v 11.40. Ruth nejela na letiště neboť věděla, že Leoš musí ještě “něco”
služebně vyřídit.
.
“Potrvá to slabou hodinku,” řekl při loučení.
Nicméně jí to nédalo - ve 12.12 zavolala letiště.
“Letadlo BE přistálo plánovitě v 11,40 hod.”
Když položila sluchátko, uvědomila si, že dívce na druhé straně drá
tu ani nepoděkovala za informaci.
Ve tři hodiny odpoledne pustila si Ruth Chopina - nevnímala však
ani jediný tón.
Z malých útržků vzpomínek a z rozhovorů sestavovala si mozaiku
Leošovy cesty “do země krásné, země milované.” Ať se namáhala jak
chtěla nevěděla téměř nic. Jednalo se o nějaké nákresy či plány z
optiky, které musel Leoš rychle vyzvednout z mrtvé schránky, aby ne
padly komunistům do ruky. Pojednou se Ruth nervosně zachvěla, Bo
že, snad v tom není profesor Arnošt Taussig, jedna z nej ušlechtilejších
postav, které v životě poznala, býval profesorem fysiky na lékařské fa-
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kulte, ale komunisté ho nedlouho po únoru zbavili katedry a více o
něm nevěděla. Ne, určitě se mýlím, namlouvala si.
Leoš o své práci nikdy nemluvil, nepamatovala si, že by někdy užil
slova špion nebo špionáž, pro něho to byla “práce pro organizaci” •
práce, která byla mu víc než mravním imperativem. Říkával vždy: “Já
nemohu jednat jinak - to není snad idealismus boje za pravdu, já to
prostě jsem dlužný svému otci a Jendovi. Jan K. na poslední předváleč
né Olympiádě získal Československu skokem o tyči medaili, s Jendou
spojovalo Leoše dlouhé přátelství, studovali spolu na právnické fakul
tě - Jan byl vždy idealista, bouřil se proti všemu násilí, nenáviděl dik
táty a nej vyšším zákonem pro něho bylo respektování osobní svobody
a víry v Boha. Politickým jeho programem byl Čapkův pragmatismus
a musel-li již mluvit o politice, pak citoval Čapkovy myšlenky z eseje
“Proč nejsem komunistou”: Metoda komunismu je široce založený
pokus o mezinárodní nedorozumění - je to pokus roztříštit lidský svět
na kusy.” A pak jednoho dne agenti ministra Kopřivy předali Jendově
ženě hodinky - byla na nich ještě zaschlá krev. Leoš byl naproti tomu
realista bez citového a náboženského zanícení pro něho byl komunis
mus státní kapitalismus plus vražda. A o mnohých východoněmeckých
věděl, že vvměnili uniformu SS nebo gestapa za uniformu VOPO.
XXX
Hodiny se plazily jako jed a vyvolávaly v Ruth strach. Bylo již 8
hodin večer. Ruth cítila, že se začíná na celém těle potit, návaly krve
do hlavy byly stále silnější a horko bylo nesnesitelné. Pustila rádio a
vběhla do koupelny, zhodila ze sebe župan a pustila studenou sprchu.
Pojednou prudkým trhnutím zastavila kohoutek sprchy a ¿bystřila po
zornost. Hlasatel právě mluvil o Berlínu: “Mit etwa 20 Schüssen aus
Ihren Maschinenpistolen eröffneten ostdeutsche Grenzposten am Frei
tag das Feuer auf zwei Ostberliner, die an der Zimmerstrasse in Kreuz
berg über die Mauer nach Westberlin flüchten wollten. Während der
eine unverletzt in die Freiheit gelangte, wurde der zweite unmittelbar
an der Mauer getroffen und blie*b nach Angaben von Westberliner
Zollbeamten mit einem Bauchschuss und zwei Rückenschüssen auf Ost
berliner Gebiet liegen. Die Grenzposten kümmerten sich nicht um den
Verletzten. Augenzeugen berichten, dass die Hilferufe und Schreie des
Verletzten nach einer halben Stunde immer schwächer wurden.
Schliesslich bleiben sie ganz aus.”
Ruth zachvátila nekonečná hrůza. Bože můj, Leoši, Leoši . . . Každé
slovo té zprávy zarylo se jí hluboko do srdce. Nemohla téměř dýchat.
Zůstala svlečena v koupelně a nemohla se pohnout, znovu a znovu sly61

sela každé slovo zprávy . . . Kdesi na pokraji myšlenek zaregistrovala,
že okno v koupelně bylo pootevřené, ale v té chvíli jí to bylo úplně
jedno.
“Leoši, Ty jsi tam nezůstal - určitě ne . . .”
V té chvíli zaskřípaly brzdy před domem, Ruth skočila k oknu jako
ušknuta zmijí.
Před brankou zahrádky stál Leošův nový béžový Kadet.

XXX
‘Ruth, promiň byla to moje vina, dovedu si představit, cos asi pro
trpěla strachu - prostě zmeškal jsem poslední letadlo.
Chtěl jsem se ještě naposledy projít kolem zdi - bloudil jsem tam
dlouho a pak jsem ho spatřil. Snaž se to pochopit, najednou jsem byl
součástí davu, který se srotil a volal jsem s Berlíňany - plný vzteku,
tak jako oni, že nemůžeme pomoci: “Morder, Banditen”.
A pak, když toho hocha odnesli, nemohl jsem odthrňout oči od
toho drátu - víš Ruth, byl to vlastně ještě hošík - osmnáctiletý zednic
ký dělník - jmenoval se Peter Fechter.”
(Úryvek z románu APASIONATA)

ZÁHADA
Michal Racek

Bílý plášť se pohnul.
“Tak my jsme se, Ivane, moc nepolepšili.”
To vím, myslí si Ivan, kdybys mi dal radši pokoj.
Bílý plášť složil rukávy.
“Já jsem ti, Ivane, věřil.”
Hm, to já už věřil moc lidem a nebylo to na nic, říká si Ivan.
“Podívej, měl bys mi věřit, ke mně chodí lidé proto, abych jim po
mohl.”
A něco, co se podobalo obličeji nad bílým pláštěm, rozteklo do na
sládlého úsměvu jako se rozlévá syrup. Lepkavý, nepříjemný.
To víš, myslí si Ivan, tobě akorát se budu svěřovat. No to ti Bůh
řek. Mně je čtrnáct a tobě padesát.
Jeden mluvil a druhý myslil. Hlasité otázky a neslyšitelné odpovědi,
jako když dva hrají šach, ale jeden dělá tahy a druhý se nebrání, jen
myslí.
Pak seděl Ivan na bílé, karbolem páchnoucí lavici sám a sám, čekár
na se podobala ponurému prostoru staré, odhozené kraslice.
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Před bílým pláštěm sedí tělnatá paní.
“Pane doktore, ten kluk je hotová záhada, já už nevím, co s ním.
Dělám si výčitky, že jsem se snad neměla po druhé vdávat. Ale, to ví
te, jak to v životě chodí, nechtěla jsem být sama.”
Bílý plášť se kývá jako by přikyvoval.
“Pane doktore, já tu záhadu neumím sama rozřešit. Probírám všech
no stále znova. A nepomáhá to. Domlouvám, kluk jen mlčí. Je zarpu
tilý, vzteklý, lže, chodí za školu. A přitom můj druhý manžel na něj
nesáhne, spíš by se ho zastával. A je hodný. A Ivan má takový vzor,
ta holka, co ji můj přivedl z prvního manželství, víte, ta Eva, ta je tak
zdvořilá a jemná. A je vám to tak poctivá svaizačka. Ona je o rok star
ší, víte? Taky je taková, na všechno akorát. Doma pomáhá, slovo neodmluví a je vám to tak hezká a dobře vychovaná holka, a Ivan se
podle ní neřídí.”
Bílý plášť se naklonil kupředu a to, co bylo nad ním, už nepřetékalo
syrupem lepkavého úsměvu, ale krabatilo se do starostlivých vrásek.
“Nedaří se mi získat jeho důvěru. Sám tomu pomalu už taky nero
zumím. Ale nežárlí snad on? Nenadržujete tomu děvčeti?”
“A kdepak! Oba mají všechno stejně. A on ji má rád. Ale - no je
to problém.”
Bílý plást’ se chystal k závažnému vyj ádření.
“Na tyhle problémy máme ústavy.”
“Jéje, snad ještě ne,” lekla se panička, “snad bychom ještě počkali,
co říkáte?”
“Nu, když myslíte - ale podívejte: domluvy doma a ve škole nepomá
hají, přestupky se množí, mám tu na něho stížnost i z domovního vý
boru. Ale ovšem, můžeme ještě počkat, uvidíme,” bílý plášť dopro
vodil paničku ke dveřím a škrobeně se uklonil. Pak se sklonil nad ja
kousi učenou statistikou.
“Dám mu ještě lhůtu, půjdu na něj po dobrém,” umiňuje sii tělnatá
paní a Ivan se sklopenou hlavou se ubírá mrzutě vedle ní.
“Podívej, Ivánku, přece bys nechtěl z rodiny. Takový ústav, tam by
ses neměl jako doma. Ale koukej, musíš nám aspoň vždycky říct prav
du, víš?”
Řekl jsem vám ji kolikrát a vy jste mi nevěřili, myslí si Ivan.
“Musíš pěkně poslouchat, budou vánoce, my ti rádi něco koupíme,
ale musíš se pěkně učit a být doma.”
To se vám řekne, být doma, myslí si Ivan, jen učit a učit a samá po
litika a tati chodí věčně po schůzích, ty sedíš každou chvíli dvě hodiny
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u kadeřníka a přes den oba pracujete. Nikdo mi nerozumí.
“Podívej, Ivánku, zastavíme se u uzenáře a já koupím Evě a tobě
uheráček, poctivě se rozdělte, ano? Já se musím ještě někde zastavit
a přijdu asi až pozdě.”
No ovšem, zase už nějaké jednání a nebo něco oslavujete, bručí si
Ivan, a ten uheráček, pár plátků a pak mi půl roku vyčítáte, že si ho
nezasloužím.
S vonným balíčkem v ruce jde domů. Bude ho čekat Eva. Ano, Evo,
černá noci se stříbrnými hvězdami, horká noci s omamující vůní, tys
můj osud. Ivan neumí ještě pro své otazníky v duši najít vyřešení, ne
umí tyto otázky svázat pevnou přízí vysvětlení. Vlní se to v něm, ale
neumí ty vlny ohradit břehem rozumu a kázně. Nerozumí sám sobě.
Eva je prima holka, říká si, byla by ovšem škoda, odejít od ní. Ať má
na sobě svazácký úbor nebo šortky, ten palčivý oheň, který cítí, když
hodnotí nesmělýma a žárlivýma očima její zaobliny vpředu a vzadu,
neumí pojmenovat. Ale je v něm požár a ten mudrc v bílém plášti jej
neumí uhasit, pitomec.
Zazvonil. Ve dveřích půvabná tmavovláska a durdí se.
“To nemůžeš zazvonit třikrát, Ivane? Já už se lekla, že je to někdo
z našich.”
Pak změkne. Ivan rozumí. Prvně jsi mě svedla ke lži, když jsme roz
bili tu vázu, ale to bylo tím, že jsi mi dala napít toho likéru, který jsi
odněkud přinesla. Pak jsem ti zapletl do vlasů bílou myšku, ale to jsi
mi odpustila. Ale teď už všemu rozumím.
Jakmile si Eva vezme tyhle šaty, které jí vpředu a vzadu tolik přilé
hají, až její kyčle připomínají oblouk bujného vodopádu, a jsou tak
krátké, že plně odhalují její nožky až nad kolena, to vždycky přijde on.
Ale já ho jednou zabiju, tvrdí sám pro sebe Ivan.
Zčervenalá tmavovláska s dlouhými kadeřemi a očima jak hvězky
se zvláštním tmavým leskem se k němu lichotí.
“Ivánku, jako vždy, ano? Já ti ještě dám kus svého uheráku, stejně
by mi byl cítit z úst. Tak jsi kámoš, aino?”
Bere ho kolem krku a Ivan cítí zlé chvění. Zase bude musit vyhlížet
z okna a dát znamení, kdyby lati nebo mami ulicí přicházeli, je odtud
na neštěstí dobře vidět.
.Zvonek sebevědomě zadrnčel.
Eva se vymrštila.
“Hrůza, já se ani nenadála, že už tu bude. Ale stejně nemáme moc
času, tati tu za půl hodiny bude. Tak, Ivo, platí, ano?”
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Přátelsky ho dloubla do zad a se svým rozhoupaným zadečkem jak
škádlivým zvonkem běžela otevřít.
Dovnitř se vnesly dvě nohy, kostkované sáčko, zrzavá palice s ciga
retou v rozšklebené hubě, Eva se devotně přimkla k svalnaté paži a oba
zapadli do vedlejší místnosti.
Ovzduší neplechy, krásy a hrůzy, směs půvabu ze zakázaného ovoce
a trýzně ze špatného svědomí se přelévá do Ivanovy duše.
Odsunuje chléb s uherským salámem, má v ústech sucho, ale přesto
cosi polyká, přisedá k oknu a dívá se do ulice.

Antonín Bartušek:

Oxymoron
Verše z let 1954-64. Vydala Mladá
Fronta 1965. Cena Kčs. 9,Dnes as 46tiletý básník vydal v
roce 1945 sbírku meditatkvní lyriky
Fragmenty a v roce 1947 druhou
básnickou sbírku Sudba. Překládal
Simonu de Beauvior, Emanuela
Roblese a francouzskou a americkou
poezii. Mezi rokem 1947 a 1965 ne
vydal nic, což básníkovi, pravému
básníkovi, sluší. Sluší Bartuškovi
ještě více, že jeho básnická sbírka
Oxymoron je poezií vysoké hodno
ty, navazuje na Holania a Jakuba
Demla, jehož citát o oxymoironu zdo
bí čelo sbírky. Oxymoron je básnic
ká figura, která vzniká spojením
dvou z;ela protichůdných pojmů v
nový nečekaný význam. Deml ji
označil za svou nejmilejší figuru.
Není to figura nová, proslul jí už
Mácha. Jeho obraty jako“umřelé
hvězdy svit”, “mrtvé milenky cit”,
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“mrtvé labutě zpěv” a tak dále ne
jsou než oxymoťony. Erben říká ve
Vodníkovi “mokře chodí v suše”.
Bartuškovy básně se hemží výrazy
jako “bezhlasé volání”, “svatební
rubáš” nebo “temné světlo”, ba víc,
staví své básně kolem těchto oxymoronů. Jde o básně prolamující se
hluboko do hlubin duše moderního
člověka, tištěného nejen “kultem
osobnosti”, nýbrž i okolím, uráže
jícím lidské v člověku. (Na klíně
básníka sedí hudba a pláče: on ji
utěšuje jako malé dítě, ač samotné
mu není do smíchu. U sousedů hra
je básníku rádio tlusté vepřové s
knedlíkem a zelím, ale jemu jaro
prostřelo na stůl letos opět svůj
dietetický pokrm. A v “Radostném
requiem” básník, plný nadějné bez
naděje, ve tmě zakopne a zřítí se
vzhůru do hlubin světla. Rozhodně
tohoto básníka sluší nám sledovat a
až vyjde další jeho sbírka budu hle
dět si ji opatřit. Neboť duši nutno
živit pokrmem nevýživným.
Petr Den

Kritické marginálie
Václav Beneš, Andrew Gyorgy a
George Stambuk (jakož i Stephen
Fischer-Galati)

se “autoři” shodují ve svých názo
rech a ve snaze podávat studentům
nestranné vylíčení faktického vý
voje, prof. Fischer-Galati překva
puje čtenáře opětovnými poznám
kami prozrazujícími zaujatost proti
všem dřívějším nekomunistickým
Vládám rumunským (ďtr. 220), jeho
přesvědčení, že naděje na osvoboze
ní z komunistické nadvlády je pou
ze utopistický sen (str. 235) a že
rumunská komunistická strana je
nyní “všeobecně považována ru
munským obyvatelstvem za schop
ného exponenta národních, hospo
dářských a kulturních zájmů ru
munského národa (str. 229, 235,
237-239); zdá se, že podstatně změ
nil své názory od roku 1963, kdy
napsal úvod ke knize “Eastern
Europe in the Slixties” (naklada
telství Frederick A. Praeger).

Ústavní a politický vývoj
východní Evropy (Eastern
European Government and
Politics
Harper’s Comparative Government
Series, Michael Curtis, editor;
Harper and Row, 1966, 247 str.
Obal i titulní strana této publika
ce firmy Harper and Row (v rámci
její serie pomůcek pro studenty
kursů srovnávacího práva ústavní
ho) uvádějí pouze jména tří autorů,
kteří také společně přihlásili autor
ská práva, a to prof. Václava Bene
še z Indiana University (člena SVU)
a prof. Andrew Gyorgy a prof.
George Stambuka, oba na George
Washington University. Prof. Be
neš napsal tři kapitoly, o Polsku,
Československu a Maďarsku, prof.
Gyorgy dvě, a to úvod a kapitolu
o východním Německu, a prof.
Stambuk pouze jednu, o Jugoslávii.
Teprve z obsahu je pak paltrno, že
jedna ze sedlmi kapitol, a to posled
ní o Rumusku, pochází z péra čtvr
tého piřspívatele, a to prof. Stephen
Fiscíhcr-Galati-ho z Coloradské
university. Zdá se, že se redaktor
seríe omezil na to, že přispívatelům
předepsal všeobecné rozdělení ka
pitol na zeměpisné a historické po
zadí, ústavní a vládní system, ko
munistickou stranu a politický vý
voj v letech 1945-1965, vyhlídky na
další vývoj, a bibliografii: Zatím co

Kniha nejedná o dvou východo
evropských zemích, Bulharsku a
Albánii. Autoři k tomu podotýkají,
že je vynechali proto, že politický
vývoj těchto zemí je prý “nezají
mavý a málo representativní (str.
VIII) a že postačí kapitoly o Ju
goslávii a Rumunsku. Snad ve sku
tečnosti nebyli k disposici autoři
krátkých studií o těchto dvou ze
mích? Ani Bulharsko ani Albánie
se nám nezdají být tak zcela neza
jímavými, a úplnost pojednání o
“východní Evropě” by býla jistě
zvýšila praktickou hodnota knihy
pro studující poměirů ve východní
Evropě a ústavního práva a ústavní
prakse v komunistických zemích.
S těmito výhradami lze knihu do

66

poručit jako dobrou informativní
pomůcku pro kioleje a university.
Úvodní kapitola prof. Gyorgy-ho o
“východní Evropě v historické per
spektivě” poukazuje na čtyři “vněj
ší vlny”, které byly rozhodující pro
osudy východní Evropy ('nadvláda
turecká, vliv hapsburské monarchie,
nacistická okupace, a “kolonisace”
napřed carským Ruskem a pak So
větským svazem a centoipetální ja
kož i centrifugální tendence v dneš
ní východní Evropě. Končí tím, že
považuje změny posledních let spí
še za kvantitativní nežli kvalitativ
ní - “Plus ca change, plus c’est la
meme chose”. Jedna menší chyba
nás překvapila v tomto článku:
Opětovná zmínka o “dvanáctileté”
nacistické okupaci východní Evro
py, 1933-1945 (sto. 4-5).
Lví podíl má na knize prof. Vá
clav Beneš. Okolnost, že napsal ne
jen kapitolu o Československu, ale
i kapitoly o Polsku a Maďarsku,
zatím co spolu-autor maďarského
původu napsal kapitolu o východ
ním Německu, svědčí o důvěře na
kladatele, již nezklamal. Kapitoly
o Polsku a Maďarsku jsou důka
zem toho, že autor zná ústavní a
polfitícké poměry našich Sousedů
Stejně podrobně a odborně jako poměrv ve své staré vlasti.
Hanuš J. Lexa

Novým světem

pražského arcibiskupa a kardinála
Josefa Berana po Spojených stá
tech a Kanadě v dubnu a květnu
1966. Cestu triumfální a vítěznou z
mnohla důvodů: spojila českou a
slovenskou Ameriku tak, jako od
dob světové války ještě spojena
nebyla, ukázala touhu Čechů a Slo
váků, žijících na západní polokou
li, po nadlstranické autoritě, ne po
litické, nýbrž mravní. Kniha, vy
plněná projevy osobností, spolků a
universit amerických i krajanských
a velmi zdařilými fotografiemi, po
pisuje cestu kardinálovu z Nového
Yorku přes Filadelfií, Baltimore,
Washington, Houston, Ausltin, Dal
las, Omahu, Chicago, Cedar Rapids,
Cleveland, Warsiaw, Detroit, Toron
to a Montreal zpět do Rima, a trva
le zachycuje úctu a lásku Ameri
čanů, často vysoko postavených, a
zejména krajanů k člověku, který
svým prostým a srdečným vystu
pováním si rázem dobyl srdce všech,
jež se s ním setkali. Kniha je doku
mentem národního života v Ame
rice, dokumentem ekumenickým a
dokumentem života mimořádného
muže, mladého elánem svého boje
za svobodu. Tisíce krajanů se pozná
na fotografiích a všechni by měli
mít tuto knihu ve svých domovech
na památku radostných dní, které
se, jak pevně doufáme, vrátí v roce
1968,
Ladislav Radimský

Cesta kardinála Josefa Berana do
Spojených států amerických a Ka
nady.

Štěpán Šoltész:

Péčí Sekretariátu J. Em. kardi
nála Josefa Berana, Via Concordia
I, Roma, vyšel v roce 1967 jako sou
kromý tisk skvěle vypravený a na
křídovém papíře tištěný svazek, po
pisující slovem i obrazem cestu

(Edice Kalich - Praha) - 1967
V době kdy nový humanismus je
hlásán marxisty, kteří hledají ideo
vé spoje mezi křesťanstvím a ko
munismem, je kniha, která nekom
promisně stanoví křesťanský vzor

Kristus a rodina
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musí být všechna “předmarxistická” filosofie vyložena v duchu m®rxiilsmu. Tomuto dwaisltickému zákro
ku neušel ani Aristoteles ve skvělé
studii Jana Patočky, jejímž hlavním
obsahem je vztah mezi Aristotelo
vou Fysikou a Metafysikou a vývoj
Platónova žáka od parmenidovského staJffismu k dynamickému způso
bu myšlení o světě a jeho jevech.
Fysika je tu definována jako nauka
o jsoucnu v pohybu, zatím co metafysika, jejíž výkladové vyvrcholení
tvoří stránky 177-186, pojednává o
podisltatě věčného jsoucna a jeho
vZtahu k intelektu, o platónských
idejích, které v Aristotelově pojetí
přecházejí do věcí a především o
prvním hybateli, který z tohoto
poutavého a důsledného myšlenko
vého procesu vychází jako nezná
má ve vypočítané rovnici. Je to
však utajený, narychlo opouštěný
Bůh, neboť jednak se v Patočkově
výkladu stává charakteristickým
“řeckým božstvem” a za druhé je
oslabován důrazným imanentismem,
“bytím, které Strukturuje zevnitř”.
Ačkoliv tedy na podkladě vynika
jící znalosti pramenů a vědecké
přesnosti aultorfa dostáváme jasný
obraz o tom, že “otázka pohybu je
dechem Aristotelovy filosofie” a
“záhada pohybu je záhada bytí ne
jsoucího’, není čtenáři poskytnuta
příležitost k tomu, aby si uvědomil,
že Aristoteles byl prvním z pohan
ských myslitelů, který jasně formu
loval mettafysický monoteism.
Patočka používá řeckých pojmů,
foneticky upravených, což neoby
čejně zpřístupňuje tento druh od
borné četby všeobecně vzdělanému
čtenáři.
Kniha má úctyhodný bibliogra
fický základ, ale chýbí jí index.

rodině neobyčejně vítána. Dílko sa
mo je dokladem toho, že v novém
socialistickém řádu rodinný život
upadá a že se hledají cesty k jeho
obnovení a upevnění. Auitor vede
čtenáře jasným a logickým myšlen
kovým vývojem od počáteční, směle
a výrazně postavené kapitoly o Je
žíši Kristu k novozákonnímu pojetí
rodiny,
manželství, vzájemného
hlubšího vztahu manželů a ro
dičů, výchově děltí a všem událo
stem mravního i duchovního vý
znamní pro křesťanskou rodinu.
Styl je prostý a čiře srozumitelný,
poplatných pasáží je málo. Vyjí
mám zde některé pozoruhodné ci
táty: Str. 31. Ve světle Ježíše Krista
vidíme především, že být člověkem
je Za všech okolností veliký a svátý
úděl. 33. Být člověkem znamená
být spoluělověkem. 68. Být otcem
a matkou je vždy funkce duchovní.
77. štěstí není v bibli cílem života,
nýbrž jen tím, co je přidáno Údem,
kteří je nehledají. 87. Mezi Kristem
a nově narozeným člověkem je slo
vo jeho milosti. 89. Výdhova je pře
devším záležitostí duchovní. 144.
Nejsme bez naděje, pokud se po
celé vlaiSti káže Boží slovo a dokud
údové sborů jsou roztýleni na nej
různějších místech.
Je pro nás cenným svědectvím
pozvolné změny směrem k umou
dřelému liberalismu, jsou-li tako
véto knihy vydávány a čteny, zvláš
tě budou-li rady, v nich obsažené,
skutečně brány na vědomí.
Věra Stárková
Jan Patočka:

Aristoteles
jeho předchůdci a dědicové.
(Nakladatelství Československé
Akademie věd, Praha 1964.)
V zemi, kde je ateismus nejen
částí, ale duchem učebných osnov,

Věra Stárková
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Nový esej L. Radimského

Skloňuj své jméno, exulante!
Edice Vigilie, Křesťanská Akade
mie, Řím. Cena $1.50.

Ladislav Radimský nám už před
lety připomněl (ve sivém eseji “Rub
a líc našeho národního programu v
atomovém věku”) řadu problémů,
jimiž bychom se měli v exilu obí
rat. Ve své nové sbírce úvah hovoří
řečí ještě jasnější, statečnější a pře
svědčivější.
Nový esej dir. Radlimiského nalez
ne jistě hodně čtenářů a ještě více
kritiků, (patrně i těch “potrefe
ných”,) kteří mu asi vytknou znač
ně přísná měřítka. Ani při nejlepší
vůlí však nemohou autora odsoudit
z nepravdy, z předstírání nebo ze
sledování osobních zájmů. Důrazný
ethický pathos je nejvěším kladem
těchto úvah psaných již před dvě
ma roky, které od té doby spise
získaly na časovosti a přesvědči
vosti.
Radimský nazírá exulantství jako
“stav duše” a třebaže hledá a na
lézá lék na nejedlniu až příliš vidi
telnou nemoc našeho exilu, a při
mlouvá se za řešení úkolů velmi
“praktických”, jeho pohled je sou
středěn především na věci a pro
blémy nepomíjivé, duchové, ¡meta
fyzické, (jak ani jinak u tohoto
aultora být nemůže.)
Připomínaje Dositojeviského výrok,
že ‘^otázku člověka nelze vyřešit
bez rozřešení otázky Boha”, Radim
ský upozorňuje, že “pravá revoluce
se koná v duchu a v pravdě, nikoli
jen na barikádách”. K takové re
voluci autor nabádá, a jeho hlasu
nelze neslyšet. V úvodíních kapitol
kách o exilu jako zjevu obecném,
autor vyvozuje, že náš současný
exil není naprosto žádnou zvlášt
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ností nebo výjimečnou situací. Témůř všechny doby a civilizace se
s exilem, jako “stavem duše’”, set
kávaly. V naší národní historii,
“zjev exilu zanedbal hluboké sto
py a několika vynikajícími osob
nostmi spolwtvořil dějiny našeho
národa”.
Z této národní základny autor
nazírá úkoly našeho současného
politického vyhnanství, neváhaje
vmést do očí pravdu štiplavou, ale
nesmírně poctivou a potřebnou.
(“Exulant, který své dítě nenaučí
mluvit a myslit česky nebo sloven
ský - vím, že to je těžké! - nemá
práva spfliat komunistům doma, že
Zabíjejí naši tradici.” Nebo: “Pro
tikomunistický boj podporují jen
lidé finančně neúspěšní, kdežto lidé
zámožní, kteří sli myslí, že jejich pe
níze jim dovolují být indiferentní v
boji Za lepší svět, se kupodivu drží
stranou, pohlížejíce na práci finanč
ně slabých s pobavenou povýšeno
stí”.)
Ladislav Radimský však netouží
vystupovat v samoúčelné roli mravokárce. Je sii vědom, že se svou
kritikou nezavděčí, ale o to mu ni
kdy nešlo. (“Nepsal jsem tento esej,
abych se líbil, nýbrž abych hledal
Pravdu”, vyznává prostě, v závěru
svých úvah.) A exiloví generálové
prošití i pěšáci, bývalí hodnostáři i
“lid obecný”, my všichni bychom
si měli ty úvahy přečíst několikrát.
Jesltilže autor zaměřil svůj pohled
“ke kořenům”, není divu, že pod
statnou část svého eseje věnoval
tvůrčím pracovníkům, jejichž po
vinností je provádět onu “revoluci
v duchu a v pravdě”. (“Nám nestačí
jen zlomení komunistického hrotu.
Nám jde o duši, o metafysiríkou du
ši národa”.)
Exulantem není jen ten, kdo byl

vyhnán za hranice vlastí. V ČSSR
žijí miliony “vnitřních exulantů”,
klteří jsou našimi spojenci. Radimský nabádá, že bychom j<e měli lépe
poznat, neboť právě s nimi budeme
jednou budovat lepší českosloven
skou společnost, lepší demokracií.
O tom, že Radimský se nespoko
juje pouhou kritikou, svědčí na
prosto konkrétní a reelní program,
který v závěru svého eseje před
kládá; obsahuje úkoly nejen poli
tické, ale především kulturní, v nej
širším slova smyslu. O těch je třeba
uvažovat již nyní, chceme-li jednou
dokázat, že jsme se v exilu a skrze
exil ve světě něčemu naučili.
Nová knížka dr. Ladislava Radimského vyvolá jistě živý ohlas. Čeho více si autor může přát?
Pavel Javor

Exil pod zorným úhlem
věčnosti
Ke knize L. Radimského: Skloňuj
své jméno, exulante!

Nepřekvapuje mne, že u nás v
Čechách a na Slovensku se nepíšou
eseje. Tento nejvolnější literární
projev potřebuje dokonale splněné
podmínky svobodlného myšlení a
osobitý výběr témat v plodech plu
ralistické společnosti. V tomto smě
ru vidím pravou kontinuitu české
literární tvorby v doplňkovém po
slání exilové literatury vůči litera
tuře doma. Jedním z nejpodnětněj
ších esejů poslední doby je plamen
ná výzva k exilu “vnějšímu i vnitř
nímu” od našeho nejlepšího soudo
bého esejisty L. Radimského. Autor
sám je nejen zástupným živým svě
domím dočasně rozděleného národa,
ale i tím, který mluví do svědomí
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každému myslícímu exulantovi a
pro každého má vhodnou připomín
ku. Mluvím za sebe, když považuji
tento esej za novodobou variantu
autorovy úvahy “Návrat k Abso
lutnu”, která byila uveřejněna na
počátku druhé světové války v Kri
tickém Měsíčníku v Praze a jejíž
mravní a ideová síla mne vedla po
celou dobu útisku. Nejen že si pře
ji, ale jsem přesvědčena, že tato
knížka vyvolá živou diskusi v exilu
i doma. I když některé její myšlen
ky jsou jen nadhozeny a nepropracovány, jakoby udýchanému inte
lektu nezbývalo času při rozmách
nutí do velké šíře a tvůrčí překotnost idejí zabraňovala jejich syste
matickému ucelení, je právě v těch
to stránkách svědectví nejen vý
sostné všestranosti, ale i zaměření
do hloubek. Kniha především po
pírá rázným gestem všechny námit
ky a výmluvy neobsáhlosti moder
ního vědění a nevyhnutelné specialisace. Neklání se všemocné vědě,
nepohrdá náboženstvím, neštítí se
metafysiky, chápe význam dogmat,
ví, že pravé umění především boju
je se smrtí, ví, že dnešní lidstvo
nepotřebuje učenost, nýbrž mou
drost, ví, že etika tvoření je pro
rocká. Exil je autorovi především
stavem duše a nepřipravený exil je
mu exilem nekonečným. Rozumí
poctivé politice jako vyspělému
právnímu pořádku civilisovaného
státu, který má úctu k člověku a
k jeho hmotným potřebám stejně
jako k jeho nesmrtelné duši (k dílu
spásy, jak by řekl Šaldh). Přichází
s náčrtem kladného programu liberalistické demokracie, razí silná a
ryzí slova o původu moci, o právu,
svobodě a to vše založené nejen na
poctivém studiu pramenů, ale i na
zkušenosti a na znalosti lidských
povah. Je až podivuhodné, jaké ší

ře a hloubky dociluje tento záběr
tvořivých myšlenek a kritického ro
zumu. Autor nám cílevědomě doka
zuje, že není třeba ubít v sobě
všechnu úctu k tajemství a posvát
nosti tím, že se obíráme vědou, ne-,
ní třeba ustrnout na starých my
šlenkových formách tím, že jsme se
věnovali jen jednomu oboru a uza
vřeli se ostatním. Není třeba podlé
hat moderní pověře, že vše je změřitelné a zvažiltelné či statistice po
drobené, i hodnoty mravní a este
tické. Naše lidskost může přežít
zběsilost komercialiisace a parasitism
technologie. A naše robustní zdraví
odkáže moderní neurosy a “maladjustmenty” na smetiště dekadentní
doby, z níž se vylíhly, aby byly na
ší dobou hýčkány na kaucích psy
choanalytiků a ozdobeny rafinova
nými jmény freudovského skloňo
vání. -

Zde je náš kladný program, který
usvědčuje ze lži každé tvrzení, že
náš exil má jen negativní úkol bo
je proti komunismu. Otázka lidská
je tu zřetelně povýšena nad otázku
výlučně politickou. Máme klady,
kterými můžeme přispět ke kultur
nímu a mravnímu úsilí světovému
a každý exulant, stojící na význač
ném místě ať už ve školství, v prů
myslu nebo ve vědě je samozvaným
vyslancem svého národa.
Kniha Radimského je neocenitel
ný dar k podnětnému myšlení. Hic
Rhiodus -

Mám jen jednu námitku: Na str.
88, kde stojí “měli bychom zvenku
učinit vše, aby naši lidé doma dostali
do rukou zbraně, skutečné i ideo
logické
škrtám slovo “skutečné”.
Věra Stárková
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J. P. Hodin:

Oskar Kokoschka. The Artist
and His Time
New York Graphic Society, Green
wich, Conn., 1966. 251 str., 69 il.
K imposantní řadě nedávných pu
blikací o malíři Kokoschkovi1 se
připojuje tato, jež se však odlišu
je od ostatních svým zaměřením a
hloubkou. Autor je totiž důvěrný
přítel Kofcoschkův a zabírá do své
biografické studie mnohem více než
rozbor jeho malířské produkce; tak
na příklad umělcovu literární čin
nost: Sledování jeho bouřlivého a
zpočátku flamboyanitního života je
protkané filosofickými úvahami a
intimními vzpomínkami a příběhy,
jež splývají s autorovými slovy,
takže někdy nevíme, kdy mluví
autor a kdy mluví Kokoschka.
Zvláště v první části oscilace mezi
reportáží, filosofováním, a nesouvi
slostí aforismů a neočekávané časo
vé přeléltávání naleptávají vazbu
životopisu.
Českého čtenáře zaujme líčení
několikaletého pobytu umělcova v
Praze (část XIII. kapitoly The
Labyrinth of the World) končící je
ho útěkem do Londýna v 1988. Teh
dy namaloval patnáct překrásných
pohledů na Prahu, vrcholících snad
v jeho portrétu presidenta Masary
ka s pozadím Prahy a na druhé
straně ve vizionářské přítomnosti
J. A. Komenského a upálení Mistra
Jana Husi. (Obraz je nyní v museu
v Pittsburghu.)
Kokoschkovo umění a jeho svě
tový názor, tak plně a plasticky po
daný citováním či parafrázováním
jeho myšlenek, je výsledkem jeho
temperamentu a hlubokého přemý
šlení. Kokoschka je předním před
stavitelem té rasy umělců, bohužel,

zdá se mi, vymírající, kteří se za
bývají hlubšími problémy než jak
prosadit své umění na světovém
fóru.
Kokoschkovo umění sice patří ča
sově předchozí generaci, ale je při
pomínkou i mladým, že malířství
není mrtvé, jak tvrdí jeden z mód
ních sloganů dnešních obrazoborců
zoufale se snažících objevit nové
výrazové cesty, ale vpravdě honí
cích se pouze po nových “gim
micks”, jak upoůtat kritiku. Ko
koschka je zásadně odmítavý k ja
kémukoli formalismu v malířství,
proti zplošňujícímu dekoraltiviismu a
abstrakci. Jaká to antithesis k ná
zoru takového J. Alberse! Odmítá
teorizování a vyzývá k pozorování,
jež jediné vede k pochopení, jak to
řekl na rozloučenou svým žákům
v letní škole v Salzburgu v 1963.
Jeho impullsivní temperament ho
svede k extrémům, kdy vidí konec
naší kultury v indusltrialisaci “ma
chine age” a ve výsledné dehumanizaai. Každý Citový a citlivý člověk
jasně cítí, jak je to pravdivé, ale
bohužel není léku - svět se nedá
zastavit. Ve spravedlivém hněvu se
postavuje proti opovrhování vlast
ním kulturním dědictvím a Hodin
charakterizuje jeho Vidění jako
archaické.

Chtěl bych zakončit úvahou o
problému, s nímž se musí imiigrant
vyrovnat. Z počtu monografií mů
žeme nabýt dojmu, že je to světový
m/alíř všeobecně uznávaný. Ale jsou
dvě roviny uznání - posudek vzdě
lané a odborné umělecké kritiky, a
na druhé straně instinktivní cítění
společnosti. Kokosichkovo umění je
romantické a barokní v inspiraci,
jak sám naznačuje svým obdivem k
baroku, jejž nazývá posledním
evropským uměním. Tyto tvarové a

myšlenkové polohy jsou dle mých
zkušeností lidu Nového Světa neje
nom cizí a nepochopitelné, ale větši
nou dokonce odpudivé. Rozevlátý,
imipulsiivní a citový malířský ruko
pis se jim zdá nepořádný (messy),
síla expresivního výrazu je neza
sahuje a plnozvučný kolorit je jim
těžký a přepjatý. Expresi onism
pťostě ‘nesedí” běžnému cítění
Američanů, kteří dají předhost ra
cionální přesnosti tvaru a barevné
definice. Kokoschkův raný mysiticism, vystřídaný později Dionysiovtským ponořením v radostech ži
vota, jenom výjimečně rozezvučí
strunu praktického cítění. Neboť
oni mlají svůj pocit a pojem roman
tismu a sentimentality, jež je nao
pak cizí příslušníkům jiné civili
zace (rádo se mluví o americké ci
vilizaci t.a rozdíl od evropské).
Malířství se zdánlivě vyjadřuje
mezinárodní řečí, jež má být pří
stupná všem, ale není tomu ta!c.
Lidské temperamenty jsou zajisté
nadnárodní, ale jejich projevy a re
akce jsou usměrňovány společností,
bud’ rozdmýchávány výchovou ane
bo sešněrovány konvencemi a taboo.
Je to tedy asi privilegií nás Stře
doevropanů (ale též Vychodoevropanů) stát okouzleni úžasným ohňo
strojem barev a podmanivé lidskosti
a být ohromeni vitalitou a výrazo
vou silou pláten malíře-EIvropana2,
jenž se zamýšlí v posledních letech
v poklidu svého nového švýcarské
ho domova nad tradicí evropské ci
vilizace a je přitahován více a více
k řeckým pramenům, jak svědčí
jeho triptychy Promenťheus a Thermopyly.
Mojmír S. Fnn-ta

'Mohli bychom možná napsat Ko
koškovi, neboť jeho otec byl zlat
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níkem v Praze a přestěhoval se do
Vídně, kde se oženil s dívkou ze
Štýrska. Dokladem, že nezapomněl
na svůj původ je, že mladší bratr
umělcův byl pojmenován Bohuslav
a že Oskar doistal od otce Komen
ského Orbis Pictus. Naopak je mož
no se pozastavit nad zikreslujícím
názvoslovím, tak často se vyskytu
jícím v anglické literatuře. Hodin
mluví o otcově zlatnické dílně v
Gebrannte Gasse, dále o Wenzel
platz, Am Graben, Hradlschin, Mäh
rish Ostrau, o Peter Cheltschitzki
atd.)
2Za druhé světové války protesto
val v Londýně proti exportu hu
debních skříněk antikváři na ame
rický trh, neboť prý měly v sobě
příliš mnnoho ducha Evropy.
Ladislav Mňačko:

Wie die Macht schmeckt
Z originálního slovenského rukopi
su, nazvaného “Jak chutná moc”,
do němčiny přeložil Erich Bertlef.
Verlag Fritz Molden, Wien-Mün
chen, 1967. 270 stránek.
Opožděný reportér Ladislav Mňač
ko je kritikou někdy srovnáván, ne
docela nesprávně, s pádícím repor
térem E. E. Kiscihem. Je-li na předsázce obálky nazván “rudým Hemingwayem”, jde ovšem jen o nakla
datelskou reklamu. Jde spíše o re
portáž než o román v pravém slova
smyslu, z překladu, který se dobře
čte, je ovšem obtížno posuzovat ja
kost autorovy prózy. Mňačko mlu
ví a vidí jako fotograf-reportér
“Frank”, přítomný pompézním ob
řadům státního pohřbu “velkého
muže’, komunistického státníka, kte
rého jako přítele znal od dětství a
jehož kariéru zblízka sledoval ne
jen svým fotoaparátem, nýbrž i

svým mozkem a kritikou. “Frank”
se zamýšlí nad životem pochováva
ného, a čtenář s ním sleduje život
ní dráhu “Velkého muže”, který se
postupně mění z mladého idealistic
kého komunistického revolucionáře
v korumpovaného a nenáviděného
mocipána. Zdá se nám, že nejsme s
“Frankem’ jen diváky na státním
pohřbu, nýbrž že jsme přítomni na
pohřbu komunistické idee samé.
Sám Mňačko říká, že Státní pohřeb
musí klapat i kdyby jinak nic ne
klapalo. Ano, autor líčí, jak navenek
je pohřeb slavnostní, jiak však pod
drahocenou rakví a náručemi umě
lých květin je vše, doslovně vše,
¿hnilé, smrdící, falešné a venkon
cem ubohé.
Nepřekvapuje, že takovou kriti
ku komunismu režim nedovolil pu
blikovat doma. Protifcomunisita by
patrně napsal podobnou knihu s
větším rozhořčením a užil by sil
nějších slov. Sotva však by o komu
nismu dovedl mluvit s větším od
porem, ba štítivostí, než Mňačko.
Než komunista Mňačko.

Mňiačkův obraz komunistického
Československa je ohyzdně černý.
Vše je jen flanc a propaganda, včet
ně státního pohřbu (str. 21), veli
kostí fotografie nebo titulku v no
vinách se měří hodnota člověka (24)
velikáni, hrdinové a státnici se vy
rábějí na rozkaz a ve velkém (25),
fotografie, ukazující vyhánění mni
chů z klášterů se nesmějí uveřejnit,
“děláme snad něco, zač se musíme
v cizině stydět?” (29), revoluce
stloustla a revolucionáři s ní (36),
jeden se bojí druhého, velký mrtvý
se bál i svého stínu (37), přes chva
lozpěvy byl sám a bez přátel (41),
všichni mají plnou hubu a plné bři
cho revoluce, v hlavě a v srdci d
však nemají (48), soudci neexistují,

odsuzují podle předám napsaného
rozkazu (58), “první dáma” ve stá
tě dávno ještě nemusí být dámou
(99), třídní boj, vzpoura, vše, zač
se bojovalo a trpělo, to už není,
dnes jsou jiné časy (119), Tuzexové
bony je jediná slušná valuta (132),
slavní lékaři na rozkaz sfalšují pří
činu smrti “velkého muže” (136),
Rusové při slovenské revoluci byli
krutí (80), na citrony jsou fronty
(90), bezcharakterní má jedině na
ději na vysoké postavení (150), zá
kony nejsou pro mocné (204), otví
rání soukromých dopisů (212), je
lepší žít mezi psy (220), komunistič
tí předáci jsou “lovci mamutů”, je
jich ženy jsou děvky, komunistický
žiivot je bez smyslu a tak dále do
nekonečna na všech stránkách!
“Frank”, oficielní fotograf, si udě
lal sbírku, tajnou sbírku, raritních
fotografií, kompromitujících kde
koho ve státě, a přemýšlí o tom, že
by za hranicemi mohl jejich prode
jem zbohatnout. Mňačkova kniha
se mi zdá být takovou sbírkou, kte
rou náš autor bez skrupulí za hra
nicemi uveřejnil.

jeho knize i jeho prohlášením rozu
měli lépe a zbavili ho členství v ko
munistické straně. Tím ovšem jen
zvýšili jeho krátkodechou propa
gační moc na Západě, která, jak se
zdá, Můačkovi chutná. Moc však
korumpuje, jak v celé své knize
dokazuje. Neobává se, že brzy bude
kazit jeho prózu?
Petr Den
Vladimír Páral:

Veletrh splněných přání
Praha, Mladá Fronta, 1966, 97 stran,
Kčs 8,-

Soukromá vichřice
Praha, Mladá Fronta, 1966, str. 139.
Kčs 11.-

Tyto první dvě knížky Vlád. Pá
rala jsou zřejmým pokusem o for
mální originalitu. Forma sama však
není jedinou složkou tvořící umě
lecké dílo; nedoplňují-li se harmo
nicky jeho hodnoty estetické s etic
kými, je jeho hodnota pochybná;
nejen po této stránce, ale stejně tak
v obou složkách jednotlivě zůstává
Páral hodně dlužen. Jeho snaha v
těchto svazcích po iriginialitě a udr
žení kroku s posledními výstřelky
doby má zřejmě za cíl zavedení no
vého žánru do české literatury, čis
tě materialistického románu, jehož
příbuznému v Západních literatu
rách říkají “sex novel”.
Spisovatelé starších generací se
neméně zabývali citovými problé
my, týkajícími se pohlavního živo
ta jejich románových postav; na
rozdíl od nich Páral zredukoval cit
na pouhý “sex”, který nám předsta
vuje v celé jeho pochmurné naho
tě. Jeho hrdinové, kteří se pohybu
jí jako figurky na šachovnici, nema
jí vlastně citových problémů: vždyť

Státní pohřeb je paskvil smutku,
velký mrtvý neměl přátele ani ve
své rodině, měl jen moc, kterou už
nemá a proto brzo bude pohaněn a
poslintán. Na jeho slavném funuse
nikdo neplákal - a přece - píše
Mňačko - byly ještě v nedávné do
bě státní pohřby, na nichž se pla
kalo . . .
Jak víme, Mňačko se rozešel s re
žimem Novotného pro israelskou
otázku, ač se zapřísáhá, že zůstává
dále komunistou. Patrně si myslí, že
ve své knize líčil jen “deformace”
komunismu, jak je nyní zvykem v
Československu říkat, my však ví
me, že jde o podstatu komunismu a
nikoliv jeho deformace. Komunisté
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co na tom, s kým se člověk vyspí,
jen když se mu dostane maxima
ukojení. Formální manželství Páral
sice nevylučuje, poněvadž právě ono
skýtá - hlavně v pokročilejším vě
ku - určité pohodlí; není však pře
kážkou vokié lásky obou partnerů.
Vzhledem k nadpisům jednotlivých
kapitol v Soukromé vichřici, které
připomínají chemické vzorce, čte
nář má dojem, že zde jde o pokus
sloučit jednotlivé prvky-postavy do
párů tak, aby se získalo co nejvíc
možných variací.

Život Páralových hrdinů je ne
smírně fádní, materialistický, jako
by uspořádán do ohraničených od
dílů, které se mechanicky opakují:
na př. mladá hrdinka Soukromé
vichřice chodí každé úterý se svým
mládencem do biografu, zatímco so
bota je vyhražena pro jejich milová
ní, neboť její spolubydlící není celý
den doma; ta odchází, aby zase
měla výměnou pro sebe byt volný
v neděli k podobnému účelu; pro
ženatého mladíka vepřová kolena k
večeři jsou neklamným znamením,
že je pátek, podobně jako kuře k
obědu připadá na neděli. Jeho man
želství se rozpadává po deseti létech
a hrdina uvažuje, že snědli za ta
léta přes 500 kuřat.
Citová rodinná poulta jsou v tom
to zmechanisovaném materialistic
kém světě slabá; jediným zname
ním mateřské lásky k dceři je ba
líček s jídlem, který si dcerka od
náší každé neděle z domova, kde
se stejná situace opakuje týden s
týdne; a dceřina láska k matce?
Pár konvenčních frází útěchy sotva
postačí starší ženě, která se octla
na holičkách a hledá útočiště u své
nejbližší.
Kultura, umění nejsou v Páralo
vých knihách zapomenuly, avšak
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vrchovaté talíře a pohlavní hedonism
je odsunuly na místo podřadné.
Hrdinové jsou spíše roboti, odlidštění a degradovaní až tam, kam,
doufejme, ani materialistická spo
lečnost ve skutečnosti nedospěla.
Podle Párala Soukromá vichřice
(která je dílem daleko význačněj
ším než Veletrh splněných přání) je
jen “analýzou předcházející synté
zu .. . nenávist předcházející lás
ku”; můžeme se tedy těšit, že se v
jeho příštím díle setkáme s lidštější,
civilizovanější společností? Vědomí,
že by tyto dvě práce měly být
zrcadlem doby, je přímo otřesné;
jde-li však o její kritiku, bude tře
ba, aby se Páral vyjádřil jasněji. Je
ho stylová technika, založená na
principu opakování, hromadící nové
prvlky k opakovaným Situacím, je
jistě zajímavá a účinná, ne však na
tolik, aby vytvořila velké umělecké
dílo z obhroublých, nevkusných, sé
riově vyrobených součástek.
B. R. Bradbrooková

Josef Jedlička:

Kde život náš je v půli se
svou poutí
Československý
1966.

spisovatel,

Praha

Není to román, není to novela ani
povídka, není to esej, je to krátce
próza, a je založená na fragmentech
z let padesátých, fragmentech sloho
vě nesjednocených, je to v podstatě
torzo. Torzo, jako je torzem život
člověka v nově postaveném sídlišti
Litvínově, někde u Mostu. A přece
lituji, že Proměny nemají místo,
abych se nad touto prózou zamyslil
hodně do široka.
Dnes čtyřicetiletý autor studoval
filosofii a živil se porůznu jako prů

myslový dělník, vychovatel a volný
literát, psal různé texty, ale tohle
je jeho první publikovaná knížka,
což již samo svědci v jeho prospěch.
Není to příběh, jen shromážděná
fakta, vydávající svědectví-svědectví
otřásající nejen o smutku nového
sídliště, nýbrž i o duši tam bydlící
ho - a myslícího! - člověka. Jedlič
ka vydává svědectví v době, kdy
život jeho je v půli se svou poutí, a
zachvívá se chladem půlnočního
větru, který fičel Dantovi kolem uší,
když zůstal sám v mlhách a temno
tách. Píše své neurovnané fragmen
ty v době, když už - jak píše - se
probudil z revolučního snu, krátce
potom, “co zemřel Závis Kalandra s
oprátkou na krku a co byl odsouzen
básník Jan Palivec, protože věděl,
že tma stojí o jantar, tma nor, tma

omnivora . . . tedy v době, kdy by
la na Maninách zřízena obrovská
stodola na třídění knih a několik sil
ných mužů zjednáno, aby ve
hřbetech trhali knihy Pascalovy
a Tomáše Akvinského a pohádky
Boženy Němcové s ilustracemi Ar
tuše Scheinewa a spisy Miasarykovy
a Demlovy á Ladislava Klímy a
středověké iluminované misály” atd.
(Str. 37-38.) Je to poéma deziluze,
člověka předčasně Starého, který
hledá kořeny života, aby nezemřel
steskem a beznadějí. Je to rozjímá
ní člověka, který prošel peklem a
ještě tápe v očistci. Je to próza
svým druhem veliká, první víno,
které zrálo dlouho a těžce. Zdá se
trpké při prvním doušku, není však
ještě všecko ztraceno, rodí-li se na
našich stráních.
Petr Den

SOUTĚŽ SVU

Předsednictvo SVU rozhodlo na své schůzi dne 13. května 1967 v Novém
Yorku, že k padesátému výročí vzniku Československé republiky vypíše
soutěž na nejlepší vědeckou práci s československým námětem. Provedením
tohoto rozhodnutí pověřilo publikační komisi SVU.
Do soutěže mohou býti přijaty nejen práce českých či slovenských autorů( ať již žijí v zahraničí nebo v Československu), ale i práce autorů ná
rodností jiných. Předpokladem je, že práce je z některého vědního oboru,
nebyla dosud publikována a její rozsah převyšujje 200 stran psaných stro
jem.
Výsledek soutětže bude oznámen při slavnostním banketu na IV. Sjezdu
SVU ve dnech 30. srpna až 1. žáří 1968 ve Washingtonu, D. C. a tam budou
také, podle možností, vítězové soutěže účastníkům sjezdu představeni.
Práce poctěna první cenou bude vydána knižně péčí SVU.
Účastníkům soutěže se doporučuje, aby, pokud možno, předložili své prá
ce v angličtině. Nesplnění tohoto doporučení není však na závadu, protože
v posuzování rozhodne kvalita práce a nikoliv jazyk.
Uzávěrka soutěže je dne 1. března 1968. Do tohoto data mohou zájemci
předložit své práce v originálu a jedné kopii, psané strojem ob řádku před
sedovi publikační komise na adresu:
Czechoslovak Society of Arts and Sciences ini America
381 Park Avenue South, Room 1121
New York, N. Y. 10016, USA.
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