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Proměny

ROČNÍK 5., ČÍSLO 3 ., ČERVENEC 1968

ČS. VZDELANCI A UMELCI JUBILUJÚ
Rádi sa hlásim e k M asarykovi a h ov orím e o sebe, že sm e M asarykova
generácia. P latí to o m n ohých z nás, i k e ď sm e nem ali p riam y a blízky
osobný v zťah k M asarykovi, i k e ď sm e n epočú vali je h o p red n ášk y na
univerzite, a leb o sa s ním neschádzali. A b ol to práve M asaryk, ktorý
v Humanitných id eá lo ch a v iných sv ojich sp isoch nás u čil “a k o p ra co 
v ať ” a k o aj že “o slav o v ať znam ená p r a c o v a ť ”. J e to v tom to znam ení
práce že čs. vzdelanci a um elci, sdru žen í v S poločn osti p re vedy a
umenie, p oriad a jú sv o j štvrtý V edecký sjazd vo W ashingtone. C hcem e
pri tom v eriť, že tento w ashingtonský sjazd, tak a k o n aše tri v ed ecké
sjazdy predtým , vyznejú d ôstojn e a získajú si uznanie n ašich am eric
kých kolegov v jedn otliv ý ch ved ecký ch a u m eleckých ob oroch .
J e iste v M asarykovom duchu zd ô ra zn iť sk u točn osť že n aše stanovy
definujú úlohy SVU pestovan ie českoslov en skej kultúry, p r i čom táto
kultúra, p od o b n e a k o M asarykova čin n osť m á univerzálne č i v šeľu d sk é
hodnoty. V šesvetovosť čs. kultúry sp o čív á p rá v e v tom č eš štve a v slo
venskosti či vo vernosti k tradíciám n ašich n árodov, česk éh o a sloven
ského, pretože takýto nacionálny p o jem ku ltúrnej p rá ce sa n ija k o n e
prieči vše-kultúrnosti č i univerzalitě. M asaryk hov orí, že “univerzita
má b y ť dielňou ľu d sk o sti”. P ravá veda a prav é um enie ai pri vernosti
k českým a slovenským um eleckým p rvkom - b a práve tým - sú univer
zálne. B olo to v tom to duchu, že sm e vítali p reja v český ch a slovenských
spisovateľov a ich volan ie p o slo b o d e a apelov ali sme, a b y táto slob od a
kultúrneho a u m eleckého p rejav u b ola priznaná každém u , ted a a j tým,
ktorí boli doteraz um lčaní, zaznávaní, b a d ok on ca vyháň an í z u č ilišť,
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a k nie p riam o týraní. P relo sm e tiež v “pozvan iu k oslavám založenia
Č eskosloven skej rep u b liky vyzdvihli n asledu jú ce sku točn osti:
Č eskoslovenská rep u b lika v sv o jich p očiatočn ý ch dvaciatich
ro k o ch trvania predstavu je jed n o z n ajlep ších o b d o b í v de
jin á c h Č echov a S lovákov, k to ré m ôže slú žiť p rík la d om budú
cim n ašim gen eráciám . T oh oročn é ju b ilejn é oslavy p oriad a
S polečn ost’ p re vedy a um enie s Č eskosloven skou národnou
radou v A m erike a s kraja n sk ý m i organ izáciam i v celom svete
v znam ení dvoch dôležitých u d alostí: 1 ) U ctenia p am átky prvé
h o preziden ta repu bliky, T om áša G arrigue M asaryka, ktoréh o
pam iatku sa n epodarilo z a tla čiť do zabudn utia totalitárnym i
režim am i za vojn y a p o vojn e, a k to réh o svet uznal za najväč
šie h o hum anistu d vaciateho storočia. 2 ) O dstránenia stalinského
despotizm u a kultúrneho súm raku, k to réh o stopy postu pne miz
nú v terajšom Č eskoslovensku. T ie sam é n ád eje, ktoré p rech o
vávali g en erácie Č echov a S lovákov p r i tvoren í Č eskoslovenskej
rep u b like v r. 1918, sú v r. 1968 znovu p od n etom reforiem a
ob n ovy slo b od n éh o kultúrneho sn aženia a štátn ej sam ostatnosti.
Túto v ern osť k tradíciám a n ád ejam Č echov a S lov ákov m usím e roz
š ír iť a j na n aše m la d šie g en erácie, z ktorý ch m n oh í tv oria v ed ecky a
kultúrne v p ro stred iach am erick om č i an glosaskom , francúzskom , šp a 
n ielskom . P estovan ie čs. kultúry znam ená tiež v y d áv a ť v ed ecké spisy a
krásnu literatúru v rečiach krajín , v ktorý ch sa n aši člen ov ia nachád
zajú. T ieto n aše snahy b o li s v ď a k o u uvítané na p rík la d am erický m i a
kan ad ským i a k ad em ick ý m i kruhm i, univerzitam i, kn ižnicam i, atd’., ba
m ám e d ok la d y a j z v iacerých krajín , a o d príslu šn íkov iných vedeckých
a kultúrnych inštitútov a k o j e n a šo SVU že si vším ajú n aše vydávanie
kn íh, že n aše p u b lik á cie katalogizu jú a že rad i o nich referu jú v rôz
nych u čených spoločn ostiach. K e ď ž e sa p očet n ašich členov, kto rí tvo
ria a p íšu v iných rečiach , m n oží a k e ď ž e rastie a j záujem o čs. vedu
a kultúru vo svetových rečiach, m usím e v budúcnosti v y k o n a ť všetko
na č o stačím e ab y sm e p u blikačn ú čin n osť SVU zvýšili. T akto zaistím e
p re n aše nastupujúce g en erácie m o ž n o sť sa p ln šie u platniť, č e r p a ť z
b oh atý ch kultúrnych nám etov český ch a sloven ských a p o k r a č o v a ť v
činnosti, ktorú sm e v posledn ých d esiatich ro k o c h zah ájili.
K e ď ž e n ecelých 1,200 člen ov SVU j e roztratené p o celom svete, a
k e ď ž e an i len v S evern ej A m erike, netvorím e silné skupiny, m ám e p ri
rodzene ťa ž k o s ti vyplývajúce z v e ľk ý c h vzdialeností. L en obetav osti na
šic h členov je treb a ď a k o v a ť za to, že sa p red sa aspoň raz dva-razy do
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roka sídem e na v ýborové a p red sed n ícke schôdze a že aspoň raz d o ro
ka si m ôžem e u sporiadat valné shrom ažd en ie a aspoň raz za dva ro ky
vedecký sjazd. Čo in ého a k o lá ska k tvorivej p rá ci a ku kulturnem u d e
dičstvu našich p red k ov by m ohlo takto in šp iro v a ť stovky účastníkov
vedeckých sjazdov?
O braciam e sa na všetký ch členov SV IJ, a b y sa dostavili na IV . Ve
decký sjazd vo W ashingtone a a b y sa zúčastnili a j sp o ločn éh o sjazdu
N árodnej rady v A m erike v týždni 28. o k tó b r a 1968 a v šad e vo svete,
kde sa p od o b n é oslavy založen ia sam otného čs. štátu budú k o n a ť. Žia
dame zároveň n ašich členov, a b y sa pln e p ričin ili o ú spech kultúrneum eleckých p od u ja tí SVU a a j iných, k to ré SVU n ep oriad a sam ostat
ne, ale v spolupráci s iným i ustanovizňam i, a leb o a j poriad an ý ch celkom
samostatne, a k o je na p rík la d Výstava K u p kov ý ch obrazov Muzeu m o
derných umení vo W ashingtone, ktorú si táto g aléria p o ria d a sam a v
spoluprácu s Ľ r . M ládkovou. P od p o ru jm e n aše p u b lik á c ie : osobitn é
vydanie P rom ěn prip rav ov an é dr. R adim ským , S born íku SVU, kto rý re
diguje dr. K u čera, sborn íku N ašich H lasov v T oron tě p o d red akciou
Ivana H erben a a F ran tiška T řešň á k a ; účastním e sa ď a le j kon certu R u 
dolfa F irku šn ého 22. o k to b ra 1968 v C arn egie H all v N ew Y orku a kon 
certu p očas sjazdu SVU vo W ashingtone. In é p ro g ram y a k o j e výstava
čs. umenia, v sp o jen í s n aším sjazdom , ktorý ch p ríprav y konajú ob etav í
členovia vo W ashingtone, si tiež zasluhujú p ln ej n a šej p od p ory , včítane
výstavy kn íh v G eorgetow n, k d e sa bu de IV . V edecký sja zd k o n a ť v
dňoch 30. augusta až 2. septem bra, výstava v K on g resn ej kn ižnici, a tď .
W ashingtonský v ýbor ved ie Dr. A lex ej B oŕk ov ec a ob etav e v ňom p r a 
cu jú : Dr. A ndrew E liáš, ktorý sa stará o organ izovan ie p red n á šo k ,j Dr.
M ilada L ejkov á-K oep p lov á, ob etav á p ra cov n íčk a v tech n ický ch p ríp ra
vách sjazdu, architekt E m il R oy co, red. V ojtech N evlud a Dr. B rano
L ajd a (p u b licita ), Dr. P od o ská , a k o a j zp ěv ačka L íd a B rod en ov á a kol.
Jo ž a K aras, a ď a lš í n en áročn í pracovn íci, bez ktorý ch obetav osti by
sme p oriad an ie siazdu nezvládli.
Sm e hrdí na sv oj český a slovenský pov od , na Č eskoslovenskú rep u b 
liku a k o b ola založen á v. roku 1918, na j e j za klad a teľo v , na usilovnú
prácu českosloven ských kultúrnych, v ed ecký ch a u m elecký ch p racov n í
kov, a k o a j čs. štátnikov, kto rí touto repu blikou dali úvod k n ov ej k a p i
tole d ejín n ašich n árodov vo vlastnom svojom nezávislom štáte a m edzi
kultúrnymi n árodm i sveta.
Dr. V. E. A ndic
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Naše nová poezie

D O SPÍV Á N Í
In k a Smutná
Zrna v brázdách tlejíeí,
v kořenech zásoby mízy,
květy v hlízách skryté,
prameny pod ledy zamrzlé,
v závěj ích vítr víří,
pahýly stromů nepokryté.
Vytáhlé dříky těl
vášeň napíná a ždímá.
Do střepin číší sedá znechucení.
Čí je dnes vina?

P R É R IE
Z den ěk Salzm ann
Zkrocená šlehy dálnic
a pokrytá strupy osad
leží prérie
Řev motorů přehlušil rzáni koňských stád
válečný pokřik Indiánů
zní už jen s plátna kin
Duch který kdysi rozmnožoval bizony
a usměrňoval lovcům šípy
je teď už jenom v prázdných plechovkách
a v láhvích od sodovek
Večery stále voní šalvěji a kouřem ohníčků
ale křik Indiánů zní už jen s plátna kin
Tak j ako skalp visí duch prérie
u pasu nové doby.
Léto 1967
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MARIE GLABAZŇOVÁ
narodila se v Krom ěříži, je jí česky uvědomělí rodiče však pocházeli
ze Slezska, v němž proces národního ohrození probíhal v druhé polo
vině devatenáctého století opožděně. J e jí matka a rodiče je jí matky by
li v přátelském poměru s rodinou Petra Bezruce, s Vaškovými v Hrabyni a v H áji u Opavy. M arie Glabazňová už po maturitě si dopisovala
se slovutným písmákem Josefem Floriánem, který ve Staré Ř íši na Mo
ravě vydával D obré dílo. Kolem roklu 1929 se dostala na měšťanskou
školu v Moravské Ostravě a vplula dlo ostravského regionálního literálního ruchu. Seznámila se také s Jaroslavem Duryehem, Janem Če
pem, Jakubem Demlem a s jiným i členy katolické literární skupiny. Vy
dala mnoho sbírek básní próz a povídek pro děti, také u Václava Petra
a Ladislava Kuncíře v Praze. Četné jsou je jí příspěvky do revuí, praž
ských i moravských. V hudebním nakladatelství Umělecké besedy v
Praze, vyšly Z pěvy z B esk y d na je jí texty, zhudehnělé Josefem B arto
šem. Básně, jež zde uveřejňujeme, jsou vyňaty z je jí neuvelřejněné bás
nické sbírky s názvem M á zem ě, m é slunce, která obsahuje je jí poezii
z let 1930 - 1967.
KDYŽ V ZIMĚ V Y SV IT N E SLUNCE
Šat mladosti dávné, dávné na bílých pláních blyští,
pod lesklými hroudami, hle, džbány plné záře,
v záhonech hoří světlo, krásná živá růže.
Krev slunce, krev, hle, v protuberancích jitřních,
nesmělý třpyt jak slza vře v mléčných parách země,
a z dálky, z propastí pradávných, slunce, zlatý dar času vzchází.
N ED ĚLN Í ODPOLEDNE
V slunci svítí ta velká lesklá mísa,
hedvábný brokát nebe se k rozkvetlým bezům sklání,
střemcha a jasmíny voní na šedých zídkách,
na kamenech ulic světlo v stínech tančí.
Bronz těžký a žhavý slavně se valí po stupních města,
můj tichý krok na tvrdé dlažbě v červeném prachu zpívá,
zář snění a pokoj zvonů dotýká se úst,
v azuru světlo, ach, peruť zádumčivá.
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SOUZNĚNÍ
Jsi ve mně a jsem v tobě,
v světelném prolnutí, slyš, zvon vesmíru zpívá,
z tmy země mé, z tmy mohyl
ozvěna zádumčivá.
Můj čas zní v tobě,
čas puklých skal, čas trýzně nekonečné,
ach, palouky zelených ja r,
ach, odpočinek zim,
hry větru v travách věčné.
Jsem tvrdá, jsem hořká,
mé oči osleply polibky krutých stínů,
jsem skuta pečetí ran,
svůj žal schyl k němému klínu.
V úžehu žárů jak had
vzlyk smrti ceiuje ústa,
a vlny plynou, plynou
k hrobům, na místa pustá.

JANU JA K U BU R YBO V Í
Něha Tvé lásky pod úsměvem sténá,
můj Ježížku maličký,
kousl si, kousl, z dřeva kříže, z věna,
čím hrob, čím zajiskří.
Tolik stříbra, tolik statečnosti
v slabounkém hrdle toho koledníčka
křičí, preludu je, zpívá,
růžemi zmrzlé krve je lůžko zkropeno,
ty hlavo zádumčivá.
0 hlavo sťatá, spící v trůnech hrůzy,
v trůnech brestů, zla a ponížení,
tvé lůžko chladné, poslední pod stromy zoufanlivosti
tam zbylo v pustém, pustém lese na návrší,
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vánoční jehličí k smrti ti zasyčí
a sladkost rudé krve v hukotu vod
předjarního tání,
žeh písně líbezný pod sloupy úžasu
mísí se s nadějí a se slzami v chrámech.
To mrtvé zlato v radostných ozvěnách
se pozdní slávou tvou chvěje a tetelí,
do noci tvé blesk spravedlnosti
z těch živých tónů svítí,
slyšíš, ó slyšíš, Jene Jakube Rybo,
můj bratře,
zasutý stoletím.

NE P Ř ÍL IŠ ČASTO
Vidím nádherný obraz,
ne příliš často,
a chce se mi žít.
Vidím kus prastarého zdiva,
zlomený antický mramor,
ne příliš čaáto,
a chce se mi žít.
Čtu překrásnou báseň,
ovšem ne příliš často,
a chce se mi žít.
A někdy, někdy z šedé dálky,
z mlh listopadu
zahlédnu známého člověka,
ovšem ne příliš často,
a chce se mi žít.
To všecko jsou klenby mé klesající,
mé propadající se, mé zachmuřené duše.
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VE ZNAMENÍ DUŠE
Příspěvek k stoletému výročí narození
Otokara Březiny.
Ja ro m ír P etříček
Leur toile spirituelle
Je la brise, et vais oherchant
Dans ma forět sensuelle
Les oracles de mon chant.
Paul Valéry (Aurore)
Není pochyby, že myšlenkový svět básnického díla Otokara Březiny
je dnes dostatečně zmapován. Největšímu básníku českého symbolismu
však stále dlužíme stejně důkladné prozkoumání bohatství jeho výra
zových prostředků. Jiným i slovy: stále ještě nedoceňujeme Březinu ja 
ko básníka autonomních poetických hodnot, neboť stále je dolsuid znač
ně rozšířen názor, že básník použil svých obrazů především k tomu,
aby jim i ilustroval své myšlenky. Tato reputace Březiny jako cerebrálního básníka se zdá být neotřesitelná.
Následující studie si bere za úkol sledovat proměnlivou činnost Bře
zinovy básnické obrazotvornosti jak se jev í v ústředním obrazu jeho
básně “Mrtvé mládí”, která je třetím číslem básníkovy první sbírky
“Tajemné dálky” . Báseň má velmi dramatické zakončení: básník sta
nul v zadumání nad mŕtvolou svého mládí jako “m ilen ec n ad mrtvou
d ív kou sveden ou .” Březina tu vyjádřil hluboký smutek nad svým mlá
dím, které, jak praví kritik “uplynulo dříve nežli básník měl odvahu
je žít.” Morbidní atmosféra této scény dává do značné míry oprávnění
kritikům a vykladačům, kteří mluví o básníkově sensuelním pojetí smr
ti á la Novalis v tomto ranném údobí jeho tvorby.
Všechny podobné intelektualizuj ící výklady jsou však málo platné
pro náš výzkum Březinovy básnické řeči, neboť je determinují tím neb
oním způsobem. Ve skutečnosti básnické obrazy nem ají minulosti a
m ají tedy být zachyceny jedině v je jic h novosti. Badatel věrný fenome
nologické metodě odloží všechny předpoklady stranou a svou práci ra
d ěji začne zkoumáním variace zmíněného závěru básně: v je jí střední

8

části j e mrtvé mládí rovněž představováno ležící ve skleněné rakvi “ja 
ko mrtvá těla sv ětic”, Nuance a variace jsou důležitější, než se zdá.
Nejsou jen ozdobným opakováním a vyjádřením téhož jiným i slovy.
Rozdílnost v detailu variací básnických obrazů představuje někdy klíč
k otevření a objevení tajemství básně.
První variace, obsahově i rozsahově daleko bobatější, má Svůj střed
ve verších “ja k světic m rtvá těla, m é m lád í lež elo v ru b á ši zhaslých
jar, zatím oo druhá sestává jen ze dvou veršů “n ad m lád í m rtvolou
jsem stanul v zadum ání ja k m ilen ec n ad m rtvou d ív kou sveden ou .” V
obou případech se vyskytuje personifikace, 'ženské bytosti tu vystupují
jako druhý člen přirovnání. Jak došlo k této přeměně rodu prvního
člena přirovnání ve femiininum ? Mládí je ovšem v české řeči neutrum'.
Stejného rodu j e však i v imaginaci, kde je podobně jako dětství by
tostí fluidní s rodem je ště plně nerozlišeným. Jeho přeměna ve snění
se může udát podle převládajícího vlivu v lidské psýché. Nepřekvapuje,
že v básníkově snu o mládí se udál přesun směrem k ženskému principu.
K vysvětlení vezměme na pomoc jinou Březinovu báseň “Návštěva”,
kde se postupuje 'opačně: básník vychází z ženské představy 'duše a kon
čí u dítěte ( I u viděl jsem ji, d u ši svou, zard ělou m lad osti záchvěvem ,
zapom enuté d ítě). C. G. Jung nazývá ženský princip v n aší psýché
“anima” jako protiklad k mužskému a racionálnímu principu “animus”.
Oba se však plně nevylučují a jsou přítomny u muiže i ženy. Poezii se
nejlépe daří v jemné rovnováze těchto principů, ale je to vždy “anima”,
která je zodpo vědná za nej vniterně j ší básníků v zpě v. Naše tvrzení o
blahodárném vlivu přítomnosti principu “anima” v básni “Mrtvé mládí”
musí být postaveno ještě na něčem dalším než pouhém přijetí ženských
personifikací jako projevů “animy”. Musí být doloženo fenomenologic
kým rozborem textů, při čemž je nutno připamatovat, že pouhé hraní
si ze slovem duše nebo jeho časté opakování naprosto nestačí uvést v
činnost tvůrčí síly “animy” . Zároveň je třeba ukázat čtenářům této stu
die souvislost, do níž jsou obě variace obrazu v básni zapojeny.
Básníkovo snění odnášející 'se k uplynulému .mládí je uvedeno v po
hyb písní: “S tará píseň, již slýchával jsem pět, do tváří d ý ch la m i” .
Dech, proud vzduchu, je tu nositelem vůně i zvuku. Už v této básni je
možno sledovat použití prvků z několika vjemových oblastí v jednom
obrazu. V tomto synestbetismu je vůně vzpomínek nejprve těžká (v m é
du ši m yšlen ka ja k těž k á vůně v stala ). Těžkost poukazuje k psychické
mu chaosu, v němž 'se však děje uspořádání ve chvíli dotyku, kdy píseň
mládí “do tváří dý ch la a za ruku m ne ja la ” . P rin cip “anima” je tu už
zřejmě v činnosti. Pozvání na cestu je dokončeno a básník je přijím á.
9

Ve snění proniká různými vrstv>ami jinoštví a dětství, takže mládí je
uchopeno v celé své hloubce, ja k o tom svědci jeho “ru b á še ja r ” . Sně
n í se dostává do bohaté oblasti psychologických hodnost. Cílem imagi
nární cesty jisou “ztichlé zah rad y zašlých let.” Jsm e svědky probuzení
psychismu, jenž v zápětí zase vše kolem probouzí a křísí. Všechno ko
lem září jemným světlem (H rou třpytných kon stelac se n ebes krása
stk v ěla ). Tento sen o mládí vznícený a živený “animou” je náhle na
úrovni kosmického snění, v němž se čas zastavil (D o času tichých vod
z n í ka p a l hvězdný č a r ) . 'Obraz tichých vod je běžný fenomenologický
doprovod vzpomínek, snění a principu “ anima” . U tichých vod času
je básník spoluúčasten na klidu světa a tím i na kosmickém štěstí.
Všechny obrazy jsou pod kontrolou “animy” . Vesmírná harmonie je
pozadím z jehož světélkujícího pološera kyne básníkovi jako na pozdrav
jeho m ládí: “P el zrů žovělých snů m u zkvetl v lící ov ál a slz m ých tvrdý
skvost m u sp ja l se v d iadém n a svěžích údů ja s . . . ” Jaké to chiarooscuro! S tímto úsměvem se setkáme ještě mnohokrát v Březinově tvor
bě. Zde je jeho prototyp. Studie světla a krystalizace v této jediné bás
n i by si zasluhovaly samostatné úvahy.
Tak ise uskutečňuje setkání s mládím, které na sebe bere ženskou po
dobu světic v rakvi. Je to velmi komplexní obraz, kde nechybějí ani
náznaky mileneckého vztahu. Plurál “m rtvá těla” není náhodný vzhle
dem k rýmu, ale poukazuje na mnohonásobnost, stejně jako “zhaslá
ja r a ”. Rakev je skleněná, tedy průhledná a otevřená zrakům nazírají
cího. Podle dynamiky snění, vše nač se díváme, se dívá :i na nás, takže
se takto okamžitě naváže vztah mezi dvojím světem uvnitř a vně. Set
kání s milovanou bytostí, s odešlým mládím, je setkání s dvojníkem; s
tím, kdo jsme tenkráte byli, nebo ještě lépe řečeno, s oním druhým já,
jím ž jsm e tenkráte chtěli být.
Mrtvé mládí je ve snění nepředstavitelné, protože slovo “mrtvý” ve
snění ve znamení “animy” ani neexistuje: žádný mrtvý není úplně zba
vený bytí. Ani zašlé mládí nemůže klesnout pod úroveň neexistence.
Takové mládí jenom spí a sní (p el zrů zovělých snů zkv etl). V iluminaci
takovýchto obrazů nabývá mládí postupně všech známek života. Nej
dříve se ukazUjí nejnižší, to je vegetální formy (p el, zk v etl), k nimž se
přidávají světelné manifestace v různých formách a v různé intensitě.
Se světlem se vrací i teplo jako neklamný životní projev (tep lo mrtvých
vnad, žár poh led ů , p a l p olib ků , oheň o b je tí) . Mládí samo je nesmrtelné,
pokud v něm zbývá malý uhýlek, z něhož žár může být zase vznícen.
Činitel, který nedopouští, aby kontinuita bytí byla přerušena, je opět
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“anima”, která je v této funkci pojata jako archetyp života. Z ní čerpá
snění o mládí svou sílu.
První variace olbraizu “mrtvého” mládí má klid jem né melancholie a
akcent posvátnosti chvíle setkání, který je téměř mimozemský. Je v ní
čas čisté vzpomínky, ja k je ho možné dosáhnout jen ve snění, v němž
reference ke konkrétnímu času je ztracena. Čistá vzpomínka se rozšiřu
je ve velkolepý obraz zařazený do kosmického ročního období, do ko
smického jara. Jevy v něm už nejsou podívanou pro smysly, ale přímé
hodnoty duše, neměnné a nezničitelné. Jaro je období mládí par excel
lence. Je to sezóna okrašlující. Tak i “mrtvola” mládí musí být okráš
lena skvosty a krása jeho těla uchována vonným balzámem ( a slz m ých
tvrdý skvost mu sp ja l se v d iad ém n a sv ěží údů jas, je ž balsam ov al jsem
čistých vzpom ínek svých vonným p o k la d e m ) . Ja k si nevpomenout při
této proměně slz na Baudelairovo spojení dvou protichůdných citů
“regret souriant”. I u Březiny zůstává nálada slavnostní a vzdálená slad
ké sentimentálnosti. “Anima” neznamená slabost, ja k by se někdo mohl
neprávem domnívat. V první variaci se Březinovi podařilo překročit
zónu lítosti a nostalgie. Klid tohoto druhu je jem ná melancholie, klid
substance věčného mládí v nás.
Minulost v tomto snění je však přepracovaná minulost a Subjekt od
povídající tomuto novému výtvoru je bytost, která nikdy nebyla a usta
vuje se teprve až v básni. I když první variace daleko přesahuje, co
básník skutečně žil, je poeticky naprosto pravdivá. Po dobu do ní neza
sahuje nic, co přichází z vnějšku, co bylo básníkovi vnuceno, aby mu
sel žít. To se ale též začíná postupně projevovat. Básník si uvědomuje
sepjetí své přítomnosti s minulostí. Setkání se zidealizovaným mládím je
chvíle extáze, po níž přichází vystřízlivění. J e velmi těžké udržet čistý
zpěv “animy”, který by byl prost stížností a nářků. Život duše není
úplný bez doplňujícího principu “animus” . P ři porušení rovnováhy
“animus” si slibuje v disputaci. Objevují se logické opozice a kontrasty
nat v básni “Mrtvé mládí” . Celá legenda báječného mládí se ruší. Za
čínají převládat negativní výrazy. “Anima” zná jen chválu a oslavení,
“animus” si libuje v disputaci. Objevují se logické opozice a kontrasty
jevů, hlavně světelných: iluminace pohasíná a okrášlení se mění v “den
kalný beze vnad”. Příkladů záporů možno uvést celou řádu: m rtvé p o 
libky, jic h ž n ežeh l m n e p a l; n ad šen í jsem n essál; žeh tv áře m i nezrům ěn il; plam en n ezkou pal m ne. Tyto zápory j'sou výpočtem všeho toho, oč
život básníka ve skutečnosti ochuldil: jsou výpočtem mrtvých, to je ne
uskutečněných přání. Můžeme pozorovat dále návrat k časovosti, k pří
padkům a poukazům k událostem jakkoli zahaleným v poetickém rou-
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chu ( d é š ť kv ětů odvátých, jen ž jen o m v klín m i k lesa l). Básníkův izpěv,
nyní hudba mrtvých přání, je zpět ve znamení času, který se opotřebo
vává. Není překvapením, vyz;ní-li báseň druhou variací, zmíněným obra
zem mrtvé dívky svedené, kde básník je zanechán -na pospas žalu.
Se změněným obsahem vědomí se mění i snící subjekt, který vnímá
změněný kosmos, v němž se šíří tragická ozvěna (V še vzplálo v du ši mé
a v h u d b ě m rtvých p řá n í zaštknutím sm rtelným se třáslo ozv ěn ou ). Slo
vo smrtelný nabývá -tu zase prvotního významu neboť vliv “animy” je
překonán. Jeví se tu ztráta hloubky mládí, jehož mrtvola ještě nedáv
ná, ještě “čerstvá”, 'tedy tím m rtvější. Změna je i kvalitativní, přihlížíme-li k rozdílu mez-i světicemi a dívkou, která byla svedena. Básní
kovo zadumání v závěru nemá vlastnosti poetického snění, ale je to fau
stovské zastavení nad mrtvolou Marketky. Nenacházíme v něm syntézu
lítosti a útěchy, o níž jsme mluvili při rozboru první variace. Mládí, kte.
ré se manifestuje v závěrečné části, je personifikace mládí, které bylo
básníkovi vnuceno životem.
Srovnání dvou variací jednoho základního obrazu celé básně nám da
lo možnost ověřit si je jic h strukturální rozdílnost, za niž Ijsme učinili
zodpovědný principy hloubkové psychologie “ anima” a “ animus”, při
čemž jsm e označili “animu” jako spontánní zdroj obrazů. Přihlédneme-li k vývoji, jimiž se brala příští básnická tvorba Březinova, vítězství
v básni “Mrtvé mládí” musí být připsáno zpěvu, který tam zní čistě
ve znamení duše. Nebylo by totiž horší diagnosy pro začínajícího básní
ka, nežli mu připsat mrtvé -mládí. Pro takového básníka by nebyla bu
doucnost. Básnická budoucnost Otokara Březiny -však byla z nejskvělejších v české poezii. Už v první variaci, kterou jsm e studovali, pro
mlouvá příslibným úsměvem březinovské orakulum - básníkova duše naprosto přesvědčivě.

TRAGÉDIE MASEK
P avel Zelivan
Mezi dvěma válkami Luigi Piran-dello patřil k néj oblíbenějším a k
nej modernějším dramaturgům, kteří do vedli překonat ztuhlé a zkostna
tělé divadelní schematismy devatenáctého století. Druhá světová válka
otevřela v Evropě nové bolestné rány, položila nové d-rásavé otázky a
narýsovala nové obzory nad troskami m ěst; objevila nová souhvězdí v
slzách dětí -a v pláči žen, nemohla zapomenout na hroby vzdálené a
opuštěné. Na jeviště vstoupili francouzští exitenci-alisté Sartre a Camus,
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američtí spisovatelé Miller a Williams, Ir Beckett a Němec Brecliit. Pirandellovské postavy najednou zestárly ta zdálo se, že patří do nenávrat
né minulosti, do muzea divadelních vzpomínek. Jevily se najednou
evropskému diváku jako bezkrevné loutky a nikoliv jako nositelé lid
ského dramatu. Je jich světem a je jic h životem totiž neprošla válka se
svými hrůzami; nepoznamenala je jic h duši prachem cest a pouští,
ohněm hořících měst, smrtí miliónů mladých lidí.
Pirandello sestoupil však příliš hluboko ke kořenům lidské existence,
než aby mohl rychle a jakoby naráz zestárnout a zmizet ze scén tak
jako mizí móda jedné sezóny. Problémy, které sicilský spisovatel zachy
t l a zaostřil svým divadlem, začály opět naléhat a rozrušovat vědomí a
svědomí západního člověka. Tentokrát to byl film, hýla to literatura,
román, které našly společnou řeč s Piradellem a společnou starost o
člověka, který sice nezapomněl na drtící síly války, ale který si opět
uvědomil absurdní situaci svého pozemského existenciálního žaláře.
Filmy režisérů Felliniho, Antonióniho, Bergmana, Godarda si kladou
znovu a syrověji otázku sdělnosti a problém souručenství lidských by
tostí, uzavřených do svých umělých, dusných ,a dusících ulit, dovedně
nastrčených společností, zděděných po předcích anebo vybudovaných
vlastními zradami a vlastní zbabělostí. Otázkla opravdivé a pravdivé
existence, překonání zdání, banálních starosti, modloslužby blahobytu,
peněz, moci se proměňuje v dobovém uimění v zápas zanícený a vášnivě
důsledný o čisté, pilavé, pokorné srdce člověka ohroižeiného, zvěčnělými
obludami technické civilizace. Toto nové, humanistické a etické klíma
si přímo vyžádalo Pirandella jako zkušeného a spolehlivého představi
tele vnitřní exegeze, jako jemného a pronikavého dialektika a při tom
'autora v hloubi duše plného slitování a smilování, autora, který se po
nořuje do propastí lidského podzemí a prosvětluje jeho labyrinty po
chyb, úzkostí, rozporů vlastních našemu věku.
Loňské sté výročí narození Luigiho Pirandella proto s novým, ži
vým zájmem a s obnovenou pozorností objevilo v něm opět autora naší
doby. V Itálii a pak na pařížském festivalu “Divadlo národů” režizér
Strehler inscenoval velmi originální poslední a nedokončené drama
Pirandellovo: O bři z hor. Podle oficielní divadelní kritiky Pirandellova
hra nevykazuje onu stavební dokonalost, onen citový emotivní žár ani
onu dialektickou neúprosnost, které jsm e obdivovali u jiných jeho' her
jako např. Šest postav h led á au tora, Jin d řich IV , “C osi ě se v i p a r e”.
Přesto kritická a umělecky citlivá četba Sírehlerova dovedla z Obrů
udělat jakési jednotné shrnutí veškerého divadelního umění a drama
turgické zkušenosti Luigiho Pirandella. Streiler mistrně vykřesal z ne13

úplného textu všechny potenciálni a zasypané pirandeHovské premisy.
Pirandello vo drama se tak stalo j akýmsi sébeziamyšlením, úvahou a ro
zepří o sobě, o svých výrazových prostředcích, o smyslu a poslaní di
vadla ve společnosti, o jeho dopadu, esoteričnosti a přesažnosti vůbec.
Sergej Machonin napsal v Literárních Novinách (30/ 67) o Pirandellovýoh O brech z h o r : “Představení mělo bouřlivý a triumfální úspěch. Li
dé pocítili spojenectví krásy, pravdy a svobody umění se svými vlast
ními osudy” . Pirandellova aktuálnost a dnešní úspěch netkví jen v
Střehl er ově režii ani v módním sebepitvání geneze divadla ani v poku
su dělat divadlo v divadle a o divadle, nýbrž hlavně v tom, že Pirandellova hra prosvěcuje a milimetr za milimetrem proklepá vá naše vlast
ní nitro a naše nejvlastnější a nejpalčivější otázky, které nám svírají
hrdlo i duši.
Ve fábuli O brů z h o r můžeme rozeznat alespoň tři dramatické osy,
které se sbíhají a protínají a tvoří tak bohatou polyfonii lidské osudové
složité problematiky. První osa má povahu osobní a individuální. Vy
růstá a rozvíjí se z pohnutého osudu hraběnky a herečky lisy, která
zástupně představuje patetický a bolestný úděl člověka na zemi. Do
vede probudit a rozpoutat lásku, ale neumí ani není schopna j i opěto
vat. J e jí tragický úkol je v tom, že chce být mil ováná ale nemůže mi
lovat a proto vrhá do sebevraždy íobo, který v ní viděl a hledal svou
spásu. Druhé dramatické jádro, které také vystupuje nejvíc do popředí,
je vnitřně spřízněno s mýtem divadla Šest postav h led á autora. Pirandello se zde pokouší o jakousi fenomenologii a rozbor divadla a jeho
zákonů. Někde na venkově, daleko od hlučných metropolí do neobydle
ného domu se utekla skupina podivínů, vykořeněných a vyděděných
Ztroskotanců, seskupených kolem postavy Cotronea. P řišli sem jako do
útulku svobody, aby nerušeni mohli své životy znovu žít, aby mohli
snít a dávat opět isměr, tvar a tvář svým chaotickým osudům, aby se
mohli opět ujmout vlády nad svým časem a svými city bez strachu a
bez ohav před temnou mocí společnosti, tíhou zvěčněných, odlidštěných
návyků. Opustili společnost unaveni, zklamáni, podlomeni, vyvráceni ze
svých jistot. Odešli se zoufalou polonadějí, že snad daleko od lidí na
jdou opět svou duši, domov svobody a lidství.
V domě, kam se uchýlili, se seltkají se skutečnými herci z povolání.
Tito se potloukají od města k městu, ch tějí hrát lidem živým, šťastným
i nešťastným, chtějí vyslovovat své umění, sdělovat sebe a promlouvat
do otevřených lidských srdcí svým hereckým uměním. Města jim nero
zumí, odvracejí se od nich bez zájmu. Je jich hmotná bída roste, trýzní
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a trápí je to, že nemohou hrát a zasáhnout svým uměním do lidských
osudů. Jsou vyvrženi, opuštěni, osamoceni a jein sami se sebou.
Setkání těchto dvou skupin, ztroskotanců života a nešťastných her
ců, vytváří novou dramatickou situaci, novou naději pro všechny - a
třetí dějovou osu pro celou hru. Herci a umělci mašli konečně někoho,
kdo je ochoten pochopit je jic h poselství, kdo dokonce po něm touží a
kdo je potřebuje pro život. Mohou tedy vstoupit svými příběhy do pří
běhů trpících a vyděděných; svým umělním se mohou zapojit na jejich
zoufalé hledání spásy a svobody, mohou konečně prolomit ledové stě
ny osamocení a rozžehnout opět světlo a oheň ve vydrancovaných pří
bytcích lidských existencí.
Ovšem ani svět věcí a odosobněných lidí nelení, nespí. Nemůže klid
ně spát a nemůže se cítit dost klidíný, jistý a svrchovaný, dokud v La
Scalogna - tak se jm enuje místo, kde se odehrává Pirandellovo drama, budou žít a brát lidé, kteří potřebují svobodu a umění. Svět ohluchl k
slovu skutečného neslulžeblného a transcendujícího umění. Poslouchá a
slouží jen Ohrům z hor, tyrantské, kruté, nemilosrdné vrchnosti, která
žárlí na všechno, co se nedá vtěsnat do paragrafů je jic h byrokracie, co
nemohou vypočítat je jí banky a usměrnit je jí organizace. Vyvrhnje ze
sebe vše, co se odváží překročit je jí hospodářské obzory a co se neklaní
jejím modlám, co dokonce prolamuje je jí imanentní řád a vyvrací je jí
lživé jistoty. Ohři z hor nakonec vyslídí útulek svobody a umění. Je 
jich policie pracuje s vědeckou dokonalostí a naprostou spolehlivostí.
Železná, ocelová opona, symbol totální, užitkové, zvěčněné odlidštěné
společnosti, padá na komediantskou káru, drtí j i a mstí se tak na poezii,
umění a na svobodě, protože se odvážily neposlechnout je jic h zákonů,
neuznat jejich svrchovanou a totální moc, pochybovat o je jic h schop
nosti spasit člověka: protože chtěli žít po svém jako lidi hledající a
pochybující, ne jako sebejistí a spokojení roboti.
Tento poslední metafyzický a univerzální motiv je v Pirandellově
díle nový: je to konflikt mezi ideálními přesážnýtmi hodnotami a hmot
nou, syrovou imanentní silou. Ohři z hor jsou vladaři a tvůrci obludné
technologické civilizace, zorganizované po'dle jediného zákona užitkářství a spotřeby; nemohou tedy podle své naprosté důsledné logiky uznat
právo na svobodné a nezávislé umění, na něco tak neužitečného a zby
tečného jako je umění. Strehlerovi se podařilo převést toto metafyzické
drama naší společnosti z objektivní roviny přímo do srdce osob. “Svět
obrů - řekl sám Strehler - není za našimi zády. Ohři jsou ještě mezi
námi, v nás a před námi, neustále na nás lící tisíce svodů, podvodů,
celé systémy pastí a síťoví denního života” .
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Nemůžeme sdílet s Pirandellem jeho naprostý propastný pesimismus,
pramenící z jeho nedostatku víry v Boha. Můžeme však v jeho bolesti,
zklamání a zoufalství vytušit úzko®tlivou touhu po řádu, po světlu, na
d ěji a spáse v Bohu. Postavy, které vytvořil ve svém divadle, se potýkají
se svými osudy, padají pod svými kříži, zajíkají se bolestí, spalují se
touhou, trápí se potřebou lásky, neví si rady s dobrem ani se zlem, kte
ré se dokonale prolínají v je jic h vědomí. Jsou to osoby vytržené ze své
podstaty, vyvrácené ze svého světa, odcizené sobě i druhým, jsou to
“osoby” v tom původním divadelniclkém smyslu: masky, které hledají
autora, larvy, které touíží po přepodstatnění a oživení. “Ale tento nejvyšší autor - píše Giovanni Papini - nemůže být člověk, i kdyby byl
genius, protože člověk je podle Pirandella zase jen divadelní osobou,
maskou, to je larvou duše, která potřebuje tvůrce, aby mohla žít, po
znávat se, utvrdit se a trvat Stále” (Epigrafe per Luigi Pirandello, in
“Šanti e Poeti”, Ed. Fiorentina 1948.)

T. G . M A S A R Y K A ZDENKA ŠEM BEROVÁ
Dr. J o s e f Jir á s e k
Až dosud poznávala naše československá veřejnost Masaryka více z
jeho vlastních děl, článků, kritik, přednášek a velmi málo, skoro nic, z
jeho korespondence. Vyznávám otevřeně, že by mělo dojít k souborné
mu vydání vzájemných jeho písemných vztahů, a to proto, že je tato korespodence důležitá nejen pro poznání jeho vlastní osoby a přátel, ale
celé minulosti našeho národa vůbec.
Masarykova korespondence Šemberové začíná rokem 1875 a končí
rokem 1882. Dopisů Masarykových, pokud se uchovaly, je celkem 122
a Zdenky Šemberové jemu pouze 2 listy.
Povahu Šemberové můžeme si proto představit více z jednotlivých
narážek v Masarykových listech, než bezprostředně přímo. Dobrou po
můckou budou nám ovšem vzpomínky je jích současníků na ni.
Zdenka Šemberová byla o 9 let starší než Masaryk. Narodila se 19/5
1841 v Olomouci, kde působil tehdy je jí otec Alois V ojtěch Šembera
jako profesor řeči a literatury ěeskoslovanské a kde se také oženil s
Františkou Ševčíkovou, dcerou úředníka Bedřicha v Brně. Měl dvě dě
ti: Zdenku a syna Vratislava, který se narodil o 3 roky později. Další
dvě děti Rastislav Bedřich a Přemysl Otakar Method izeimfely v Olo-

16

moučí. R. 1850 převzal však Šembera universitní katedru po Janu Hro
mádko vi ve Vídni.
Dne 12. ledna se celá rodina Šemberová nastěhovala do Vídně a uby
tovala se v tak zvaném Zeleném domě (jak se všeobecně říkalo), v prv
ním poschodí domu č. 364 v Ungargasse na Landstras'se. kde bydlela
také v druhém poschodí rodina Kollárova. Zdenka se tak seznámila s
Ludmilou Kollárovou a stala se je j í velkou přítelkyní.
Ve Vídni se dala Zdenka zapsat do ústavu paní Elsterové a po čtyřech
letech navštěvovala 'klášter Uršulinek, kde se učila šít prádlo a mluvit
francouzský. Poněvadž byla velice zbožná, přemlouvaly j i sestry, aby v
klášteře zůstala. Zdenka se však rozhodla, že bude navštěvovat ústav
sl. Cuinaiové.
Profesor Šembera požíval jako badatel ve Vídni velké vážnosti. Ve
své dcerce se jen vzhlížel a když měla rok, u'ž se chlubil, že poznala na
obraze Šafaříka. Ale také ostatní věnovali j í značnou pozornost. Na
slovanském plese (10/2/1861) byla představena jako Hanačka mini
sterskému předsedovi Schmerlingovi, tančila s hrabětem Kolovratem,
byla zvána často do Prahy a když byl pořádán večer a na něm měl ně
kdo přednášet “Libušin soud,” byla tato role svěřena j í jako dcerce
slavného znalce jazyka. Na výstavě spolku sv. Ludmily věnoval j í po
zornost sám Lad. Rieger. Do domu Šemberová chodívaly též tři dcery
Rajevského: Žofie, M arie a Ludmila.
Šernberovu kancelář i jeho dům navštěvoval též Masaryk. Zdenka by
la známa též s dcerou Vuka Karadžiče Minou, vdanou později za Vukomanoviče, s profesorem Albertem, Rezkem, s Dr. Jos. Karáskem,
velmi přátelsky s básníkem Nerudou i s romantickým básníkem Fran
tiškem Jar. Kubíčkem (1838-1865), který j í věnoval pod pseudony
mem Jaroslav Lipovec básně. Snad by bylo došlo i k zasnoubení s ním,
kdyby lékař nebyl upozornil profesora Šemberu na těžkou jeho chorobu.
V rukopisech básníka Vincence Furoha (1817-1864) je též několik bás
ní, věnovaných rovněž Zdence.
A co různých vynikajících lidí navštívilo Šemberův dům: poslanci,
básníci (Hálek na př.) i Otilie Sklenářová Malá!
Toho všeho si byla Zdenka vědoma, to j í velice lichotilo. J e tudíž zce
la přirozené, že i Masaryk chtěl 's ní jako dvacetipětiletý člověk navá
zat! písemné styky.
První jeho dopis je proto velmi uctivý a prosebný. Masaryk chtěl s
ní navázat j akési filosofické literární rozhovory.
Pokud sledujeme jeho první dopisy, byl vzájemný poměr obou velmi
dobrý. Masaryk jí informoval o svých studiích, plánech i životních epi-
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sodách. Aby získal je jí sympatie jako vlastenec (Zdenka byla horlivou
vlastenkou), vylíčil jí , ja k za bouře nad zříceninami Ranheneck viděl
vznášeti se bílou postavu se svatováclavskou korunou, beroucí se v ne
besa a dole černé prapory a hned v následujícím dopise, ja k v horečce
z nastuzení střídala se mu v hlavě česká a německá historie, osudy je 
ho vlasti. Věděl též o místě, kde byli Vršovci vyvražděni. A a ť už vě
domě nebo podvědomě, pochlubil se j í též, co všechno četl: Voltaira,
Schillera, Blaise Pascala a ze všech podává i citáty v originelním znění.
U Zdenky Šemberové vzbudil tím samozřejmě zájem a mimořádnou
pozornost. Chtěla nyní docela, aby j í napsal úryvky ze svého života.
Chce je j blíže poznati.
Ale Masaryk se tomu vyhnul, poukazuje na to, že podle Celliniho ma
jí se psáti životopisy teprve po čtyřicátém roku svého života. Místo toho
j í kreslí Klobouky a neopomenul uvést, jaký je tam poměr mezi kato
líky a evangelíky, ač se klaní témuž bohu. Jak by mohli být lidé šťast
ní místo rodinných tragedií. A hned zabrousil do filosofie při otázce:
co j e n áh od a ?
Ale Šemberovou tyto dopisy spíše pohněvaly. Fakt, že j í odepřel na
psat něco o svém životě, že j í nechtěl svěřit pravdu, nechce být vyru
šován atd.- ze všeho jen poznala, že k ní nemá důvěry. Musí být proto
opatrná, neboť se chce chránit proti výtkám mlčení.
Pravděpodobně čekala Zdenka - jak o konečně každá mladá dívka, že
j í Masaryk napíše také aspoň několik těch lichotivých slov - snad o
je jí kráse, sličném zjevu, ušlechtilé povaze, aspoň několik hřejivých
projevů obdivu - zatím se Masaryk chlubil svou učeností, mentorStvím,
filosofickým poučováním, že nesmíme hned reptat, být pessimisty, ne
b o ť je -li více trní než růží v životě, je to v nás samýoh. A o tom, jak
je Zdenka středem pozornosti, n ic? I když Zdenka si snad tento kon
trast neformovala tak jasně, cítila to jistě podvědomě. Ale také na Ma
saryka působily tyto výtky Zdenčiny jako hromobití. Co potom napsal,
je dost chaotické, bez souvislé jakési logiky, s tím jediným cílem, aby
j í vytkl v je jím dopise mnoho protikladů. Mluví o souvislém kruhu ro
diny a hned zase si přeje být sama ve vonném vzduchu.
Po této drobné šarvátce referuje už Masaryk v dalších dopisech klid
ně o besedě s pražskými studenty, o přípravě své ke zkoužce a o učen
cích, kteří zaplatili své zkoumání Afriky smrtí. A hned přistupuje k žá
dosti, aby mu podala Zdenka své názory z oboru psychologie: co je to
představa, úsudek, láska, neláska, vůle, nevůle, všechno samé pojmy,
které ne každého zajím ají. A aby ukázal co všechno zase četl, cituje
Voltaira, Čelakovského, Borna.
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Zdenku tyto citáty spíše pohněvaly a rozladily. Nepotřebuje od něho
komentářů, i když j i zajím á spíše otázka, zda-li zaniká s tělem i duše,
je-li možné, aby velduchové zanikli se sebránkou tělesnou.
Odpověď Masarykova je velmi zajímavá, docela opačná jeho pozděj
šímu přesvědčení, že lidská duše je nemrtelná. Interpretujidi dobře, Ma
saryk tu nevěří v posmrtný život. Ptá se docela ironicky: “Co by tam
měl potom dělat veleduch, idiot, sedlák, nač peklo a předpeklí?”
Osudná chvíle však ve vzáljemém vtztahu obou nastala, když šel Ma
saryk studovat do Lipska.
S počátku byl je jic h citový poměr dobrý. Masaryk j í nakreslil docela
plán Lipska, sděloval, kde bydlí a jaké má z pobytu dojmy.
Zdenka ovšem chtěla podrobnosti, kdo je jeho paní domácí, jaká je,
odkud, kde se Masaryk stravuje. Masaryk j í to vše sděluje a přitom
prosí, aby přeložila jeho německý rukopis do češtiny proto, že sám
píše česky špatně. Zdenka však viděla v tom jen ironii a v omluvě, že
špatně česky píše, spíše snahu Masarykovu přerušit dopisování vůbec.
Je jí nedůvěra v upřímnost Masarykových slov tím ještě více vzrostla.
Masaryk jí poté píše z Terstu. A když se vrátil, vyznal, že není citu
lásky schopen, že lásku ani nehledá. Je v pilné práci, pln potyček s
Němci.
Co Zdenka potom napsala, neví se. Že tu došlo zase k nějakému kon
fliktu, je vidno z toho, že Masaryk tři koncepty potom roztrhal. Mísito
toho jí napsal, že j í pošle životopis člověka, kterého - ja k píše - “Vy
posud neznáte, tak jak o on Vás a který (t.j. onen životopis) mnoho,
snad všechno vysvětlí.” (21/ X I 1876). Z dalšího dopisu však vysvítá,
že matce Šemberové bylo celé to dopisování s Masarykem proti mysli.
“Jak teprve”, poznamenává Masaryk, “kdyby j í radil, aby šla také stu
dovat na universitě!”
Přišly vánoce a tu j í Masaryk upřímně sdělil, ja k je ztrávil. Ke cti
Masarykově nutno podotknout, že byl ke Zdence vždycky upřímný. I
německé verše, jež složil, j í poslal.
Přišel však osudný leden roku 1877. Co všechno se tehdy stalo, je
těžko vysvětlit. Masaryk byl tehdy chorý a nemoc k bodré náladě ne
přispívá. Proč došel k závěru, že jeho dopis (7/1/1877) je umíráčkem
k pohrobení družství, proč už více přátel pochoval, tak že má už toho
hrobařství dost, nelze bezpečně vysvětlit. Víme, jen, že byl zachvácen
silnou horečkou.
Zdenka mu potom jeho životopis, pro ni psaný, vrátila s poznámkou,
že skutečně pověděl všechno jasně a že by se teď musila přetvařovat,
kdyby napsala: “Nerozumím.” Pochopila a vidí, že se prohřešila.
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A co Masaryk? Najednou uvažuje sám, zda j i neurazil a vidí, lže ni
koliv, když j í poslal docela svůj životopis, určený jen pro ni. Nakonec
se dovolává sám “Otčenáše” : Odpusť nám, atd.
Zdálo se, že mezi oběma nastal smír. Zdenka mu posílá dárek, on pak
se vyznává z velké lásky k vlasti a oznamuje, že si předplatil dva české
listy.
Potom přišla Šemberová oslava 70tých narozenin a vyžádala si znač
ných příprav, j ak je patrno z korespondence.
Sm ír však trval jen na krátko. Masaryk j í oznamuje, že u nich bydlí
velmi vzdělaná dívka, Američanka, Charlota, velmi vzdělaná, je!ž se o
všechno zajímá.
Jak tato zpráva na Zdenku působila, je vidět z dopisu Masarykova
23/V I 1877, z něhož vidno, že mu přála mnoho zdaru, ne zrovna s dadostným pocitem. Co vše mu napsala kromě toho nevíme, ale Masaryka
přímo poděsila. “Slova listu Vašeho,” píše (26/V I 1877) jsou úsečná,
nepřátelská, v první čtení okamžitě vzbouřilo se nitro mé jako rozduněné blesky m oře; nyní již hladina strmí klidně, tůně však posud roz
rušena. Bez obrazů: Ptám se samého Sebe, čím to je , že se mezi námi
občas taková nedorozumění vyskytují? Proč se stává, že mě čas občas
slovy svými tak urážte v nejsvětějších citech mých, proč nepanuje
smír mezi námi, jaký panuje mezi jiným přáteli? Tak v listu svém dítě,
že jsem znamenitý počtář a proto sám sebe neošidíte v účtech svých,
ale aspoň tak se my domníváme . . . K čemu to? Krev se mi valí k
mozku, čtu-li slova; ta-huj, buďtež pohozena tam, kam Vám slušíoknem-ve vítr, a ť jic h zanese, kam se mu líbí, mě nesluší.”
Dochází k dramatickému konfliktu a vrcholem všeho je vyznání Ma
sarykovo 2 9 /6 , 1877, v němž j í odhaluje upřímně své nitro: chtěl jí
býti oddaným přítelem, chtěl j i naučiti bledeti na život ja sn ěji a bez
předpojatosti. V Miss Charlotě našel však dívku, je jíž charakter naň
mocně působil pro prostotu mravů, jemnost chování i praktičnost. Ma
saryk se j í přiznává k lásce k Charlotě.
Jak toto vyznání Masarykovo na Zdenku působilo, dovedeme si do
myslit. Masaryk nakonec 12. srpna oznamuje, že se s Charlotou zasnou
bil. Tato zpráva Zdenku přímo ohromila, snad tušila, ale nečekala, že
tak rychle mohlo dojít ke skutečnému zasnoubení. Své překvapení dala
mu písemně najevo s přáním šťastné budoucnosti. “T eď už,” pozname
nává, “nebude potřebovat je jíh o přátelství”. Masaryk j í marně doka
zoval, že ta známost s Charlotou nebyla tak krátká, ja k se Zdenka do
mnívá, stýkali se denně 5-8 hodin a proto se za šest týdnů dobře po
znali. Ke Zdence choval přátelství pravé, nechtěl ji obelstít, ani ji po
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važovat za pouhou hříčku. Že by byl nešetrně jednal, odmítá. Z dopisu
Masarykova vysvítá, že ani Charlota se nemohla hned rozhodnout. Prav.
děpodohně na ni též působilo, když viděla na vlastní oči, ja k Masaryk
obětavě skočil v šatech do vody, aby dámu korpulentní zachránil před
utonutím. Sám byl ve svrchovaném nebezpečí, že utone s ní. Masaryk
se také brání, že by byl nestálý a chce to také dokázat. P roč by se však
hněvali, když si vlastně nic neudělali. Že je jí matka na něho při ná
vštěvě ani nepromluvila, ho přímo omráčilo? K nějakému nepřátelství
není důvodu.
Interpretuj i-li dobře, byla Zdneka uražena a pokořena ve své hrdosti,
samolibosti, snad i zklamána v naději, že by se mohlo toto přátelství
obrátit ve skutečnou lásku a sňatek. Zatím viděla, jak Masaryk dal nejen
přednost Charlotě, ale ještě má tolik netaktu, že j í toto obelstění, jak
se vyjádřila, ještě oznamuje.
Zdenka měla nyní na vybranou, buď přerušit s Masarykem písemné
styky nadobro, nebo v nich pokračovat. Zdneka se rozhodla pro even
tualitu druhou. Smířila se s danou skutečností, vystřízlivěla a když Ma
saryk onemocněl tyfem, poslala mu květiny.
Zdenka chovala ostatně hlubší city k básníku 'Nerudovi. To byl do
cela jiný člověk. Ten neurážel, nekritisoval, nementoroval, ten j i zasy
pával jen přátelskými vzpomínkami, děkoval ze je jí laskavost, za je jí
dárky; jak si pochutnával na bábovce, ja k na ni denně myslí atd. To
byl docela jiný tón dopisů.
Dopisy Nerudovy, vydané Albertem Pražákem, tomu nasvědčují. Už
při prvním setkání na velkolepé slavnosti na Řípu r. 1862 se Neruda o ni
staral. Chránil j i v tlačenici, staral se, aby neměla žízeň. A když Šem
bera zemřel, posílal jí časopisy, fotografie, květiny, ovoce, jem né peči
vo, sladká malovaná velkonoční vajíčka, pečoval o je jí zdraví a ona mu
oplácela jeho pozornost rovněž tak. Posílala mu mince, květiny, foto
grafie, koláče, vejce, hrozny, jáblka, švestky. Jaký to rozdíl mezi do
pisy a chováním Masarykovým ke Zdence a u Nerudy!
Důvěrná přítelkyně Zdenčina Tereza Svatová píše: “J á ve svém nitru
mám určitý pocit, že i Zdenka Šemberová ve 'svých mladých letech o
Nerudovi blouznila a snad hlouběiji se pro něho interesovala. Soudím
tak z vřelého uctívání jejíh o , kterým zahrnovala každou maličkost po
něm; i z hovoru s ní odnesla jsem si tuto domněnku. Viděla jsem u
Zdenky podobiznu Nerudovu, otočenou černým flórem, viděla jsem ru
kopis básně (O včelce a květech), viděla jsem i jin é památky písemné,
kterých si cenila nad zlato” . . . atd.
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Tomáš Masaryk a Zdenka Šemberová byly povahy, které se k sobě
nehodily. Masaryk vzpomíná ve svých rozhovorech s K . Čapkem také
Zdenky. Byla prý taková energická, studenti v ní viděli emancipovanou
(str. 6 8 ). Ale také Masaryk byl energický, v mládí divoši oba.
Osobní vzpomínky na Zdenku Šemberovou podává také Dr. Josef
Karásek v P o k r o k o v é revni (IX , 1912-13, str. 77, 125).
“V celé je jí bytosti”, píše Karásek, “bylo cosi mužského, charakterní,
ho. Z vyššího stanoviska pohlížela na lidi. Vždy zůstala velkoměst
skou, malichernou, všednost se j í protivila. Ale jako cele dávala srdce,
tak zase z celého srdce nenáviděla, neodpustila a přitom nevážila vy
braných slov”. (To asi Masaryka hluboce uráželo, m oje poznámka).
Těžce se snášela s Jirečkovými . . . Dbala na společenské formy, byla
prosta konvenční lži a vše brala doopravdy. Velikou fantasií nebyla nanána. Pozval-li ji známý, viděla v tom povinnost, aby ho navštívila. Už
dlouho před tím byla rozčilená a vypravovala, že pojede do Hradce Krá
lové, do Chrudimě nebo do Prahy k Nerudovi, v němž viděla nejlepší
ho přítele bratra svého. Památka na otce byla jí svátá, v ní žila, s ní
umřela . . .” “Mne”, poznamenává Karásek, “několikráte ujišťovala,
že jen já smím vydati je jí pozůstalost. Poslala mně též na památku
skoro všechny dopisy otcovy a při návštěvě před 4 lety darovala mně
plakát, kterým bratr je jí Vratislav Kazimír oznamoval, že bude vydá
vat české H lasy a senzační brožúrku “Důvěrné listy z Prahy”, namíře
nou proti Skrejšovskému.”
Každá žena chce být také trochu obdivována a to Masaryk nedovedl.
Cítil také duchovní převahu a to asi také těžce Zdenka snášela.
Jin ak - až na ten špatný styl a na špatnou znalost jazyka českého jsou Masarykovy dopisy velmi poučné. Sám Masaryk si byl ostatně
těchto nedostatků vědom a proto prosil Zdenku, aby mu poslala brus
jazyka českého - ovšem ne ten Hattalův. Proto také prosil, aby jeho
články a studie překládala do češtiny. Vyjadřoval se v němčině daleko
snadněji. Z celé korespondence je vidět, ja k často zápasil s výrazy, jimiž
chtěl říci, co si myslil.
Kdo by se chtěl opájeti nějakou uměleckou stylisací jeho dopisů, byl
by sklamán. Masaryk byl vždy věcný, střízlivě věcný. Zato poznáváme,
co vše četl, studoval, jaké byly jeho názory a zkušenosti.
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SITUACE NA ČESKOSLOVENSKÉ LITERÁRNÍ FRONTĚ
(Leden 1968 až duben 1968)
Antonín Kratochvil
K situaci
V prvních lednových dnech proběhlo dnes můžeme již říci historické
plénum UVKSČ1, jedním z jeho výsledků byl nucený odchod Antonína
Novotného z fuinkce šéfa strany a později i hlavy státu.
V kulturní sféře toto historické plénum se stalo odrazovým můstkem pro
celý obrodný proces v Československu, který se dá v kulturní oblasti cha
rakterizovat jako pirvní liberaldsační průlom do ztmulých “dvacetiletých”
dogmat. Tato vlna liberalismu zasáhla všechny oblasti a kategorie kultury
od literatury až po náboženství a teologické bádání.
Za nejvýznamnější kulturní události prvního čtvrt roku lze označit na
vrácení ústředního tiskového orgánu Svazu československých spisovatelů2,
další procesy rehabilitace spisovatelů odsouzených v padesátých letech a
propuštění z vězení Jana Beneše3 a dr. Ivana Pfaffa* autora “Manifestu
československých spisovatelů.” Jelikož tento Manifest způsobil velký ohlas
nejen v Československu, nýbrž i v západním tisku (některé západoevrop
ské listy se k němu vracely po celé měsíce,) považuji za nutné objasnit
celou historii tohoto literárního dokumentu:
Otázka pravosti “Manifestu čs. spisovatelů” a kampaň stranického tisku
Dne 3. září uveřejnil přední londýnský list Sunday Times na první stra
ně Dokument, který byl později označen jako Manifest čs. spisovatelů a
umělců světové veřejnosti. Dokument údajně podepsalo 183 členů Svazu čs.
spisovatelů, 69 členů Svazu výtvarných -umělců, 21 členů Svazu čís. sklada
telů a Svazu čs. divadelních umělců, 39 členů Svazu čs. filmových a tele
vizních umělců a 56 vědců. Manifest byl datován v Praze 5. srpna 1957.
V kostce se v Manifestu říká, že čs. umělci se obracejí s výzvou k světové
veřejnosti o podporu v jejich boji proti pražskému režimu - jmenovitě jsou
v Manifestu uvedeni levicoví liberálové -na Západě jako Gůnther Grass, J.
P. Sartre, P. Weilss, dále B. Russ-el, Arthur Miller, John Steinbeck a Hein
rich Bolí. Reakce těchto spisovatelů na Manifest byl/a dosti váhavá. Poměr
ně jasnou odpověď da‘1 G. Grass, který v dopise Antonínu Novotnému
zdůraznil: ‘‘Touha po svobodě slova -přežila všechny diktatury . . . Ja k 
koli disponujete, pane presidente, v tomto okamžiku mooenskýmá pro
středky, jakkoli je vám možno omezovat, ano pronásledovat umění, právě
tak málo jsou způsobilé mocenské aparáty a strnulá dogmata natrvalo če
lit svobodnému slovu.” Gr-assův dopis vyvolal v československém tisku
značnou odezvu, i když Grass později v korespondenci s dramatikem Pav
lem Kohoutem v hamburském lis-tě “Die Zeit” mnohé formulace podstatně
změnil. Zajímavá byla i odpověď H. Bolia, který je v Československu často
vydáván a presentován jako “německý katolický spisovatel” - Bolí pozna
menal, že si nedělá žádné iluze to stavu svobody intelektuálů v socialistic
kých zemích. Peter Weiss vyslovil hned k Manifestu četné výhrady, -ovšem
zdůraznil, aby na listopadové literární sym-po-síum byli pozvání pokrokoví
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spisovatelé ze Západu a bylo jim umožněno diskutovat s proskribovanými
.autory ze IV. sjezdu. Toto symposium se pochopitelně nikdy neuskutečnilo
- v prosinci se konalo v Praze pouze “setkání šéfredaktorů literárních ča
sopisů”, kterého se pochopitelně Wéiss nezúčastnil.
Manifest se stal v krátké době světovou událostí, neboť jeho text roz
šířily tiskové agentury a rozhlasové a televizní stanice do celého světa, Z
různých stran se ozvaly projevy solidarity s čs. spisovateli. Tak např. 13.
září přinesla Reuterova tisková kancelář zprávu z Montrealu, kde zasedala
konference básníků, kteří vyslovili solidaritu s československými kolegy.
Světová reakce na Manifest pražský režim překvapila - po týdenním
mlčení označila Praha Manifest za falsirikát. Sekretariát Svazu čs. spisova
telů potvrdil původně je n tolik, že sám není autorem Manifestu, což ostatně
dokument netvrdil - a konstatoval současně, že neví nic o tom, že Manifest
napsal některý volený orgán Svazu anebo některá skupina spisovatelů6. Te
prve 14. září na nátlak strany označil je j Svaz čs. spisovatelů Za podvrh.
Mezitím se v celém tisku rozpoutala ostrá kampaň. Zatím co pražské listy
přinášely vlastní komentáře, ostatní krajské deníky přetiskly většinou
zprávu ČTK. Deník Práce v komentáři “Kdo jsou spisovatelé manifestu?”6
označil za autory Manifestu emigranty a zdůraznil, že Manifest vznikl za
hranicemi: “Manifest je zřejmým podvrhem pověstně už známých paidělaíelských dílen emigrantů”. Tuto argumentaci opakovala pak celá řada čes
kých i slovenských novin i časopisů. Nia tato obvinění odpověděl exilový
PHN-iCíLUB, který na kongresu v Bad-.godesbengské Redutě, se mezi jiným
zabýval současnou situací v Československu a vypracoval resoluoi, jejíž je
den odstavec byl věnován i otázce pravosti Manifestu. V resoluci se praví:
“Uveřejnění Manifestu v Sunday Times bylo pro nás překvapením. Zdů
razňujeme, že nám není .nic známo o tom, že by některý exilový spisovatel
byl autorem Manifestu. Z ideového a literárně kritického rozboru Ma
nifestu se domníváme, že Manifest musel vzniknout v Praze, Brně či
Bratislavě, nikomu z nás 'žijícímu v Bad Godeslbergu, Mnichově či
Amsterodamu by se nepodařilo zachytit současnou situaci s celou katalepsii komunismu tak precisně, ja k to činí Manifest. Diterámě-kritickoíu
analýzou se pak dá dokázat, že každý pokus zdáli o zobrazení duchovní
atmosphery určité společnosti vyzní nakonec nepřesvědčivě”1. 10. listopa
du přinesl pak pražský tisk zprávy o tom, že komunistické policejní orgány
zalkly vědce z pražského historického ústavu a označily ho za autora
Manifestu8. Frankfurter Allgemeine Zeitung komentoval jeho zatčení slo
vy: “Tak konečně našli v Praze obětního berana” (SUED EUBO CK). Krátce
nato londýnský ECONOMIST a mnichovský Abendzeitung oznámily, že za
tčeným vědcem je dr. Ivan Pfaff, významný historik a literární kritik.
Značným překvapením byl článek ve švýcarském odborném časopise “Film
und Radio”10, vydávaném v Bernu - redakce v něm seznámila s apelem
spisovatelů, který vysílala několikrát po tiofoě černá vysílačka v srpnu
(Piratemsenider). Text apelu je shodný s textem Manifestu, který byl uve
řejněn v Sunday Times.
Jedním z hlavních pražských argumentů proti Manifestu byla skuteč
nost, že nebyla uvedena plná jm éna signatářů Manifestu. “Chybí jen jeden
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malý detail”, napsal Miloš Fiala v Rudém právu, “ důkaz pravosti pod
pisů.”11 Vedoucí funkcionáři PEN-Gktibu k tomu zdůraznili, že se staví za
názor určitých kruhů na Západě, kteří zdůrazňují nutnost utajení jmén
signatářů Manifestů s poukazem na vysoké tresty, které byly uděleny auto
rům spisovalského Manifestu z roku 1952, především básníku Josefu Kostohirýzovi doživotí a dramatiku Václavu Renčovi 25 let těžkého žaláře. Plný
text Manifestu mohl být teprve uveřejněn v dubnu 1968 v pražském tý
deníku STUDENT z 10. dubna. (Dr. Pfaff se zde sám označil za autora).*

'Ve dnech 3. až 5. ledna 1988 zasedalo plénum ÚVECSČ - pokračovalo v
jednání započatém na prosincovém zasedání. ÚV zvolil jednomyslně prv
ním tajemníkem Alexandra Dubčeka.
'Svaz čs. spisovatelů ztratil svůj orgán jLiterámí noviny, který byl dán pod
min. kultury - viz Proměny č. 1/68.
První číslo nového orgánu Svazu |čs. spisovatelů - Literární listy - vyšlo
29. února 1968 v nákladu 120.000, který se během měsíce zdvojnásobil. R e
dakční složení zůstalo nezměněné, ja k bylo v Literárních novinách v čele
s Dušanem Hamšíkem jako šéfredaktorem.
'Kolem Jana Beneše se v tisku vyvinula nechutná polemika mezi esltébaky
Kubíkem - Vavřínem a Janem Benešem - viz Literární listy 28.3.68, Lido
vá demokracie 31.3. 68 a Student 10.4.68. Příznačné z této polemiky jsou
dva momenty: Lidová demokracie po otištění rozhovoru s Benešem ztra
tila úplně svou průbojnosit, v celém listě se projevovala opatrnost, způso
bená censorním dohledem. Tento list nejen že musel otisknout odpovědi
Kubika a Vavříkia, což odpovídá demokratickému pravidlu, ale i polemiku
soudce, který Beneše odsoudil, dále posl. Holuba a dalších. Na tyto útoky
již zde Beneš nemohl odpovědět. Na západě vzbudila ohlas sarkastická
poznámka estébáka Kubika, týkající se “katolické emigrace”. Beneš totiž
řekl, že Kubík měl při výsleších zájem o katolickou emigraci. Kubík to
však ve své odpovědi popírá a říká, že jednou Beneš třeba napíše, že
“jsme měli zájem (S tB ) o emigraci motorickou.” Tento průhledný trik,
podle západního tisku, ani v ČSlSR nikoho nezmátl, poněvadž jsou zná
má tři ideově výrazná katolická centra: Křesťanská akademie v Římě,
univ. kolej Nepomucenum a vydavatelství Opatství sv. Prokopa v U.S.A.
*Dr. Pfaff byl propuštěn v březnu 1968.
'Literární noviny 8. září 1967, str. 2
"Práce, 13. září 1967, str. 5
'Kongress eXilovk P’E N-Clubu se konal v Bad Godesbergu 21.-22. října,
text resoluice byl rozšířen rozhlasovými stanicemi a tiskem. Plné znění
resoluce uveřejnilo např. České slovo, č. 10/1967. str. 2
"Titulek např. z Práce:“ Autor Manifestu Ve vazbě”, Práce 10.11. 1967, str.
1. Jedině Lidová demokracie ve své zprávě z tiskové konference vyzradi
la, že se jedná o pražského historika. Ostatní Mslty a ČTK psaly pouze o
dr. I. P.
“Frankfurter Allgemeine Zeitung 11. listopadu 1967
'"“Film und Rádio” Nr. 21, 21. Oktober 1967
Rudé právo, 8. září 67-2-
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BYZANTSKÁ EMIGRACE NA ZÁPAD
Z denka M unzrová
Rozdělení světa na východ a západ začíná ve skutečnosti ve 4. stole
tí, v době založení Carihradu, a je zdůrazněno pronikavým rozdělením
církve na výcho dní- o rthodoxní a latinskou. Tímto rozdělením dochází
už k občasnému vystěhovalectví z východu na západ. V době byzant
ského ikonoklasmu přicházejí nia západ Skněží, kteří byli pronásledová
ni ikonoklasťickými císaři. Ve 13. století, po r. 1204, když Carihrad
byl obsazen franko-benáítskými vojsky, vzrůstá řecká kolonie v Be
nátkách.
Poněkud podobná ©migračním skupinám z let 1939 po dnes byla
emigrace, která začala počátkem poloviny 15. století, kdy Turci začali
ohrožovat existenci Byzance, a vyvrcholia rokem 1453, kdy pád Cari
hradu znamenal nenávratný konec této kdylsi slavné, bohaté a vysoce
kulturní říše. Byla to emigrace z velké části (intelektuální, která měla
značný, ač ne rozhodující vliv na vývoj irenezance, nebo alespoň na tu
je jí část, která souvisela s obrozením znalosti řeckého jazyka a řecké
kultury.
V 19. století někteří historikové věřili, že renezance vznikla výhrad
ně vlivem řeckých uprchlíků z Carihradu do Itálie. Dnes se tento názor
značně změnil. Iniciatívu mělo hnutí latinské; rovněž však není už
sporné, že znalost starověké řecké literatury a filosofie rozšířila du
chovní obzor renezance, a že nositeli těchto znalostí na západ byli
Byzantínci.
Je jich vlast spolu s jižn í Itálií, tehdy (součástí Byzance, jediná ucho
vávala a pěstovala starověkou řeckou kulturu po celý středověk. Děno
Geanokoplos, dnes nejlepší znalec tohoto úseku d ějin, zdůrazňuje ve
své knize B yzaniine E ast an d L atin West velkou úlohu, kterou v tomto
dějinném vývojovém procesu hrály Benátky a je jic h řecká kolonie.
Obchodní a tím do jisté míry i kulturní vztahy mezi Cařihradem a
Benátkami existovaly od dávných časů. Až do1 9. století byl benátským
patronem řecký sv. Theodor, v 11. století stavěli řečtí architekti chrám
sv. Marka. Současně, aspoň od 12. století existovala benátská kolonie
v Carihrade, která čítala asi 20,000 obyvatel (z celkového počtu
8 0 0 ,0 0 0). Vzájemné Vlivy ve způsobu života existovaly na obou stra
nách - do řéčtíhy pronikala italská 'slova a naopak. Po* franko-benátské
okupaci Carihradu v r. 1204 příliv Řeků do Benátek vzroistl; tehdy to už
nebyli jen obchodníci, nýbrž i umělci a řemeslníci.
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Teprve se vzrůstaj ícím tureckým nebezpečím a konečně pádem Cari
hradu r. 1453 nabyla tato emigrace skutečně velkých rozměrů. Řekové
přicházeli nejen z Carihradu, nýbrž i z Kréty, z Korfu, z Kypru, a z
Monemvasie, ze Zakynthu, a z Archipelagu. Spojení mezi Krétou a Be
nátkami bylo na tehdejší dobu snadné a časté, plavba trvala pouhé tři
týdny - a hlavně vystěhovalci, kteří v Benátkách neuspěli, mohli počí
tat s podporou z domova neho i s návratem domů.
Možností, které Benátky v letech 1454-1600 poskytovaly intelektuá
lům, bylo mnoho, daleko více než na zeměpisně omezené Krétě. Už z
řady delegátů, kteří šli na koncil do Florencie, kde se jednalo o sjedno
cení obou církví, usadilo se jic h několik v Benátkách nebo jinde v Itá
lii. Nej důležitěj ší z nitíh byl nikejský arcibiskup a pozdější římský kar
dinál Bessarion, který po léta svého pobytu v Římě 'vyzýval zálpad k
nové křižácké výpravě proti Turkům. Nenašel pro tento podnik sym
patie, právě tak, jako o řadu Století později jsme je nenašli my, když
jsme se pokoušeli o pomoc západu.
Jiným takovým ranným příchozím do Itálie byl Barlaam, který se
sice setkal s Petrarkou, kterého učil s malým úspěchem řečtině, a s Bocoacciem, ale jeho- vliv na italskou renezancii hýl v 19. století přeceňován.
V 16. století se Benátky nesporně staly evropským střediskem studia
řecké literatury a filosofie. Velkou úlohu zde aisi hrála blízká universita
v Padni a několik důležitých tiskáren, které soustavně vydávaly dosud
těžce přístupnou klasickou literaturu. Ty, a z nich hlavně tiskárna a
akademie Aida Manutia, byly nejen střediskem latinské a řecké vzdě
lanosti, ale i střediskem obživy pro řecké intelektuály, z nichž jen má
lokterý přinesl 6 sebou 'sebemenší majetek. Benátky staly ise i středis
kem knižního obchodu a střediskem studijních pramenů. Bessarion, pře
sto, že většímu svého života v Itálii prožil v Římě, odkázal svoji boha
tou -rukopisnou sbírku knihovně sv. Marka v Benátkách.
Hlavním editorem Manutiovy edice byl K réťan Mulsuruis, jenž sám
zpracoval 11 nebo 12 ze 30 prvních řeckých knih, z nich první tištěné
vydání Platona. Manutius soulstředil skupinu Řeků, a založil zmíněnou
akademii (Neakademiiia), kde se mluvilo výhradně řecký. Mezi Řeky,
kteří odešli ze staré vlasti, byli kromě zmíněného MuSura i Calliergils,
Ducas, Janus Lascaris a mnoho jiných. 'Shirali rukopisy, opisovali je,
připravovali je pro nová tištěna vydání - a učili řečtině a řecké filoso
fii. Erasmius z Rotterdamu, který odešel za studiem do Itálie, píše ve
svém spisu O pulentia S o rd id a o Musurovi a třiceti jiných humanistech,
z nichž mnozí hýli Řekové, s nimiž bydlel u Manutia.
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Před Manutiem i po něm existovaly i menší tiskárny, zaměstnávající
méně význačné učence; tiskli modlitební kniby, žáltáře, evamgelistáře a
jin é náboženské knihy. N'a rozdíl od malých, krásně vypravených imanufiovskýoh svaizečků napodobují často formát byzantských rukopisů.
Vedle Benátek přitahovala řecké účenco i zmíněná universita v Padui.
Roku 1463 přichází sem jako' učitel řečtiny Demelrius Chlcondýles a
uniát Alexander Zeno. Za Markem Mufsurem, který zde učí, putují štu
denti z celé Evropy, jež se později Stávají hlasateli humanismu ve s v ý c h
zemích.
Vedle humanistických studií isoustředila ise v řecké benátské kolonii i
výtvarná “krétská škola”. Velká část ikon a fresdk kostelů na Krétě a
v athoských klášterech, hlavně v Lavře, je ovlivněna Byzancí a jejím i
exulanty, z nichž nejznám nější je Theofaines Kréteký. V benátské řecké
kolonii žila skupina méně významných umělců, t.zv. “madonneriů”,
kteří malovali na objednávku madony byzantského slohu. V Leningrad
ské Eremitáži je dnes největší, Lichačevova sbírka, číta jící 200 ikon
těchto madonneriů.
Z velkých umělců žili zde Pan z Kryptu, K réťan, a Michael Damaskinos (považovaný mylně za učitele El Greea) jejich ž nejkrásnější
obrazy byly malovány pro kostel řecké kolonie San Giorgio.
Slavný El Greoo, narozený na Krétě jako Domenicos Theotokopulos,
byl asi sám v mládí značně ovlivněn tradicí svého rodného ostrova.
Zmínili jsme se několikrát o Řecích z Kréty, i o přílivu řeckých emi
grantů na tento ostrov v letech 1400-1600. Vývoz vína a oleje neposky
toval dostatečnou obživu - a chudé obyvatelstvo nemohlo uživit příliv
intelektuálů na Krétu po pádu Carihradu. (Odcházeli (tedy odtud jilmám.
Ze severu přicházeli do Itálie humanisté, alby pak ovlivňovali svoje
země byzantskou kulturou, kterou p řijali od svých řeckých učitelů. Gitrolamo Aleandro po studiu u Musura šel šířit řeckou kulturu do Paříže,
Němec Jan Conon stal se snad skutečným zakladatelem studia řecké
vzdělanosti v Německu. Germain de Brie, další Francouz, stal se tajem
níkem francouzské královny, a Jean de Pius francouzským vyslancem v
Benátkách. Z Uher přišel do Benátek Janus Vertessy, a z Prahy mladý
student Gelenius, jenž potom odešel učit do Basileje.
Nejznáminějším žákem benátských Řeků byl nesporně Erasmus z
Rotterdamu, který s nimi, hlavně s Mulsurem, zůstával i později ve sty
ku a obracel se na něho s obtížnými problémy, a vypůjčoval si jeho
prostřednictvím netištěné rukopisy, k nimž neměl na severu přístup,
t.j. spisy Platona, Plutardha, Athenaea, Hetrgomena a Aristótolovu
R h etoricu , i Homéra. Velká sbírka ‘Starověkých řeckých a byzantských
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rčení, kterou sebral Apoštoláte, stala se 'zásluhou Erasma nejrozšířenější
četbou ité doby i na severu Evropy.
Teprve po římské katastrofě r. 1527 začala upadat studia řecké kul
tury v Itálii. Manutius zemřel už r. 1515. Příliv z Kréty do Benátek sice
pokračoval až do 17. století, ale šlo už o méně význačné učence. Nej důležitější z nich byl Maxlimos Marguinibis koncem 16. století, teolog,
upravovatel tekstů pro tisk, překladatel, básník a propagátor ‘splynutí
východní a západní církve. Benátky byly ještě stále ístřediskem obchodu
s rukopisy, zvláště řeckými. Ale nadbytek inteléktiuálů, živících se nuzně
hlavně opisováním, byl žide tak veliký, že fcrétští příchozí odcházeli brzy
dále, db “méně vyvinutých zemí”. Do Španělska odchází Demetrius
Ducas na pozvání kardinala Xímena a učí řečtině na nově založené
universitě v Alcale. Vydává řecký Nový Zákon a další náboženské kni
hy. Po nějaké době mizí, a objevuje !se až 1526 jako učitel řečtiny v
Římě. Janus Lascaris, zvaný Rhindaeenos, objevuje se 1525 jako diplo
mat ve francouzských (službách. Pedro de 'Oandia, kréťský dobrodruh,
doprovází Pizzara do Peru (1 5 3 2 ).
Prvním řeckým intelektuálním emigrantem' ve Francii byl Hertmonymus (1 4 7 6 ), učitel největšího francouzského humanisty GuiTlauma Budé
a Němce Johanna Reuchlina. Ale skutečným iniciátorem studia řecké
vzdělanosti v Paříži se stal Janus Lascaris (1 4 9 4 ), který daleko předčil
nadáním i znalostmi Hermonyma; muž s velkou erudicí, kterou získal
ve Florencii a v Římě, než uposlechl pozvání francouzského krále, je 
hož vyslancem se stal v Benátkách. Angelos VergikioS, jin ý řecký
emigrant, který se stal knihovníkem francouzské královské knihovny ve
Fontáinehleau, byl asi nej význačnější K réťan, který přišel do Francie
přes Benátky.
O studiu řecké kultury v Anglii není mnoho známo. Henmonymus,
Andronieos, Callistos a Serhopulos jsou jm éna, která Se v této souvis
losti vyskytují.
V Německu nacházíme četné stopy ina západ pronikajících Řeků.
Ve Vratislavi vychází r. 1552 kniha nazvaná Z áklady k ř esťa n sk é víry.
Jacohuís Epfekopopulbs živí se zde přepisováním řeckých rukopisů než
odchází do Escorialu.
Nepochybujeme však o tom, že jedině v řecké kolonii v Benátkách
nacházeli byzantští exulanti bezpečí a pocit domova. Nepřicházeli sem
do chladné nepřátelské ciziny. Jmenovali jsm e jen několik z těch mnoha,
jejichž vliv na renezanční kulturu byl mnohem hlubší, než je možno
vylíčit v krátké studii. Je jic h příchod na západ obeznámil svět znovu se
zapomenutou antickou řeckou kulturou, je jíž 'stoipy by nebylo těžké
nalézt i v naší době.
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MATERIALISMUS, IDEALISMUS,
ANEBO FILOSOFICKÁ SYNTÉZA?
J o ž a P roch áz ka
Materialismus je světový názor, který přiznává hmotě primární místo
v podstatě vesmíru, zatím co mysl je skutečností odvozenou, závislou
na existenci hmoty, je jí funkcí, anebo j í upírá realitu úplně. Extrém
ní materialismus tvrdí, že skutečný svět se skládá z hmotných věcí
různicích se od sebe svými stavy a vztahy a z ničeho jiného. Neexistují
nehmotné duše, duchové, andělé a ďáblové, polobozi a bohové (pokud
tito jsou představováni jako nehmotné jsoucnosti).
Metafysický idealismus naproti tomu připisuje prvotní místo ve ve
smíru nehmotné Bytnosti, která je příčinou hmotného světa a tudíž
skutečnější než on. Pantheistický idealismus přiznává skutečnost jen
Bohu a duši (Brahmanu a afcmanu). Fenomenální svět lidských smyslů
je ilusí, neboť ve skutečnosti je jen Brahman. Pluralita empirického
světa s empirickými egy pokládanými za odlišné od Brahmana je klam
(maya) způsobený nevědomostí (avidya), neboť ve skutečnosti je jen
Jeden, Brahman-atman. Neznamená to, že by popíral existenci fenome
nálního světa. Tak zvaný pantheistický kompromis prohlašuje, že exi
stence empirického vesmíru není dotčena výlučností reality Brahmana.
atmana, neboť vše je Brahman-atman a tudíž i empirický vesmír, jevící
se smyslům, je Brahman-atman a tudíž existuje. Absolutní monista Šankar (8. stol. po K r.) definoval svou versi pantheiistického kompromisu
“ dvojí pravdou”, vyšší, platnou na úrovni mystického poznání jednoty
s Brahmanem a nižší, platnou pro lidové náboženství a na úrovni
common sensu. Jeho varianta zní takto : empirický vesmír je faktem vě
domí; veškerá osobní zkušenost je pravá, pokud není dosaženo poznání
Brahmana, právě tak jako je pravým zážitkem sen pro spáče, dokud
se neprobudí.
Princip “maya” (iluse) byl vždy ochotně přijím án na východě ori
entovaném hloubavě. Na západě zaměřeném technologicky byl odbý
ván úsměvem patřícím snílkování. Západ si dosud neuvědomil, že se
dopouští nadsazené sknpliíikace a vystavuje neporozumění, když si
doslovně vysvětluje výraz symbolizující velmi sofistikovaný světový ná
zor. Dnes by principem “iluse” ulž západní člověk neměl být zmaten.
Není ničím j iným než východní formulací Eisteinovy relativistické theorie o ekvivalenci hmoty a energie. Svět je tím, čím se zdá být na první
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pohled, jen prostému. Jeho ilusornost hýla náležitě přiznána západní
vědou, třebas common sense západního člověka j í platí zatím jen “lip
servioe” . Nezničitelné atomy, které byly kdysi jeho stavebnicemi, byly
nahrazeny energií. Ale energie, na rozdíl od hmoty, není zjemněním
obecné představy “věci”. Energie je pouhou charakteristikou fysikálníoh
procesů. Dala by se obrazně ztotožnit s Heraklitovou podstatou světa,
ohněm, ale je “hořením”, nikoli tím, co hoří. To, “co hoří”, zmizelo z
moderní fyziky. Tak princip iluzornoBti fysického světa přestal dělit
filosofický idealismus a vědecký materialismus. Co je dosud dělí, je po
vaha podstaty vesmíru a metoda, jíž používají: idealismus introspekce
mysli a věda laboratorního experimentu hmoty.
Východní filosofie byla převážně idealistická s teologickým a soteriologickým zaměřením na “spasení”. Západní věda vyznávala sebevědo
mě, až do období kvantitativní fysiky, materialismus. V kontrastu k
materialismu západní vědy byla západní filosofie z velké části idea
listická, kolísajíc mezi Descartovým dualismem hmoty a mysli (duše)
a monismem Spinozova pantheismu a Hegelova Absolutna. Vliv vý
chodního idealismu na filosofický idealismus západní nebyl dosud ne
jen zcela doceněn, ale západní filosofie si ho není ani vědoma v celém
rozsahu, v němž se uplatnil. Všechny historie západní filosofie začínají
filosofií řeckou a je jí vliv na filosofii moderní je plně uznáván. Svě
tový názor řeckých atomistů byl pilířem moderní fysiky až do je jí kvan
titativní fáze. Aristotelova “potentia” byla zhodnocena Heisenbergem
jako obdivuhodné vystižení podstaty hmoty, ja k se jev í moderní jad er
né fysice. Co však na západě není známo, je ohromný vliv, který měla
na řeckou filosofii filosofie indická. Řek byl svým založením pragmatik.
Vpravdě řeckým přínosem světovému názoru byl řeCký materialistický
atomismus. Není náhodou, že Zen on ů v materialismus našel stoickou
filosofií tak úrodnou půdu v řeckém myšlení. To, co bylo v řecké filo
sofii idealistické, je jí záhrobnost, je jí popírání skutečnosti fenomenál
ního světa, přišlo do ní z Indie přes Pythagora a částečně už dávno
před Pythagorem pře<s maloasijský kult Orfeův. O Pythagorovi Bertrand
Russell napisal: “Neznám žádného jiného člověka, který by měl takový
vliv na lidské myšlení jako Pythagoras. Tvrdím tak, protože to, co se
jeví jako platonismus, je , když to je analyzováno, v postatě pyth'agorejství. Celé pojetí “ věčného světa”, zjevného intelektu, ale nikoli smy
slům, je odvozeno do něho. Kdyby nebylo Pythagora, křesťané by ne
chápali Krista jako Slovo, bez něho by teologové nebyli hledali logické
důkazy o Bohu a nesmrtelnosti”. Podle Herodota Pythagorais žil dva
cet let v Indii, v a šramech učených brahmínů, jim iž byl zaisvěcen do
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tajů yogy. Jed i určitá pochybnost u historiků o správnosti Herodotova
tvrzení, nemůže hýt pochyby o původu Pythogorovy filosofie pro niko
ho, k'do podrobně studoval indickou filosofii. Pythagorova víra v pře
vtělování duší, j eho doktrina o vykoupení z “kola zrození” (indická
m oksa), jeho pantheismus, mysticismus s extatickými stavy, jeho ná
boženské obce Zakládané jím v jižn í Itálii na způsob indických ašrámů,
ito vše je tak výlučně hinduistické, že si nelze představit, že by to mohlo
vzniknout náhodně jako věrná duplikace indické metafysiky bez pří
mého indického vlivu.
Vliv Pythagorův (a přes něj hinduistické filosofie) na západní filo
sofii byl vpravdě kolosální a je oprávněná domněnka, že bez něho by
západní filosofie nebyla zdaleka idealistickou v tom rozsahu, v jakém
je. Heraklitův pantheismus, Parmenidovo učení o ilusornosti světa feno
menálního, Platonovo rozeznávání Reality (světa věčných ideí) a ne
skutečnosti světa smyslů (vědění nelze nabyti pomocí smyslů, ale jedině
intelektem), Aristotelova pantheistická představa světa jako evoluce k
podobnosti boží (svět se vyvíjí nepřetržitě k vyššímu stupni formy a
tak se stává postupně více jako B ů h), Diogenův asketismus a hledání
svobody (moksa) oproštěním se od žádostí, pantheismus stoiků a Plotinova novoplatonství (Plotinus praktikoval mystické meditace stejně ja 
ko Sokrates, který dosáhl vysokého stupně kosmického vědomí) jsou ne
klamně hinduistické vlivy přinesené na západ Pythagorem. Pro církev
ní otce středověku byl Pythagoras uznávanou autoritou, neboť býl ji
mi pokládán za židovského prostředníka mezi M ojžíšem a Platonem.
Až do 16. stol. ho citovali, podle autorova sklonů, jako básníka, kouzel
níka, otce kabbaly, matematika nebo mistra v transcendentním medito
vání. Spinozova filosofie je, jak poznamenává Bertrand Russell, “úplný
a nezředěný pantheismuts” . Spinoza tvrdil, že lidská mysl má dostateč
nou znalost věčné a nekonečné podstaty Boha (tak j i v meditaci pozná
vají yogové). Hegelovo Absolutno (ve svém mládí byl Hegel mystikem)
je vskutku abstraktní Brahman, který, podle filosofie yogy, nemůže my
slit na nic jiného než na sebe sama, neboť nic neexistuje, co by nebylo
jím samým. Vliv hinduismu (špatně chápaného) na Schopenhauera je
známý. Kant, Plato a upanišády byly, podle jeho doznání, tři prameny
jeho filosofie.
Není pochyby o tom, že západnímu člověku imponoval materialismus,
neboť mohl vysvětlit fysikální zjevy jednotným vědeckým systémem.
Zdálo se, že Newtonova fysika neměla žádných mezer, žádných tajem
ství. J e jí svět byl dílnou Boha-fysika-chemika-matematika, do jehož ka
ret člověk mohl kibicovat s velkým úspěchem. Theorie relativity a ze-
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jména kvantitativní fysika jaderná byly závanem orkánu, v jehož spou
stě se pojednou objevil vesmír, který budí málo důvěry v pořádek New
tonovy fysiky a je jic h závěrů. Záhada mikrokosmu varuije před p říliš
ným sebevědomím materialistické vědy, pokud do ní vědec nahlédl.
Ukazuje směrem, v němž tradiční determinismus fysikálních procesů
je velmi kompromitován, vyjádřeno eufemisticky. Místo fysikální kausality ukazuje směrem k pouhé pravděpodobnosti. Hmota není více ma
terialistickým atomem, ja k tvrdili řečtí atomisté, ale spíše Aristotelovou
“potentií”, která představuje, podle idealistů, tajemství kosmické Vůle.
V psychologii paranormální zjevy uvádějí materialismus do velkých
rozpaků. Telepatie a jasnozřivost nejen že nemohou být včleněny do
vědeckého systému, ja k je j člověk dnes chápe, ale jsou z něho zcela
vyloučeny- Totéž lze říci o pozoruhodných (zatím méně kontrolovatel
ných) faktech medií v transu. Paranormální fenomena nemohou být už
více přehlédána, to .materialista přiznává, ale říká, že je příliš ukvapené
vyhražovat je duchovní činnosti. Snad, říká, nějaká revise vědeckých
theorií umožní i je jic h včlenění do vědeckého systému, ale není zcela
nevyhnutélné přičítat lidem nadaným paranoirmálně mimořádné duše
schopné zázračných výkonů, aby byla vysvětlena ta nebo ona mimo
řádná událost. Materialismus bojuje houževnatě, aby uhájil svou vládu
před zhroucením. Utíká se k tvrzení, že paranormální zjevy mohou uka
zovat směrem k nějaké základní částici, dosud neobjevené. Idealisté
odpovídají, že insistovat na tom, že taková částice je fysické povahy, by
bylo dobytím materialistického vítězství pouhým slovním manévrem.
Materialismus zřejmě nedovede podat ucelený světový názor, který by
vysvětlil jednotným způsobem všechny zjevy. Může metafysický idea
lista vysvětlit vesmír způsobem, který by se kryl plně s vědeckým po
znáním alespoň do té míry, kam až věda doposud dospěla?
Jaderná fysika kreslí tentativně vesmír jako systém určitého počtu
silových polí vzájemně se prostupujících. Každé z těchto polí vyplňuje
celý vesmír a má své specifické vlastnosti. Vesmír není vskutku nic j i 
ného než tato silová pole energií. Každé pole produkuje vlastní kvan
tum energie, svou vlastní základní částici. Tyto částice jsou vždy stejné
v každém individuelním poli, ale jejich počet se neustále mění. Jsou ne
přetržitě vytvářeny, ničeny a přetvářeny jedna v druhou, Jako bubliny
v oceánu a s částicemi jiných polí vytvářejí atomy hmoty. Elektromag
netické pole je jedním z těchto silových polí.
Východní mystikové, kteří jsou obeznámeni se západní vědou, tvrdí,
že jedním z mnoha silových polí vesmíru je silové pole světové Mysli,
Absolutna, jehož částice jsou materiálem, z něhož je vytvořena lidská

33

mysl. Mysl je zvláštní “věc”, řík ají, ja k to tvrdil také Descartes, roz
dílná od hmoty, energie tak jemná, že j i žádný nástroj na světě dosud
vynalezený nemůže registrovat. Až to bude možno, až takový nástroj
bude sestrojen, pak, podle nich, existence myšlenky a duše budou moci
být dokázány empiricky, jako může být dokázána existence elektřiny.
Přes svou delikátní povahu, přes svou evasivní podstatu, mysl některých
“kosmicky uvědomělých” indických yogů, tibetských gomčen, mohamedánských sufis a dervišů, budhistických lámů, zenbudhistických astoris
a evropských mystiků je tak mocná, že může paralyzovat působení “ne
změnitelných” přírodních zákonů,
Y e svém výzkumu objevuje západní věda vesmír stále méně a méně
materialistický.. Je jí závěry jsou v poslední době takové, že se nelze
ubránit tušení, že na konci jejíh o hledání je kosmická Mysl spíše než
ěástice hmoty. Co udivuje je okolnost, že indická metafysika koncipo
vaná před několika tisíci lety může být tak snadno uvedena v soulad se
světem kvantitativní fysiky. Zatím, co západní člověk experimentoval
s hmotou, východní experimentoval s myslí. Mysl je , zdá se, skutečnější
(základnější) než hmota. Tak, zatím co analýza hmoty nebyla dosud s
to osvětlit podstatu mysli, mysl, zdá se, může proniknout záhadu hmoty.
Tak alespoň tvrdí idealistický metafysik, který dochází k svým závěrům
zkušeností, kterou západ nazývá diskriminačně mystikou, ale která
možná bude jednou pokládána za stejně vědeckou jako je dnes labo
ratorní experiment s hmotou.
Ja k je možné proniknutí podstaty vesmíru myšlenkovým procesem?
Podle východních psychologů podstata světa je čisté Bytí, nemanifestováné fenomenálně, silové pole, které představuje základní formu ener
gie, silové pole kosmické Mysli. Manifestovaným, fenomenálním, zjev
ným lidským smyslům, fysickým zjevem relativního světa se Stává toto
čisté Bytí působením síly, kterou nazývají “prana” . Indové toto slovo
nepřekládají, protože, podle nich, se nedá vyjádřit přesně jeho význam
v jiném jazyce. Aristoteles je přeložil výrazem “potentia”, který, podle
Heisenbergova názoru, obdivuhodně dobře vystihuje podstatu hmoty,
ja k se jeví jadernému fysikovi. Prana je “tendencí” nemanifestováného
stát se manifestovaným, zjevným lidským smyslům. Podle východních
psychologů lidská mysl má schopnost intrOlspekcí proniknout vrstvami
manifestovaného bytí k Bytí čistému (čisté vědomí), poznat jeho pod
statu a svou pantheistiekou jednotu s Ním. Toto “kosmické vědomí” je
stavem objektivního poznání Reality. Omezené vědomí člověka v nor
málním (neintrospoktivním) stavu přirovnávají k paprskům světel auto
mobilu osvětlujícím v noci matně v temnotě jen jediné místo, na které
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jsou zaměřeny. Zášleh “kosmického vědomí” naproti tomu je jasným
světlem, které osvětlí celou krajinu a na okamžik ukáže všechny před
měty v ní a všechna místa o ostrých obrylsech a vyjeví veškeré jeďioh
vzájemné kausální vztahy. V tom okamžiku “zjevení” člověk “chápe
vše, ví vše”. Vesmír se jeví jako vyjádření jeho vlastního úžasného
smyslu, jím ž je vskutku jeho evoluce, hmotná i duchovní. Úžasná síla
evoluce je vyjádřena ve svých spodních oktávách jako sexuelní pud
(zachování druhu) a ve svých vyšších aspektech jako “vědomí”. Vědo
mí a sexuální pud jsou dva různé aspekty jediné síly, kterou nazýváme
“zest for life”, “elán vítal” . V tomto stavu vědomí živé uvědomění účas
ti v dění vesmíru je doprovázeno přímým pochopením jeho smyslu.
Indičtí yogové tvsdí, že kosmické vědomí je “němé”. Jakýkoli
pokus popsat tento stav slovy nemůže být úspěšnější než úsilí člověka,
který vidí, popsat svou visuelní zkušenost v pojmech, které by byly
srozumitelný slepému. Když popisující vyjme zkušenost z vědomí, tento
stav prostě ztratí svůj smysl. Situace není neznáma modernímu vědci.
Co on objevuje, co on vidí ve světě jaderné fysiky, žádná slova nedove
dou popsat, jen ahstraktivní rovnice tak mohou učinit. P ro č? Procesy
kvantitativní fysiky jsou něčím, co člověk nikdy ještě nezažil ve světě
relativního poznání. Představují skutečnost neznámou klasické fysice.
Představují svět tak rozdílný ode všeho, co nám je běžné, že vědec
má dnes určité pochyby o tom, zda se vůbec už dostal jen do styku s
Realitou. Západní věda je, jak vyjádřil profesor Hlavatý, jáko slepec,
který chtěl vědět, jaký je rozdíl mezi červenou a bílou barvou. Osoba,
které se na to ptal, byla na rozpacích, ja k popsat zrakový vjem slepci.
“Víte”, řekla konečně s ulehčením, “led je bílý a plamen je červený”.
“A ha!” zvolal slepý radostně. “Bílá Je chlad a červená je žhavost” .
Uzavření úvahy o konfliktu materialismu a idealismu popisem stavu
“kosmického vědomí” indického mystika v transu je poučné. Ukazuje,
jak daleko musí je ště jít západní člověk, aby je rozřešil. Yogi v transu
vidí celý rozisah tohoto konfliktu, tak nás alespoň u jišťu je. Vědec v la
boratoři vidí jen jeho omezený úsek. Co dosud objevil, souhlasí nápad
ně s tím, co yogi prožívá v transu. Má-li východní mystik pravdu, lze-li
introspekcí získat platné vědění (jak přiznává fenomenologická škola
západní psychologie vyvinuvší se z Kanta, ale ja k mechanistická škola
bdhaviouristů popírá), má vědec před sebou ještě velký kus cesty, aby
se dostal tam, kde yogi už je . Překážka je dosud velmi značná, převáž
ně psychologická, obava materialisty před ztracením pevné půdy pod
nohama. Není však nepřekonatelná. Živý zájem o parapsychologii, mimosmvšlové poznání, je toho potvrzením.
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Má-li východní experimentátor s myslí pravdu, je-li jeho světový
názor správný, jaký závěr je třeba učinit o výsledku odvěkého konfliktu
mezi materialismem a idealismem? Pochybovačný západní člověk prav
děpodobně nepůj de dál než že přizná syntézu materialismu a idealismu,
východu a západu. Pro něho to znamená, že materialismus a idealismus
se vpravdě přesahují, když jsou oba směry domyšleny do konce. Bude
rationalizovat asi takto: Bude vesmír idealistický, až se dokáže, že
myšlenka je velmi jem ná energie, šířící se vlněním, která bude registrom
vat na nějakém sofistikovaném přístroji? Nebo že takovou energií je
duše, nebo duch zemřelých objevivších se na seanci špiritistu anebo
dokonce Bůh, který by se stal takovou korporeálnou jsoucností, jakou
byl éter přednewtonovské fysiky a ja k si ho představoval materialista
Hobbes? A na druhé straně bude lze stále ještě mluvit o materialismu,
až se experimentálně dokáže existence Moci, která, i když třebas nestvo.
řila svět z ničeho, jak tvrdí bible, přece jen je jeho udržovatelem? Ti
však, kdo dosáhli “kosmidkóho vědomí” a blaženosti, již je tento stav
doprovázen, nechtějí slyšet o kompromisu materialismu a idealismu.
Pro ně kontakt s Bohem, kterého podle svého tvrzení dosahují, znamená
naprostý nezředěný idealismus
Je důležité, jak skončí sémantický souboj mezi materialismem a idea
lismem. Důležité je a zdá se, že o tom už není pochyb, že fysika a věda
nedosáhnou celé odpovědi na palčivé otázky člověka tázajícího se: co
jsem, kdo jsem, co je smyslem mého života, neprodloužili svůj výzkum
až do těchto oblastí. Dosud věda popisuje fenomena, odpovídá na otáz
ku “ja k ” . Až začne odpovídat na otázku “proč”, pak spočine opět v
lůně filosofie, z něhož vyšla v sedmnáctém století opojena svými úspě
chy ve výzkumu hmoty. To bude úplná syntéza vědy a filosofie.

KULTURNÍ VÝMĚNA S VÝCHODNÍ EVROPOU
Jo h n G. L ex a
Pod pojmy mezinárodních kulturních, vědeckých 'a uměleckých sty
ků a. mezinárodní kulturní výměny se skrývá rozsáhlá ěímnolslt nesčet
ných orgainisací veřejných i soukromých; zdánlivě kíalždá z nich má
svůj yllastní program a své vlastní c le . Takováto činnost se buď zajímá
převážně o vým ěnu osoh, tt.j. studentů, profesorů, technických expertů
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a vědců, sportovců a atletů, vládních činitelů a význačných soufcromn2ků, divadelních a baletních skupin, jédmoitlívých ulmělců a sípisoVatelů, nebo zájemců o praktibké školení v zemědělství nebo průmyslu. J i 
ný obor se spíše zajím á o vým ěnu v ě c í: Knih, ěasopisů, filmů a tele
vizních programů, -nebo uměleckých, průmyslových nebo obchodních vý
stav. Do rámce mezinárodních kulturních styků spadá -také finanční a
technická pomoc cizím národům při výstavbě je jic h osvětových soustav
a vědeckého bádání. “Výměna” v tomto smyslu znlamená výměnu osob
či vědomostí přes státní hranice, za součinnoelEi dvtou nebo více států,
při čemž takováto “výměna” nemusí být kvalitativně a kvantitativně
Stejná v obou směrech. Čím déle tím více si většina světových mocností
uvědomuje důležitost kulturních Styků s cizinou jak© Součástí zahra
niční politiky, ačkoli pouze nu třetím nebo čtvrtém místě až po záležiItostedh politických, hospodářských a vojenských. První lamerický státní
poidselkretář pro osvětové a kulturní záležitosti jmenovaný vládiou pre
sidenta John F. KennCdy-ho, Philip H. Goornbs, nazval mezinárodní
kulturní styky “pod vyvinu,tým úsekem zahraniční politiky” (Philip H.
Goiohs, The Fourtlh Dimienfeion of Forelgn Policy, EdiuCaliilomail and Cultural Affairs, 1964, str. 6 ).
Nadšení pro “kulturní výměnu” není však všeobecné a bezvýhradné
ani v amerických vládních kruzích ani metoi americkými činiteli sou
kromými a organizacemi: Jedni jsou tobk> názoru, že by se zahraniční
politika měla omezit na diplomacii, vojenskou strátegii a hospodářské
zájmy, nejsouce přesvědčeni, že činnost osvětová a kulturní může ja 
kýmkoli způsobem ovlivnit problémy studené války. Jin í se obávají, že
svoboda je jic h osvětové a kulturní činnofstbi mohla být ohrozenia zásahy
vládních úřadů, a nechtějí, aby soukromá kulturní činnost se Stala slu
žebnicí vládní zahraniční propagandy.
První režimy, které si uvědomily důležitost kultuírrtích sltyků pro1svou
zahraniční politiku, byly státy toiBalitáťní. V druhé polovině dvacátých
let Sovětský svaz zřídil “Všesvazovou společnost pro kulturní styky s
cizími zeměmi” (V O K S), která usilovala o zřízení společností pro přá
telství se sovětským svazem v cizině a o výměně různých skupin přísluš
níků svobodných povolání, umělců a dělníků. Tehdy ještě Sovětský
svaz nebýl uznán řadou vlád a kulturní stýky ulmoižnily sovětům přímý
vliv nia obyvatelstvo takových států za zády je jic h vlád1: Do roku 1930
VOKS naváz'al kulturní styky se soukromými skupiriami v 77 státech,
ač pouze 46 z nich mělo formální diplomatické styky se Sovětským sva
zem. Tyto první pokusy často míchaly pravou kulltomí výměnu a poli
tickou propagandu a byly prosáklé ideologií. Zaltílm co propagovali na
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jedné sírane kulturní spolupráci, sovětští činitelé zároveň hájili marxistieko-leninilsitíieký názor, že “socialistická kultura” a ‘‘imperialistická
kulitura” jsou nesmiřitelné protiklady (Coomjbs, sfir. 8 8 ). V rámci světo
vé socialistické revoluce, “kulturni revoluce musí vytvořit Skutečně jed
notnou a universální lidskou kulturu” . Již tehdy úřední sovětský názor
považoval vědu a umění za neoddělitelnou součást politiky: bylo úko
lem ulmělců a vědců zUpojiit se do různých akcí a hnutí pro m ír a lido
vou frotnibu a do jiných organizací, které měly sloužit politickým cílům
Sovětského svazu.
“Kulturní styky” nacistického Německa s cizinou sledovaly podobnou
linii - s kulturou se vyvážely do ciziny extremní a agresivní německé
nacionalistické a rasistické ideje, které měly připravit půdu pro převzetí
moci ve vhodném okamžiku německými pátými kolonami.
Zatím co Anglie a Francie začaly svá opatření na obranu proti tota
litarni kulturní ofensivě již v první polovině třicátých let - zřízení
“Bribish Council” v Anglii v roce 1934 bylo jedním z prvních obran
ných opáťření - Amerika reagovala podstatně pomalej i, přes notorickou
činnoLst německého Bundu ve Spojených státech. Zájem amerických
úřadů se zprvu koncentroval na to, aby patřičným způsobem paraliisovaly nacistickou propagandu v Latinské Americe. Ve státním depart
mentu bylo zřízeno ‘‘oddělení pro kulturni styky”, které se mělo vě
novat Rooseveltově polMce “ dobrého sousedství” ; zároveň byl zřízen
‘‘meziministerský výbor pro spolupráci s americkými republikami”.
Nové oddělení i mezknlMsterský výbor byly schiváleny kongrelsem v
srpnu 1939 zákonem č. 355 76. kongresu. Nové oddělení pro kulturní
styky mělo k disposici nejen spolupráci něj vyšších vládních činitelů
amerických, ale i pomoc soukromých organisací: výměny studentů se
uljal ústav pro mezinárodní osvětu ( Institute of International Educatio n ), americká osvětová rada (American Coumdil on Eduoation) pod
porovala školy v Latinské Americe a .americký svaz knihoven (Ameri
can Lihrary Assofcíaltion) dával knihovnám k disposici knihy. V roce
1940 byl zřízen nový úřad koordinátora pťo meziamerické záležitosti
(Offitee of the Coordinátor for I nter-Amerioan A ffáirs), jehož hlavou se
stal dnešní guvernér státu New Yo'ik, Nelson A. Rockefeller. Rockefellerův úřad se ziajímal především o činnost informační tiskem, radlem a
filmem, zároveň však také o činnost kulturní výměnami Uměleckých vý
stav, překlady, knihovnami a výměnami osob. Po útoku na Pearl Harbor
a vstupu Ameriky do války byl zřízen opět nový úřad, Offitee of War
Information (O W I), vedený Eknerem D'avilsem, se zaměřením hlavně
na psychologickou válku po celém světě. Oba úřady byly brzy terči úto
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ků se strany amerických exponentů výchovy a umění, protože smíchaly
činnost Osvětovou a kulturní s informdční činností a propagandou, a zá
hy taxo činnost nahýba převahy. Jakm ile hylo po valíce, samostatnost
úřadu koordinátora a úřadu pro válečné informace byla ukončena a úřa
dy sloučeny s odborem státního departmentu pro kulturní záležitosti. Ve
řejnost a kongres® nebyly příliš nadšeny informační činností, jíž po
važovaly za “špinavou propagandu” ( “Ithe diirty business of propagan
da” ), do jisté míry ze strachu, že by propagační mašinérie mohla být
použita i pro účely ovlivňování veřejného mínění doma.
Další vývoj se proto soustředil zprvu na ryze kulturní výměnu. V roce
1946 kongres schválil t.zv. Fulbrightovu novelu (“Fulhright Amendmerit” ) zákona o přebytečných válečných zásobách z roku 1944. Novela
zmocnila státní department k tomu, aby použil cizí valuty získané z pro
deje zbylých válečných zásob k financování cesit amerických Studentů
do ciziny na studie, výzkum, vyučování nebo jinou osvětovou činnost,
a naopak k zaplacení cestovních výloh zahraničních studentů na cestu
do Spojených států k studiu na amerických kolejích nebo universitách.
V kongresu nebýlo námitek, protože celý program mohl být financován
bez nových daní. Brzy na to stovky vědců a studentů cestovaly přes mo
ře oběma směry ve znamení Fulbrightova progřamu; při příležitosti
patnáctého výročí programu v roce 1961 president Kennedý je j nazval
“klasickým příkladem výroby pluhů z mečů”. V této době existovaly
již smlouvy o výměnách se 44 zeměmi a přes 45000 amerických a za
hraničních absolventů Fulbrightova programu. O výběr kandidátů pe
čovaly paritní komise v dotyčných zemích; nevím', má-li Coombis pravdu
s tvrzením, že pouhý fakt, že význační cizinci býli členy těchto komisí,
je nesporným důkazem nestrannosti programu a jeho nepolitického cha
rakteru (Coomhs, str. 3 0 ). Fulhřightův program měl určitá omezení týkal se pouze výměn akademických, mohl se uplatnit pouze v zemích,
kde americká vláda náhodou měla přebytek místních valut, a pokud jde
o studie zahraničních studentů ve Spojených státech, kryl pouze cestov
ní výlohy, nikoli však výlohy pobytu a studií.
Na začátku roku 1948 kongres schválil společnou osnovu tehdejšího
poslance Karla Mundífia a senátora T. Alexandria Smithe “United States
Information and Educational Exchange Aot” : Zde opět jediný zákon
jednal jak o činnosti informační (jako relakce na začátek studené války)
tak i o osvětové a kulturní výměně; kongres ovšem trval na tom, 'aby
nebyly sloučeny dohromady a aby výměnla byla objektivní, nepolitická
a bez jakýchkoli vedlejších účelů propagandistických. Postupem stude
né války od ja ra 1950 informační program znovu nabyl vedoucího po
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stavení, s rostoucím rozsahem rozhlasových relací zla železnou oponu,
přeměnou zámořských knihoven na informační ústředí a překlady poli
ticky působivých knih. Nová Vláda Kisenhowerova pak v roce 1952
převedla zahraniční informační činnost ze státního departmentu na nově
založený informační úřad (United States Information Agency, U SIA ),
který převzal jurisdikci nad výměnami knih, knihovnami, kulturními
středisky, vyučováním angličtiny a výstavami, zlatím co státnímu de
partmentu zůstala péče o výměnu osoh a podpora zahraničních škol
sponsoroVaných Američany. Zásada mela být, že se státní department
bude starat o “kulturní styky”, informační úřad o “kulturni informa
ce” - Coomibs komentuje, že “ v některých kruzích to tehdy bylo pova
žováno za rozlišování bez rozdílu, které by bylo bavilo Středověkého
Studenta metafysiky” (str. 3 4 ). Zatím co ústředí ve Washingtonu byla
rozdělena, zahraniční zaměstnanci státního departmentu, kteří se měli
■starat o jeho programy kulturní výměny, byli služebně podřízeni infor
mačnímu úřadu. Uvnitř Státního departmentu programy osvětové a kul
turní byly Soustředěny v nové mezinárodní výměnné službě osvětové
(International Educaltional Exehlange Service, IE S ), která byla orgonisována podle kategorií (zahraniční Studenti, američtí studenti, zahranič
ní odborníci, američtí o'dbonníci, .americké školy v zahraničí, atd.), ni
koli na zeměpisném podkladě, a každá jednotka postupovala více méně
samostatně a konkurovala s ostatními o podíl na rozpočtu. Coomibs vy
týká této soustavě zlé “zkornatění kategorií” (str. 3 5 ). Zároveň kongres
postupně ztrácel zájem na výměnách a povoloval na ně rok po roce men
ší a menší částky, opět spíše spoléhaje na zálsohy cizích Valut tentokrá
te získané prodejem přebytků amerických zemědělských výrobků v ci
zině - Agricullural Triade Developmenit and Assistan.ee AJdt z roku 1954.
Zatím však už začala nová sovětská “kulturní ofensiva” cestami ba
letních společností, orchestrů a cirkusů na západ, a v roce 1956 nový
zákon o mezinárodní kulturní výměně a o účasti na mezinárodním
obchodě (International Gultural Exchange and Trade Partieipation
Act) zmocnil státní department k tomu, alby organisoval “kulturní pre
sentace” v cizině, a ministerstvo obchodu, aby se Staralo o lepší účast
Spojených států na zahraničních veletrzích. Necelé dva roky později, v
lednu 1958 došlo pak k podpisu první smlouvy .mezi Spojenými státy a
Sovětským svazem o vzájemných výměnách vědeckých, technických,
osvětových, kulturních a jiných. Obě strany patrně myslely, že výměny
budou mít více výhod pro ně než nevýhod, ač zřejmě každá Strana jed
nala z jiných motivů a sledovala jin é cíle. Coo.mbs uvádí, že Sověty
Chtěly přesvědčit americkou veřejnost o možnostech “mírumilovné ko
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existence” a zároveň získat přístup k užitečným americkým technickým
znalostem - a snad také využít příležitosti ke špionáži a podvratné pro
pagandě (podobné obavy byly ovšem vysloveny též z druhé strany),
zatím co americké úřady doufaly, že výměna pomůže povytáhnout že
leznou oponu a dá alespoň některým sovětským občanům možnost po
znat, jak svět na druhé stráně opony vypadá ve skutečnosti; mnozí ame
ričtí vědci také chtěli studovat Sovětský svaz, jeho instituce, vývoj a
problémy. Ač jednání o smlouvě vedl státní department, skutečné prove
dení a financování výměn bylo především v rukou soukromých. Pů
vodní smlouva se Sovětským svazem z roku 1958 byla pak prodloužena
vždy po dvou letech. S ostatními státy východní Evropy smlouvy o Kul
turní výměně uzavřeny nebyly.
Ještě za vlády Eřsenhowerovy státní sekretář Christian Hertex zrušil
staré oddělení mezinárodní výměnné služby osvětové (IE S ) a zřídil
nový úřad pro záležitosti osvětové a kulturní (Bureau of Edluicatíonal
and Cultiural A ffa irs); jeho šéfem za vlády Kennedybo se pak stal
Coombs jako první státní podsekretar pro osvětové a kulturní záležitosti.
Úřad byl zreorgamisovám na zeměpisném podkladě - podle zdmi místo
“kategorií” - a věnoval se více spolupráci se soukromými organisacemi
v oboru kulturní výměny, hlavně pokud jd e O' umístění a akademický
program cizích studentů ve Spojených státech. Ustanovení dosavadních
právních podkladů výměn (Fulbrightova novela a Smith-Munidlův zá
kon) byla převzata do nového zákona, Fulbright-Hays Act z roku 1961,
který uvádí jako účel tohoto zákonodárství “zvýšení vzájemného poro
zumění mezi lidem Spojených států a obyvateli jiných zemí, podporu
mezinárodní spolupráce v zájmu kulturního a osvětového pokroku a vý
voje přátelských a mírumilovných styků mezi Spojenými státy a jin ý 
mi zeměmi světa” .
Značná část americké kulturní výměny se netýká východní Evropy,
nýbrž t.zv. nevyvinutých zemí. Nás zde zajílmá ovšem více úsek této čin
nosti zaměřený na východní Evropu, o níž vydává pravidelné pololetní
zprávy oddělení státního departmentu píro výměňy se Sovětským svazem
a východní Evropou (Soviet and Eäs'tern European Exchanges S ta ff).
Tyto zprávy bohužel vycházejí se značným zpožděním - nedávno teprve
vyšla zpráva č. 28 ze dne 1. ledna 1967, o výměnách v druhém pololetí
1966. Obsahují statistická data o výměnách organilsovanýdh pod zášti
tou amerických úřadů i jiných, o nichž Státní department hyl infoUmován - nikoli ovšem o cestách osob v diplomatické službě, o cestách za
účely obchodními, žurnalistickými či rodiňmýmli. Z výměn úředně za
chycených státním departmentem vidíme, že během 9 let od 1. ledna
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1958 do 31. prosince 1966 přijelo do Spojených států 6807 osoh ze So
větského svazu, 3600 z Polska, 1618 z Československa, 764 z Maďarska,
489 z Rumunska a 247 z Bulharska; opačným směrem cestovalo v rám
ci výměn 10208 osoh do sovětského svazu, 2508 do Polska, 1280 do
Československa, 186 do M aďarska, 756 do Rumunska a 326 do Bulhar
ska, Pololetní zprávy státního departmentu obsahují pro každou z těch
to zemí všeobecný přehled druhů výměn (vědečtí pracovníci, zeměděl
ští experti, lékaři, studenti a profesoři, hudebníci, sportovci, výstavy,
filmy atd.) a pak jm éna jednotlivých návštěvníků oběma směry s adre
sami ústavů, universit, divadel atd., které navštívili, a přesná data
návštěv.
Pokud jd e o “úřední” výměny s Československem, zpráva o druhém
pololetí 1966 uvádí, že v této době přijelo do Spojených států z Česko
slovenska celkem 116 návštěvníků v rámci výměny - většinou na pod
kladě pozvání amerických institucí - a to 55 z oborů všeobecně vědec
kých a technických, 41 z oboru bio-lékařského a 20 jiných. Z řad uměl
ců uvádí Smetanovo kvarteto, zpěváky Ivo Žídka a Ludmilu Dvořáko
vou a jejíh o manžela Rudolfa Vašatu, jakož i filmové režiséry Miloše
Formana a Ivana Passera. Zmiňuje se také o plánech společné ameriíckočeskoslovenské filmové produkce na Barandově.
Názory na kulturní výměnu byly a jsou dosud různé na obou stra
nách “železné opony” . Coombs (str. 94) uznává, že pokus řídit kulturní
styky s cizinou cestou úřední má často z'a následek byrokratické kom
plikace a zdlouhavé řízení a že hlavním problémem celého komplexu je
otázka, do jaké míry lze postupně překonávali překážky volné výíněny
lidí, názorů a znalostí s jiným i národy. Dtolspívá však k závěru, že kul
turní výměna je přirozený nepřítel ideologické ztrnuloSti a uzavřených
hranic. Názor ameridké administrace je v zásadě stejný jako grádu alistický postoj senátora Fulbrighta: postupem času lze doufat, že dbgmatism a fanatism, které dosud oddělují komunistické národy od ná
rodů svobodných, ustoupí osvícenějšímu a civilisováněj šímu světovému
názoru (úvod ke knize Coombsově, str. X ) .
Hlavní námitka proti dosavadní praksi kulturní výměny s východní
Evropou z řád národnostních skupin ve Spojených státech byla je jí
jednostrannost: Volný přístup komunistických publikací na zápád, za
tím co západní publikace, knihy, časopisy a noviny hýly zabavovány
na hranicích nebo na celních úřadech východní Evropy a do rukou
adresátů se nedostály (z knih odeslaných Společností pro vědy a umění
zdarma různým adresátům v Československu na jaře 1967 sotva 20 pro
cent býlo dodáno adresátům). Zatím co návštěvníci z východu v západ
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ním světě mohli svobodně projevit své názory, američtí návštěvníci za
železnou oponou se vyhýbali opatrně jakýmkoli komentářům, aby ne
ohrožovali přátele či příbuzné, a často v tom pokračovali i po svém
návratu na západ, aby si nepokazili další cesty - prof. Bušek mluvil o
“nedůstojných ústupcích pštrosí politiky” (Věstník Československé ná
rodní rady americké, červenecHsrpen 1967, str. 8 ). Byly pochybnosti o
tom, do jaké míry výměny prospívají skutečně širším vrstvám obyva
telstva ve východní Evropě a nikoli pouze režimu, není-li dovoleno po
sílat přátelům či příbuzným dary libovolné, místo poukazu západních
valut státním podnikům, které své zboží za domácí valutu neprodávají;
zkrátka šlo o to, “nestavějíďi se moslty s provozem jednosměrným” .
Situace ovšem je plynulá a co bylo pravdou ještě před šesti mělsíci,
nemusí být pravdou už dnes nebo za dalších šest měsíců. Ještě v létě
1967 většina účastníků valného shromáždění SVU v Montrealu projevi
la názor, že by býlo předčasné ulVažovát o účasti vědců a ulmělců z
Československa na příštím sjazdu SVU v létě 1968; dněte debata pokra
čuje, a názory i dnes budou záležet na posouzení dosavadního vývoje
doma a odhadu, co asi přinesou další měsíce. Ukáže-li se, že proti zku
šenostem posledních padesáti let komunistická hospodářská soustava
nemusí znamenat diktaturu a osobní nesvobodu, pak jistě kulturní i jiné
výměny bude stále více.

PRAGMATICKÉ UPLATNĚNÍ JA ZYKO V É A N A LÝZY
V ěra S tárková
Jedním z úkolů filosofie je ujasňovat pojmy jako základní prvky na
šeho myšlení a tím upřesňovat význam slov, které se k pojmům vzta
hují. Slovo “obléká” pojem tím, že mu dává projevitelný, sdělitelný a
uchovatelný tvar. Jako ilustraci uvedu pojem slova “pravda”, který je
základní a universální v kterémkoliv jazyce na světě. Řeknu-lii slovo
“pravda”, v němčině die Wabrheit, v angličtině the truth a ve francoužštině la vérité, pak to, co m ají všechna tato slova společného a co
je vlastně základem totožnosti každého slovníkového uspořádání, je
pojem. Předpokládám tudíž, že i bez slovníkové definice pojem pravdy
je tentýž ve všech jazycích. J e to intelektuální záznam.
Základem studia linguistické analýzy je otázka po významu, smyslu
slova, kterého je užito v určitém kontextu. Cílem takového rozboru ne
ní však slovo samo, ale pojem. Vyhnu se subtilnímu rozlišení detonace
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a konnotaee a přejdu přímo k známé otázce oxfordských linguistů:
“Pravda! Co tím checete říci? (Ja k definujete slovo p rav d a?)”
Jak vidno, tento problém nezaznamenal přílišného pokroku od do
by Pilátovy.
Pokusím se nyní na příkladě ukázat, že slova, tak jako mince, po
dléhají devalvačním procesům, ztrácejíce hodnotu, kterou nominálně
představují, anebo kterou původně ve své funkci m ěla. Za podklad si
můžeme zvolit kterýkoliv text z jakéhokoliv oboru, aviak pro účely
specificky filosofické terminologie (zvláště terminologie z politické f i
losofie) zvolila jsem S tanovy kom u n istické strany Č eskoslov en ska z ro
ku 1962, doplněné v roce 1966.
Pokusím se dokázat:
1. že je zapotřebí filosofické průpravy pro pochopení obsahu stanov.
2. že slova s jednoduchým významemn slovníkovým mění svůj smysl
v určitém kontextu.
3. že tedy každé programové prohlášení je uíž v základě usměrněno
v pragmatickém smyslu, t.j. na podkladě účelu, kterému slouží a
ve kterém se má osvědčit.
K tomu všemu je třeba velikého počtu definic slov (a k nim se ví
žkách pojm ů), kterých je v textu použito. Je jasné, lže vycházejí z přes
ně formulovaného světonázoru a m íří k uspořádání života ve smyslu té
to formulace. Význam slov se pohybuje tedy ve funkčním, úzce ohrani
čeném rámci terminologie určitého filosofického směru, v našem přípa
dě matrxis ticko-leninského. (Bylo by zajímavé vědět, zda každý člen
strany, který podepisoval přihlášku, byl si vědom filosofických impli
kací textu, za nějž bral smýslplný závazek do budoucího žiVota.)
Tak především je tu základní definice K SČ :
“Komunistická strana Československa je dobrovolný, bojový a nejafctivnější svazek stejně smýšlejících lidí-komunistů, který sdružuje
nej uvědomělej ší příslušníky dělnické třídy, 'rolnictva a inteligence Čes
koslovenské socialistické republiky.”
Slovo “bojový” nemá tu ryze vojenský význam, užitý na př. ve vý
raze “bojová jednotka”, ale svědčí jasně tomu, že .mírumilovné pro
středky byly nahrazeny rozvinutím agresivní složky lidské povahy. Není
pochyb o tom, že záměrným pěstováním této složky může vzniknout
trvalý návyk k používání násilných metod.
Slovo “nejaktivnější” svým gramatickým superlativem předpokládá
srovnání s méně aktivními, (po př. neaktivními) lidmi, kteří, nevědouce
o významu tohoto superlativu, nepřipojili se k němu. Výraz “stejně
sm ýšlející lidé” , naproti tomu nám vnucuje předpoklad totožnosti moiz-
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kové činnosti a tudíž experimentální měření takové téměř nepředstavi
telné a nezjistitelné identity. Jestliže nejsou tato slova založena na fak
tech, vědecky ověřitelných, jsou prostě buď slovní přehánění anebo či
rá nepravda. Totéž platí o superlativu “nejuvědomělejší”, které musí
vzniknout jenom porovnáním s positivem a komparativem, t.j. s těmi
nečleny, kteří jsou jenom uvědomělí a uvědomělejší.
Ve druhé větě je užito minulého času skonavého k tvrzením, že tato
strana “dovedla pracující lid naší země k svržení vykořisťovatelských
tříd a k vítězství socialismu”.
Na otázku po přesném j azykozpy tném rozdílu mezi “komunismem”
a “socialismem” mně byla zkušeným straníkem dána odpověď násle
dující: socialismus je uskutečnitelný v přítomnosti, komunismus se
vztahuje do onoho “transcendentna” budoucnosti, které definoval Roger
Garaudy jako vnitřní i vnější proměnu lidské společnosti, jaík ostatně
je naznačeno na str. 7 Stanov: “Hlavním úkolem strany je další rozvoj
socialistické společnosti a příprava budoucího přechodu ke komunismu” .
Další výraz, hodný pozornosti našeho rozboru, je “lidově demokratic
ký stát”. Tato slova představují pleonasmus tnejhruhšího ražení. Jestliže
demokracie je vláda z vůle lidu ( demos=řecké slovo pro lid ), pak je
přívlastek “lidový” úplně zbytečný a neopodstatněný. V zápětí této de
finice “lidově demokratického státu” následuje konstatování, že se
“upevnila a rozvinula diktatura proletariátu”. Tato kontradikee je lo 
gicky naprosto nepřijatelná. Je možno mít buď jedno nebo druhé: buď
demokracii nebo diktaturu. Je mně těžko si představit, že logice vyniče
ný filosof mohl se upsat svým jménem nelogické terminologii.
(Věci svědomí, mravnosti a zodpovědnosti jsou rázu etického a tě
mi se tu nezabývám. Můj zájem je čistě linguistický).
Sloh Stanov nepozůstává v programovém prohlášení, ale přechází až
na straně 2 do oznamovacího způsobu tvrzení:
“Upevnila se politická a morální jednota lidu . . . velikého rozvoje
dosáhla kultura.”
Slovo “morální” volá po filosofické definici. Jákým způsobem je tu
definováno slovo “mravnost” ? Ke kterému etickému systému je možno
je zařadit? Je morální to co je komunistické?
Další ošemetný výraz je slovo “pracující lid” . Jak definovat v socia
listické republice “lid nepracující”, když všichni musí pracovat? Nepra
cující jsou tedy jen dvě vťisvy národa (resp. lid u ): nejmladší a nejstar
ší: t.j. děti a důchodci.
Další dvě linguistický neuspokojivé a neutajené věty jsou tyto:
Strana vypracovává na základě vědeckého rozboru program a zá-
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kladní koncepce rozvoje socialistické společnosti, každodenní přesvěd
čování a organizátorskou prací komunistů získává pro podporu své po
litiky pracující a rozvíjí tvůrčí budovatelskou činnosti lidu.”
Z ajím ají mne především slova “vědecký rozbor” a “tvůrčí” . Často
stýcháme slova “socialistická věda” a to samo o sobě nemá smyslu,
neboť věda nemůže být ani kapitalistická -ani socialistická, je-li vskut
ku vědou. Věda sama o sobě může ovšem být postavena do služeb roz
dílných politických systémů, ale to je -něco z-hola jiného. Dále pak slo
vem “ tvůrčí” se obvykle rozumí činnost, jejím iž výsledky jsou nově
vytvořené hodnoty nebo díla, která vznikají za zcela jiných podmínek
a předpokladů nežli je “podpora své politiky”.
Příkladem neurčitosti terminologie a je jí nedefinovatelnosti ve smyslu
sociologickém, psychologickém či filosofickém jso-u další dvě charakte
ristické věty:
“Síla strany spočívá v jejím těsném spojení s lidem, s jeho životem
a potřebami. Řízením kádrové práce (Trávníček: kádr: z němičiny=stálý vojenský útvar, kmenové těleso, přenes.=hlavní, stálí členové, jádro
politické strany) a vedením společenské kontroly strana vytváří hlavní
organisační předpoklady pro cílevědomý a harmonický vývoj politické
ho, ekonomického, ideologického a kulturního života země.”
Tvrzení, že řízením a kontrolou se dosahuje rozvoje, odporuje em
pirickým poznatkům, a lidé, kteří upsali svůj život tomuto programu,
museli mít hodně rozvinutou obrazotvornost, jestliže věřili, že tato věta
má přímý vztah ke skutečnosti.
Že pojmů “vzdělání a výchova” není ve S tan ovách použito v univer
sálně platném smyslu, ja k by se dalo předpokládat, poznáváme na str.
8 : “rozvoj vzdělání a výchovy lidu v duchu komunistických idejí ne
ustále prohlubuje politickou a morální jednotu společnosti.” J e možno
si představit význam slov “politická jednota”, ale kdo mně vysvětlí
“morální jednotu společnosti”, když znovu klopýtáme o neurčitelnost
pojmu “morální” ? “Morální je konat to co je mravně dobré” je kru
hová definice a ptáme se tudíž po významu slova “mravní dobro”. To
bylo v historii filosofie definováno mnoha způsoby: etickým natura
lismem Platóna -a Aristotela, libostí u Epikura, štěstím v hedonismu,
citem u empiriků, kvantitativní sumou štěstí u utilitaristů, kategorickým
imperativem u Kanta. Marx se etikou jako takovou nezabýval, ale pro
měna společnosti v bez třídní komunistický kolektiv hýla nej vyšším
dobrem, kterému měly být obětovány hodnoty dohra přítomnosti i
obecné lidskosti. Známá je ona zásada této nové etiky: účel světí pro
středky. Už Camus se zeptal naivně i moudře: A kdo posvětí ten účel?
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Nesmíme však odbíhat od linguistiky, která je hlavním náměíem
mého rozboru.
Zajímá mne dále filosofický význam slov “ demokratický centralis
mus” a “rozvoj vnitrostranické demokracie”, které se záludně podoba
jí kontradikcím.
Mohla bych pokračovat do hloubky i do šířky touto názornou meto
dou “klaniťikace neboli objasňování pojmů”, ale zakončím příkladem
heterogenní kontradikce pracných souvětí na str. 9, ve kterých “mírumilovnost” se bezpečně klade vedle “aktivního boje proti ímperalismu”
a pro “vítězství socialismu nad kapitalismem.” :
“Strana neustále prohlubuje bratrství, pevné spojenectví a všestran
nou spolupráci československého lidu s lidem sovětským a pracujícím i
ostatních socialistických zemí. Uplatňuje internacionální svazky s děl
nickou třídou celého světa a poskytuje podporu národům, které b o ju jí
za své osvobození z imperialistické a kolonialistické nadvlády. Zabezpe
čuje obranyschopnost země, aktiv n ě b o ju je proti agresivním plánům
imperialismu, usiluje o rozvíjení přátelských vztahů se všemi národy
světa a o mírové soužití m ezi státy s různým společen ský m zřízením .
Tím přispívá k vítězství sil míru a pokroku, k vítězství socialismu nad
kapitalismem na celém světě.”
V této poslední větě máme mimo jin é jasnou definici onoho iluzorně
márnivého slova “pokrok”. Tím je také dán význam termínu “konnoitace”, která uvádí smysl slova v určitém kontextu, přizpůsobeném “rám
ci dovolání” . Rámec dovolání (frame of reference) se mění podle ze
měpisné šířky a délky, politického systému, národního temperamentu a
přírodního bohatství země, někdy také podle počasí a zdravotního stavu
lidu. Nejlepším jeho indikátorem ve Střední Evropě je změna názvů
ulic, měst, parků a nádraží: každá generace má svůj obnovený rámec
dovolání v sérii nových jmen.
Čím dále méně jsou rámcem dovolání hodnoty absolutní, které dle
moderních názorů epistemologiokých jsou bud’ neexistující nebo nepoznatelné.
Proto se také úspěšně vymykají linguistické analýze.
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Rozhovory a polemiky

O POLITOVÁNÍHODNÉM ZANEDBÁVÁNÍ
MATEŘSKÉHO JA ZY K A
Čechy a Slováky v Ameirioe dala by se naipsait kniha. Dokonce v kruhu
vzdělanců jsem slyšel hlas, bez vzrušení konstatující, že and v SVU se za
deset nebo patnáct let nebude mluvit česky nebo slovensky. Tento hlas
mluví pravdu - nebude-li právě naše -inteligence proti takové zradě ná
rodní Kultury bojovat! I v Čechách a na Moravě bychom byli jáko národ
zanikli, kdyby vzdělanci je j k novému životu -nevzkřísili. Ani naše česká
a slovenská větev v Americe není tak nedůležitá, alby si nezasloužila stej
né probuzenecké práce. Jistě, že poměry na počátku devatenáctého století
a poměry v dnešní America nejsou totožné, rozdíly však nemají ,být vý
mluvou nicnedělání, nýbrž výzvou k hledání nových a účinných metod.
Analogie mezi probuzeneckou dobou ve Vlasti a dnešní situací v Americe
se však přímo vtírá, přečtem e-li si tytto věty, vyňaté ze Životopisů Fran
tiška Palackého, jak je tento vlastní rukou napsané potomkům zanechal, a
které poprvé vydala Marie Červinková-Bi-eigrová:

J á proto s počátkem r. 1825 ja l sem se úsilně -pracovali v deskách
zemských i dvorských, v archivu guibernialním i městském. Časté při
tom a důvěrné obcování s hrab. Frant. Šternberkem vydařilo se ve
vzláštní prospěch ducha mého; jako dříve paní Zerd-ahely naučila mě
přihlédati k duševnímu životu lidskému, tak nyní výtečný tento šlechtic,
co muž ve veřejných politických záležitostech zběhlý, otvíral mi jasn ěj
ší pohled na životy národův. Pom íjeje všeliké podrobnosti, musím zmíniti se aspoň o konversaci dne 20. prosince 1825 trochu .místněji, ana
měvši důležité následky, utkvěla také živěji v mé -paměti.
Byv toho dne, jako často jindy, pozván k tabuli, zůstal sem potom ve
společnosti obou hrabat Šternberkův a p. Dobrovského až téměř do -půl
n oci: neb hádky tuhé, v nich-žto sme se o-ctli, nedaly nám rozejiti se
dříve. Hrabě Kašpar, co president českého Museum, stěžoval si trpce
na celý národ, že ústavu toho tak prospěšného, nedávno ještě tak snaž
ným úsilím a tolikerými ohětmi založeného, počínal si již nevšímati, ba
zapomínal naň docela. Já při vší úctě k muži velez-asloužilému nemohl
sem zdržeti se, abych neopponoval a neukázal na jin é spolupříčiny zje
vu toho, zvláště na nevhodné umístění a celé tehdejší vedení českého
Museum. Slyšel sem, dím, hlasy v národu, že podobalo se, jakoby po-
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klady jemu svěřené ukrývaly se před obecenstvem, schovány jsouce na
místě vzdáleném a těžce přístupném, že dávali něco do Museum bylo
as tolik, jako házeli je do studně, ano naporom zapomenuté leželo tam
ladem, nepřinášejíc nižádného užitku. Proč,pravil sem, společnost mu
sejní nepomýšlí na nějaké činné objevení se před národem, proč nehle
dá cesty, na níž by vstoupila v užší s ním vzájemnost a působila spolu
k jeho vlasteneckému probuzení a vzdělání? Řečmi takovými podráždil
sem ovšem hraběte Kašpara ještě více, an byl hlavní příčinou, že Mu
seum proti vůli mnoha vážných mužův uloženo bylo v domě někdy
Šternberském na Hradčanech. Ale dalo to příčinu k živým a dlouhým
debatám o založení něj akých časopisů v musejních v obou jazycích, o
živějším podporování literatury a národnosti české atd. Dobrovský a
hrabě Kašpar mněli, že již pozdě bylo mysliti na vzkříšení zase národu
českého a všecky o to práce že šly na zmar. Já popíral to horlivě, i do
mlouval Dobrovskému, že on, přední muž národu svého, po celý život
svůj nenapsal potud a nevydal nic jazykem českým, leda jednu před
mluvu (k Radě všelikých zvířat r. 1814 tiskem opět vydané.) Budemeli všichni tak se chovali, pak ovšem že zabynouti musí náš národ hla
dem duchovním; já ť aspoň, doložil sem, “kdybych byl třebas cikán
ského rodu, a již poslední jeho potomek, ještě za povinnost bych si
ukládal, přičinili se všemožně k tomu, aby aspoň čestná po něm zů
stala památka v děj inách člověčenstva” .

CO NENÍ ÚČELEM SVU
Radaktor neuverejnil níže otištěný příspěvek k debatě o programu a
poslání SV U , který redakci došel v listopadu m.r., protože se domníval,
že by debata měla skončit. Na schůzi výboru SVU dne 9. března 1968
se však vyslovilo mínění, že by bylo dobře v debatě pokračovat a že by
bylo dobře slyšet i mínění mladší generace. Tomuto požadavku další
věty výborně vyhovují. Konstatuji také, že do prodloužené uzávěrky
tohoto čísla jiný debatní příspěvek nedošel.
Když byla otevřena diskuse “O poislání a místě SV U ” ve 3. čísle ročníku 4.
Proměn, netroufal jsem si připojit svůj názor, který byl daleko lépe a vě
dečtěji formulován v návrhu Dr. Rladimského. Projevila se vte mně ta du
ševní lenost, kterou trpí většina z nás - souhlasíme-li s názorem jiných,
prošitě mlčíme. Jin é pocity jam měl při čtení příspěvku prof. Buška ve 4.
čísle, ročníku 4., jemuž by slušel nadpis “Co není účelem SV U .” Opravdu,
nepotřebujeme tuto orgaindsaci, aby nám hlásala . . . “protože tradice jsou
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různé, zapomeňme na všechny tradice a programy”. Máme prý stavět byty
pro mladé manžele, snažit se, aby lidé mohli cestovat, kam chtějí, aby mohla
číst knihy, které chtějí - jedním slovem budkne praktičtí. Bohužel tento
mělký názor přinesl v nedávné době špatné .ovoce. Když Hitler vytiskl
svůj program - Mein Kampf - nikdo je j nebral vážně a “praktičtí” lidé se
rozplývali radostí nad materiálními zlepšeními německého lidu. Rovněž ko
munisté, zdá se, píší své programy jen pro hrstky svých nadšenců, ostatní
nevidí čd nechtějí vidět konečný cíl a cesta k němu a ti “praktičtí” opět se
spokojí, že v budoucnu budou byty, auta a chaty pro každého ,a za ‘trochu
poslušnosti i cesty do ciziny. Bude-ld naším konečným cílem svobodné ces
tování, kdo vysvětlí turistům metody, jakých byly ekonomické výsledky té
které země dosaženy? Hlásáme-li takovéto zásadýj nemáme právo vinit
krajany - turisty, vracející se ze staré vlasti, kteří přece jen nějaký materielní pokrok zaregistrují ve svých citlivých srdčích. Fřof. Bušek jistě
správně vystihl názory části dnešní mládeže, “která cboe žít tento svůj
život nyní, tady na této zemi ne v minulosti, ani ne v pochybné posmrt
nosti”. Jde však o to, jsooi-li to názory správné a domnívám se, že právě
všechny udumírající civilisace hlásaly podobná učení ke konci své existence.
Jádro problému je v tom, že život zde může být opravdově šťastný jen
tehdy, je -li prožíván “sub specie aetem itatis”. Jistě, že mládež má pravdu,
když zkoumá teorii a praxi .různých filosofických směrů minulosti, ale
pouhá negaoe není programem a program “Carpe diem” otevírá jen dveře
pseudoprogramům, které silou své myšlenky a disciplinou vyplní Vaeuum,
jež svobodná společnost vytvořila svou nicotou. SV U prošitě nemůže být jen
obyčejným spolkem, podporujícím stavební a turistický ruch, nechápe-li
pod “Udržením a rozvíjením svobodné československé kultury “hlubší zod
povědnost vůči národu doma, pak je jí poislání nebylo splněno.
Karel Kříž
Listopad, 1967

POLEMIKA KOLEM JEDNÉ POLITICKÉ STUDIE
KADIMSKÉHO “CESTA K POLITICKÉMU POZNÁNÍ.”
Těch, kteří chápali rozsah i dosah strašlivé KalVairie, jíž procházelo sta
milióny lidí uprostřed válečných let 1943-44 bylo nemnoho a z těch nemno
ha jen pranepatrný počet uvažoval neparityzánslky u vědomí, že trnová ko
runa, kříž i místo popravní bylo společným osudem lidí oné doby a po
dobných dob. Záhadu, proč právě v těch létech v Čechách byla napsána
studie Cesta k politickému poznání, by snad mohl - a měl - objasniti autor
oněch šedesáti pěti eseji, z nichž tato studie pozůstává. Vážné knihy a ze
jména takové, které m ají pečeť velikosti, nevznikají jinak nežli z vážných
a velkých motivů. Dr. Ladislav Radimský ukončil svoji 'studii 3. dubna 1944
v Kolíně. Ačkoli každá kniha je vždycky dílem jednoho autora, žádný
autor nežije mimo své prostředí a byťsi třeba i jen malého prostředí. Ra-
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dimského studie vzbuzují dojem irutesivního hledání v intelektuelním pro
středí, o němž literárně neznáme nic, ale které zřejm ě existovalo v Česko
slovensku v době, kdy lid byl ovládán nacisty a kdy celý svět se zmítal v
chaosu a v němž běsové jeho, rozpoutáni šílensltvím zločinného mozku,
roznítili vášně pomsty, soustřeďující se na jediný cíl. Ani válečná, ani po
válečná literatúra, pokud ji znám, nemá obdoby díla, připomínajícího R a
dlinského studii, již vydala K řesťanská Akademie v Římě po dva a dvaceti
létech po jejím napsání. Zasloužila by si překladu do několika velkých svě
tových jazyků a vydání v několika velkých státech. B yl by ito podnik hod
ný zájmu některé z velkých severoamerických nadací.
V Radlinského Cestě k politickému poznání lze pozorovat tři proudy a
jediný cíl. J e zde především velmi zhuštěný přehled hlavních politických
idejí, jak se objevily a projevily v historii. V tomto přehledu je oprávněně
zdůrazněno, že politika je rozhodujícím činitelem v organizování života
společnosti. Dále je zde vysloven názor, že kvalita tohcito života - ba do
konce i sama existence života společnosti - závisí na míře vědy, jež pro
nikne do politiky, a že v podstatě jedinou nadějí spořádané společnosti je
věda, zosobněná v osobnostech vladařů. A konečně, (přes zdůrazňování vě
dy a víry ve vědu, žijící v osobnostech vladařů, podobajících se Platonovu
ideálu filosofů-farálů) Radimského studie se obrací k víře, a končí větou:
“Ceslta za poznáním, za poznáním politickým jlako jiným, je konec konců
vždycky jen cesta k Bohu”.
V krátkém posudku Radimského studie nelze rozvádět a posuzovat jeho
definice vědy, státu, práva, vladaře a vladařů, poddaných, občana, státních
forem, ústavy anebo jeho teologický pojem Boha jako činitele v lidských
věcech. Jeho kniha není příručkou, ja k se oo má dělat se zaručeným vý
sledkem. V tomto ohledu je vzdálena na míle od zdrcující většiny knih
jednajících o politice. Velikost této malé knížky je hlavně v tom, že učí
skromnosti, kořenící v poznání omezených schopností jednotlivce, jíž lze
mamě hledat u politiků, ale která je hlavní složkou v povaze “státníka”,
“budovatele státu”, “tvořitele společnosti” a “ukazovatele cest”. Je jím hlav
ním nedostatkem (může-li se miuvi-t o nedostatku) je přemíra důvěry ve
vědu jlako záruku dobrého státu a pilíře lidské obce, m ající naději na vy
tvoření “království božího na zemi” nebo něčeho, co by se mu přibližovalo.
Radimský ovšem nemá důvodu, 'aby se pozastavovali nad sVoiu přemírou dů
věry ve vědu. Svoji studii napsal v mnohem horších poměrech, nežli byly
ty, v nichž Plato koncipoval svoji Republiku a v ní představu “filosofů krá
lů” - a psal jí také v poidofoném stáří, v němž Plato uvažoval takto. Dnes
by asi neměl velkou důvěru v sílu vědy a vědátory-krále, jlako hlavní slož
ku katedrály státu ideálního1.
“Quis custodiet cuistodes?” (Ja k střežit stážce?) - ona otázka, jež se
ozvala v starorimskem senátě staletí po napsání Platonovy Republiky, není
odpověděna dodnes. Generál Douglas MacArthuir, když ukončil svoji krajně
úspěšnou kariéru filosofa-ikrále v Japonsku, při níž položil základy k pře
stavbě poraženého Japonska, poznamenal: “Myslím, že veliké společenské
problémy nelze rozřešit jinak nežli teologicky. “Neštěstím našeho věku je
to, že jeho teologie mobiluzující, řídící a sjednocující lidské síly, si vybraly
zvláštní bohy: “G erm ánsto-arijskou krev Adolfa Hitlera” a “Dialektický
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Materialismus v M arx-Leninově ipojetí”. Ta první, podle knih Wialthera
Rauschniga (“Hitler Speaks” a “Revolubion of Nihilism”) byla dokonalá v
logice a mystice: “Bůh=Germáínsfco'-Arijská Kirev. Mesiáš ia Prorok=Adolf
Hitler. Církev=Nacistická Strana. Vtělení boží=němieeký lid. Životní Fro,stor=Zeměkoůle. Smysl života německého muže=Dofoývat zbraněmi území
k využití rostoucího' počtu synů božích jako nositelů nesmrtelnosti boha
společné krve. Životní poviinost německé ženy=rodilt děti čisté germánskOarijské krve, jako službu bohu. Sm rtelný hřích=Po!třísnit .čistotu germánsko-arijské krve pojením s krví podřadné rasy. Ď ábel=Žid. Nebe a život
věčný=Tisíciletá Říše Nacismu.” Ta druhá, rozpoznaná Rertrandem Russellem v letech dvacátých, kdy jeho zrak i mozek byly ostřejšími, byla jim
■definována po návratu z Moskvy asi takto1: “Bůb-Dialekitiícký materialismus
v M arx-Leninově pojetí, M esiáš=M arx, Apaštolové=!Lemn a Stalin, Froletariát=V yvolení. Církev==Komunisitieká strana1. Revoluce=Vtělení Boží. Peklo=Kapitalism us. Věčné Z atracení=Trest Kapitalistů. Trocký=Ď ábel, Ne
be s věčnou blažeností=Příšltí světová vláda komunismu.”
J e nesporné, že obě teologie zmobilizovaly ve světě obrovské síly. Ta
první se zhroutila po deseti létech (ačkoli v jiné podobě ožívá v dnešní
Číně). Pokud jde o druhou, Arthur Koestler (jeden z bývalých kněží) ji
označil ve svých knihách jako “Tmu za poledne”, a “Bůh, který zklamal.”
Spisovatelé, mezi něž patří, vyjádřili ovšem o ni jen to, o čemž se přesvěd
čilo stamilióny lidí ma svém vlastním těle. Tato teologie ovšem dosud mrtva
není. Snahy o hledání nových bohů a pokusy o konstrukci nových teologií
trvají.
Můj starý přítel Hugo Vavrečka blahé paměti mi řekl před mnoha léty:
“Svět je řízen lidskou pošetilostí a božím milosrdenstvím” . . . Jsiou chvíle,
kdy ani nekonečná míra božího milosrdenství nezachrání člověka před jeho
hloupostí dříve nežli procítil na sioibě celou mizérii jeho následků - a pocho
pil z čeho vznikly. Snad by již byl dávno zaniknul, nebýti onoho zvláštní
ho daru učiti se z jediné lekce jíž tu a tam pochopí, t.j. z utrpení. Tam kde
ji pochopí začne vytvářeti ostrůvky života-něikdy dokonce i ostrovy spo
řádaného života: ostrovy institucí; ostrovy obcí; ostrovy výchovy, zkoumá
ní, umělecikého tvoření a hospodářství - zřídka kdy všechny pohromadě,
při čemž však i jen jeden, v jednom oboru života ovlivňuje vynořování se
jlinýeh. Čas od času dokonce i ostrov jednotlivého státu. Není případu, aby
při zrodu takového ostrůvku nebyl jtednotlivec, člověk podobající se Plato
novu typu, okolo něhož se dříve čí později seskupí několik dalších jedno
tlivců. Průvodním zjevem takového stavebního procesu při budování ostro
vů je málo řečí a mnoho práce, anebo - přesněji řečeno jen takové řeči, jez
jsou spojeny s prací a tvořením. J e to proces při němž slovo se stává tě
lem a v němž příklad nahradil výzvy a kázání, což je nakažlivé, tak že na
konec to vytvoří i dobrovolnou majoritu. V ydrží-li tento proces v čemkoliv
dvě nebo tři generace, ostrůvek roste v ostrov, jak se zvyšuje plateau - a
dokonce se může zmeniti i v peVninu.
Radimského studie je inspirací ku stavění ostrovů.
Antonín Cekota
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Po přečtení zde otištěných myšlenek Antonína Oekoty, pokládám za svou
mílou povinnost poděkovat jemu, jlafcož i profesoru Vratislavu Buškovi (viz
Naše hlasy, číslo 7 (554), ročník X IV , profesoru V. E. Andioovi Nový do
mov, číslo 9. (792), ročník X IX . a Dru Karlu Vránovi (Proměny, ročník 5.,
číslo 2.) za neobyčejně laskavé a shovívavé recenze a kritiky má studite,
nazvané Cesta k politickému poznání. Odpovídámi-li zde na některé my
šlenky v nich pronesené nebo mi v soukromých dopisech Zaslané, činím
tak protto, že nejde jen o mou osobu, nýbrž o problémy obecné důležitosti.
V recenzích se často nadhazuje myšlenka, že politika není jenom vědou,
nýbrž také uměním. Jistě, politika je také uměním, někdy však i neumě
ním, fušérsitvím, ba zloůiností. Má Studie je n tvrdí, že by se vědou štát
měla, což není jedno a totéž, tvrdí, že by se konečně záměrně měla dát na
cestu vědeckého poznání. Ostatně dnes se toto netýká je n politiky, všecky
nauky, třeba medicína, jsou v přítomné doibě nejen vědou, nýbrž i umě
ním (nebo neuměním), a ehoe-li kdo, aby býly více vědeckými než jsou
dnes, nevytýká se mu, že jsou dnes také uměním. Právě proto, že to ví,
volá po větší vědeckosti. V tom není slepá víria ve vědu, kterou chválabohu
nemám, je to jen touha po odhození dnešních nedokonalostí. Cesta k větší
vědeckosti však se nastoupí teprve pak, až se dopracujeme k přesnějšímu
definování pojmů užívaných v politice. O přesnější definice polfálckých po
jmů se má studie pokouší tím, že je zařazuje do soustavy, bez kteréhožto
zařazení jich užíváme ledlabyte. mátožné a demagogicky. Je n po zařazení
do politické soustavy se politické zkušenosti neztratí, a lidstvo ke své ško'dě je nebude musit hledat a nalézat znovu, často těžce, bolestně a krvavě. V
tom vidím rozdíl mezi nesoustavným myšlením a vědeckým poznáním, je 
hož dosud bylo v politice daleko méně než v jiných naukách, správně na
zývaných exaktními. Politika se má konečně dát na cestu za exaktním
poznáním.
Vytýká se mi, že příliš užívám matematiky, že se příliš klaním kvantita
tivním zkušenostem, že příliš měřím a vážím. Zapomíná se však zdůrazňo
vat, že neměřím metrem a nevážím na gramy a kilogramy, nýbrž že v poli
tice měřím a vážím měrnou jednotkou z politiky - a tedy nikoliv z fysiky vzatou, konkrétně politickým činem. Kdo si toho uvědomí, asi nebude na
mítat, že zavádím do všech nauk jedinou metodu. Ano, Zavádím ji, nikoliv
však jednotnou míru, což není jedno a toítéž. Každá nauka musí mít míru
svou, nemá-li ji, přestává být samostatnou naukou a splývá s jinou, uží
vající stejné míry. Je n člověk, celý člověk, je mírou všech věcí, bomo poli
ticus měří svým politickým činem.
Dr. Karel Vrána správně mluví o mém metodologickém monismu, neboť
ve smyslu výše uvedeného vysvětlení skutečně nevidím rozdíl mezi tak
zvanými vědami přírodními a tak zvanými vědami společenskými nebo du
chovými. Snad tento svůj kacířský názor nejlépe vysvětlím poukazem na
článek profesora Dra A. Procházky o brněnské normativní škole, uveřej-
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něný v dubnovém čísle letošních Proměn. Tam se říká, že profesor Weyr
a jeho společníci zavedli dualismus mezi vědami společenskými a přírod
ními, učíce, že přírodní vědy zkoumají ‘Ito, oo je st”, kdežto vědy společen
ské (právo atd.) “to, oo být má”. Vědy přírodní prý nalézají příčiny a ná
sledky jevů, kdežto vědy společenské je hodnotí. Nuže, nepopírám správ
nost nomtatívné teorie v oboru právla a jiných duchových věd, popírám
však je jich rozdíl od věd přírodních. V prvních desetiletích našeho století
si brněnští dostatečně neuvědomili hlubokou revoluci, jež změnila' naše na
zírání na vědy přírodní: i v nich kausaiiita je opuštěna, zůstávajíc - patrné
jako ve vědách duchovních - jen jiako nedosažitelný ideál v budoucnosti, i
v dnešní fysice jsou je jí zákony jen normlami experimentujícího člověka,
pracujícího číselnou pravděpodobností, takže se metodický rozdíl mezi ofoě^
ma druhy věd postupně smývá, existuje-li ještě vůbec. Přivést skvělé vý
dobytky moderní matematiky a fysiky do zaostalé politické “vědy” bylo
jedním z nedosažitelných cílů mé studie, cíle, k němuž jin í budou lépe
směřovat. Není správné mi vytýkat, že zavádím metody přírodních věd do
vědy společenské: činím pravý opak, neboť se snažím normativní metodu,
která v přírodních vědách se tak osvědčila, užít ve vědách společenských,
přesně řečeno v politice.
Dr. Bušek se domnívá, že kámen úrazu mé studie tkví ve svobodné
vůli vladaře a poddaného. Vladař jlako experimentátor ovšem svobodnou
vůli má, rozhodně jsem nikde netvrdil opak. Avšak poddaný? Poddaný
svobodnou vůli nemá, leda by si ho Dr. Bušek pletl s celým člověkem - ale
já přece častěji mluvím o poddanosti jako pasivním předmětu politiky - což
je ovšem naprosté nepochopení mých výkladů. V ýkládá-li fysik, že každé
těleso - a tedy i člověk - je podroben přitažlivosti zemské, co to má co
dělat se svobodnou vůlí člověka? Poddáný je předmětem moci vladaře,
což neznamená, že jako celý člověk nemůže m ít a nemá svobodnou vůli
tam, kam vladařova moc nesahá nebo ve vztazích jiných než politických,
kam člověk prostě vladařovu moc nepulstí. To je ten nezměřený - nikoliv
nezměnitelný - zbytek, o kterém profesor Bušek tvrdí, že se o něm nedá
v politice mluvit. I dá. Všecka ta tak zvaná lidská práva jsou z politického
ohledu tím nezměřeným zbytkem, který si člověk, nechce-li být jen pod
daným, musí uchovat.
Dr. Bušek mi dále vytýká, že pro vládu lidu v demokracii žádám, násle
dujme Masaryka, aby vládla “dei graitila”, což prý je vodítko v poklice ne
vždy spolehlivé. Pro mě v této studii je Bůh Jednotou a Plností zkušeností,
jsou to tedy všecky možné zkušenosti lidské vědy a tedy niašeho lidského
empiristického systému, a itu se ptám, proč je toto vodítko tak nespolehlivé?
Jak é máme 'spolehlivější? Samozřejmě, jsouce tvory hříšnými, dočasnými
a omezenými, tuto Jednotu a Plnost často spolehlivě neodkrýváme. Proto
jsem svou studii nazval Cestou k politickému poznání, která je ovšem pro
hřešícího člověka, to je člověka s konečným počtem zkušeností, na této ze
mi nekonečná.
Antonín Cekota s láskavostí jem u vlastní se domnívá, že by má studie
měla být přeložena do cizídh řečí. Nemyslím však, že by i potom se nad ní
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někdo zamyslil. J e příliš nová a profesoři politickýldh věd k vůli ní nezahodí
své přednášky. Mně staří, když někdo po mnoha a mnoha letech něoo z
mé Studie srozumitelněji přejme do své vědecké práce - třeba bez uvedení
mého jména.
Ladislav Radimský

KULTÚRNY ŽIVOT A JEHO LITERÁRNÍ ANKETA
Kultúrny život, orgán Svazu slovenských spisovatelův, otiskl ve svých
dvou posledních číslech loňského roku odpovědi známých osoib nia otázku
nej hodnotnější slovenské a české knihy po druhé světové válce. Agnesa
Kalinová v druhém čísle jmenovaného časopisu z letošního roku shrnula'
výsledek ankety takto:
Nemáme, žiaľ, tohto roku možnosť porovnať hlasy našich čitateľov s
výraznou a bohato oboslanou anketou, akú pravidelne vedeli zorganizo
vať Literární noviny vo svojej pôvodnej podobe. No zdá sa, že základné za
meranie zájumov našich čitateľov je podobné, aké sa tam prejavovalo v po
sledných rokoch. Pričom (prieskum nie jedného roka (ktorý tentoraz hrozil
odzrkadliť určitú stagnáciu njm ä v našej literatúre), ale celej etapy hovorí
ešte výraznejšie čo osltáva a na čo zabúda. Lebo knihy, najčastejšie spomí
nané zo slovenskej 'literatúry — medzi nimi Bednárove Hodiny a minúty.
Tätarkov Démon súhlasu, Mňačkove Oneskorené reportáže, ba ani Ťažkého
prózy — nie sú novinkami na knižnom trhu a aj Rúfus, ktorý má po Novo
meškem a popri Válkovi najväčší ohlas z básnikov, sa už dávnejšie nepred
stavil novou zbierkou. Zato iné knihy z tohto istého, či aj trocha novšieho
udobia, pri čase svojho zrodu obklopené určitou umelou aureolou, či aj
skutočným záujmom, úplne zapadli, alebo sa ocitli kdesi na konci rebríčka.
Je to nakoniec určité prirodzené triedenie, ktoré by nemalo celkom unikať
and pri literárnohistorickom hodnotení najnovšieho obdobia našej literatúry,
aj keď naozaj nik nechce povyšovať anketu na absolutné kritérium. Zaují
mavá, aj keď nijako nie prekvapujúca je skutočnosť, že z našej drámy
utkvel v čitateľských mysliach najm ä a takmer výlučne Karvaš, že z mla
dých prozaikov si všimli najvýraznejšie Šikulu a že niekoľkí čitatelia za
raďujú na čelo našej litarátury Clementisovu Nedokončenú kroniku a Ma
tuškove literárne eseje.
Prd hodnotení českej literatúry sa dostali do popredia mená ako Kundera,
Vaculík, Škvorecký, Hrabal, z básnikov vedie Holan pred Hrufoínom a Sei
fertem. A to nakoniec naozaj nie je — popri všetkej náhodnosti — hilancia
celkom skresľujúca.

55

Beletria

NÁDEJE JEDNEJ NOC!
A n drej E liá š
Nachové slnko trasľavo sadalo na 'kostrbatý obzor, ako keby sa bálo,
že sa prebodne. Zdálo sa, že v jeho neskorých lúčoch bolo rozhojda
ných tisíce nádejí Ju ra ja Duhravina, ktorý práve vykročil zo zápače na
oslnenú čásť kosienky. Boli to nádeje smelé, protitradičné, revolučne.
Nádeje na lepší život.
Jurajovi bol tento deň veľmii dlhý. Tak ako mnohé dni pred týmto.
Mladým ľuďom čas plynie až nervózne pomaly. A tým, čo majú smelé
sny, budúcnosť je štedrosťou ťarchavá.
Konečne doba dlhého strádania sa skončila. Etapa namáhavého cestovania, zmeškaných vlakov a prázdného žalúdka je zavretá. Na prahu no
vej kapitoly svojho života stojí Ju raj Dúbravin. Otvorí mu do nej dve
re jeho novučké maturitné vysvedčenie, na ktorom sotva uschla pečať
od včerajška.
Dnes večer ide Ju raj na banket. V starej krčme zíde sa ich do desať
kamarátov z okolitých dédín. Kamarátov od detstva, všetko čerstvých
maturantov. Podľa dohovoru, bude to banket bez dievčat a bez tanca.
Len samým chlapcom vyhrávať bude starého Erného kapela. Chlapcom,
ktorých pradedovia boli nútení nosiť potupnú odev nevoľníkov. Chlap
com, ktorých dedovia drevenými pluhmi orali skúpe polia.
Nízka, pivom paohnúoa miestnosť je plná dymu a hlasnej vravy. Za
čadená lampa, pri všetkej snahe, vrhá iba matné svetlo. Mladší Emé
akosi preťahuje ladenie huslí, ako kéby bol v rozpákoch čím má začať.
Starý basista Dančo skúmavo si prezerá študentov, odhadujúc v mysli,
koľko sú asi hodní.
“Hej, ja beťár parobok
nosím kalap na bok . . .”
zatiahol ktorýsi, ale ostatní ho ostro prerušili. Nepěstované sedliacke
ruky nových maturantov jaksi zdráhavo dvíhajú prvé poháre lacného
vína.
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“Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus . . . ”
Neoholené dědinské tváre pri šenku stíchli a s rešpektom načúvajú.
Ich drsné čity vyzerajú bezcitné. No, kdesii vo vnútri aj ony spievajú.
Aj any sú hrdé, len to neprezradia. Ved’ sú to ich chlapci.
Nálady pribúda úmerne počtu vyprázdnených pohárov. P ije sa na
zdravie, priateľstvo, bratstvo, vernosť, slobodu. Ťažká bola cesta od
negramotného nevoľníka k maturantovi. Dlho sa musí zapíjať.
“Na zdravie,” volá ktosi už asi po piaty ráz.
“Na zdravie,” odpovedajú mu ostatní.
“Dolu s fašistami, nech žije demokrácia.”
“Na slávu Rusom.”
“Na večné bratstvo všetkých Slovanov.”
Spievajú študenti, dobrí kamárati. Spievajú o láske, z ktorej sotva
ochutnali. Spievajú o včerajškoch, čo ešte neprežili. Kyslým vínom za
píjajú tvrdý osud svojich predkov. Nové a nové prípitky unikajú otvo
reným oknom von do tmavej letnej noci. Blízka siblina ich odráža späť
akoby ozvenou hrúd padajúcich do hlbokého hrobu včerajška. Lebo
nový deň ide svitnúť novým maturantom.
Tí slabší začínajú už ukazovať prvé znaky pohybovej neistoty. Nie
tak lacným vínom, ako veľkými nádejami spíjajú sa synovia malebné
ho údolia toplianskeho. Praskajú prastaré púta, čo viazali ich k úzkym
poliam otcovským. Širočizné sú dnes ich obzory. Vysočižné ich ciele.
Len antické hodiny dívajú sa zo steny na všetko bez záujmu a bez
Citu. Starým i mladým tikajú jednakú nôtu. Nôtu nemilosrdnú, bez za
čiatku a bez konca.
Posledný prípitok je dopitý. Slová nadobúdajú váhy olova. Cymbal i
husle režú do srdca.
“Hojže Bože, jak to bolí,
ked sa Slováč roztratí . . .”
Juray Dúbravin kráča sám dolu dedinou. Bolí ho trochu hlava. Svieži
nadranný vzduch ho príjemne chladí. Vysoko nad Polomou začínajú už
bronieť prvé červánky.
Zrazu sa mu zdalo, že naňho niekto tlmene zavolal. Obzírel sa sme
rom k zadným oknám u Potočných.
“Helena! Helena, nespíš,”
“Ju r a j! Čakala som, že pôjdeš okolo. Už takmer nikdy ť a nevidím.”
“Helena, počuli som dobrú zprávu. Dobrú aj pre teba. Celá jednotka
do ktorej patril Mišo přešla k Rusom.”
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“K tým červeným hrdlorezom. Na ich stranu?”
“Povedal som, že k Rusom. Slovanom! Našim b ra to m !!”
“Nekrič, prosím ť a ; zobudíš našich. Jurko, ja som len teba rada ma
la. Vieš, ža za M iša ma donútili. Pod’ bližšie, prosím.”
Ju raj dýcha chladný vzduch plnými pľúcami. Uiž je skoro doma.
Hodí sa do postele a bude spať do poluidnia. Len čo si vypije naberačku
skýšeného mlieka. To proti boleniu hlavy.
“ . . . nos habehit humus
nos habehit humus.”
Ani si neuvedomil, že si hvízda do kroku. Bol takmer koniec júna 1943.

MAMITA ROSA
Vilém , Gran E m bustero
Usedla do staré židle. Zdála se pozorovat slepice kráčející přes patio a sedající si do dolíčků vyhloubených v písku.
Ale ona neviděla slepice. Měla starosti, a m ít starosti, to je skoro,
j ako mít stratíh.
Obávala se, co řekne papá Ruperto, až nenajde je jic h postel na svém
místě. Je jic h postel - kus nábytku věrnější, než pes. Tam očekávalo
své zrození je jic h čtrnáct dětí.
V zdejším barriu odcházely děti z domova v ranném věku. Chlapci
za prací a děvčata, aby založila vlastní rodinu. Když některé jejich
dítě dva, nebo tři dny, nepřišlo domů spát, mamita věděla, že už ho
nespatří. Takový byl život. Bez rozloučení, ztratilo se j í někde ve svě
tě. Poplakala si a přimkla se víc ke zbývajícím.
Včera, Yane, je jic h poslední dítě, odešla také.
Mamita Rosa měla drsné ruce sepjaty přes břicho, v klíně, jakoby
se modlila nad oněmi zapomenutými, nenávratnými lety promrhaný
mi v plahočení.
Papa Ruperto byl nočním hlídačem v továrně. Každé ráno, když se
vracel domů, kráčeje přes patio, zastavoval se u některého ze čtyř cy
přišů tam rostoucím. Posunul colt z boku dozadu, aby je j nepostříkl.
Říkával: “Eh, takový zvýk. Dříve jsem nosíval colt hezky nízko.”
Lidé se tázali: “A n y n í?”
“Ovšem, zvýk zůstal,” odpovídal.
Polévka na petrolejových kamínkách klokotala. Mamita vstala, aby
dohlédla.
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Vy víte, ja k jsou ženy zvyklé, co m ají ve zvyku, zde v tropech. Běžně
zůstávají jen ve spodničce. J e to neslušné, nenáležité, ale ony setrvávají
uvnitř svých rančí a jen výjimečně odskočí do kůrníku, nebo v barrilu
s vodou spěšně vyperou některou část oděvu.
Mamita uslyšela v patiu kroky. Poznala papá 'Ruperto. Právě se za
stavil. Donesla polévku na stůl a nalila j i do dvou talířů.
Papá Rupe sňal košili. Potom vyzul střevíce, aby nxohl pohybovat
prsty a sklonil nos nad talíř. Mamita se posadila na protější straně
stolu ke svému talíři. Dala uniknout zadržovanému vzdechu: “Yanette
odešla.”
Papá Rupe jedl, aniž dělal hluk ústy.
Klok, Mok, dělaly slepice.
“Včera, když js i byl v práci, přišla s Frančiškam pro svoje věci.
Chtěla také svoji postel, ale já jsem ji nedala. J e docela rozvrzaná. Chy
bí jí noha a v těch místech je podložená cihlami.” Mamita se zalykala
napjetím v očekávání, zda-li je jí slova najdou měkké místo v jeho srd
ci. Naklánějíc se nad talířem své nedotknuté polévky, svírala jeho ruku.
“Dala jsem j im naši postel,” řekla tiše.
Papa Ruperto přikývl. Věděl, že ona očekávala jeho souhlas.
Mamita vzdychla: “Je mi tak teplo u srdce . . .”
Usmál se: “Máš jedno ňadro v polévce.”

LÍNÁ KRÁSA
Nad opuštěným čerstvým oslím trusem vznášel se malý kouř, vonný
a měňavě modrý a potulující se slepice přerušovaly své škrábání a
oštipovaly se, aby čas od času pohlédly náhlým pohledem svých kula
tých točí na mne. Tam byl pes spící v prachu cesty, vydávající tenké
zvuky naříkavě vprostřed svých snů. Nebyl mrtvý, ale vypadal jako
by umřel před týdnem.
Lodní sirény bučely od moře. Měl jsem celou ulici pro sebe. Líbilo
se mi kráčet je jím prostředkem.
Kolem žil početný, špinavý dav, v chatrčích zhotovených z odpadků
města, s páchnoucími dvorky. Tvořil směs všech ras, rasu línou, ubo
hou, slabou a špinavou. Staré tlusté ženy, věčně posedávající na rozviklanýoh židlích v zaprášených koutech svých domků, mladice tenké a
bledé, velkých černých očí, vlasů dlouhých a splihlých, nebo oblé s
vinutými vlasy, afrikánských tváří a vyslovených rtů, pohybovaly se
uvadle.
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Viděl jsem ohromné vzplanutí červánků zhasnout náhle v závanu
stínů. Viděl jsem měsíc nad nej vyššími větvemi stromů a to, co bylo
pod větvemi, bylo všechno černé.
To všecko moje oči viděly. C ítil jsem se velmi bohatý, a také trochu
blázen. Zamiloval jsem se do špíny, do chudoby, do neštěstí, únavy a
bídy, což jsou neřesti proti přírodě.
Bylo nemožné nepocítit poesii této lásky.

SLEPÁ KOLEJ
M ichal R a cek
Pojem slepé koleje by neměl existovat. Často jsem si všímal toho, že
i lidé Ise jaksi b o jí představy slepé koleje, a to prosím nem ají kola ja 
ko já , nýbrž nohy, a tudíž se nemusejí vázat jen na ty dva lesklé pásy
kolejnic. Ale přece se asi i člověk může ocitnout na slepé koleji a pak
je mu asi (jako mně, i když nevílm, zda má před sebou taky Siakbvé
ošklivé zrezivělé nárazníky. Ale ty jsou. Když prší, kape (z nich voda
zabarvená rzí a vypadá to, jako by krvácely. Vagon by je až politoval,
vida, ja k tu svoji rez dovedou zužitkovat. Nedávno se tady u mine po
sadila na chvíli dvojice lidí, nestarých nemladých. Muž sáhodlouze plá
noval, ja k by ze svého zranění při dráze vytloukl co nejvíce výhod.
Žena chvílemi přikyvovala, chvílemi Ise bála. “T i panáci, co jsou u
strany, vyžerou všechny výhody ia já bych neměl mít n ic ? ” rozčiloval
se chlapík. Ale bylo vlhko a brzy odešli. Možná, že z těch nárazníků,
na které se muším pořád1 dívat, taky jeden plánuje a druhý ise bojí.
Zrovna ja k to dělá mnoho lidí v tomhle, jak řík ají, komunismu. A pak
oba ty nárazníky pláčou rozpuštěnou rez, ale ták se mi někdy zdá, že
ten jeden jí pláče méně a jaksi nerad, neumí se do toho, ja k říkají, vžít.
Ty dva nárazníky mě určitě nemají rádi. Když mě sem jednou do
tlačila taková stará, dýchavičná lokomotiva, narazil jsem do nich a po
pojel kousek zpátky. Pak jsem ise jím omluví ia nikdy jsem se nedočkal
odpovědi. Patří k sobě, je to taková omšelá dvojice, baví se jen mezi
sebou a to ještě tak tiše, že je vlastně -ani neislyším a jen si to o nich
tak myslím. Když je pěkně, jsou takové obyčejné a zaprášené, ani se
trochu nelesknou. A vcelku mnou opovrhují zbytečně. M oje přední
část byla přece kdysi vybavena jako huffelový vůz. Měl jisem okénko,
kterým se lidem podávaly úhledné chlebíčky, voněl jsem káVou. Nemohl
jsem se ovšem rovnat, ja k řík ají, originál jídelním vozům, které často
z úst vypouštěly vůni všech možných pokrmů. Ale já říkám, že to se
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nad.»úvaly pýchou. Tolik v nich toho hylo a nikdy neměly idost. A jaké
výjimečné místo pro sebe požadovaly v takové vlakové soupravě. Lidé
se k nim hrnuli ze všech stran, ledaže takový náfuka byl až na konci
vlaku. Tak tedy, nikdy jsem to nedopracoval tak daleko-. Mně stačilo
vonět šunkou a kávou. Ale proti obyčejným vozům jsem taky zas nebyl
jen tak někdo, ale vykládejte to nárazníkům.
Byl to tehdy dost nepříjemný den. Taková dejchavičná lokomotiva mě
sem přitáhla. Malá, shrbená, funěla takový ošklivý a šedivý kouř, i tu
páku měla nějak zvadlou, pohybovala j í jen pomalu, jako když jde ko
lem stařena, které Se nohy rozbíhají a jen Itak tak se kolébá. Pan Čadek,
který isem chodí někdy se mnou pobesedovat a podle vousů uiž bude ta
ky asi v penzi, ten říká, že kdyby býl ještě dvakrát Starší, takovou bábu,
které se zadek kývá ja k kyvadlo u pedlotvek, by si nenamluvil. To u
těch mladších to je jako takové dva svěží, pohyblivé melounky, přes
které někdo* přehodil kus látky, jako aby se neřeklo. Gusto je různé, my
jsme Se zase obdivovali krásným 'lokomotivám, hrdým a černým, a
Vzláště se nám líbilo, když měla kabátek zelený jako 'smaragd a taková
pěkná červená kola s elegantní, dráždivou pákou. Zkrátka, gusto není
stejné, mužům se zřejmě líbí helzíké, kulaté ženské pozadí a nám vago
nům zase pěkná, moderní páka u lokomotivy. Ale když Vagon končí a
čeká ho už jen ta slepá kolej, nemůže si moc vybírat. To už pak přijde
jen taková stará delj'chaVka, špinavá až běda, a ta už ani netáhne, jen
zezadu strká, přitom 'si oddychuje, jako když je to pro n i kdovíjaká
námaha. No, pravda, jedno kolo m i už Itedhy pořádně skřípalo, lidem to
nestálo již za namazání, když je holt vagon 'starý, nápravy už neslouží,
ani když je vagon čtyřnápravový jako já . Dost často jsem se kvůli těm
čtyřem nápravám vytahoval na ty krátké, dvounápravové vagónky, jenže
ledklterý z nich ještě 'jezdí a já tu stojím a kromě pensisty, pana Čadka,
který někdy dýmá ja k ta Stará lokomotiva, co mě sem dostrkala, sem
už nikdo nepřijde.
Někdy se snažím -Si namluvit, že slepá kolej není vlastně ani ták
špatná. Když je pěkně, támhle v poli často panáčkuje zajíc a taková
rodinka je vám náramně roztomilá. A náboji se mne, nemá taky proč.
Jednou si u -mne udělaly hnízdo vlaštovky. Sice mě trochu pošpinily,
ale co záleží na dědkovi, prosím vás, i když je to- vagon, Stejně už ve
mně víckrát nikdo nepojede. Zato j-sem viděl mladé zobáčky a to je
vám taky taková krása v přírodě. Ale jednou sem vlezli kluci a chtěli
hnízdo vybrat. Skřípal jseim vším možným, -otřásal jsem 'se, ale ty moje
nepatrné pohýby -člověk nevystihne. Ale nakonec jeden z těch kluků
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přece jen spad a natlouk si nos, pak oba řvali a šli. Víckrát jsem je ne
viděl a nevadilo mi to.
Ale jinak jsem rád, když někdo přijde. Zvláště když je to taková
hezoučká, mladá dvojice. Obyčejně se (schovávají před deštěm. Ale jed
nou sem takový načesaný kluk s pejzama a s kytarou vodil takovou
hezkou blond panenku, toky měla hodně úzkou sukni a vzadu takové
dva melounky, -tak jsem si vzpomněl na tu svou zelenou a červenou lo
komotivu, která teď už asi tahá dávno jin é vagony a zapomněla, že
jsem po uhláku a služebním voze býval vádyciinky pnvní. Ale ta měla
páku, pane, to vagon ero lisovalo. Jenže pak přišla jednou ta panenka
sama a plakala tu a od té doby jselm ji vícekrát neviděl. M ěl jisem na
toho páska vztek. Ale vagony taky někdy nemají rozum a nevědí, co
chtějí. Co my jsm e se naposmívali jednomu lůžkovému, kterému při
jízdě vždy jedno okno klesalo, jako když se starému psu otvírá tlama,
už j i neudrží zavřenou. A eo ten se na nás nazlobil. Ale závist to byla,
nic jiného. M ěli jsm e vztek, že v sobě často vozí takové 'hezké dámy a
má takovou jemnou vůni parfému, prádla a všeho možného. Tak jsme
na něj pokřikovali kvůli tomu oknu, až pak jednou byl pryč a víckrát
jame ho neviděli. Prý se srazil, vyprávěli si lidé kolem nás, ale holečku,
oni dávali vinu výhybkám a já vím svoje, to on se chtěl pomstít a tak
vyletěl z kolejí a hnal si to proti jinému vagonu, kvůlivá tomu posmí
vání. On i člověk, ja k řík ají, někdy vykolejí. My vagony tomu říkáme
správkárna, lidé zase to označují jako kriminál nebo blázinec, to jako,
aby se člověk do té Své koleje vrátil. Ale to už pak nikdy není ono, jak
říká někdy pan Čadek. To jako ten bledý človíček, taková bledule, tro
chu dopadal na jednu nohu a jednou tu byl s takovou černou, macatou
žábou, měla oči jako má ta nejhezčí lokomotiva reflektory, tak jim i sví
tila. Ale taková lokomotiva, když jede, tak jen supí a vagony (táhne za
sebou, my už holt nic lepšího neznáme, ale taky se nám někdy zdá, že
taková nablýskaná mašina říká jen “Ne-ne-ne-ne-ne” - no, ale táhnout
umí. A ta černá Manda, ta toho taky moc nenamluvila, jen se kohoutila
a říkala pořád “Ne-ne-ne”, tak jsem ti 'kolikrát říkal, proč sem s tou
bledulí vůbec chodí, když se ijí to nezdá. A jednou tu po ní zůstala jen
tak docela málo, trošinku ;rzi,anii ne tolik, kolik j í pouštějí ty 'dva náraz
níky přede mnou v dešti, ale ta ženská syčela jako had a oin ten bledule
se j í zase ptal, proč jako, jestli -snad tím, že je už trochu starší nebo
že má to s tou nohou, ale ani mu kloudně neodpověděla. Dodnes nepo
chopím, proč sem tehdy vůbec šla a proč se ze začátku v kyčlích tak
nakrucovala, když pak nechtěla. To k lokomotivám připojí člověk pár
vagonů, dá jim semaforem požehnání a paž už se jede, rovnou po těch
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správných kolejích a ani ipámibiu takové umíněné mašince nepomůže.
Ale jen po těch správných, jin ak se vykolejí - a tak, abych nezapomněl,
ten bledý mládenec, už trochu vrásčitý a smutný, ten taky vykolej il. Jeddnou později vlezl do mne, lehl sii na sedadlo, přikryl se kabátem, něco
bílého spolykal a zapil z láhve a pak za hodnou ehivíli pro něj přišli a
odnášeli ho. Tak ten pak sem po uzdravení ještě přišel, ale už jen tak
koukal a nebylo to ono. A spravený vagon už itaky není to pravé. T ak
tomu vykolejení bych jako rozuměl, i když se mi to zaplať pámhu, ni
kdy nestalo.
Ale taky jsem si svoje užil, to zas ano. Jen kvůlivá té černozelené
mašině, která tak tou pákou vábila a reflektory jí svítily, kolikrát jsme
se hádali, koho k ní na nádraží připojí, a každý j í chtěl být co nejblíž.
A štěstí bylo střídavé, ale často jsem hned za Služebním vozem jezdíval
já. Teď tu stojím a je po jízdě. Jen ty dlva nárazníky končí m o jí kolej,
ale těm něco vykládejte. Kdyby mi lidé rozuměli, zeptal bych se pana
Čadka, jestli on taky .má před sebou něco takového, lon totiž taky říká
vá, že je už na slepé koleji. Ostatní koleje někam vedou. A vagon má
před sebou malá nádražíčka ja k slepičí kukaně, to přelítnete, až se lo
komotivě kouř zatají, nebo zase pěkně velké a novotou se lesknoucí bu
dovy, tam si odpočinete a lidé se z nás sypou jak barevné korálky, kaž
dý se kutálí jinam 'a za budovou, tam jsem nikdy nedohlédl, tam si asi
každý hledá svou novou kolej, jako když my jsm e někdy přesunováni k
jiným vlakům.
Jednou jsem stál ve správkárně s takovou malou drézinkou. On totiž
předtím do mne najel nákladní vagon. To jsou hulváti, ono si to myslí,
když to vozí dřevo, uhlí a auta, zkrátka co lidi potřebují, lže jsou nepo
stradatelní a že si teda mohou dovolit, ale holenku, nejfajn o v ější ártikl
jsou lidi, a ty jsm e vozil já . Tak ta drézinka, ona chudák po mně pošil
hávala a leccos mi vyprávěla. Ona byla z malé tratě, jen z jednokolejky,
a ten je jí svět byl jako nemluvně tou jednokolejkou převázané, zahalené
do takového hezoučkého šátečku s loučkami, kravičkami, zelenými klo
boučky, tak ta si myslela, 'že bych se moh do n í zapojit. Říkala mi, že
by to nebylo špatné, že bych nelitoval. Ale copak záleželo na mne. A
pák, ani se mi nechtělo. A tak jsem se zase vrátil k té své zelené a čer
vené nablýskané krasavici, ale to už jsem pak nebyl hned 'za služební
kem první, už jsem byl vzadu, lidé byli asi pohodlní to kvůli spravedl
nosti přestavovat, kdoví. Lidi totiž nemívají na spravedlnost dost času.
To kdyby se tak prodávala v krámě za šesták a nestála tolik přemýšlení.
Ale asi aby mi to nebylo tak líto, v jedné mé polovině udělali pak tu
prodejnu a voněl jsem aspoň kávou, cukrovím a chlebíčky.
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Ale jednou to přijde, ty dvě kolejnice se před ivámi naposled zalesknou
a ocitnete se někde stranou. Kdepak, vaše protesty nikdo neslyší. Tak
tu stojím , (a když iprší, jářku, jen přijď te, můžete se u mne s čito vat, to
já ještě rád posloužím - a dovolte mi Ito podotknutí, kdybyste nebyli
sami, to nevadí, já každému přeju a nic nikomu neprozradím, ani ne
mohu. Jaképak - že jo ? - já se snažím být slušný a spisovný, přece byl
ve mně buffet, to jen ty dva staré nárazníky neocení, s těmi není řeč.
Tak jen si přijď te, beze všeho, ale prosím vás, jen si nepovídejte nic o
slepé koleji. Já totiž vaší řeči -rozumím, však jsem' j i pořád poslouchal.
A on to vagon nerad slyší, je to takové nepěkné slovo-, slepá kolej, ni
kam nevede, nikam nevidí, zato vy vidíte jedí konec. Tak prosím vás,
ona ta vaše -slepá kolej taky jednou přijde, -doiSkát-e se, o to nic, a taky
vám bude m ilejší, když se o ní - totiž, ona slepá kolej . . .

S tím souvisí i další věc, která se nás netýká jen zdánlivě: problém čes
koslovenské politické i nepolitické únorové emigrace. Všichni tito lidé jsou
dodnes -chápáni převážně jako sbírka nepřátel země -a lidu, přesto, že vět
šina z rá-ch se nedopustila opět ničeho horšího, než že už před dvaceti léty
byla -přesvědčena, že socialistickému systému by neměla být obětována de
mokracie. Mhozí z nich při tom emigrovali jen proito, že jim hrozilo vězení
-a perzekuce, anebo prostě proto, že tu neměli m-ožno-s-t pracovat ve svém
-oboru; pokud odešli ilegálně, j-e sporné, zda to lze - z hlediska Deklarace
lidských práv - považovat za zločin v podmínkách, kde legální možnost vy
stěhování neexistuje. Dokud nebude vztah státu k této emigraci velkoryse
revidován, nebude ani zde, mezi námi, situace zcela normalizována: patří
-přece k chloubě demokrati-dkého státu, že nemá na svém mezinárodním
kontě položku emigrace.
Václav Havel v článku “Na téma opozice” v literá rn ích Listech, č. 6.
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K ritické marginálie

Sto rokov Slovenského
Gymnázia v Martine
(1867-1967)
Pamätnica
Vydal Obzor, vydavatelstvo knih a
časopisov, n.p. Bratislava, pobočný
závod Martin pre S.V.S. v Martine.
Náklad 3000. Počet strán 600.
Aby ovšem nebolo omylu: Ide o
slovenské gymnázium v Turčian
skom Svätom Martine, o jednu z
troch slovenských stredných škôl
matičného obdobia, ktoré vznikly v
r. 1862 (Revúca), 1867 (Svätý Mar
tin) a 1869 (Kláštor poid Znievom)
a zanikly ešte (predtým, než bola
zatvorená a zničená Matica Sloven
ská. (R. 1875) Turčiansky Svätý
Martin bol totiž zbavený svojej svä
tosti za komutnistekého režimu, tak,
ako ku príkladu Liptovský Svätý
Mikuláš a iné obce. Storočná pa,mätnitoa martinského gymnázia za
hrnuje i históriu čs. štátneho re
formného reálneho gymnázia V ilia
ma Paulínýho'-Tótha, ktoré vzniklo
robu 1919 a tiež i históriu dnešnej
Strednej všeobecnovzdelávacej ško
ly, ba i históriu školy z obdobia slo
venského štátu (1939-1945),keď pro
fesori a študenti “bojovali za novú,
spravodlivú 'Československú repu
bliku” v Slovenskom národnom po
vstaní.
Storočnica martinského gymná
zia nie je vlastne storočnicou. V do
be storočnice (1867-1967) za 44 ro
kov (1875-1919) gymnázium neexi
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stovalo a znamenití martinskí slo
venskí vlasitonlai (Matúš Dula, Pavol
Mudroň, Svetozar Hurfoan V ajanský, Viliam Paulíny-Tóth a iní) ako
i miestne a dištribtuálne konventy
evanjelickej cirbve viackrát’ podá
vali žiadosti a vypracovali i stanový
gymnázia. J e iste záslužne, že sa o
tom tiež píše v pamätníci.
Hlavná čast’ pamätniee týka sa
však matičného gymnázia a popirevraťového slovenského gymnázia. V
časti, pojednávajúcej o matičnom
gymnáziu sú nie len podrobné ži
votopisy znamenitých profesorov, ale
i úplné seznamy žiakov. Nespomína
sa však, že šlovenský básnik Dianiel
Maróthy, ktorý mal v zatvorenom
gymnáziu i syna žiaka, napísal skve
lú protímad’arsfcú báseň, keď bola
škola zatvorená. - A z poprevratového slovenského gymnázia sú prá
ve najcennejším i spomienkami prí
spevky profesorov, väčšinou zname
nitých Čechov, ktorí pôsobili vzorne
na Slovensku a tiež spomienky žia
kov.
iNičmenej, možno by boto bývalo
cennejšie rozšíriť neúplnú storoč
nicu martinského gymnázia na de
jiny troch matičných slovenských
gymnázií. J e nepo'chybné, že na re
vúckom gymnáziu študovalo o mno
ho viacej vynikajúcich vlastencov a
učilo Itiež viacej znamenitých pro
fesorov, než v Martine. - Spomína
sa ovšem “v prehľade doterajšej dô
ležitejšej slovenskej literatúry o slo
venských gymnáziách matičného
obdobia”, že k storočnici revúckeho

gymnáiztiia vydala Štátna vedecká
knižnica roku 1982 súpis literatúry
“Prvé slovenské gymnázium v R e
vúcej 1882-1874”, ktorý sestavil a
úvod napísal Michal Feder. - Tak
tiež sa tam spomína, že dejiny n a j
mladšieho slovenského gymnázia
matičného obdobia - nižšieho reál
neho rim. kat. gymnázia v Kláštore
pod Znlievom, ktoré vzniklo roku
1869 a existovalo do roku 1874, do
nedávna neboli vyčerpávajúce spra
cované, najm ä pokiaľ ide o pedagou
gický význam školy. Citujú sa iba
fakta, uverejnené Konstantinem Čulenem v knihe “Roky slovenských
nádejí a sklamaní, 1848-1875 - a
vedľa nídh 320 stranová monografia
Milaša Stálu: “Znáievské gymná
zium”. Autor - Jozef Mátej - cituje
pravda i vlastnú prácu ktorú napísal
i o znievskom gymnáziu. M átej si
skutočne dál záležať, aby i v tom, čo
písal o martinskom gymnáziu, dô
kladne podal ku pr. životopisy pro
fesorov gymnáziu Martina Kramára,
Jozefa Nedobrého, Jozefa Inštátorisa,
Gustáva Dérera, Ján a Dérera a Jána
Kadavého.
Najcennejšou časťou celej knihy
sú však dejiny poprevratového slo
venského gymnázia v Turč. Sv.
Martine, napísané samými profe
sormi, spolu z časti s autorkou
Vierou Štětkovou. Tu vidíme stále
toho znamenitého československého
ducha, kterým bolo vedené gymná
zium. Také postavy, ako Jaroslav
Vlček, “ktorý bol Čechom i Slová
kom krvou: kultúrou osobnosti a
vedeckou prácou”, ako Ja n Ulehla,
znamenitý prvý riaditeľ, určený J a 
roslavom Vĺčkom, - vzorný telocvi
kár a Sokol Bohumil Tesař, vynika
jú ci organizátor František Heřmanský - takí vychovátelia, ako prof.
dr. Ja n Elisner, Dr. Rudo Brtáň,
Václav Vážny a mnoho, mnoho

iných. O všetkých možno povedať,
že skutočne vychovávali.
P ri storočnici gymnázia nemožno
nespomenúť tiež Štefana Krčméryho, baťka Škultétyho, Jána a Mieroslava Hysku, rodinu Gašparíkovskú iatď. ktorí pracovali v Slov.
Matici, v Slov. Pohľadoch, Národ
ných Novinách a šírili vzdelanosť
a vedomosti.
Odchoval celú jednu generáciu.
Aby som ešte jasnejšie poukázal
na to, akého ducha je kniha o mar
tinskom gymnáziu a jeho storočnici,
uverejním časť článku Františka
Heŕmianského, českého profesora,
uvameného tam, ktorý bol desať ro
kov riaditeľom gymnázia (po Úlehlovi), bol tiež za šesť rokov organi
zátorom vedeckých odborov Matice
slovenskej a stal sa potom zamškým
školským inšpektorom a predsedom
Pedagogickej jednoty v Brátósl’ave.
Tento článok obracáa sa k českým
pracovníkom na Slovensku.
“Prišli sme sem pomáhať do tých
čias, kým zo slovenských škôl ne
vyjde mladá generácia, ktorá by
naše miesta zaujala. Pokládám za
povinnosť každého jedného z nás
predovšetkým vh ľbiť sa do sloven
ských pomerov, všímať si bedlive
všetkých stránok slovenského života
v minulosti i v prítomnosti, bez
akejkoľvek předpojatosti a povýše
ností triezve uvažovať, v akých po
měrech Slováci žili, treba sa usilo
vať všetko poznať, pochopiť a po
tom hľadať spôsoby a cesty, ktorý
mi by sme najlepšie pomáhali Slo
vákom nadobudnúť všetko to, čo im
utláčemie za minulých časov nedo
žičilo.”
“Aby naša práca bola úspešná,
treba predovšetkým splynúť so slo
venským prostredím, v ktorom ži

jeme . . . Slováci a Češi kdo-to. od
seba bočia, tvoria sa krúžky álovenské a české. To je chyba, to hatí
akúkoľvek práou, musíme si byť
neprestajne vedomí, že je tu množ
stvo úloh, ktoré treba čím najskôr
splniť a že na ich vykonanie je má
lo i Slovákov, i nás . . . A k tomu
pristupuje druhá požiaida-vka, nielen
nedotýkať sa nešetrne osôb a vecí
Slovákom milých, ale po dokonalom
pochopení milovať ich právo tak
ako oni sami . . . O vzťahu sloven
činy a češtiny môže povedať rozho
dujúce slovo iba veda, ale je j vý
rok nič nezmení na skutočnom sta
ve, aký je dnes: slovenčina ako spi
sovná reč je tu, je faktom, ňou sú
napísné diela, ktorými sa slovenský
duch prejavoval v polednýdh 80-tidh
rokoch od utvorenia školy Štúrovej
až do veršov Kraskových a Rázu
sových, práva slovenčiny sú zaru
čené v ústave republiky. To je dnes
neodškriepiteľné faktum. Z toho
vyplýva pre nás povinnosť študo
vať slovenčinu, učiť sa ju, milovat
ju, usilovať sa ju pestovať a zveľabovať a spolu se Slovákmi napo
máhať poslovenčeniu Slovenska,
ktoré nie je ešte celkom dokonané.”
“Na druhej strane však treba po
vedať, že nie je pravda, že by sme
Slovensko počešťovali. To je vec
proste nemožná. Keď sa pred tro
ma rokmi začalo organizovať slo
venské školstvo, bol to sám jeho
hlavný organizátor prof. dr. Ja ro 
slav Vlček, ktorý v decembri 1918
prede mnou sa osvedčil, že pre toho,
kto chce ísť na Slovensko je zna
losť slovenčiny nevyhnutnou pod
mienkou.
‘‘Žijeme v dobe veľkej zodpoved
nosti: stali sme sa slobodnými, a
treba nám ukázať, že sme slobody
hodní . . . Najmä my, ktorí vycho
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vávame mládež, slovem i príkladom
prebúdzajme v nej povedomie ná
rodné i štátne, učme ju ozajstnej,
účinlivej láske k bližnímu a hlavne
pestujme v nej zmysel’ pre povin
nosť, pre sebekázeň a pre vážnu
usilovnú prácu.”
N -ý
Edwin P. Hoyt:

The Anny Without a Country
The Macmillan Co., New York 1967
Tato vkusne vybavená kniha má
na obálce podtitul: “The thrilling
story iof the Czechoslovak Legion, its
d'aring World War I exploits and its
heroic struggle to creáte a new
nation,” A to je také jejím obsahem.
Známý publicista Hoyt popisuje populámě-hisltoricfcým stylem celkem
přesně (u českých jm en poctivé píše
na příklad i háčky)* a bez zbyteč
ných chýb čs. zahraniční odboj za
druhé tsvčtové války o odchodu T. G.
Masaryka do zahraničí až po odjezd
čs. légií z Vladivostoku. Jeho zdro
jem jsou knihy o legiích, o Masa
rykovi a Benešovi, které vyšly v
angličtině a francouzštině, zejména
Bečvářova The Lest Legion, která
vyšla roku 1939 v Londýně. Mimo to
se odvolává na práci německé hiisto'ričky Dr. M. Klanteové. Hoyt se
ovšem nesnaží řešit žádné historické
problémy, předkládá jen anglicky
čtoucímu čtenáři Ucelenou historii
čs. Zahraničního odboje a hlavně čs.
legií, jejichž hrdinný boj zejména v
Rusku sleduje podrobně a s velkým
obdivem. Připravil tak pro nás cen
ný dárek k 50. výročí založení Čes
koslovenské republiky.
V. N. Duben
*Většina amerických vědeckých pu
blikací už píše česká a slovenská
jm éna přesně s háčky a čárkami,
protože si jejich redaktoři uvědomi-

-M, že na príklad Láska a Laska jsou
'divě různá jména. Z časopisů na pří
klad “New Yorker” je v tomto smě
ru důsledný. A z deníků “Christian
Science Monitor” už také dbá o háč
ky a čárky u českých a slovenských
jmen. J e v zájmu věci (nejde o šo
vinismus, nýbrž o praktickou strán
ku), aby i SVU a je jí členové šli v
tomto směru příkladem.
Josef Starkbaum:

Heimat der Sudetendeutschen
Widerlegung der tschechischen KoIonisationsthcorie. Úvod napsal dp.
E. Reichenberger. Vídeň, 1967, Volkstum-Verlag. 280 str.
Autor, po sepsání knihy zemřelý,
snaží se vyvrátit názor, že Němci
byli povoláni jako kolonisté do čes
kého státu již hotového. Podle jeho
mínění Němcii v Čechách přetrvali
stěhování národů, příchod slovan
ských plemen, opanování celé 'země
dynastií Čechů, a dočkali se známé
velké kolonisační činnosti 13. století;
tu prý prováděli v českých zemích
domorodí Němči. Bylo by ovšem
ohýbou odmítnout jeho názor pře
dem. Je jasno, že české vlastivědě
je dán veliký úkol hlavním argu
mentem Starkbaumovým: že u celé
řady míst máme doloženo středově
ké německé obyvatelstvo, nemáme
však doloženo povolání cizinců. B u 
de třeba usilovně tyto mezery naší
znalosti doplňovat. P ři tom je zá
roveň zřejmo, že kdyby se nakrásně
Starkbaiumův názor ukázal správ
ným, nebylo by to českému sebevě
domí na škodu - právě naopak!
Kdyby se dalo prokázat, že Přem y
slovci ze země napůl německé udě
lali stát naprosto český, že němec
kou šlechtu dotyčných krajů do
vedli naprosto počeštit - a tak to
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Stairkbaum líčí!-, vzrostl by náš ob
div jejich politického genia do ne
konečna. Zatím ovšem máme za to,
že zde je význam monarchického či
nitele pro vznik českého státu a ná
roda přece jenom přeceněn; toto
chápání událostí není zatím nikterak
doloženo. Autor se totiž vyznačoval
chvalitebnou pílí při shromažďo
vání dějepisných údajů, ale záro
veň, třeba dnešní češtinu ovládal,
neobyčejnou neznalostí starožitností
slovanských. Na důkaz toho Stačí
několik ukázek. Na str. 82 se tvrdí,
že ze slovanštiny nelze vysvětlit
knížecí jm éna jako (m .j.) Boleslav,
Bořivoj, Spytihněv, Přemysl . . . jsou
to prý jm éna germánská, a není mu
ovšem známo, které obdoby mají
česká knížecí jm éna u druhých Slo
vanů. Podobně na str. 69 se germán
sky vykládají jm éna Rostislav a
Svatopluk - rozumí se, že rovněž
beze znalosti východoslovanských
obdob. Ale nejkrásnější je odstavec
na str. 131, že prý řada místních
jm en je odvozena od Qotů, m.j. Kotojedy . . . Tu zůstanete bez dechu
a lapáte vzduch! Proto však nicmé
ně otázka musí být věcně probadá
na.
Ka-rel Schwarzemberk

Weltfreunde
Konferenz uber die Pnager deutsche
Literatur
Verlag der Ts chc chas lowaki schen
Akademie der Wissenschaften, Prag,
1967, stran 430.
Kniha přináší texty referátů a de
batních příspěVků, pronesených v
listopadu 1965 na zámku Liblioe na
konferenci o pražské německé lite
ratuře. Konference byla svolána na
podnět výboru československých

germanistů, jenž je členem Česko
slovenské akademie věd. Redakto
rem knihy je profesor Edward Goldstiicker. Účastnili se jí nejen Če
chové, nýbrž i znalci literatury ze
zahraničí, zejména ovšem

Němci,

takže měla ráz mezinárodní. Právem
a očekávaně vyzněla jako poklona
velké kytice pražských německy pí
šících spisovatelů, jichž přínos ně
mecké i světové literatuře byl tak
velkolepý.

Mluvilo se

o Rilkem,

Kafkovi, Leppimovi, Adlerovi, W inerovi, Brodoví, Weissovi, Kischovi,
Komfeldovi,
Werflovi, Fuchsovi,
Urzidilovi, Ungarovi, Hoffmanoivi,
Weiskopfovi a o mnohých jiných.
Mezi přednášecí nalézáme jména
Paula

Reimanna,

Goldstiickera,

Ludvíka Václavka, Kurta Krolopa,
Emila Skály, Ernsta Zinna, Otty
Bablera, Boženy Kosekové, Pavla
Trosta, Jiřího Veselého a jiné. Praž
ští němečtí spisovatelé se chápou
jako zvláštní zjev německé litera
tury, jako exponenti expresionisticckého století, jako prostředníci mezi
českou a světovou literaturou, jako
překladatelé českých spisovatelů do
němčiny, jako vášniví Pražané a
zejména jako velicí a krásní bojov
níci za nový humanismus. Až na
některé stránky, na nichž komu
nističtí debatéri zbytečně a ne vždy
správně podtrhují levicové zabar
vení některých autorů, konference
vlastně vyzněla jako strhávání že
lezné opony mezi dvěma kulturami,
v historii tolik se prolínajícími. Tu
to tendenci, podepřenou důkladnou
znalostí pražské německé literatury,
nutno ovšem vřele uvítat.
Petr Den
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Z časů nedlouho zašlých
Vzpomínky Dr. Mořice Hrubana.
Zpracoval Ph. Dr. Jan Drábek. Vy
dala jako 10. svazek své edice Stu
dium Křesťanská akademie v Římě.
Cena $ 3.50,- 369 stránek.
K informaci starých, kteří zapo
mněli, a mladých, kteří neměli co
zapomenout, uveďme několik dat
ze života jistě zajímavého: Mořic
Hruban se narodil 1862 v Kobeřtniicích na Hané, Studoval na Kosinově
gymnásiu v Olomouci a byl roku
1888 promován na doktora práv ví
deňské university. Byl koncipdentem
v advokátní kanceláři dra Ja n a Žáč
ka, někdejšího ministra krajana ve
vídeňské vládě. Po roce 1918 byl
Hruban, který byl od roku 1896
prvním předsedou strany kialtolickonárodní až do převratu, kdy strana
splynula se stranou křesťansko-sou
ciální v čs. stranu lidovou, členem
Národního výboru a Revolučního
národního shromáždění jako posla
nec a později senátor. Stal se mini
strem v první Kramářově vládě,
místopředsedou poslanecké sněmov
ny, dvakrát vicepresidentem a jed 
nou presidentem senátu. Zemřel v
září 1945.
Dr. Brulban své vzpomínky ne
napsal, nýbrž je vypravoval svému
mladšímu příteli, dru Janu D rábkovi. Podle úvodního slova dr. D rá
bek je v Olomouci do ledna 1946
sepsal a to formou i způsobem, za
které mu přísluší náš dík. Naše
vděčnost patří i Křesťanské aka
demii, která je teprve v roce 1967
mohla vydat: jde o vzácný doku
ment, v němž se laický čtenář po
těší líčením světa krásného člověka
a v němž i historik nalezne mnoho
materiálu k zpracování. J e to ba
revný, filosoficky však velmi vyvá-

žerný, kaleidoskop dějů a lidí, lidí
prostých i těch nej známějších. Od
podobizen olomouckých arcibisku
pů až k líčení politických i osobních
událostí, které Hruban zažil ve dvou
světových válkách, setkáváme se s
člověkem kritickým, který ví co
chce a jenž i své odpůrce kritizuje
vlídně a rozvážně. Kapitolu o vzni
ku Československé strany lidové a o
událostech na říšské radě vídeňské
a zemském sněmu moravském před
první světovou válkou, a říjnovém
jednání v Ženevě a mnohé jiné jsou
psány s autoritativní přesvědčivostí
inteligentního politika. Dr. Drábek
svým přepsáním se zasloužil víc než
jen o zachycení vzpomínek: jde o
paměti na skutečnosti, které ještě
dnes jsou poučné a mnoho povídají
o podílu katolické Moravy na niaší
státní samostatnosti a je jích záslu
hách, o nichž se dínes mluví tak
málo.
Ladislav Radimský

příručka svého druhu, velmi pečli
vě a důkladně zpracovaná péčí Collegia Oarolina v Mnichově - vědec
ké instituce, založené v 1956 Ně
meckou spolkovou republikou a
Bavorským státem. Možno ji vřele
doporučit všem zájemcům.
L.F.

Marcia Davenport:

Too Strong For Fantasy
Chrales Scribner’ Sons, New York,
1967. 487 stránek, $ 8.95.
Kniha je autobiografií či spíše ky
ticí vzpomínek autorky, která kro
mě životopisu Mozarta je znána svý
mi romány, z nichž nejznámější jsou
The Valley of Decision a East Side,
West Side. Vzpomínky zahrnují do
bu od začátku našeho Století do do
by po druhé světové válce a pohy
bují se z New Yorku mnohými ji
nými místy až do Prahy. Dovídáme
se mnoho dojemného a zajímavého o
jiejí matce, zpěvačce Metropolitní
opery Alma Gluck, o TosCaminim,
jehož Davenportová dobře osobně
znala, o mnohých osobách ze světa
hudby a literatury, o Wendellu L.
Willkiem, jehož presidentské kam
paně se účastnila se svým druhým
manželem Russellem W. Davenportem, a ovšem velmi mnoho o Janu
MaSarýkovti. Kniha se rychle čte pro
svůj spontánní sloh, na němž na
každé stránce poznáme, že je psán
ženou, protože milovanému kocou
rovi Tamovi je věnováno víc místa
než osobnostem velmi známým a
protože popisu pražského domu v
Loretánské ulici a jeho zařízení se
v životopise přikládá velká důleži
tost mezi líčením tragických česko
slovenských událostí okolo komu
nistického puče. Tato ženskost do
dává vzpomínkám půvab, který čte

Heinrich Kuhn

Handbuch der
Tschechoslowakei
Nákladem Robert Lerche, Mnichov.
1000 stránek,
cena D.M. 142,Fříručka podává přehledné vylí
čení vnitřní struktury Ď9SR. J e jí
první díl podává statistické údaje
o území a obyvatelstvu. Druhý díl
podává přehled státního a Stranic
kého aparátu a organdlsací odboro
vých, vědeckých, vzdělávacích, kul
turních, zájmových, církevních a
jiných. Třetí díl obsahuje osobní
změny ve státním aparátu, ve stra
nách i jiných organisaeích, a čtvrtý
díl na skoro 500 stránkách obsazení
nej důležitějších funkcí ve státě, v
komunistické straně, a v organisacítíh kulturních a vědeckých podle
stavu dne 1. ledna 1967. J e to první
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náři dobře nahradí roztěkanost a
snad i určitou nepřesnost při líčení
historických událostí. Chybil by, kdo
by se chtěl na knihu Daven,portové
dívat jako na historické dílo«, čímž
nechci říci, že by si budoucí histo
rik komunistického puče a konce
Jana Masaryka ji neměl důkladně
přečíst. Nesmí však zapomenout, že
kniha je především autoportrétem
a někdy i zpovědí ženy nesmírně
zajímavé, která mnoho prožila.
Nás v Proměnách ovšem přede
vším zajímá, že kniha na více než
třetině stránek se týká 'Českosloven
ska. Davenportová patří k oněm
Američanům, kteří náš národ m ají
rádi, několikrát v knize opakuje, že
je to zem, kterou má po své americ
ké vlasti nejraději - snad taiké pro
to, že oba je jí rodiče emigrovali do
Ameriky ze střední a východní
Evropy. Davenportová navštívila po
prvé Prahu v roce 1930 při své pou
ti za Mozartem, jehož životopis ten
krát psala, a líčí, jak ji toto město
učarovalo. Český čtenář rád ji pro
vází na této je jí pouti po Praze,
uznává je jí snahu nckomolit česká
jména, ač v tomto bodě by rychlé
prohlédnutí českého korektora před
vysazením knihy býlo neškodilo.
Autorka už ani v roce 1930 neměla
pravdu, píše-li, že “The Czechoslovaks are largely a peasant people”
a neprojevuje zrovna velké filolo
gické znalosti, řík á-li na stránce 292,
že čeština má kořeny bez příbuz
nosti s jazyky, které znala: jde přece
o řeč indoevropskou, s kořeny po
dobnými, s jakými se setkáváme v
řečích románských i germánských.
Například české a anglické číslovky
od jedné do deseti přece očividně
jsou jednoho původu. Rádi však
uznáváme, že čeština pro Američa
ny není řečí lehkou a že je tím zá
služnější, když autorka nechtěla být

71

v Praze cizinkou, mluvící německy.
Na první stránce knihy nalezneme
věnování “J.M . - In Memoriam”,
Ja n Masaryk, s nímž se autorka se
tkala poprvé ve svém bytě v New
Yorku ještě před vstupem Spojených
Států do války, je vlastním hrdinou
poslední čtvrti knihy. Davenportová
v mnohém potvrzuje vše dobré, co
se o Janu Masarykovi říkalo, a mlu
ví o něm vády nejen s láskou, nýbrž
i s úctou. Na stránce 366 potvrzuje,
že jí Ja n citoval vlastní slova svého
otce na smrtelné posteli, jimiž umí
rající konstatoval, že presidenta B e
neše čekají pro události v Německu
nejtěžší doby, k jichž překonání ne
ní dosti velký, při čemž TGÍM vynu
til na svém synovi slib, že Beneše
nikdy neopustí. Davenportová dost
podrobně líčí Janovy smutky kolem
událostí léta roku 1947. Benešovy
nemoci, události, související s naším
odřeknutím Marschallova plánu a
těžkou náladu Janovu na potomním
Valném shromáždění Spojených ná
rodů v New Yorku. Ovzduší této do
by v čs. delegaci ovšem znám a mo
hu potvrdit, ja k hluboce se dotklo
našeho zahraničního ministra, že na
podzim roku 1947 nebyl přijat nejen
presidentem Trumanem, nýbrž ani
státním tajemníkem Marsehailetn.
Sověti o tom jistě věděli a reakcí
Ameriky byli potěšeni a povzbuzeni
k dalšímu zotročení československá.
Odmítnutí plánu nebylo jistě stateč
né, avšak více porozumění Ameriky
mohlo ledacos napravit. Avšak Zde
se dostávám do role, kterou nemá
hrált recenzent beletristické knihy.
Proto přenechám lepším znalcům
uldálostí kolem komunistického pu
če, alby rozhodli, v čem autorka kni
hy líčí události přesně a v čem mé
ně přesně, osobně věřím, že si pa
matuje dobře, ja k Ja n na otázku
Davenpoťtové, zda Beneš nemluví

do radia proto, že nesmí, nebo proto,
že zdravotně nemůže, odpověděl, že
nemluví z obou těchto příčin. Da
venportová odjela z Prahy tři dni
před Jámovou smrtí, a v knize ne
rozhoduje jednoznačně, zda šlo o
sebevraždu nebo vraždu. Kloní se.
uvádějíc mnohé důvody, k alterna
tivě druhé. Kniha končí líčením je 
jí poslední návštěvy Prahy v roce
1965. Návštěvy smutné poutnice na
ruinách toho, co měla ráda. Lore
tánské zvonky na náměstí před Čer
nínským palácem v ní zazní napo
sledy.
Petr Den

stravě než se divákům nyní obvykle
předkládá.
Příčina tohoto úspěchu a nadšení
diváků, jistě většinou ateistických,
tkví především ovšem v příběhu sa
motném, který již skoro dva tisíce
let dojímá svou obecnou lidskostí a
jehož tradice je tak svatě silná, že
několik desítek lét posměchu a pře
zírání ji nejen nedovedlo zničit, na
opak ji posílilo - jako posiluje všec
ky velké myšlenky utrpení. Kome
die o umučení a slavném vzkříšení a to je znakem velkého divadla - se
neodehrávala je n nia jevišti a netý
kala se jen Ježíše Krista, nýbrž i v
srdcích a myslích diváků, kteří tou
žili po duchovním vzkříšení po le
tech nelidského materialismu a v
době černé zrelativizováním všech
hodnot. Anarchronická čeština, tak
líbezná i ve své lidové nespisovnosti,
jen ještě více probouzela lepší lid
ské city a odkrývala vrstvy lidství,
zanesené neutěšenou přítomností.
“Persona Ježíš” přímo mluvila jako
kdysi k davům, a i ti “anjelé”, čerti
a dcery siónské dovedli ukázat často způsobem neodolatelně komic
kým - že trpící člověk nikdy není
nia světě docela sám, nechce-li se
sám ve své osamocenosti dusit.
J e smutné, že některé novinářské,
i jiné projevy, otištěné o hře v kníž
ce, konstatují, že mladí lidé se zde o
biblickém příběhu časlto dověděli
poprvé. Ja n Skácel ve svém Doslovu
vypravuje o chlapci, který při po
hledu na Ukřižovaného na dveřích
chrámu se svého průvodce zeptal,
co ten pán vyvedl, že ho tak krůtě
potrestali. A Skácel správně odpo
věděl, že toho vyvedl moc. “Vím praví Skácel - že Bůh je velké ci
toslovce básníků, to největší, tak
veliké, že si ho ani všichni básníci
nezaslouží. Jenom někteří.”
Petr Den

Komedie o umučení a
slavném vzkříšení pána a
spasitele našeho Ježíše Krista
Z podkrkonošských her českého li
du pro dnešní jeviště připravil Jan
Kopecký.
Československý
1967.

spisovatel

Praha

Podle poznámky Jan a Kopecké^
ho podkladem kompozice jsou tři
rozsáhlé lidové hry z XVllL století:
Boskovské
umučení, Lastibořská
komedie o umučení a Semilská hra
o vzkříšení. Cílem jeho pokusu by
lo vyrovnání hlediska historické
autenticity textu a snahy promluvit
jím z dnešního jevištš.Pokíus se K o
peckému povedl, ja k patrno z oprav
du senzačního úspěchu premiéry 28.
X I. 1965 v Mahenově divadle v
Brně a 23. V. 1966 v Divadle Zdeň
ka Nejedlého v Praze. Konstatuje
me suše, že v době, kdy divadla
často zela prázdnotou, byla tato ko
medie na týdny napřed vyprodána.
Ukázalo se, že je skutečným mo
derním divadlem, které má co říci
dnešní době a které nalezlo otevře
ná srdce a duše hladové po jiné
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