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Proměny

ROČNÍK 5./ ČÍSLO 4 ., ŘÍJEN 1968

RESOLUCE SPOLEČNOSTI PRO VĚDY A UMĚNÍ
Čtvrtý sjezd Společnosti pro vědy a umění, konaný ve dnech 29.
srpna až 1. září 1968 ve Washingtonu, D.C., rozhořčeně odsuzuje invázi Československa Sovětským svazem a vojenskými jednotkami dalších
zemí Varšavského paktu. Okupace Československa porušuje suverenitu
tohoto státu a jeho lidu. Sovětský svaz ničí všechny principy politické
morálky a zásady mezinárodního práva, včetně těch, jež byly - na jeho
návrh - vtěleny do Deklarace o nezasahování do vnitřních záležitostí,
přijaté Valným shromážděním Spojených národů na schůzi konané
21. prosince 1965.
Obnovení cenzúry slova, tisku, rozhlasu a jiných komunikačních pro
středků, vytvářejících veřejné mínění, potlačuje a znemožňuje skutečný
projev vůle lidu. Bez takového svobodného projevu není možný náležitý
politický, hospodářský ani kulturní život a rozvoj národa.
V Československu vládne znovu teror a strach. Českoslovenští občané
prchají ze svých domovů anebo se bojí ze svobodného světa se domů
vrátit. Bez svobody projevu se nemohou zdárně vyvíjet vědy a umění.
S W apeluje na všecky vědecké a umělecké instituce a organizace svo
bodného světa a připomíná jim jejich povinnost k Československu a je
ho lidu. Svoboda a mír jsou totiž nedělitelné. Jakékoliv omezení těchto
základních hodnot v kterékoliv části světa se dříve nebo později projeví
v celém světovém společenství.
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SVU se sklání před statečným postojem a před jednotou všech Čechů
a Slováků, kteří se zasloužili o to, že od počátku roku 1968 se jméno
Československa a jeho lidu opět vyslovuje s úctou a s obdivem.
SVU, sdružující na 1300 českých a slovenských intelektuálů v zahra
ničí, žádá světovou veřejnost o pomoc a spolupráci v jejím úsilí, aby se
do Československa opět vrátila svoboda, mír a skutečný pokrok. SVU
bude i nadále, bez ohledu na současnou - a jak věří, jen dočasnou - situ
aci v Československu sdružovat Čechy a Slováky, usilující o to, aby vě
decké a umělecké plody české a slovenské kultury došly v zahraničí vět
šího uplatnění.
SVU doufá, že po posledním násilném činu Sovětského svazu v Česko
slovensku celý svobodný svět konečně pochopí pravou podstatu meziná
rodního komunismu a sovětského imperialismu, s nímž - jak jsme pře
svědčeni - lid ujařmených sovětských národů nesouhlasí.
SVU bude i nadále podporovat a rozvíjet svobodnou československou
kulturu a věřit v konečné vítězství Masarykovy humanitní demokracie,
kterou v Československu vyznává drtivá většina Čechů a Slováků.
Washington, D.C., 30. srpna 1968.

Dvě poznámky redakce
1. Všem našim spisovatelům, kteří z domova nebo v zahraničí budou
moci pokračovat ve svém boji za svobodu národa a za naši kulturní oso
bitost, dáváme stránky tohoto časopisu jako svůj vdoví groš k dispozici.
2. Vše, co čtenář bude číst na dalších stránkách tohoto čísla, bylo ne
jen napsáno, nýbrž jíž vysázeno před sovětským zločinem nočního lou
pežného přepadení. Redakce v textech nezměnila ani řádek, protože se
domnívá, že nic z napsaného neztratilo svou váhu a časovost. Naopak,
po dvacátém srpnu 1968 mnohé myšlenky nabyly hlubšího a patetičtěj
šího významu.
L. R.
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T.G.M. NAŠEMU VČEREJŠKU, DNEŠKU A ZÍTŘKU
Mně česká otázka jest otázkou po osudech člověčenstva, je
mně otázkou svědomí. Věřím s Kollárem, že historie národů
není náhodilá, nýbrž se v ní projevuje určitý plán Prozřetel
nosti a že tedy je úkolem historikův a filosofův, úkolem každé
ho národa, ten plán světový postihovat, místo své v něm po
znat a určit a podle toho poznání co možná s nejhlubším a nej
jasnějším vědomím postupovat při vší práci, i politické.
Z předmluvy k prvnímu vydání České otázky, 1894.

Bez lásky ovšem ideálu humanitního není a nemůže být.
Marx z nelásky k ideologii zavrhl ethiku a mravnost lásky.
Nedovedl rozeznat lásky od sentimentality. Jeho vlastní ideál
humanitní je jednostraně positivistický: socialismus má být
vědecký; jistě, ale také - sociální. Mé pak je přesvědčení, že
nemůže být docela správného ideálu humanitního, nemůže být
správného socialismu bez základu náboženského - člověk člo
věku dovede být ideálem jen sub specie aeternitatis. Člověk to není jen tělo, ale také duše. Duše nesmrtelná.
Otázka sociální -1898

Ěíká se, že se státy udržují těmi politickými silami, kterými
a za kterých vznikly.
Naše politika musí být především česká, v pravdě česká,
pak bude v pravdě světovou a proto i slovanskou.
Obnovili jsme svůj stát ve jménu demokratické svobody udržíme jeho svobodu jen svobodou a svobodou vždy doko
nalejší.
Poměr náboženství k politice a praktickému životu vůbec po
jímám podle přikázání, abychom hledali nejprve království
Božího a jeho spravedlnosti - a vše potřebné bude nám přináno; člověk a národ s náboženským přesvědčením, národ s
pevnou vůlí uskutečnit své ideály, svého dosáhne vždy. To je
moje životní zkušenost, to poučení jsem vyvážil z dějin národa
našeho a národů všech.
Světová revoluce - 1925
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TOTO ČÍSLO PROMĚN
věnované padesátému výročí zrodu Československé republiky, chce být
poklonou exulantů a Čechů a Slováků, žijících v cizině, její státní neodvislosti, chce být slibem věrnosti její slavnější budoucnosti. Přece však
čtenář v něm nenalezne slavnostní projevy, jež někdy pro nedostatek no
vých myšlenek znamenají málo, nýbrž spíše kritiku, jejíž přísnost však
je vždy diktována láskou. Nenalezne v něm ani historii uplynulého půl
století, nýbrž spíše projekce do dalších desetiletí. Úvodní a neznámý Pe
kařův nejstručnější přehled našich dějin do roku 1918 jen dokazuje, že
nejsme nováčci v usilování o samosprávu svých věcí, což samo naši od
povědnost, jak za události mezi léty 1918 až 1968, tak za ty, které při
jdou, ještě zvyšuje.
Přál bych si, aby úvahy, uveřejněné v tomto čísle, se četly jako písma,
psaná na pozadí světových dějin posledního půl století. To je s vědo
mím, že za uplynulých padesát let Evropa tragicky ustoupila ze své sta
leté slávy, že na světové jeviště vstoupilo mnoho nových národů, že celý
svět je rozdělen na lidi nasycené a hladové, že poprvé v lidské historii je
člověk schopen zničit samu sebe, že prostředí, v němž člověk žije, je stá
le víc jeho vlastním dílem, že jsme svědky stěhování národů z venkova
do měst, stávajících se neobývatelnými zkaženým ovzduším a otrávenou
vodou, že vzniká nová a vládnoucí třída vědců, obyčejně jen technicky
orientovaných, že žijeme a budeme žít uprostřed vzpour nejen davů,
nýbrž i davů, zklamaných svou vlastní vládou, uprostřed vzpour ras,
inteligence i mládeže, mátožné si hledající své místo ve světě a v živo
tě, a že Bůh, o kterém již i komunisté píší, že není zcela mrtev, budé
nutně hrát svou rozhodnou úlohu ve světě a zejména v nitru člověka,
tvora dosud tak neznámého. Jaké je místo, musíme se ptát, malého evrop
ského národa v takovém světě, jsme schopni přispět k jeho spáse nebo
jen k jeho zkáze?
Některé úvahy, obsažené v tomto čísle, byly psány před rokem, mnohé
před převratnými událostmi v Československu. Nemyslím však, že i je
diná je zastaralá. Protože všecky byly psány sub specie aeternitatis, jak
nás to učil Masaryk. Všecky, jak pevně doufám, jsou podnětné, i kdyby
mnohé byly sporné. Proměny v ročníku 1969 rády uveřejní polemické
rozklady s těmito spornými články, neboť jen v těžkých debatách na
jdeme cestu z našich rozporů, najdeme znovu smysl našich dějin a svůj
národní program. Sotva cos jiného by mělo být vlastním údělem všeho
vzpomínání padesátiletého trvání Československé republiky.
Ladislav Radimský
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PŘEHLED ČESKÝCH DĚJIN
Josef Pekař
Tento “Přehled dějin českých” napsal Josef Pekař
někdy kolem roku 1922 na žádost ministerstva vyu
čování pro americký krajanský tisk. Text byl uve
řejněn v chicagské “Svornosti” I. června 1927 a podle
nejlepšího vědomí redakce Proměn nebyl nikde jinde
uveřejněn: jen za nacistické okupace byl ilegálně vy
tištěn českými vlastenci a rozšiřován v době nejtěžší.
Proměny děkují panu Miroslavu Schubertovi, že ta
kový vzácný výtisk dal jim k disposici, aby text slav
ného českého historika znovu mohl sloužit národnímu
uvědomění starých i mladých a byl nejhodnotnějším
úvodem k úvahám, psaným k letošnímu jubileu Česko
slovenské republiky.

V době kol r. 600 po K., kdy ustálila se — po skončeném nástupu ná
rodů slovanských do Střední a jihovýchodní Evropy — hranice mezi
sídly Slovanů a Germánů, tvořila tuto hranici zhruba linie mezi pozděj
ším Hamburkem u ústí Labe a městem Terstem v moři Adriatickém.
Slovanský národ Čechů sídlil právě v centru této hraniční posice, v ze
mi přirozeně zpevněné pásmy hraničních hor. Zprávy o něm počínají
se vyskytovati v dějinách teprve v době kol r. 800, tedy v době, kdy
Karel Veliký budoval v západní a střední Evropě nové císařství římskogermánské, jehož výbojná síla brzy počala se obraceti do slovanských
zemí na východě. Touže asi dobou počalo o kulturní nadvládu nad Slo
vany v jihovýchodní a střední Evropě usilovali i druhé císařství, jež
bylo také pozůstatkem a dědicem starorímskeho impéria: císařství řecké
v Byzanci (Cařihradě), snažíc se získali je (kteří byli ještě pohany)
cestou pokojnou, svými věrozvěsty, víře křesťanské. Tak -na počátku
svých dějin octli se čeští Slované v sporu dvou světů a kultur, západu
a východu — a zdá se, že by z obavy -před hrozivou mocí germánského
souseda na západě prichýlili se trvale k Carihradu (národ Moravanů,
sousedící s Čechy na jihovýchodě, jenž mluvil stejným jazykem jako
Čechové, přijal křesťanství v 2. pol. 9. stol. vskutku od řeckých věro
zvěstů, kteří pokřtili i pražskou vévodskou rodinu t. zv. Přemyslovců v
Čechách), kdyby nájezd ugrofinských Maďarů (poč. 10. Stol.) nebyl
okupoval zemi uherskou, vyvrátil stát moravský a zpřetrhal přímé styky
mezi západními Slovany a Cařihradem. Odtud Čechové, odtrženi od vý-

chodu, byli donuceni podrobili se politicky i kulturně přemoci němec
kého západu. Od něho v době Ottonů (v 2. pol. 10. stol.) přijala česká
země svou organisaci církevní a v dohodě s ním ustavila se politicky
jako zvláštní vévodství, jež (spolu s Moravou) tvořilo jedno z četných
vévodství německé říše. Slovensko, jež bylo východní částí někdejší mo
ravské říše, zůstalo od té doby v moci Maďarů.
★

*

*

Pro Čechy nastávala doba velmi nebezpečná. Vévodství jejich stalo se
zajisté údem německé říše (ač s tou svobodou, že vévody volil si národ
sám z domácího rodu knížecího, t. j. že je císař pouze potvrzoval, ale
nejmenoval jich) a převaha německého živlu, jež byla i převahou hmot
nou i kulturní, počala plánovitě zahirati slovanskou půdu na východě.
Do 12.—13. století opanovali a většinou zgermanisovali Němci širá slo
vanská území na severu Čech; mnohem dříve zmocnili se krajin podu
najských na jihu Čech a Moravy (v Rakousích ve vlastním slova smy
slu), dosáhnuvše tak brzo přímého sousedství s Maďary v Uhrách. Tak
stávaly se Čechy s Moravou takřka ostrovem nebo výspou, vnikající hlu
boko de německého moře, výspou, jejíž přímé spojení se světem slo
vanským zmenšovalo se stále víc a více. Nebylo lze zabrániti, aby ně
mecký živel v rozličných způsobech nevnikl do nitra samotného českého
vévodství. Velkou a nejvýš nebezpečnou měrou dálo se to zejména od
konce 12. a během celého 13. stol., kdy český stát (panovníci jeho tou
dobou již užívali titulu královského), zaplaven byl podobně jako celá
východní Evropa mocnou vlnou německé kolonisace. Byla to doba nejvyššího rozpjetí německého živlu, jenž zakládal všude v slovanském
území německá města nebo novými vesnicemi pokrýval půdu dosud plu
hem nedotčenou nebo otvíral doly na drahé kovy. Tak vlastně během 13.
a 14. stol. staly se Čechy a Morava zemí národnostně smíšenou, v níž
domácí šlechta, hlavní majitelka půdy zemské, byla sice stále ještě vel
kou většinou českou, ale v níž nový řemeslný, průmyslový a obchodní
Stav městský byl skoro veskrze německý a v níž i část nových selských
usedlíků, zejména v krajích pohraničních, náležela národu německému.
Poněvadž i královská rodina sňatky s německými princeznami se vůčihledě germanisovala, poněvadž i vysoký klérus byl silně prostoupen
Němci, a rytířské módy západní i šlechtu počaly získávali národu a ja
zyku německému bylo nebezpečí veliké, že stát český propadne germanisaci podobně jako příbuzné státy a kmeny slovanské v dnešním Sas
ku, Braniborsku, Pomořanech a sousedství.
*

*
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Je věru s podivem, že Čechové dovedli tomuto hrozivému nebezpečí
odolati a že obrat k národnímu uvědomění náleží do doby, kdy králové
čeští (s Karlem IV. od r. 134b počínaje) stali se sami císaři římskoněmeckými, kdy Praha stala se metropolí velkou převahou německé středo
evropské říše. Karel byl po matce původem Slovan z rodu Přemyslovců
a byl si nejen vědom tohoto původu, ale byl hrd na něj, a i v šlechtě
české od doby jeho pozorujeme, jak v ní roste uvědomení české i slo
vanské, ano i jakási pýcha z urození slovanského. S vývojem nové české
inteligence kněžské, který umožnila universita Karlem IV. v Praze za
ložená, nabývá toto hrdé nacionálni hnutí mnoho vzdělaných a nadše
ných přivrženců i v j iných vrstvách společnosti, snažíc se o národu čes
kém dokázali celému světu, že vyniká mravní i kulturní snahou nad
soupeře německého. Zdá se, že především z tohoto zaníceného horování
o zdokonalení češství v dějinném boji jeho s němedtvím vzešlo světozná
mé náboženskynárodní hnulí husitské (zvané tak po Janu Husovi, jenž
upálen byl jako kacíř na koncilu kostnickém roku 1415), jež užilo k my
šlenkové výzbroji své myšlenek anglického reformátora církve Jana
Wicliffa a jež ovšem brzo přerostlo v mocném vzepjetí svého cíle a své
vůle nad podněty původní, stavši se prvou velkou revolucí pro myšlen
ky pokroku všelidského, pro očištění nauky křesťanské v duchu kritič
tějšího poznání i pro zdokonalení života křesťanského v duchu větší
přísnosti a opravdovosti mravní; revoluce však nepostrádala, zejména
ve svých počátcích, ani příměsu myšlenek socialistických a demokratic
kých. Vroucnost a nejvyšších obětí schopná opravdovost tohoto hnutí
opravného byla tak veliká, že v bojích bezpříkladných s celou Evro
pou, vedenou autoritou papežskou, obhájila vítězně svého Stanoviska.
Revoluce dosáhla toho, čeho původně asi chtěla, t. j. dokonalého
zlomení němectví v českém vyšším duchovenstvu, v českých městech a
strávení menšin německých v českém území; jen při hranicích a v ně
kterých městech moravských udrželi se Němci i po bouři husitské, ne
majíce však na příště v životě veřejném váhy žádné. Ale hospodářsky
revoluce v dlouholetých těžkých bojích vnitřních ěestý stát a národ vel
mi ochudila; davši pak vznik sektám (z nichž později nej ušlechtilejší
svou prací a snahou byla t. zv. Jednota Bratří českých) a rozdělivši zemi
v menšinu katolickou a většinu husitskou, znemožnila i klidný a účelný
vývoj politický a nad to zpřetrhala k rostoucí kulturní škodě země do
savadní styky Čechů s ostatní Evropou, jež na Čechy zvykla si patřiti
jako na ohavné sídlo kacířství; u Němců spolupůsobil i hněv na Čechy,
jejž vyvolálala vzpomínka na kruté porážky, jež česká vojska husitská
jejich velkým armádám opětovně (v letech 1420—1431) byla způso7

bila. Ale Čechové i za těch nepříznivých okolností dovedli udržeti stát
svůj a zachovali mu i země většinou německé, jež od I. polovice 14. sto
letí zveličovaly rozsah jeho, t. j. Lužici Horní a Dolní (jež dnes z části
patří Sasku, z části Prusku) a zemi slezskou. Husitský král český, Jiří
z Poděbrad (1457—1471), byl zejména šťastným a obratným bojov
níkem za mravní dědictví revoluce, a to jak proti opětovným klatbám
Říma, tak proti útoku krále maďarského a odboji německého měšťan
stva v Slezsku i české katolické šlechty.
*

*

*

Toto nebezpečné osamocení Čech, znepřátelených s katolickou Evro
pou, přestalo, když ve dvacátých létech 16. stol. následovalo severní
Německo příkladu Husova a odtrhlo se luterstvím od církve obecné. Na
stala situace, která se jevila pravým opakem toho, co bylo před stole
tím: Němci stali se přáteli Čechů, spojeni jsouce s nimi odporem proti
Římu. Ale dříve, než si Čechové mohli obrat ten a dosah jeho náležitě
uvědomili, zvolili si krále z nejmocnější tou dobou katolické dynastie,
habsburské (1526), která odtud nepřetržitě až do 19. stol. měla držeti
císařství římskoněmecké a vedle toho i královské trůny v Čechách i v
Uhrách spolu se zeměmi alpsko-rakouskými. Touže asi dobou (během
16. stol.), co Čechové, dosud husitští, přihlásili se většinou k nábožen
ství luteránskému a tudy mnohem pronikavěji se odlišili od světa kato
lického než dříve (neboť staré husitství jen nemnoho bylo vzdáleno od
katolicismu) -— zatím co protikatolická Jednota Bratrská i katolická
menšina v zemi zůstávaly nadále menšinami dosti značné váhy — poča
la se v románské Evropě nová renaissance katolictví a jejím výkonným
orgánem stala se znenáhla dynastie habsburská, v království českém pa
nující. Z protivy tak zásadní musilo dojiti k boji mezi dynastií a větši
nou národa, k boji, jenž nové podněty našel brzy také v rozdílu mezi
rozsáhlými ústavními svobodami, jimž se těšily od doby husitské po
čínaje sněmové zemí českých, a mezi snahou dynastie omeziti tyto svo
body ve prospěch účinnější a soustředěnější moci královské. Za Rudol
fa II. (1578—1611), jenž jako kdysi Karel IV. učinil Prahu sídlem cí
sařství, se zdálo, že v boji tom zvítězí Čechové a s nimi věc protestant
ská a stavovské svobody. Ale když za nástupce jeho r. 1618 Čechové,
osměleni svými dosavadními úspěchy a spoléhajíce na pomoc německé
ho protestantského světa, odvážili se revoluce, která měla stát český
urvati Habsburkům a dáti království německému kalvínskemu knížeti,
byli po dvouletém boji (na Bílé Hoře 8. listopadu 1620) konečně úplně
poraženi Příčinou porážky bylo v neposlední řadě, že Čechové opustili
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přirozenou základnu, z níž čerpali vždy dosud nejvíce své živelné síly,
t. j. že spojili se s iěmi, kteří je pak opustili nebo přímo zradili, a že
celé hnutí nebylo vůbec neseno tou měrou vůlí a souzvukem širokých
mas jako hnutí husitské před 200 lety, jsouc více dílem skupiny politisu.
jících magnátů, mezi nimiž několik vlivných osob bylo německé národ
nosti. Také doba, do níž povstání náleží, hovějící více materielnímu pro
spěchu a potřebě dobrého bydla a pohodlí, nemohla vyvinouti vlastností,
potřebných k vítězství, t. j. nadšení, statečnosti a obětovné vytrvalosti,
jimiž byli vynikli Čechové tolik v gotické době rytířské. Za 'takových
okolností zvítězil ten, kdo měl více materielních prostředků, aby vydr
žoval nebo koupil žoldnéřská vojska, k válce potřebná — a to byl románsko-katolický svět, vedený Habsburky.
Habsburský vítěz hrozně potrestal poražené Čechy. Nejen že proměnil
ústavu státu českého v duchu absolutistickém, nejen že vyhnal ze země
všechny, kdož nechtěli přijmouti víru katolickou, nejen že potrestal vůd
ce odboje, pokud neprchli za hranice, na hrdle a statcích, ale on potre
stal všechny, kdož jakkoli revoluční vládě sloužili, úplnou nebo částeč
nou konfiskací statků jejich, takže v Čechách na př. dobře dvě třetiny
vší půdy zemské, na Moravě pak dobrá polovina (ve Slezsku něco mé
ně ; Lužici dal vítěz Sasku v odměnu za zrádnou pomoc proti luterským
souvěrcům prokázanou) vyrvány byly z rukou dosavadních majitelů a
prodány císařem-králem za fatku novým rodinám. Jistý díl šlechty, takto
ožebračené a vzpírající se přestoupiti ke katolictví, uchýlil se do němec
kých zemí protestantských, aby později ve vystoupení Švédů a Francie
i německých knížat proti císaři hledal naději ve vítězný návrat do vlasti
a restauraci. Marně ovšem — mírem westfálským r. 1648 stalo se ví
tězství císařovo definitivním a stará Čeehie předbělohorská, jejímž du
chovním representantem za hranicemi byl osvícený muž, slavný refor
mátor výchovy školské a náboženský filosof Jan Amos Comenius, byla
pohřbena navždy.
*

*

*

Ani Bílá Hora a hrozné trestání odboje (jímž Čechové pykati měli i
za revoluci husitskou) by snad nebylo zlomilo sílu národa a státu české
ho, kdyby vítězství bělohorské nebylo provázeno bezmála třiceti lety
zhoubné vojny, jejímž bojištěm namnoze staly se právě země české. Za
ní došlo k opětným konfiskacím české půdy (po Bílé Hoře skoupila vel
kou většinu statků šlechta katolická) při čemž mezi novými vlastníky
jejími přibývalo Nečechů, válka také zdecimovala obyvatelstvo země na
polovici, stát, hospodářsky dříve zkvétající, ožebračila úplně a naplnila
9

poustkami. Najhorší bylo, že zadala smrtelnou ránu vědeckému a lite
rárnímu životu národnímu, způsobivši tak, že nová katolická Čechle
nemohla nebo nedovedla hradí ti hrozné ztráty, způsobené vyhnáním
protestantské inteligence české za hranice. Tak počala se po válce léta
živoření duševního i hospodářského, při nichž stát český navenek zů
stával sic nedotčen v svých svobodách a formách státoprávních, třebas
obmezených od r. 1620, ale vskutku rozhodovala o všem vůle císařského
dvora, sídlícího již trvale ve Vídni a obírajícího se myšlenkou, jak by
z rozličných svých států, t. j. ze zemí českých, uherských a rakouských,
mohl zbudovati novou jednotnou budovu státoprávní, říši rakouskou,
mocensky zcentralisovanou ve Vídni, s vládnoucím jazykem německým.
Tyto znahy vtělily se v praktické činy teprve za panování Marie Te
rezie (1740-1780) a syna jejího Josefa II. (1780-1790), v době t. zv.
osvícenské kultury, jež vědomě ve všech směrech, tedy i v ohledu státo
právním, chtěla odvrátiti se od všeho, co vytvořil středověk a co rozu
movým radám a myšlenkám nové doby jevilo se přežilým a neužiteč
ným. V té době byla ve vší formě dosavadní samostatnost státu české
ho (zmenšeného nešťastnými válkami s Pruskem v letech 1741—1745
o největší díl bohatého Slezska) protiústavními akty vládními podvrá
cena, v té době položeny základy k novému státu rakouskému (cislajtánskému), jehož hlavním městem stala se Vídeň, v té době země české
stávaly se provinciemi rakouskými — jen ze šetrné zdvořilosti zůstávalo
při některých znacích a dokladech královské moci české, na př. koruno
vaci. Neméně povážlivé bylo, že v úřadech a školách zaváděna všude
řeč německá a že se to dálo v době, kdy šlechta zemí českých, t. j. jedi
ný tou dobou politicky vlivný činitel země, byla již většinou prosta vše
ho národního vědomí čeákého, podlehnuvši znenáhla vlivem dvora i kul
turní bezvýznamnosti živlu českého patrné germanisaci.
*

*

*

Ale tytéž mocné síly, toužící po tom, zbudovati na troskách středověku
novou kulturu evropskou, tytéž síly, jež vedly ruku Marie Terezie a Jo
sefa II. proti českému právu vztaženou, probudily znovu k životu české
sebevědomí a českou naději. Národ, omezený již jen vlastně na massy
lidu selského a maloměstského (všechny vrstvy vyšší byly mu většinou
odcizeny), zdvojnásobivší se však počtem během uplynulého století a v
dobách hospodářské tísně a absolutistické 'kázně vychovaný k ctnostem
práce i nucené discipliny, užil prvého vánku svobody, kterou přese vše
přinesla v mnohém směru doba Josefova (dovolivši zejména zase znáti
se k protestantským vyznáním a značnou svou svobodou tisku snímajíc
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takřka 'kletbu, která lpěla od Bílé Hory na protikatolických a národních
ideálech staré Čechie). Jediná inteligence jeho záležela, pravda, jen v
katolickém duchovenstvu jeho — a toto, jsouc většinou horlivě národní,
počalo pracovati o závod, aby slovem i knihou a zejména vyvoláváním
vzpomínky na velkou minulost naplnilo massy lidu novým národním
sebevědomím. Soudobé vědecké i literární probuzení německé bylo při
tom i příkladem i popudem a v 1. pol. 19. stol. byla to zejména nálada
romantismu, ovládnuvší inteligentní společnost, jež naplnila vzdělanější
vrstvy pravým náboženstvím národní myšlenky a zrovna bohoslužebným
kultem české historické slávy. K práci českých katolických učenců a kně.
ží přidružilo se brzy několik historiků a básníků protestantských, pochá
zejících ze severouherského Slovenska (jehož srdce tenkrát bilo upřím
ně česky); jeden z nich, původem Moravan, ale vzděláním uherský Slo
vák, jménem Fr. Palacký, po prvé ve velkém díle historickém vyložil
svému národu velikost historické role jeho v době husitské. A s tím brzy
mísily se podněty a myšlenky, tlumočící touhy a programy povahy poli
tické — volající po restituci státní samostatnosti české a po rozšíření
práv politických na veškerenstvo státního občanstva.
Tak když r. 1848 po prvé po staletích mocná vlna revoluce zalomco
vala monarchií habsburskou, stál tu český národ již plně znovuzrozený
a hlásil se o navrácení práv, jež mu byla uzmuta, i o přiznání práv, jež
za přiměřené svobodě a pokroku doba považovala, v tom zejména za
propuštění češtiny ve škole i v úřadě. Brzké reakci podařilo se sice
uchrániti jednotu monarchie i tuze absolustistický ráz její proti útoku
nespokojených národů, ale od r. 1860 počínaje byla vláda císaře Fran
tiška Josefa (1848—1916) nucena hledati rozličně vyrovnání se státo
právními, jazykovými i jinými politickými požadavky zemí a národů.
Císař František Josef neměl duševních vlastností, jichž bylo potřebí pa
novníku za poměrů tak nesnadných; nej raděj i by byl ovládal stát jako
nedílný celek v duchu německém a opíral se o hospodářsky a kulturně
nej silněj ší národní skupinu německou. Po letech se přesvědčil, že to ne
ní možné, a připadl (1867) na myšlenku rozděliti monarchii na stát ně
mecký (Cislajtánii s hlavním městem Vídní) a stát maďarský (s hl.
městem Peští) — tak aby Němci a Maďaři se rozdělili o nadvládu nad
ostatními národy, které tvořily většinu říše. Toto založení t. zv. dualismu
rakouskouherského bylo neštěstím jeho a jeho říše, neboť mělo za ná
sledek, že vlastně Maďaři se stali pány v monarchii (Čislaj tanie, kde
proti Němcům stáli pokročilí již Čechové a Poláci, nebyla s to, pro samé
vnitřní zápasy v parlamentě, aby vyvinula ve spolku s Maďary skuteč
nou sílu). Oni to také byli, kteří ve své nenávisti ke všemu slovanskému
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zavedli monarchii do nepřátelství s Ruskem a Srbskem a připravili tak
situaci, z níž vzešla r. 1914 světová válka. V ní, jak známo, staletá říše
habsburská, kterou budovaly věky, rozpadla se v trosky.
Čechové užili co nej vydatněji v době panování Františka Josefa kaž
dého práva a každé svobody, jež jim, přes všechno zdráhání Vídně, mu
sil kus po kuse poskytnouti ústavní a parlamentní režim, jenž zejména
od r. 1867 v Rakousku se ustálil. Vybudovali si znenáhla úplné školství
až do university a techniky, naplnili úřady svými příslušníky a snažili
se i na poli hospodářském dohonili to, v ěem je daleko předstihli státem
podporovaní Němci. V oboru vědy, literatury a umění lze říci, že Něm
cům rakouským se vyrovnali, nepředstihli-li je. Ideálu jejich vším tím
nebylo ovšem dosaženo — toužili po desítiletí po obnově samostatného
státu českého, ovšem v rámci Rakouska, tedy asi po postavení, jakého
dosáhli Maďaři. Že by osud mohl býti jim tak přízniv a přivoditi rozko
tání staleté říše habsburské a dáti jim samostatnost úplnou, v tom do
konce i spojení v jedno s hornouherským Slovenskem, odtrženým od tě
la národního po celé tisíciletí, vskutku se nikdy nenadáli.
Proto Čechové jsou si vědomi dobře toho, jaký podíl v štědrém osu
du, jenž po tolika strádáních věků minulých byl jim v posledních letech
údělem, náleží jim samým a jaký příznivým okolnostem a pomoci spo
jenců, mezi nimi zvláště Spojeným státům americkým.

V posledních dvou stoletích živořili jsme jen tělesně, duch v nás byl uta
jen; neboť, i vyskyboval-li se kde, odíval se v roucho cizí a ne své vlasitní.
Svět proto zapomenul na nás, jakoby nás již ani nebylo; a když se nyní
opět hlásíme k bytu svému, diví se nám a zdá se mnohým lidem, jako by
dlom počínali něco mimo práva a slušnost. Že pak již nyní dobrým svědo
mím a plným právem hlásiti se můžeme o své místo v řadě národův, za to
děkovaiti máme ne tak počtu svému a síle hmotné, jako raději moci duchov
ní a mravní statečnosti těch, kteří nás předešli v národním procitnutí a
uvědomění. Národní naše vzkříšení umožnilo se jen touto cestou. A jelikož
dle známé maximy každá država jen těmi prostředky, kterými povstala,
udržeti se může v bytu svém; naléhať i na spisovatele české, co duchovní
budiče a vůdce národu svého, povinnost, nejen vynikati a svítili pravou
osvětou, pokrokem, obětavostí a bezúhonností, ale snažiti se, aby Ctností du
cha, inteligencí a mravní statečností předčili a přemáhali rozhodně ty, kdo
národnímu bytu našemu na odpor se staví, jej ztenčili a zniěiiti usilují. Jen
tehdáž ubezpečíme trvale budoucnost svou, když duchem vítězili a vévoditi budeme v odvěkém zápasu prozřetelností boží nám uloženém.
Z řeči Palackého jako starosty Svatoboru z roku 1864.

12

ZNAK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Karel Schwarzenberg
"V duchu našich dějin stejně jako v duchu moderních zásad, obsa
žených v hesle sebeurčení.” Těmito slovy úvodu tvůrcové československé
ústavy nevyslovili jenom své úmysly do budoucna, nýbrž také jmeno
vali živly, které spolu republiku vytvořily. Byla to jednak stará státo
právní politika česká - směr tradicionalistický, legitimistický, to jest
opřený o dějinné positivní právo. Jednak to byla politika revoluční, kte
rá se ovšem dovolávala též revolučních činitelů českých dějin, ale opí
rala se především o právo přirozené, a to zejména o právo sebeurčení,
presidentem Wilsonem vyhlášené. Není účelem tohoto článku líčit, jak
tato dvojí myšlenka zapůsobila během dvacetiletí pokojné nezávislosti
a při jejím konci; zde má být jedině vylíčeno, kterak státní znak Česko
slovenské republiky byl vytvořen na základě čistě dějinném. Nemuselo
tak být. Erbovnictví je ovšem konservativni z důvodů citových i praktic
kých - vždyť i průmyslový podnik v lom vidí svůj prospěch, nechává-li
svou značku nezměněnou-; ale při revolucích častokráte byl starý státní
znak úplně zavržen. Po převratě roku 1918 se tak nestalo. Otázka ovšem
byla rozhodnuta předem, a to těmi, kdo za československou nezávislost
bojovali se zbraní v ruce - legionáři. Legionáři se vraceli do vlasti s pra
pory, na nichž byly dějinné zemské znaky; zákonodárcům vlastně ne
zbývalo, než dát z nich znalci sestavit nový státní znak.
Ale snad je třeba říci, jaký byl státní znak předešlý. Držíme-li se
českého státoprávního stanoviska, rozeznáme trojí státní znak. Velký
český znak (Čechy, Morava, Slezsko, Obojí Lužice, Těšín) pozbyl úřed
ní platnosti od té chvíle, kdy po územních ztrátách roku 1866 byl zru
šen veliký znak císaře Rakouského, v němž tento český znak zaujímal
2. pole. Jakýsi střední český znak vytvořil zvyk z erbů tří českých zemí;
známý příklad je průčelí vídeňské české kanceláře. Za světové války
rakousko-uherské úřady zakázaly stavět na odiv tento znak. Malým zna
kem ěeským byl český štít se svatováclavskou korunou. Užívala ho úřed
ně do převratu zemská samospráva, a byl součástí středního znaku
mocnáře; tento znak byl umístěn na vojenských praporech. Rakouskouherská znaková úprava z roku 1915 ovšem zrušila střední znak moc
nářství, což vyvolalo protest profesora Pekaře; ale nová úprava nebyla
provedena, a tudíž ěeské pluky setrvaly v císařsko-královských službách
do konce války pod starými prapory, na nichž malý český znak měl po
uherském druhé místo.
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Pohlédněme nyní na vojska protirakouškého odboje. Ve Francii rota
“Nazdar” dostala prapor v podobě gonfanonu, a na něm českého lva se
svatováclavskou korunou na hlavě - způsob od doby baroka dosti obvyk
lý. V Kijevě Družina dala na den sv. Václava 1914 posvětit prapor
červenobílý, jehož střed zprvu nesl korunu samotnou; teprve později
byly do rohů přidány znaky českých zemí a znak Slovenska. Ovšem že
Slovensko, nejsouc právní osobností - jsouc nerozlučnou Horní zemí
Uherska - nemělo svého znaku; bylo třeba ho vytvořit. Byl sledován pří
klad slovenských dobrovolníků z roku 1848, kteří vytáhli do boje proti
Košutově revoluční vládě pod praporem, jejž si vymyslili. Vzali t.zv.
novouherský znak, dvojitý kříž na troj vrší, romanticky věříce, že je to
kříž soluňských věrozvěstů, a vykládajíce trojvrší jako Tatru, Matru a
Fatru; a aby dostali slovanské (rozuměj ruské) barvy, udělali troj vrší
modré. Této změny barev nebylo za I. světové války všude dbáno, a
zpravidla byl dodržen uherský způsob s trojvrším zeleným. Takto do
sažené čtveřice bylo v zahraničním vojsku a tisku rozličně užíváno;
jsou známy různé vzory. “Čechoslovák” z 2. prosince 1915 vykazuje
trojici štítů českých zemí, nad českým znakem svatováclavská koruna,
pod ním štít slovenský. Jiný návrh spojuje čtyři znaky na jednom ští
tě, jehož prostředkem jde Svatoplukův svazek; nad štítem koruna. Kdýž
postupně byl opuštěn úmysl zříditi vládu královskou, byla ovšem koru
na vynechána. Je také zajímavo sledovat, kterak slovenský znak byl
zprvu - jakožto nový - dáván na poslední místo; ale jak se vyhranila
představa státu československého, byl dán na místo druhé. Tak tedy
vidíme ve francouzských legiích prapor se čtyřmi štíty: českým, sloven
ským, moravským a slezským. Ještě ovšem také český znak samotný
představoval stát; tak na známkách sibiřských legií. Ale celkem lze říci,
že s onou čtveřicí znaků se legie vrátily domů.
Převrat 28. října zprvu přivodil všeliké improvisace. V “Českoslo
venské vlastivědě” vidíme na př. snímek, kde čeští skauti mladé republi
ce přísahají na Olympieký prapor se znakem království českého. Brzy se
rozšířilo užívání toho tvaru, navrženého malířem Strimplem. Byl potom
jakožto legionářský odznak i límcovým odznakem Hradní stráže: čtve
řice štítů, kde slovenský štít stojí nad českým tam, kde prve bývala ko
runa. Tehdy ještě v Čechách se slovenské trojvrší všeobecně malovalo
zelené. Ostatně co se barev týče, tehdy se trikolóry užívalo vesměs v po
době slovanské to jest ruské, jak ji stanovil Petr Veliký.
Ústava z 29. února 1920, stanovíc státní barvy, ponechala určení
znaků zvláštnímu zákonu; zákon č. 252 z 30. března téhož roku stanovil
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trojí znak. Směrodatným znalcem tu byl profesor Vojtíšek; vydal také
o českých státních znacích drobnou brožuru na tehdejším špatném pa
píře, která je dnes knižní vzácností a znamenitě podává dějinný vývoj.
Postupem času ovšem znak vykreslili přední umělci, zejména grafičtí:
Švabinský, Mucha, Štorm . . . ale oficielní nákres pořídil prof. Kysela.
Popíšeme tento trojí znak a naznačíme původ jeho součástí.
Malý znak položil slovenský štítek na hruď českého lva. To je místo
nejčestnější - vždyť na podobné místo, také na některých památkách
staročeských, se kladl rodinný znak mocnářův, a nebylo 'lze lépe nazna
čit, že Slováci mají stanout vedle Čechů. Slovenský znak byl nyní sta
noven jakožto štít červený se stříbrným dvojitým křížem na modrém
trojvrší; vznik jsme udali výše. Český znak je od XIII. století štít čer
vený, na něm štříbrný lev dvouocasý se zlatou korunou, jazykem a drá
py. Znak ten klade badateli dvojí otázku. Nevíme přesně, kdy vznikl nejstarší pečeti ukazují krále na trůně, a ne ve zbroji se štítem; jsou
některé důvody pro domněnku, že znak vytvořil už ve XII. století král
Vladislav I. V každém případě je spojen s hodností královskou; proto
od provopočátku lev nese korunu či čelenku na znamení plné svrchova
nosti, a zrušení koruny v Československé socialistické republice dobře
zapadá do rámce kultu cizího mocnáře. Druhou záhadou je dvojitý ocas
lva. Takových lvů známe hojné příklady v oblasti dolního Rýna, v pří
buzenstvu vévod z Bergu; není nám povědomý příbuzenský či jiný styk,
jaký by byl mohl doporučit tento způsob Přemyslovcům.
Střední znak republiky je dělán naprosto podle tradičních vzorů; vy
kazuje znaky pěti zemí státu. Ve středním štítku je znak český; na
čtvrceném hlavním štítě v prvním poli je znak slovenský, ve druhém
podkarpatoruský. Slovensko má po dějinném jádru státu první místo
jakožto druhý kmen státního národa československého; Podkarpatská
Rus má druhé místo jakožto země, ústavně nadaná zvláštní samosprá
vou. I ona bývala nedílnou částí království uherského - jen slavný Rákóczy chtěl pro svůj rod vytvořit knížectví mukačevské, ovšem v rámci
Uher. Bylo tedy třeba pro Podkarpatskou Rus vytvořit znak. Zdá se,
že profesoru Vojtíškovi tanula na mysli náhrada za ty znaky, na něž
versailleskou smlouvou dějinný nárok byl ztracen - na znaky lužické. Byl
to za Dolní Lužici ve stříbrném poli rudý vůl, za Horní Lužici v modrém
poli zlatá zeď. (Znaků těch - spolu se znakem zhořeleckým - začal užívat
Karel IV.; můžeme je vidět na Mostecké věži.) Podkarpatský štít tedy
byl rozdělen na dél; vpravo jsou v modrém poli tři zlatá břevna, to jest
vodorovné pruhy. Tím je naznačeno jazykové společenství s Ukrajinci.
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(Pro rusínské, tedy ukrajinské země ve staré Republice polské byly vy
tvořeny znaky tak, že ruské znaky Rjurikoviěů, zlatý lev v červeném po
li - pozdější znak carstvi vladiměřského - a zlatý troj zub, dány byly na
štíty modré. Prapor Ukrajiny je tedy modrozlatý, což platí na jistý způ
sob i v úpravě sovětské.) Ve druhém poli stříbrném stojí rudý medvěd;
mohutná šelma ta je příznačná pro lesy velikoruské i podkarpatské. Tře
tí pole hlavního štítu obsahuje znak moravský: v modrém štítě orlice
stříbrně-ěerveně šachovaná, se zlatou korunou a zbrojí, to jest zobcem
a spáry. I tento znak vznikl ve XIII. století a jeho význam je bezpochy
by tento: markrabě moravský má hodnost říšského knížete - odtud orli
ce, jakou nosila mnohá říšská knížata, napodobíce císařský znak s
orlem-, ale on náleží rodu českého krále, a proto orlice vykazuje české
barvy. Zde nutno dodat, že o tyto barvy byl spor. Za toho období, kdy
císař Bedřich III. byl spojencem krále Jiřího, obdaroval několikrát je
ho poddané čestnými přednostmi; dodnes město Praha nosí vedle štítu
české lvy, udělené tímto císařem. Tak tedy také Moravany poctil tím,
že stříbro jejich orlice proměnil ve zlato. Jelikož potom čeští králové počnouc Ferdinandem I. byli vlastní Bedřichovi potomci - pořád užívali
orlice červenobílé, plyne ovšem závěr, že toto obdaření platilo jen sta
vovské obci a snad mělo právě její znak od zeměpanského odlišit. Ale
když za národnostních sporů XIX. století bylo právem poukazováno, že
moravská
“orlice pestrá
byla lva českého vždycky věrná sestra”,
tu naopak němečtí Moravané uplatňovali majestát Bedřichův, a také
jeden čas užívání orlice rudozlaté prosadili. Stará původní je však čer
venobílá. Čtvrté pole hlavního štítu je znak slezský: ve zlatém štítě
orlice černá, s rudou korunou a Zbrojí, majíc na hrudi stříbrnou pruži
nu či měsíček zakončený trojlisty, a vrcholící tlapatým křížkem. O dě
jinách tohoto erbu nutno říci tolik. Slezsko - jak vůbec známo - bývalo
částí Polska, a panovala tam údělná knížata z rodu Piastovců. Polští
panovníci vzali si za znak orlici - možná proto, že příznivec Slovanů,
přítel sv. Vojtěcha císař Ota III., nějakým orličím praporem podle vzo
ru praporce říšského obdaroval svého spojence Boleslava Chrabrého.
Údělná knížata se pak hleděla zbarvením takové orlice rozlišit. A tu
dolnoslezská knížata si vybrala černožluté barvy říšské tím spíše, že
právě u císařů hledala opory proti panovníkům velkopolským. Na tu
černou orlici pak byl vložen druhý, snad původně praporový odznak
těchto knížat - měšíček s křížem. Když se pak za krále Jana Slezy staly
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zemí Koruny české, tento dolnoslezský znak se stal slezským znakem v
erbu králů českých. A třebas Marie Terezie ztratila celé Dolní Slezsko,
přece právě naschvál tomuto znaku ponechala pořadí erbu toho Slezska,
které při České koruně zůstalo.
Zákonodárcům nestačil krásný symbol, který středním znakem státní
mu území dali. Radovali se tomu, že po značných obtížích byla sice po
lovina Těšínská ztracena, ale Republice ponechána, ba přidána, jiná
slezská území; chtěli, aby se stát honosil jejich znaky. Nedbali toho, že
celé Slezsko je zásadně představeno černou orlicí; stanovili velký státní
znak takto. Štít rozdělený dvakrát napříč,a v prvních dvou pruzích jed
nou, ve třetím dvakrát nazdél; uprostřed štítek se znakem českým. Na
hlavním štítě 1. pole Slovensko, 2. Podkarpatská Rus, 3. Morava, 4.
Slezsko, 5. Těšínsko, 6. Opavsko, 7. Ratibořsko. (Znak ratibořský před
stavoval vlastně Hlučínsko, Republikou získané.) Těšínská knížata měla
jako ostatní hornoslezská štít modrý s orlicí zlatou, zobec a spáry čer
vené. Toto vévodství bylo jakožto léno České koruny uděleno vévodovi
lotrinskému v roce 1722; když rod lotrinský v roce 1780 nastoupil na
český trůn, znak těšínský byl zařazen mezi pole velikého znaku krále
českého. Opavsko je území původně moravské, ze kterého král Přemysl
Otakar II. udělal knížectví pro svého levobočka Mikuláše; později bylo
počteno mezi knížectví slezská. V roce 1613 bylo uděleno v léno kníža
tům z Liechtensteinu. Není pochyby, že znak opavský představuje barvy
české, barvy otce prvního vévody; je to štít nazdél polovičný, červený a
stříbrný, pravděpodobně prostě český prapor. Ratibořsko je území hor
noslezské, s Opavou sousedící; připadlo dědictvím knížatům opavským
a znak je tedy spojením obou znaků. Je to štít nazdél polovičný, v pravé
půli modré zlatá orlice hornoslezská a to korunovaná, levá půle rovněž
tak nazdél polovičná, stříbrná a červená.
Veliký znak má strážce štítu, dva české, to jest dvouocasé korunova
né lvy. Takoví lvi jsou strážci českého štítu na různých památkách sta
rých - například na jednom diplomu z doby Marie Terezie. Ale tam
jsou to ovšem opravdu čeští lvi - tedy stříbrní; za republiky byli kre
sleni zlatí, pro lepší odlišení od pozadí.
Lvi stojí na zlatých lipových větvích. Lípa je od dob romantického
básnictví pokládána za odznak plemene slovanského, tak jako dub za
odznak germánský (ač v bájesloví obou plemen oba stromy jsou při
bližně stejně významné). Nad to lístky na křídlech erbovního klenotu
na přílbě českého krále bývají kresleny jakožto lipové, a tak je zlatá
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lipová snítka opravdu nádherným odznakem českého státu. Vhodné z ní
udělala Republika generálsky límcový odznak.
Na větvích visí stuha zlatá, na níž je modrým písmem státní heslo
“Pravda vítězí.” Heslo to je v tomto znaku prvkem revolučním - ovšem
prvkem revoluční tradice, to jest připomínkou husitství. Tvůrcové zna
ku zajisté věděli, že na obraze Jenského rukopisu husitská korouhev
vedle obrazu kalicha nese heslo: “Veritas vincit”, a že král Jiří užíval
hesla “Pravda Páně vítězí”. Tu nutno upozornit, že prve český stát
hesla neměl, nýbrž různí panovníci měli svá hesla osobní; lze je vidět
na korunovačních penězích. Králové čeští mívali také válečný pokřik.
Víme totiž, že na Moravském poli králem Přemyslem bylo vydáno
heslo: “Praha-Budějovice!” (Budějovice, královské město mezi drža
vami Vítkovců, byly předmětem onoho záští mezi těmito velmoži a krá
lem, které ho v tu chvíli tolik oslabilo.) A podobně v Písni o bitvě u
Kreščaku čteme o křídlech na přílbě krále Jana,
“pod nimiž ten rytíř drahý
křičieše své heslo: Z Prahy!”
Byl tedy patrně český pokřik: “Praha!” ; vždyť obecně takovým vá
lečným heslem bývalo jméno pánova sídla jakožto shromiažiště vojska.
A proto je poutavou náhodou, že v čsl. vojenském předpise je “Praha”
namátkou uvedené heslo . . . Republika tedy, nemohouc státní symboliku
svazovat s osobou hlavy státu, musela stanovit jednou pro vždy heslo
státní; i zvolila to, které prohlašovalo důvěru ve vítězství pravdy a prá
va.

(Národové) mají povinnost vzdělávatti se, to je křísit! a irtoasvěoovati jiskru
božskou v sobě, a od té povinnosti nikdo na světě nemá moci dispencovat
jich. Vzdělání myslí bez vzdělání řeči jeslt holý nesmysl, a ušlechtění jazy
ka jest podmínkou ušlechtilejšího života duchovního!. Zachování a vzdělání
národnosti jest přikázání a zákon mravní, kterémuž nemůže derogovat ni
žádné přikázání positivní.
Palacký v Manifestu prvního Sjezdu Slovanského
k národům evropským dne 12. června 1848.
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K PADESÁTÉMU VÝROČÍ 28. ŘÍJNA 1918
Dr. Josef B e r a n
kardinál, arcibiskup pražský
Půlstoletí! Doba dosti dlouhá. Co vše za celou onu řadu dní, týdnů
a měsíců se převalilo přes naše země, náš stát, náš lid, náš národ!
Nebylo to vždy stoupání. Bylo i mnohé sestupování, ale p at zase vze
stup; proto neuškodí zadívat se v den 28. října jednak zpět, jednak
vpřed.
Byl to pro mne a pro celý ústav učitelek u sv. Anny, kde jsem tehdy
působil, den nezapomenutelných dojmů, když na Václavském náměstí,
spolu s jinými pražskými školami, jsme se zúčastnili slavného vjezdu
prvního presidenta, Masaryka, do Prahy. A pro mne byl ten dojem
tím živější, že jsem si vybavil v paměti také onen hrozný okamžik ro
ku 1914, kdy v den sv. Anny, po zavraždění Ferdinanda ďEste a jeho
choti, byla vyhlášena mohilisace.
Působil jsem tehdy jako kaplan na Proseku u Prahy. V ten den jsem
sloužil mši sv. v přifařených Chabrech. Najednou, během mše sv.,
umlkly varhany. Místní pan řídicí byl totiž odvolán na obecní úřad,
aby sestavil vyhlášku, že všichni, kdož jsou povinni vojenskou službou,
mají se dostavit do svých kasáren. Tak bolestná vzpomínka na rok 1914
kontrastem k roku 1918 zvětšila jen naše štěstí. S velkou důvěrou byl
očekáván další vývoj!
Proto bylo, pro nás katolíky, zklamáním, když záhy nastalo úmyslné
a vládními kruhy podporované hnutí proti naší církvi a proti nábožen
ství. Zamyslíme-li se nyní, po tolika letech, nad tím, co toho všeho bylo
příčinou, posuzujeme vše klidněji.
Za Rakouska i přes mnohé nesprávnosti, ano i útisky, vláda stála, vli
vem panovnického rodu, na straně Církve. A tak odpor proti Rakousku
se přenášel i na Církev a vzrůstající národní uvědomění zeslabovalo
náboženské cítění i u těch, kteří jinak zůstali v Církvi. Avšak na druhé
straně “opravdovost mnohých knězi a horlivá práce řeholníků a řehol
me ve vzdělávacích a výchovných ústavech i na veřejnost pronikající”
znenáhla upravovala, i z důvodů sociálních, nepříznivý názor na Církev
a poměr státu a Církve se vyvíjel příznivěji. V roce 1928, tedy po desí
ti letech byl ujednán vzájemnou dohodou t.zv. Modus vivendi a potvr
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zena určitá náboženská svoboda. Tak přestaly, i v parlamentě občas ži
vené, výbuchy kulturního boje a když byl v červnu 1935 slaven celo
státní katolický sjezd, byla na něm úředně zastoupena i vláda.
Toto období spolupráce státu s Církví mělo odezvu i na mezinárodním
fóru a i po stránce hospodářských styků s ostatními státy lecčehož bylo
docíleno. Za protektorátu boj nacismu proti státu se vybíjel také i proti
Církvi a náboženství. Dějiny koncentračních táborů však dosvědčují,
že v dobách národnosti nebezpečných i věrnost víře a náboženství za
bezpečují naději v znovuzrození celostátního rozvoje.
Za to historie naopak potvrzuje, že šíření bezbožectví přináší s sebou
zmenšování národního sebevědomí a rozšíření beznárodního interna
cionalismu.
Katolicismus, v duchu Ježíšova přikázání o blíženské lásce, jistě
učí mít úctu i k jiným národnostem. Avšak, jak vychovává k věrnosti
k Církvi, tak posiluje i úctu a lásku, a tím i věrnost, k vlastnímu národu
a lidu a snaží se přispět i k časnému dobru každého stavu. Však Kristus
sám, třebaže svou Církev založil katolickou, t.j. pro všechny národy,
jako člověk miloval svůj národ a bolestně nesl, že právě jeho vlastní
národ ho neuznal a odsoudil. Jeho pláč nad Jerusalemem je toho hlubo
kým potvrzením. Jerusalemský chrám byl chloubou vyvoleného národa.
Byl také jedním z pěti divů světa v oné době. Evangelisté (Mat. 23, 3739,24,1-2; Mk 131-2; Lk 19,41-44; 21,5-7) vypravují, že při své po
slední cestě s hory Olivetské do Jerusalema, když se přibližoval k městu,
zastavil se na místě, odkud byl překrásný pohled na chrám. Jeden z
učedníků, pln nadšení, vzkřikl: “Mistře, pohleď, jak nádherné jsou ony
kameny a jaké jsou to stavby!” Ježíš zvážněl a řekl: “Nezůstane kámen
na kameni, který by nebyl rozmetán.” Pak se zachvěl a zaplakal: “Jeru
saleme, Jerusaleme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k
tobě posláni! Kolikrát jisem chtěl shromážditi tvé děti, jako kvočna
shromažďuje kuřátka pod svá křídla, ale tys nechtěl. Kdybys poznal i ty
a to v tento den tvůj, co je to k pokoji. Ale nyní je to skryto před tvý
ma očima. Přijdou na tébe dni, kdy obklíčí tě nepřátelé náspem a obleh
nou tě a se všech stran sevrou a na zem povalí tebe i tvé děti, které
jsou v tobě, a nenechájí v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepo
znal čas navštívení svého!” Tato předpověď se splnila. A jeden ze souvěkých israelských historiků, Josephus Flavius, očitý svědek oné kata
strofy, vylíčil v letech 77-78, podrobně celý její průběh ve spise o židov
ské válce, Je pozoruhodné, jak se jeho podrobnosti shodují s Ježíšovou
předpovědí. Opravdu nezůstal kámen na kameni. Až do naší doby z
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bývalé nádherné stavby zbyla pouze t. zv. zeď nářků a dosud se nepoda
řilo obnovit chrám, -tak památný pro celý vyvolený národ.
Snad se bude zdát, že bylo zbytečné tento příběh tak široce připomí
nat. Ale chtěl jsem doložit, že Ježíš skutečně jako člověk miloval svůj
lid a národ. Vzpomínám, jak nám bylo v Dachau, když jsme po osvobo
zení slyšeli v radiu zoufalé volání SOS z pražského hradu a když se pak
roznesla pověst, díky Bohu nepřesná, že Hradčany byly nacisty zapá
leny a že hoří.
To byl pohled zpět. A podíváme-Ii se vpřed? Spokojme se s pohle
dem kolem sebe.
Ve svém pastýřském listě, jejž jsem vydal v Římě 1. prosince 1966
k dvacátému výročí svého vysvěcení (8. prosince) na pražského arci
biskupa jsem napsal: “Bylo vždy útěchou pro mne, že jsem měl mož
nost i naše krajany v exilu posilovat v důvěře a zároveň i v přesvěd
čení, že svým životem a svou prací zejména v oboru věd a kultury mo
hou mnoho přispívat k proslavení českého jména v cizině.”
“Měl jsem vždy radost z toho, že uvědomění národní je v harmonic
kém sladění s uvědoměním náboženským. Tento soulad udržovat jak
v životě jednotlivce, tak i v životě rodinném a společenském považuji
za nesmírně důležité, neboť jestliže mladší generace žijící v cizině jsou
vystaveny nebezpečí odnárodnění, pak pěstění našich národních písní
spolu s našimi krásnými písněmi kostelními bude udržovat i v dětech
a v mládeži lásku k vlasti a národu. Také boží požehnání tím hojnější
bude získáno horlivějším plněním všech povinností.”
“To není můj osobní názor”, napsal jsem tehdy. To patří k dědictví
našich otců svátého Cyrila a Metoděje. To je i odkaz slavného olomouc
kého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana a i českého biskupa Anto
nína Podlahy.”
V den výročí, 28. října, jistě budou -mezi krajany, v Chrámech a mod
litebnách všech vyznání, konány pobožnosti za vlast a národ. A bylo
by dobře, aby už svátek sv. Václava, připadající právě také na dvacá
tého osmého, ale měsíc před tím, byl slaven s těmito úmysly. Kéž by
pro časté opakování prosby: “rozpomeň se na své plémě - utěš smutné,
zažeň vše zlé” vymohl potřebnou pomoc naší otčině.
Kéž je s plnou důvěrou zpíván i chvalozpěv seniora našich sklada
telů Jindřich Jindřicha končící vroucím i melodicky mocným výkřikem:
“Svatý Václave! Volá tě tvůj lid!
Vrať své zemi požehnání, vrať své zemi klid!”
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SMYSL NAŠICH DĚJIN
M. Spinka
Živě se pamatuji na průjezd presidenta Masaryka Spojenými státy
při jeho návratu ze Sihíře, kde se stavil v Chicagu a měl řeč v centrální
Ymce. Byl jsem tehdy mezi zástupci českých skupin co representant pro
testantů. Nedlouho potom president vydal ve Filadelfii Prohlášení Neodvislosti (28. října, 1918), jimž započala samostatná vláda Českosloven
ské Republiky.
Vítali jsme tento historický den s pocity ne pouze nevýslovně radost
ného pohnutí, ale též s neobmezenými nadějemi na život v osvobozené
vlasti. Konečně jsme se dožili zplnění tužeb Komenského vyjádřených
v jeho Kšaftu, že “po přejiti vichřic hněvu Božího, vláda věcí našich
se opět navrátí národu našemu.” Kladli jsme si otázky, na jakých kul
turních základech národní život má být nyní budován. Byly názory a
naděje Komenského doposud živým prvkem v srdci většiny národa?
Význační Vůdci národa, jako byli Palacký a Masaryk, považovali za
smysl našich dějin náboženskou tradici. Ona byla rozhodným činitelem
v nej slavnějších našich epochách. Zvláště spatřovali v husitském období
a ve vývoji Jednoty Bratrské vlastní osobitost národního ducha a stě
žejní filosofii našich dějin. Oni formulovali tento program co úsilí o
duchovní obrození, jímž měl národ přispěti ku světovému morálnímu
přerodu. František Palacký, “otec národa,” zhutnil tento názor ve for
muli, že idea československých dějin je chrnuta “v náboženském ideálu
Jednoty Bratrské.” On dále věřil, že “český národ byl povolán pomoci
otevřití duchu lidskému nekonečnou dráhu pokroku.” T. G. Masaryk
učinil tento názor svým vlastním a vyjádřil jej mnohokráte ve svých
spisech, zvláště ve své České otázce a Janu Husovi. On napsal:
Toto úsilí filosofické, hledající smysl české historie a poslání čes
kého národa, vede nás k problému náboženskému: je to problém
českého života a jeho výkladu vůbec. Je to však také náš problém
český: k idei Bratrství dospěli jsme svým vývojem náboženským a
mravním; idea náboženská však, idea náboženství a mravní refor
my, byla po více než 400 let přímo viditelným a čitelným obsahem
našich dějin . . . Ta minulost, a právě ta její nejskvělejší doba, mě
la obsah po výtce náboženský — odsud právě úkol, sloučiti obsah
této doby s nynějším myšlením . .
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Jsem si vědom, že
zorem nesouhlasili.
celek před padesáti
děl v nich takovou
saryka.

i tehdy mnozí pozitivisté mezi liberály s tímto ná
Není možno říci, že by československý národ jako
léty kladl na náboženské zásady takový důraz a vi
důležitost jakou měly v názorech Palackého a Ma

Naše naděje za posledních dvacet let trvání československé republiky
trpce zklamaly. Komunistický režim, který se tehdy zmocnil vlády, přes
svoje vlastní zaručení náboženské svobody, postupně tuto svobodu ne
pouze základně omezil, ale i násilně potlačil. Národ byl ujařmen a po
droben hrubému násilí. Arcibiskup Beran, který v souhlasu s papežským
tehdy rozhodnutím mužně protestoval proti přemnohým přestupkům
konštitučné zaručené svobody vyznání a prakse, byl dán do domácí vaz
by ve svém paláci, a později prohlášen za zbavena úřadu a po dlouhá
léta vězněn. Biskupové, kteří mu zůstali věrni, byli odstraněni a mnozí z
nich odsouzeni k dlouhému uvěznění, někdy doživotnímu. Mnohé diecese byly nekanonicky pod správou administrátorů, kteří složili vládě
slib věrnosti.V 1940 přes 1800 kněží opustilo zemi, a v 1951 2000 kněží bylo v koncentračních táborech. Církevní tisk a výchova kněžského
dorostu byly katastrofálně omezeny. Menšina se organizovala v “pro
gresivní” opozici. Československá církev se celkem prohlásila lojálni
vládě. Mezi protestanty ti, kteří odepřeli složit slib věrnosti, byli zbave
ni úřadu, vězněni a koncentrováni. Některé vůdčí osobnosti ale zaujaly
“kladné stanovisko” k vládě a obhajovaly režim jak doma tak i za hra
nicemi. Tato spolupráce se zvláště projevila v horlivé a organizované
podpoře sovětské mírové propagandy.
Za takových okolností ateismus, úředně podporovaný a všemožně
propagovaný, jak školní výchovou tak i tiskem, získal si značných
úspěchů. Jsme tím nuceni připustit, že názory Palackého a Masaryka
o náboženském smyslu našich dějin jsou tím definitivně popřeny, a náš
národ se nyní stal celkem beznáboženským? V tom případě bychom též
museli přiznat, že ruští kulturní a náboženští myslitelé jako bylí Ohomjakov, Dostojevskij, Vladimír Solovjev. a Berdjajev, se z gruntu mýlili,
když snili o “svaté Rusi” co nositeli křesťanské světové kultury a mrav
ního přerodu. Ale byli bychom neodpustitelně nerealističtí a zaslepení,
kdybychom nepřiznali, že v přítomné době, zvláště od první světové
války, žijeme v období náboženského úpadku jak v Evropě a Americe,
tak i ve světě vůbec. Ateismus komunistických zemí je pouze radikální
fáze tohoto všeobecného zjevu. Naše doba je epocha sekularizace, filo
sofického positivismu, materialistické vědy. Musíme si ale připomenout,
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že dějiny lidstva jsou plné úpadkových epoch: po vrcholném rozkvětu
řeckého umění v pátém století před Kristem, následovala žalostná ztrá
ta tvůrčího elánu a politické svobody; po římském rozmachu politické
moci, nastala celá století kulturního temna; po nedostižitelné éře umělec
kého života italské renesance, sledoval hluboký estetický úpadek, který
potrval do dneška.
Jest to ale zjev permanentní, konečná epocha lidského vývinu, jak se
komunisté dětinsky domnívají? Tomu já nevěřím. Já doufám, že po nej
temnější noci zasvitne opět nový den. Lidstvo se nevzdá svých nejvyšších ideálů humanitních. Lež a hrubá síla nejsou trvalé hodnoty; pouze
pravda a duchovní síly konečně zvítězí. Věřím, že v křesťanských ideá
lech jsou obsaženy duchovní síly na kterých je založen celý vesmír. Bez
této kosmické opory, sekularizované ideály humanitní, které závisí na
nestálé a vratké vůli člověka, aneb které se dokonce příčí zákonům
vesmíru, jsou tak bezmocné a chabé jako dítě, chtějící rozkazovat pla
netám, aby se zastavily ve svém oběhu. Svět by již dávno byl v troskách,
kdyby zlo vždy nebylo konečně překonáno dobrem. To je moje kredo.
Naše národní tradice, smysl našich dějin, byly ve své slavné minulosti
převážně náboženské. Ti, kteří to popírají, tvrdíce, že je to kulturně
přežitá tradice, odporují dějinám svého vlastního národa. Já věřím s
Komenským, že po přejití této nové vichřice, naše nej vlastnější tradice
se opět uplatní, byť i v nové formě, spojující co jest cenného v přítomné
zkušenosti světové humanity ve vyšší syntézu. Zakončím slovy Masary
kovými: “Člověk a národ s náboženským přesvědčením, národ s pevnou
vůlí, uskutečnit své ideály, svého dosáhne vždy. To je má životní zku
šenost; to poučení jsem vyvážil z dějin národa našeho a národů všech.”

JT. G. Masaryk, Česká otázka, O naši nynější krisi, a Jan Hus (Praha, 1924)
str. 325-53.

Má-li básník dramatizovat národní ctnosti, musí je nejprve rozpoznat,
musí provést nejprve nebojácnou kritiku národního charakterný zavrhnout
mnohé, co se pokládá za ctnost a sílu, a vyzdvihnout, zpříbomnit a uvětíomiit
národu mnohé, co ve svém charakteru podceňoval, přezíral a zanedbával.
Národní umění musí být aktem 'kritiky botřivé i tvořivé, nesmí jen slepě
opisovat, nýbrž rozlišovat charakterním a hrdiným soudem: každá poesie
a umění opravdu národní jest v prvé řadě soudem nad národem.
F. X. Salda - Problém národnosti v umění
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VERTIKÁLNÍ SAMOSTATNOST
Pavel Želivan
“Každým překonáním bolesti, dobytím
nové pravdy, ukončeným dnem lásky,
každým pohledem na věci, které jsme
uviděli naposled v tomto životě,
roste v nás pocit duchovní svobody
Otokar Březina
Snažím se pochopit radostné nadšení i tíživé obavy těch, kteří pro
žívali zrod československého státu před padesáti lety. Začalo se tehdy
u nás s velkým politickým experimentem, v jehož úspěch se doufalo, ale
který se nejevil vždy ia všem zaručen. Při vší nejistotě a pochybnostech
věčně střízlivých realistů měla tehdy v naší zemi slova o národní sa
mostatnosti dobrý a nadějný zvuk. Opíjela mladé a chutnala všem. Patří
k vrozené touze každého zdravého národa chtít stát na vlastních nohou,
rozhodovat doma o svých věcech veřejných a obecných, nést tíhu i slast
odpovědnosti za svůj vlastní osud. Samostatnost zřejmě znamená dvě
věci. Samostatný národ je předně nezávislý, autonomní, svéprávní a
svrchovaný. Nezávislý na jiném národu a na cizím státu; nezávislý ale
spoň v tom smyslu, že sám a svobodně rozhoduje o stupni a trvání re
lativní závislosti, které se málokterý dynamický stát může vyhnout. Sa
mostatnost má také pozitivní význam: znamená svobodu k něčemu, k
vlastnímu tvořivému rozvoji a utváření svého života. Jen tehdy jsme
plně a skutečně samostatní, máme-li vlastní moc a sílu stát, růst, jít, bu
dovat sami svůj úděl a svou kulturu v dějinách.
Nebezpečně zjednodušují, zplošťují a zpovrchňují pozitivní samo
statnost ti, kteří vidí jen její horizontální rozměr. Samostatný národ má
své vlastní politiky, kteří ústavou a zákony tvoří první řád pro harmo
nické soužití občanů, ale má také své vlastní vědce a techniky, lékaře a
dělníky, kteří budují národu obyvatelný příbytek na této zemi a přinu
cují přírodu, aby mu sloužila a ho živila. Avšak i pro národní spole
čenství platí “ne samým chlebem . . .”. Národ má též svou vertikální di
menzi, kterou buduje, rozvíjí a naplňuje svůj historický osud. Národ
je plně samostatný, nezapomíná-li ani na okamžik na svou vertikalitu
a dovede-li si sám a svými vlastními lidmi modelovat a stvárňovat svou
lidskou tvář. musí mít ovšem v sobě dost síly překračovat (transcendovat) své empirické meze, svou časovou a pozemskou uzavřenost směrem
vpřed a vzhůru. Řečeno v zjednodušující zkratce: vertikální samostat
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nost národa tkví v jeho schopnosti vytvářet si svobodně živon a otevře
nou humanistickou kulturu, dorůstat do své skutečné a plné podoby, vy
kupovat a posvěcovat svůj historický čas nadčasovými hodnotami prav
dy, dobra a krásy. Teprve ve vertikální samostatnosti národ si dobývá
svou duši a své srdce.
Vertikální a horizontální rozměry národní samostatnosti se navzájem
prolínají, doplňují a podmiňují jako duše a tělo. Naprostá harmonická
rovnováha obou rozměrů bývá v dějinách národů spíše ideálem než
skutečností, bývá hodnotou, již si třeba denně vydobývat a vytrúcovávat proti vládě hmotné a duchovní entropie. Známe dnes národy, které
mohou koupit vše a které vyvážejí stále více a stále dokonaleji zpraco
vanou ocel, ale které dovážejí mozky. Experiment budující výlučně a
jednostranně národní samostatnost na materiálních hodnotách vede dří
ve nebo později k nebezpečné krizi, která ohrožuje i biologické kořeny
národa a nutí ho dovážet novou krev. I český experiment se samostat
ností skrývá v sobě poselství, které bychom mohli a měli dnes po pade
sáti letech dešifrovat. Zamyslíme-li se nad tím, co připravilo u nás dva
cet let komunistické pouště, ale také nad tím, co dnes hýbe českým člo
věkem, poznáme, že těžisko národní samostatnosti a osudu leží ve ver
tikální rovině. Horácova věta: “Graecia capta ferum coepit victorem”
vyhmátla podstatný uzel této problematiky. Vzdělaný kulturní národ
může ztratit svou horizontální, politickou a vojenskou autonomii a při
tom si uchovat svou samostatnost, svou totožnost a svou vertikální di
menzi. Čína byla ve své tisícileté historii často obsazena a podrobena
barbarskými národy. Ale její okupanti byli vždy donuceni obrátit se na
čínské vzdělance, bez nichž nebyli s to vládnout. Řekové se stali učiteli
Římanů. Řecká filosofie, etika, umění, náboženství i sama řeč si otevřely
cestu do vítězného Říma. Politický a vojenský pád římské říše nezname
nal nikterak zánik latinské kultury, spíše umožnil její další vítězný a
tvořivý vstup do života nových národů. Právem si tedy i dnes můžeme
položit otázku: není ztráta vojenské, politické a hospodářské hegemonie
Evropy spíše velkolepým znamením času a předpokladem pro její verti
kální expanzi? Neměli bychom se dnes spíše ptát, zda Evropa není v
podobné situaci jako Řecko v římské ekumeně nebo latinsko-křesťanská
kultura uprostřed mladých barbarských národů severu a východu? Ne
bylo by jedinečnou šancí i pro náš národ, který pevně kotví v evropské
kultuře, aby se pokusil zase zajmout “ferum victorem”, aby se stal ne
zranitelným ve své národní a kulturní samostatnosti svrchovanou kvali
tou svého vertikálního rozměru a svou vyspělou schopností uskutečňo
vat ve svých přítomných dějinách transcendentní hodnoty?
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“Pražské jaro 68” obnažilo prudce a dramaticky skutečný krízový
stav, do něhož dvacetiletý totálni moeensko-politický monopol uvrhl na
ši zemi. Národ dnes zápasí o svou horizontální samostatnost, která je ne
bezpečně nalomena. Hledá nové cesty, jak uzdravit své krizové a úpad
kové hospodářství. Poznal potřebu svého vlastního politického modelu.
Potřebuje nejen peníze, více bytů, lepší silnice, modernější stroje, ale
hlavně dobré politiky, ekonomy, právníky, inženýry a vědce. Byla by
však neodpovědná zaslepenost a neodpustitelná lehkovážnost, kdyby
chom neviděli nebo zapomínali, že je ohrožena a zraněna sama duše ná
roda, že její vertikální kořeny jsou natrženy. Obnovení, prohloubení a
utužení vertikální samostatnosti našeho národa může být uskutečněno
právě tam, kde krizový stav duchovní kultury je chápán a vnímán jako
nemoc, kde se nejvíc trpí pokořením a odlidštěním člověka a kde se té
měř zoufale hledá přístup k pevnému transcendentnímu základu. Osud
českého národa a jeho samostatnosti leží tedy dnes více než kdy jindy
v rukou oněch “autorů” - “auctores” = množitelé a dobyvatelé nových
provincií -, kteří by nejen znovu dobyli ztracené a prohrané provincie
svobody a humanistické kultury ale i rozmnožili a rozšířili přítomnost
transcendentních hodnot v české kultuře. Za tyto “auctores” považuji
předně básníky, matky a světce.
1. Básníci
Padesát let národní a státní samostatnosti několikrát přímo zkuše
nostně a hmatatelně potvrdilo, že velmi záleží na tom, jaké má národ
básníky, umělce a filosofy. Jejich selhání, zrady, služebnost a zaslepe
nost uvádějí národ do propastného temna, do pustých krajin a mrtvých
suchopárů ducha a hodnot. Naopak jejich věrnost slovu a svobodě, je
jich statečnost vidět do věcí a za věci, za hesla a za fráze mocnářů a
překupníků užitečnosti, jejich slzy, utrpení, žalářování prohlubují stud
nice nadějí, rozžehávají všade požáry svobody a budují nový otevřený
prostor lidsky obyvatelný.
Pravý básník ruší falešnou jistotu a evidenci obnošených a otřelých
frází. Přetrhává setrvačný pohyb pohodlných nacvičených postojů a
hodnocení. Prolamuje myšlenkový, etický i společenský krunýř lenosti,
který je pokušením každé kulturní soustavy. Jako znalec vzácných kovů
a drahého kamení prozkoumává rozžhaveným veršem, jitřní intuicí a ne
klidným srdcem hodnotu své doby, jejích mýtů, víry a naděje, jejích
slz a radostí. Na jemné váze svého umění odděluje to, co se jen zdá, od
toho, co skutečně je, pozlátko od zlata, bezcennou cetku od vzácného
šperku.
27

Básník nazývá věci, události, tušení a sny jejich nej vlastnějším jmé
nem. Nekoupil je na tržišti ideologií. Vydoloval je z tajemných hlubin
a z živého srdce skutečnosti. Z básníkovy dílny vychází svět jakoby
orosen původním světlem prvního dne stvoření. Svět je svěřen jeho péči
a starosti, jeho lásce a jeho bolesti. Básník není koncem ale začátkem.
Stojí na začátku druhého týdne. Je poslán vládnout, tvořit a spravovat
osmý den stvoření.
Básník očišťuje duši člověka. Propůjčuje svůj hlas tomu, co jsme
neuměli nebo nemohli sami vyslovit a co nás tížilo jako neznámý balvan
na dně srdce. V básníkovi se setkáváme s tím, kdo se ujímá našich
úzkostí a slz, posvěcuje je v perly a dává jim absolutní vertikální per
spektivu. Svými obrazy a podobenstvími prosvěcuje náš zakalený zrak,
zjemňuje citlivost našeho srdce. Mapuje skrytá území lidských dějin.
Dělí, měří a zavazuje hraniční mezníky první a poslední otázkou: jak
se zachází s člověkem, s jeho svobodou, štěstím, potřebou pravdy a lásky.
Národ, který má své básníky, rozmnožuje své bytí o nová území; je
národem vertikálně samostatným. Za mnohé cituji Fr. Halase. Slova, kte
rá napsal 1939, si uchovala svou svěžest, jakoby byla napsána pro 1968.
“Zdá se, píše Halas, že poslední časy bouřek a blesků přiměly mnohé z
těch, kteří chodili bez zájmu kol stromu Poezie, že začínají slyšet jeho
šumění a okoušet ovoce, které nese. Poezie je mateřským hlasem světa
a zbloudivší synové Evy vracejí se po jeho zvuku do oné bezpečné jisto
ty, která jím volá. Tento hlas rozrývá samo dno duší, zanesené popelem
i bahnem všedních dnů, dnů, kdy zapomínáme obraceti hlavu k hvěz
dám a štít srdce nastavovati útokům krásy a spravedlnosti. Také básní
ci zaktualizovali svou poesii a opustili zátiší i věže . . . Obzory nového
mýtu, o němž sníme, jsou ozářeny a opravdu stojí, za to žít a umřít pro
dálavy, plné příštích úrod. Věřím, že básníkův hlas neztrácí se v řinče
ní času, a doufám, že poslání, která básník má, bude stejně váženo jako,
poznání kohokoli, kdo s ohněm v čistém srdci vybíhá vpřed. Básník se
dnes stává mluvčím jiných”.
Ani náš stát se nevyhne nutnosti proměnit se v moderní technologic
kou společnost a přijmout její zákony organizace, plánování, řízení a
ovšem též velké pokušení a risiko zvěčnění lidských vztahů, odlidštění
práce, tvořivosti a lidského vnitra. Technologická společnost má silný,
přímo dravý sklon k naprosté uzavřenosti a matematické, anorganické
racionálnosti. Potřebuje člověka zcela imanentního, ponořeného do svých
procesů a poslušného svým zákonům výkonnosti, logiky a účelnosti; ne
potřebuje transcendenci. Odřezává tedy poslední spoje lidské duše s
nadtechnologickým světem hodnot, s transcendenci a vertikalitou. Umě
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ní někdy buřicky, jindy zase v tiché pokoře, ale vždy nepoplatně a od
hodlaně, rozvyklává lživé jistoty a zdánlivé bezpečí čísel, zboží, spotře
by, užitku. Ujímá se celého člověka proti této magii smrti vyšňořené
geometrií a zastává se hlavně jeho svobodné subjektivity, jeho duchovní
transcendence a jeho potřeby žít v perspektivě věčnosti.
2. lény
K budovatelům národní kultury a ke stavitelům vertikální samostat
nosti počítám i ženy. Nevede mne k tomu jen skutečnost, že ženy tvoří
skoro vždy více než početní polovinu národa. Hlavní důvod je v tom,
že ženy plní nenahraditelný a nezaměnitelný úkol v dějinách každého
jednotlivého člověka a každého národa. Stupeň kulturní vyspělosti a úro
veň mravní vzdělanosti poznáme podle toho, jak se národ chová k že
ně, a hlavně k matce.
Každá žena je nejhlubší podstatou svého ženství povolána k mateřství
v nejširším slova smyslu. Mateřské poslání staví ženu do hlubin života
a ke zdrojům bytí a existence. V ženě se opakuje stále úžasný zázrak
vznikání. Skrze její mlčenlivou, pokornou, tichou a obětavou lásku vstupuje do dějin světa nejen člověk ale vše, co je lidské, velké a jemné,
zranitelné a krásné. Tajemství je její pravdou. Závoj byl vždy jejím
symbolem a posvátná úcta odpovědí lidského srdce na její tajemství. I
umění, když mluví o ženě-matce, zahaluje se do mlčenlivé úcty. České
básnictví mělo vždy zvláštní citlivost a schopnost vnímat, chápat a vy
slovovat pokornou velikost matky.
Mateřstvím žena nestojí jen na začátku lidské existence, ale provází
člověka až na nejzašší hranici jeho historického údělu. Ponořuje se
vždy do transcendentních hlubin bytí, prolamuje svým srdcem zvěčnělý
a zdrsnělý povrch času, probydluje svým teplem pustý a prázdný prostor
všedních dnů. Svým nevyčerpatelným, plodným hrdinstvím přináší do
našeho světa práce a starostí ony světelné, hojivé a jitřní hodnoty, na
nichž stojí a s nimiž padá naše lidská důstojnost a existence. Jen in
dividualistické a romantické snění mohlo tvrdit, že žena má právo na
dítě. Spíše opak je pravda. Každé dítě má právo na matku. Dítětem
zůstáváme vlastně všichni. Každá slabá, ohrožená, nalomená, vratká by
tost, celý svět potřebuje mateřské péče, lásky a muky, aby mohl přežít.
Svou nevyčerpatelnou hojivou láskou se mateřská žena ujímá našich
krvácejících ran. Podává nám svou jistou, teplou a ochranou ruku na
velkých křižovatkách života a převádí nás jako anděl přes propasti ni
coty a smrti. Proměňuje naše peklo v zaslíbenou zem nebo alespoň v
cestu k ráji tím, že dovede odpouštět a že nás učí odpouštění. Láme
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hroty msty a nenávisti. Ujímá se těch nej ubožejších a nejnemocnějších,
těch, kteří nesou na své duši velkou vinu. “Žít ve světě, v němž není ni
komu odpuštěno, kde jsou všichni nevykoupitelní, to je totéž, jako žít
v pekle”, píše Milan Kundera. Mateřská žena probouzí v deptaném a
stále klamaném člověku nejzákladnější životní pocit: být milován a moc
milovat nejen něco ale též někoho. Přesvědčuje nás, že nejsme vykoře
něnými tuláky v poušti a v absurditě, ale máme právo i naději na do
mov. V naprosté, téměř absolutní zkratce postihl poslední poslání mateř
ství Jan Čep, když napsal o své matce tuto větu: “Když umíral tatínek,
přivedla jste nás k jeho lůžku a řekla jste mu: “Neměj strach”.
Osud, budoucnost a skutečná samostatnost českého národa leží také
v rukou našich žen a v srdci našich matek. Bude hodně záležet na tom,
jak dopadne zoufalý zápas našich žen o mateřství. Velká, temná a tíživá
je odpovědnost těch, kteří v slepém ideologickém fanatismu nutili po
celá desetiletí českou ženu, aby se vzdávala svého nej vlastnějšího poslá
ní, své posvěcené důstojnosti, kteří otrávili jeden z nejěistších pramenů
národní kultury a humanismu. Postavili obludný a protilidský řád, v
němž platí hrůzný zákon: “Chce-li žena svou osobnost a své síly věno
vat lidem, které miluje, a kteří ji potřebují, je reakční nebo hloupá”. Je
otřesné číst třeba Pluhařův román Úspěch, v němž česká žena a matka,
omámena mýtem vědy a pokroku, chce posouvat dějiny dopředu v labo
ratoři, zatímco doma pustne její dítě, trouchniví její rodina, rozpadává
se její manželství. Dnes se protestuje proti zločinům a převrácenostem
posledních dvaceti let. Volá se všade po rehabilitaci. Kdo se ujme reha
bilitace našich matek? A kdo se zastane krvácejícího národa, v němž
za posledních deset let bylo zmařeno na milión nenarozených dětí. Kdo
zahojí svědomí těch, kteří řekli své ano k tomuto vraždění, kteří vytvo
řili k němu všechny předpoklady? Nemá smyslu mluvit o jakékoli sa
mostatnosti národa, který dobrovolně vymírá a vzdává se budoucnosti.
3. Křesťanství
K živé, samostatné české kultuře patří nejen historicky ale i organicky
křesťanství. Vepsalo se svým uměním do naší krajiny a do našich měst.
Vstoupilo do naší vzdělanosti a humanismu. Proniklo do našich duší.
V posledních letech nemělo u nás snadný život. Nejen hrubý politický
a ideologický nátlak a bezprávní zásady do vnitřní organizace křesťan
ských obcí, ale též kulturní izolace a násilné znemožnění duchovního
rozvoje a teologické obnovy zanechaly hluboké a bolestné stopy na těle
i na duši církve. Mravní zdraví a vertikální duchovní samostatnost naší
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země si těžko dovedeme představit bez živé, otevřené, dynamické a tvo
řivé křesťanské komunity.
Náš národ potřebuje dnes nejen básníky, nejen matky ale též odváž
né teology <a křesťanské filosofy, kteří by se neuzavírali do nedostupných
a nepřístupných, esoterických soustav. Živá a otevřená teologie neupírá
svůj zrak jen na Boha, nezabývá se jen Kristovým poselstvím. Je taky
zamilována do člověka a do jeho země, do jeho dneška a do jeho zítřka.
Odposlouchává pozorně tlukot jeho srdce, snaží se chápat smysl jeho
narušených slov a vět, které pronáší ve své horečce. Sklání se nad jeho
uměním, nad jeho vědami, nad jeho neklidem a úzkostí a čte v nich od
věkou a stále živou potřebu Boha, Krista a evangelia. Ukazuje, že exis
tence žízně předpokládá existenci vody. Existence člověka předpokládá
existenci Boha. Křesťanská teologie chápe svou práci jako službu nikoli
jako posluhování a poklonkovaní, ochotné a bázlivé schvalování každé
módní myšlenky a každého pokusu uspořádat lidské věci. Dovede též
říkat věci nepříjemné, ale nutné a pravdivé, když se nelíbí vrchnosti
tohoto světa. Sestupuje na zem, ne aby ji ujařmovala a utvrzovala v je
jí dusivé imanenci, ale aby ji otevírala k absolutnu a vykupovala její
touhu a její bolest. Vstoupí tedy i do české země, na její zaprášené a
klikaté cesty, do jejího unaveného, materialismem zpustošeného, ne
šťastného srdce.
Každá samostatnost je vratká. Žádná není věčná. Potřebuje vždy ty,
kteří by ji upevňovali, sílili, chránili. I vertikální duchovní a nábožen
ská samostatnost potřebuje své stavitele a ochránce. J-sou jimi světci.
Ujímají se svého národa před Bohem. Nestydí se stát při něm v dobách
temných a zlých, kde ho všichni opouštějí a kdy už nikdo nemá odvahu
zastat se jeho práv. Křesťanství splní dnes i zítra své poslání v našich
zemích, zrodí-li opět knížete Václava, Vojtěcha, Ludmilu, Jana a Anež
ku. K plnému životu naše zem potřebuje i modliteb světců a krve mu
čedníků. Naše naděje na jasnější budoucnost se opírá dnes také - a hlav
ně - o skutečnost, že je u nás dost srdcí, která se denně modlí a obětují
Bohu za národ. I krev, česká křesťanská krev, byla prolita jako za dob
knížete Václava. Můžeme právem opět vyslovit slova toho, který sám šel
cestou Václavovou: “Korouhev tvá se dychtivě třepotá/, je potřeba
smrti tak jako života,/ by slunce, jež zbroj tvou zlatí,/ zas od souvrati
do sourati, zde svobodně svítilo, volný byl svět.”
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SLOVÁCI A ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA
(Úvaha k 50-emu výročiu)
Dr. Juraj Slávik
Keď by sme uvažovali pri tomto päť desiat’ročí, čím Slováci prispeli
k založeniu a upevneniu Československej republiky, museli by sme kon
štatovať, že - trebárs tvorili v srovnaní s Čechmi menšinu a boli nepomerne viacej utláčaní, mali o mnoho menej škôl a idh vzdelanie ne
mohlo sa vôbec prirovnávať k českému - v mnohých jednotlivcoch a
oboroch snesú »rovnanie a - zvláště teraz, po päťdesiaťich rokoch se
nemaj ú čo hanbiť za 'to, čo vykonali pre spoločný š tát.
Keď uvažujeme o jednotlivcoch - Slovákoch, nemôžeme nevziať v
úvahu činnosť takých Slovákov, akým bol podľa vlastného priznania
T. G. Masaryk, ktorý sa síce narodil v Hodoníne, na moravskom Slo
vácku, ale ktorý, ako i v “Svetovej revolúcii” hovorí, mal živé styky so
súsednými slovenskými obciami: Holičom, Kopčanmi, Skalicou, Saštínom a inými, “lebo môj otec pocházal z Kopčian. Svojím pôvodom a
svojimi tradíciami som Slovák, cítim slovensky.”
Keď sme vydávali k osemdesiatemu výročiu Prezidenta-Osloboditeľa
knihu: “Slovensko Masarykovi” snažili sme sa v knihe shmúť mienku
reprezentatívnych osobností slovenských o tom, čo T. G. Masaryk vy
konal pre Slovákov a v slovenskom živote. Táto kniha by mala byť
podrobne študovaná i dnes.
Odkedy Masaryk začal byť výrazne politicky a verejne činným (musí
sa to počítať prinajmenej od tedy, ako prevzal vedenie časopisu “Čas”
od Heťbena a zmenil ho na týždeník, a odkedy bol r. 1891 zvolený po
slancom ríšskeho snemu vo Viedni a v ten istem roku v decembri po
ložil časopis “Novú Dobu” ), začal podrobne sledovať, čo sa deje na
Slovensku a bol radcom všetkých malých slavian-skych národov. - Po
dvoch jeho cestách do Ameriky podnikol tuhý boj o slobodu Slovákov.
Vtedy, v októbri 1907, zabili maďarskí žandári 13 verných Slovákov v
Černovej a tri dni potom podáva Masaryk rozhorčený protest ve viedeňskom parlamente proti mad’arskému barbarstvu. V tej dobe sa už
Masaryk zastával i Juhoslovanov a vo veci vlastizradného procesu zá
hrebského, ktorý počal 3. marca 1909, spolu s Horvatmi a Slovinci bo
joval vo viedenskom parlamente - až kým sa mu nepodarilo toho samého
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roku v tak zvanom Friedjungovom procese dokázať pred celou Evro
pou falšovanie dokumentov za vedenia rakúskeho ministra zahrani
čia Aeherenthala.
Masaryk zasahoval však do slovenského politického života i priamo.
Už roku 1890 pozval si hlavy-reprezentantov slovenského študentského
spolku Detvan v Prahe (Martin Bencúr-Kukučin( Ladislav Nádaši,
Vávro Šrobár a Ján Smetanay-Ondřej Kalina) a presvedčoval ich, aby
začali vydávat’ slovenský časopis, ktorý by zahájil revíziu myslenia na
Slovensku. Tento časopis - Hlas - začal ovšem vychádzať až roku 1898
a previedol úplnú revíziu slovenského politického života za vedenia
Šrobára, Blahu, Hodžu atď. Mladí Slováci, ako to dokazuje v spome
nutej knihe Dr. Albert Pražák, zaviedli demokratickú a sociálnu poli
tiku, československú orientáciu a ofenzívnu taktiku volebnú a snemovnú
v Maďarsku. Potom už - až do jeho odchodu za hranice, kde sa ujal
vedenia československého odboja za prvej svetovej vojny, Masaryk ne
přestal pôsobiť na slovenskú politiku. Prichádzal medzi slovenských
študentov i v Budapešti, kde po vydávaní Hlasu za šest rokov bol re
digovaný Slovenský Obzor, Prúdy, Nové Časy atď. a bol v úzkom spo
jení, ako člen rakúskej delegácie s mladými Slovákmi. Prednášal o pro
bléme malých národov, o českej a slovenskej otálzke. Masaryk o'všem
bol prívržencom československej jednoty a v tom smysle pôsobil i na
slovenskú mládež. - Myslím, že pod jeho vlivom a za súčinnosti Dr.
Vávra Šrobára, Bohdana Pavlu, Františka Votrubu, Dr. Ivana Marko
viča a iných so'stavili sme bezprostredne pred vojnou 1914 anketu o
československej vzájomnosti, ktorú možna považovať za najdôležitejší
dokument, vydaný pred utvorením Československého štátu, ktorý bol v
československom prostredí vôbec vydaný. Anketa ovšem prišla už pozde
a bola vytlačená v Prúdoch v júni 1914. Nemohla byť s 9-10 číslom
Prúdov rozposlaná slovenskému a českému obecenstvu - a bola zakopa
ná s celým nákladom časopisu na zahradě u tlačiara Jána Páričku v
Ružomberku. Obecenstvu bola rozeslaná len po vojne, keď už myšlien
ky, ktoré boly v nej vyjadrené, boly uskutečněné za pomoci spojencov
a legionárov, za prispenia T. G. Masaryka, Milana Rastislava Štefánika
a Eduarda Beneša. Anketu Vtedy redigoval Dr. Ivan Markovič. Pôvod
ne v roku 1914 napísal k ankete úvodné slovo Dr. Vavro Šrobár. Toto
úvodné slovo končí: “Shrnujeme jednohlasný úsudok ankety: českoslo
venská otázka neni viacej túžbou a snom, heslom alebo úzkym progra
mom pár ľudí, snílko v a teoretikov, pracujúcich s láskou a zápalom nad
blýskavou vidinou, ale je to životný cieľ všetkej inteligencie i širokých,
dosiaľ prebudených más národa československého.”
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“Otázka přestála próbu logickej kritiky učencov i praktikov - nechže
tedy pronikne do všetkých srde a mozgov 10 milionového národa.
Nech sa tedy slovo stane živým telom.”
Niet pochybnosti, že T. G. Masaryk hol z veľkej časti tvorcom tejto
myšlienky a že ju uskutočňoval za vojny, hlásal ju na Rusi, vo Francii, v
Itálii, v Amerike. Niet pochybnosti, že tiež hlavne Slováci v Amerike,
slovenskí sokoli a vlastenci boli apoštolmi tejto myšlienky.
V ankete vzalo účasť 45 Čechov a Moravanov, väčšinou profesorov
a učiteľov, a 45 slovenských inteligentov.
Spomenul som medzi Masarykovými spolupracovníkmi Milana Rasti
slava Štefánika. Tento mimoriadne nadaný a odvážny študent-hvezdár
stal sa za svojich študentských časov v Prahe Masarykovým oddaným
žiakom. Potom v Paríži, kde vynikol už jako hvezdár a spoločenský či
niteľ - uvádzal Masaryka do spoločnosti veľkých francúzskych osob
ností, ktorých si získal svojím mimoriadnym spoločenským postupom a
príťažlivosťou.
Ako mimoriadne zaslúžilých Slovákov bolo by treba ku pr. spomenúť
i Dra Vavra Šrobára a Dr. Pavla Blahu. Svojimi zásluhami za vojny
môžu byť títo činitelia srovnávaní s najlepšími českými vlastencami.
Dr. Ivan Markovič napísal k ankete po vojne doslov:
“Keď slovenskí a českí národní pracovníci na výzvu redakcie Prúdov
formulovali svoje názory o československej vzájomnosti - ve všeobec
nosti len kultúrnej a 'hospodárskej - netušili, ako blízko je doba, ktorá
uskutoční mnohými len cítené, ale nevyslovené, niekoľkými (Uroš, Igor,
Štefánik, Dr. J. Salaba, Dr. A. Pražák, Dr. Ďuro Slávik, Dr. J. Gallas,
Dr. Hanuš Jelínek, Ladislav Meyš a i.) opatrne, zabalene načtrtané sna
hy po jednote politickej, po úplnom splynutí dvoch vetví jednoho ná
roda. A predsa celá anketa bola nesená príliš silne duchom najužšej a či
najširšej vzájomnosti - jednoty československej, než by bolo bývalo
vhodné pustiť j u na svetlo v dobe, keď nemecko-maďarská rozpínavosť
a vládybažnosť slávila svoje triumfy a dala sa do boja ohňom a mečom
proti Slovanstvu a malým národom, proti všetkému, čo bo'lo v znamení
slobody a práva.”
“Práve táto anketa je dôkazom, že veľká časť mysliacej českosloven
skej verejnosti bola pripravená pre udalosti, ktoré doniesla svetová vál
ka. Ukazuje, že v mysli a srdci mnohých slovenských a českých ľudí
bola už vtedy jasná cesto, ktorou “v príhodný čas daly by sa docieliť i
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ďalšie úspechy 10 milionového národa československého” (U. Boor
str. 468.) “Československá olaika vstupuje do druhej, novej fázy svojho
vývoja. V krátkom čase vyrastie na prvotriednu politickú otázku v rám
ci ríše. Je na našich predných politikoch, aby sa otázky ujali s poro
zumením a s nutnou ráznosťou a vytrvalosťou.” Takto usudzoval dr.
Vavro Šrobár vo svojom úvodnom článku k našej ankete. (Str. 398.)
“Tí duchovia českí, ktorí stoja na predstráži, hľadia isto k vysokým mé
tam, k útvarom štátnej formy, ktoré kedysi umožnia spoločnú politickú
prácu, tedy politický vzájomnosť.” Týmitd slovami naznačil jaksi kon
krétnejšie úlohy českých politikov dr. Ďuro Slávik. (Str. 532-533)
Ideológia jednotného čs. národa bola hlásaná v čs. republike ze dlhú
dobu, prinajmenej za prezidentstva T. G. Masaryka. (Viď tiež, ako sa
cituje z českej strany článok prof. Fr. Heřmanského v predošlom čísle
Premien.) My všetci, ktorí sme ju hlásali, považovali sme ju za jedine
správnu. Súhlasili s ňou d ti, ktorí boli v určitej opozícii. (Andrej Hlin
ka, Martin Rázus, Ferdiš Juriga atď.) Až neskôr začalo sa o veciach
kriticky uvažovať. Možno, že “Čechoslováci” preháňali, ale iste boli pre
svedčení, že “jed” prechádza cez hranice a že mnohí občania nie sú ešte
dostatočne prebudení. - O federácii a federalizácii sa vôbec vtedy ešte
považovalo za nebezpečné hovoriť. Až neskoršie, keď maďarizácia za
nikala, sa uvažovalo triezvejšie o rôznych možnostiach . . .
Je snáď dobre poznamenať, že vina za tento vývoj bola často i na
českej strane, kde sa na veci hľadelo s určitou povýšenosťou a Slováci
sa podceňovali a neboli považovaní za rovnocenných. Zabúdalo sa tiež
na to, že predľženie republiky Slovenskom na výtíhod dalo možnosť i
Čechom hospodársky a národne sa rozvinúť - zavážiť až po Rumunsko
a Rusko a zblížiť sa s Poľskom. Toto ovšem nemožno pripisovať ako
zásluhu jednotlivcom - iste to bola zásluha všetkých alebo mnohých
Slovákov. Slováci iste umožnili Československej republike do značnej
miery vytvoriť Malú Dohodu. Nébolo by jej bývalo, aspoň nie v tom
srdečnom pomere, keby slovenskí poslanci na uherskom sneme neboli
spolupracovali s Rumunmi a Juhoslavanmi a keby sa navzájom neboli
všetci obhajovali pred maďarskými súdmi. O týchto tématech malo by
se tiež uvažovať a iste by účasť Slovenska v Československej republike
vystupovala o mnoho vypuklejšie, ako dôležitý činiteľ. Niet pochyb
nosti, že len spoločný štát Čechov a Slovákov môže umožniť Slovákom
i Čechom náležité uplatnenie v európskom spoločenstve . . .
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LIEBET EINANDER, SEID GERECHT ZU ALLEN
von Johannes Urzidil, New York

Man miisste nicht besorgt sein um die Zukunft des tschechischen
Volkes, wenn es die Ereignlsse seiner Vergangenheit ais organische
Gesamtheit begreiít und wertet und den Bliok nicht bloss auf Eiinzelheiten fixiert, sie seien nun positiv oder negativ. Die Geschichtdarstellungen von Volkem sind ebenso wie die Autobiographieen von Personen in bohem Grade Selbsttäusohumgen, je nach dem die Charakterainlage das Helle oder dias Dunkle auswäblt oder bevorzugt. Weder der
Mensch noeh die Katji,on sind in WirMichkedt sto gliiddieh oder so ungliicklich wie sie zu sein glauben. Eis bat mich immer tief beeindruckt,
dass z.B. die Franzosen die Zeitaiter ihrer Konige, diie Revolutiom, das
napoleonische und das zrweite Kaiserreich sowie die Rapubliken immer
ais framzosische Gescbidhts-Gesamtheit begriffen haben, dass sie nichts
dtavon ausschedden oder ais unfranzosisch von sich weisen, auoh jene
Pbasen nicht, die durch Niederlage oder zeitweiligen Niedergang oharakterisiert warein. Der gesunde Einzelmensch ebenso wie die gesunde
Nation erzeugt sich in solchen Phasen selbst die Organe, die ihnen
helfen, widrige Umstände nicht nur zu iiberdauenn, sondern aus ihnen
besondere Werte zu emtwickeln. So konnten sich die Tsdhechen in der
Phase ihrer politischen Zuriioksetaung schon seit dem Dreissigjährigen
Krieg mit weltgiltigen Kulturleistungen ausweisen (Komenský, Hobar)
und hábem datnm besondens seit der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert
und während des 19. Jahrbunderte selbst glanz volie literarische und
mnsikalische Schopfungen hervorgebracht. Die Phíasen der materiellen
Prosperität und politischen íiberlegenheit sirrd bei den Volkem erfahrungsgemäss nicht umbedingt mit der Manifestation ihrer voxziigglichsten Tugemden verbunden, ja der Niedergang grossex Natáionen in
der Geschichte vollzieht (sich faet immer in Verhindung mit einem Hochgrad an materieller, politischer und militärischer Maoht und Extensität.
Hingegen erreicbte Frankreich, nach seiner Niederlage im deutsch-franzosisohen Krieg 1870 kulturell in Literatur und bildender Kunst ein
weltgiltiges Niveau, während das siegreiche Deutschland mehr und mehr
in spiassbiirgerlich-patriotischem Kitsch versank (selbstverständlich von
protestierenden Ausmahmen labgesehen). Das kleine Volk der Iren, niedergedriickt von grossmachtlicher Uberheblichkeit des herrschenden
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britisohen Weltreiohs, kompensieríe seine Armut und ipolitifecbe Zuriioksetzung durch eine einzigarťige und hochbedeutende literarisdbe Knltur.
Es ist hier nicht meine Aufgahe oder Aheicht, die “Lows” und “Highs”
(weder die moralischen noeh die politischen) der 'tschechischen Entwicklung zu ainalysieren, auch nicht die der deutschen, der osterreichischen oder im Besonderen der sudetendeutsefaen. Es ist imperativ, dass
Nationen, soferne sie sich ais geschichtliches Ganzes begreifen wollen
(wozu notwendigerweise ihre lebendige Gegenwart mit gehort), sich zu
ihren Fehlern, ja Obeltaten ebenso bekennen wie zu ihren Leistungen
und Tugenden. Gesunde ZiviMsationen aber bauen ihre Irrtumer und
Missgriffe in ihre Lebensstriíktur mit ein und versuchen von da aus
eine neue innere Epoche zu beginnen. Goethe stellte auch fiir das Einzelindividium den Grundsatz auf, geradezu mit jedem Tag eine neue
Epoche anzufangen. Dies ist der einzige Weg, auf dem irre gegangene
Individuen und Volker wieder zuir Balance gelangen konnen, inicht durch
Negation ihres Negativen, sondern durch dessen dnnerer Verarbeitung
und Absoirbtion, nioht durch blinden Enlhusiasmus iiber grosse Taten
und Menschen, sondern indem diese ais erhôhte Veramtwortung begriffen
werden. Fiir adie Nationen gilt dies, denn keine ist frei von Schuld; aber
jede hat auch gewisse Tugenden.
Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass die einschneidendste Änderung im Seelensch ioksal der tschechischen Nation nicht im
Wirtschaflichen oder Sozialen wurzelt, das ja wie alles Materielle eimen
ephemären Charalkter trägt, sondern im Abbruch der tschedhisch-deutschen Symbiose, Cbenso wie ja der Beginn dieser Symbiose unter den Přemyslidein auch schon eine Änderung des tschechischen Seelensch icksals
bedeutete. Die Frage ist nun, welche psychologische und kulturdle Wirkung der Abbruch der Symbiose hat, auf welche Weise die Nation ihn
uberwindet und wie sie aus ihm hervorgeht. Freilioh ist dies auch weitgehend eine biologdsohe, eine Generationsfrage. Die Scheidung einer
langjährigen Ehe wird kaum jemials von den Eheleuten selbst, nur selten
von ihren Kin dren, am siohersten erst von den Enkeln iiberwunden. Es
tritt hinzu, dass die tscheohisch-deulsche Symbiose fiir die Tschechen
langfristig von geistigem Vorteil hätte sein miissen, und ebenso auch
fiir die Sudetendeutschen und das angrenzende Deutscbland und
Oesterreich ein ungewobnliches Plus gewe.sen wäre. Nur oberflächliche
Nationalisten auf deutscher wie auf tschechischer Seite konnten darin
einen Nachteil sehen. Dieses Zusammenleben zu zerbreehen (beginnend
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mit Miinehen und endend in der aus Miinehen hervorgehenden Expatriierung) war auf lange Sicht eine der groseten multilateralen europäischen Torheiten.
Nationen konnen die ungeheuerliohsten Drangsale uberdiauern und
der schwersten Belastung standhalten. Mitunder gilt dies selbst wenn sie
iiber die Welt verstreut oder an Zah'1 sehr gering sind. Eingekeiit
zwischen zwei gewaltige und anspruchsvolle Kulturen und politische
Welfakioren mit iiberlegener Zivilisation und imponierender Geschichte
bahen beispielsweise die llaslken durch Jahrhunderte, ja Jahrtausende
standgebalten und ihre Sprache und Eingenart bewahťt, obzwar ihr Volkskorper durch eine Staatsgrenze zweigeteilt ist. Von seinen urspriingliohen
Wohnsitzen getrennt und von Jahrhundert zu Jahrhundert lausgestossen
und massakriert retteie das Judentum seine geistige und physische Konsistenz nicht nur vermoge seiner etbni'sch betonten Religion und Gottesidee, sondern auch vormoge seiner biblisch verankerten Geschich'tlichkeit, obwohl diese aus éinen Wechselspiel von Tugenden und Lastern
besteht, die 'aber in den geheiligten Schriften als Einheit der geschichtlicfaen Physiognomie des jiidischen Volikes erscheinen. Auch die 'tschechische Geschichte, wie alle Geschichte im Mythus wurzelnd, bietet
eine wechselnde Physiognomie, in der die grossen Momente den kleinmiitigen entgegenstehen, eine Physiognomie aber, die als ein Ganzes
verstanden werden muss wie alles Menschliche. Adalbert Stifter hat die
tscheohiscfae Fruhgesdhichte als “Riesending” riihmend mit den Ur*
mythen anderer grosser Včilker vergliohen. Aber kein Volk erweist sich
selbst einen Dienst, wenn es sich bloss nach den grossen Momenten und
Erschein ungen seiner Gosdhichte beurteilen morihte.
Sicherlich darf man sagen, dass die meisten weltpolitischen Entwioklungsergebnisse Provisorien seien und besonders muss dies von den
Schein-Resnltaten des zweiten Weltkrieges unseres Jabrhunderts gelten.
Sie sind offenkundige flagrante Moratorien und dies in'sbesondere in
den deutschen und den slaiwischen Sphärein. Nocíh nie sind Grand- und
Existenzprobleme ganzer Volker mit derartiger Oberflächlichíkeit umgangen worden. Dabei trifft den diplomatischen Westen von der Rheinlinie bis zum pazifischen Ocean die ischwenste Verantwo rtlichkeit, die
aus Unwissen und Erfahrungsmangel hervorging. Wenn es jemals europäische Konstanten gegeben hat, dann sind diese nunmehr durchwegs
fliissig geworden. Inmiťten dieser provisorisrihen Flukituationen kann
auch die Situation des tschechischen Volikes nicht 'als Definitivum auf38

gefasst werden. Freilioh bleibt dabei offen, wias uberhaupt mit den natiionalen Schicksalen in einer Welt zunebmender und ainonyniisierender
Technologie geschehen und welche Ro-Ue den Nationen als individuellen
Orgaraismen auf lange Šicht zufallen wird oder kamsi. Die Bindung am
den Bodem lodkert sioh taglich mehr, wahrend die Urbani,sierung im
gleichen Verhäitnis zunimmt wie die Wehbevólkerungsziffer. Das Alles
konnem wir heute uinmoglich iiberblicken, Aber trote aller militanten
Aufwallungen, die wir gegenwärtig erleben, besteht doeh das unabweisbare Gefiihl, dass Rriege aufhoren, modeme und brauchbiare Instru
mente zur Losung poilitischer oder eozialer Probleme zu sein, falls sie
dies uberhauipt jemals waren. Wenn aber die altem Triebkräfte des
mtionalem Lebens allmählich aufhoren, formgebend zu wifken, so bleibt
dooh die in der Kultur, besonders in der Sprache lebende Gestalt der
Nation als unerschopfliche Produktionsqiuelle. Sie ist es, die mit ihren
Spiegelungem der Lichter aber auch der Schatten das Gnindsätzliche der
Nation plastisch eihält und es nicht zur Monotonie einer undiskrimi■nierten Heroenverehruing verflachen lassen darf.
Deshalb habe ich den beharrlichen Kampf der Tschechen um den
Bestand ihrer Sprache uberali dort verstanden, wo er nicht aindere
spraohliche Existemzem beeimträchtigte. Hugo von Hofmannstal, den
wir Prager deutschen Autoren alle hoch verehrten, fortmte den schonen
Begriff vom “Schrifttuím his geistigem Raum der Nation”. Und Schrifttum ist ja die konzentrierte und hochste Dauer-Potenz der Sprache, die
den Inbegriff der Entwicklung, des Denkens und Erleben's, der Mythen
und der Gestíhichtlichkeit von Volkem exemplifiziert, machtvoller noch
als die bildende Kunst uind um fassender ais selbst die Musik, diese supranationale Weltsprache des Menschentums, mit der gerade das tschechische Volk so einzigartig hegnadet erscheint.
Und gerade deshalb bahen wir Prager deutschen Autoren die Werke
umserer tschechischen Zeitgenossen und Kollegen so oft und mit so
viel Liebe ubertragen und herausgegebein. Wir erkanntem darin eine
unserer natiirlichen literarischen Aufgaben, der wir uns griimdlioher
und verständmisinniger widmen konnten, als dies heutzutage etwa ein
deutseher Autor vermôchte, der zwar vielleicht das Tschenisdhe als
Sprache nicht aber als Leben erlemen kanm wie wir, die zu einer Familiengemeinsehaft mit den Tschechein geborten! Eine solcbe Gemeinschaf t
gesíaltet sich nich bloss aus Vertraulichíkeit und Verständnis, sondem
auch aus Streit, Gegensätzen und Diskrepanzen. Goethe sagt, in der Ehe
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miisse man manchesmal mit eimamder streilen, denn so erfahre mam
etwas von einander. Dies num wird es nicht mehr geben. Die Gewalt,
die in verschiedener Fährhung diese íruchtbare Symbiose vernicbtet
hat, heraubie die tschechische Kultur ihrer redlichsten Herolde und die
deutsche eines ihrer wichttigsten Zweige der eigenen Literatur. Ich weiss
nicht, ob alle Beteiligten dieses weltgeschichtlichen Dramas die ganze
Tragvveite dieser Zerstorung begriffen bahen.
Wen das tschechische Volk die Physiognomie seiner Geschichte als
Gesamtheit erkennt und dabei sich nicht bloss in den positiven Einzelziigen veťliert, sondern auch die negativen in ihrer formativen Kraft
wahrnimmt, wie dies z.B. die Bibel dem Judemium ermoglicht; wenn
es nidht von der Sprache seiner Mythem und seiner Geschichtlichikeit
ablässt, um sie fiir eine andere auszutauschen, dann wird dieses Vnik
sich auch weiterhin oiberhalb des weltgeschichtlichem Wellengangs bahen
konnen. Es wird produktive Aufgaben nicht nur fiir sich erfullen,
sondern auch solche, die uber die tschechische Daseinssphäre hmausreichen. Wir, die letzten deutschen Reprasemtanten der einstigen Kultursymbiose, empfinden nicht das Gefiihl der Niederlage. Die wenigen von
uns, die noch leben, bleiben stok darauf, den Wechselstrom zwischen
den Kulturen nach besten Kräften verstäťkt und vielleicht auch vertieft zu haben. Non omneš moriamur.

Být národním znamená viziti dobrovolně na sebe břemeno pravdy a její
utrpení, znamená noblesu a rytířskost duše, která dobrovolně volila trpkost
a zamilovala si ji, poněvadž v ní poznala odsvěcemou hodnotu, jíž chce a
musí vrátit šlechtickou korunu, znamená noblesu a rytířskost duše, která
dala všemu neh otovému, spornému a problem atickému, temnému a opo
vrženému přednost před hladkostí, pohodlím, elegancí a líbivostí, poněvadž
touží preorati a přesíti roli života - být národním jest vůle k utrpení a k
hrdinství a služba naděje a víry na popleněných polích času.
F. X. Šalda - Problém národnosti v umění
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CIELE ČS. POLITIKY V BUDÚCNOSTI
Jo ze f L e ttrich

Čs. politika v prvých päťdesiatich rokoch sústredila sa na ohranú
slobody a nezávislosti a na vnútroštátnu konsolidáciu republiky. V pod
state išlo o vymedzenie a zaistenie štátnych hraníc, o prekazenie reštau
rácie Habsburgovcov, o paralyzovanie účinkov maďarskej iredenty a
o odvrátenie nacistických úkladov. Vnútropolitickým cieľom čs. politiky
bolo vytvorenie a dobudovanie republikánskych a demokratických in
štitúcií, likvidácia smutného dedičstva po Rakúsko-Uhorskej monarchii,
nastolenie slobodnej hospodárskej sústavy, upevnenie česko-sloven
ských vzťahov, kultúrny a hmotný rozvoj a zvýšenie životnej úrovne
širokých vrstiev ľudu. Nebyť mníchovskej katastrofy, nemeckej okupá
cie, II. svetovej vojny a po nej sovietskej nadvlády a komunistickej
diktatúry, čs. politika mohla dosiahnuť svojho cieľa tak na medzinárod
nom ako aj na vnútornom poli.
Rozhranie prvého a druhého polstoročia existencie republiky zasti
huje Československon v nepriaznivom položení, ktoré v nejednom ohľa
de značí krok zpät a nie vpred. Od nastolenia komunistického režimu
republika je degradovaná na úroveň sovietskeho vazala. Ľ ud bol obratý
o svoje základné práva a slobody. Česko-slovenský vzťah sa nápadne
zhoršil. Komunistická hospodárska sústava zlyhala. Krajina schudobne
la a životná úroveň ľudu klesla. Pomery sa tak vyvinuli, že proti nim
začali revoltovať už i komunistickí intelektuáli a že sa vedenie Komu
nistickej strany Československa rozdvojilo, reformistické krídlo odstrá
nilo garnitúru ľudí zodpovedných za dvadsaťročné politické neúspechy
a nastúpilo nový smer komunistickej politiky.
Nápravu chýb a neúspechov z minulých desaťročí, ktoré podviazali
sľubný rozbeh republiky, bude potrebné označiť za jeden z prvých cie
ľov čs. politiky v budúcnosti. Predovšetkým chyby duchovnej po
vahy: zotročenie duše, zaznávanie vlastných tradícií, nekritické prijí
manie, napodobňovanie a obdiv cudzích hodnôt, najmä podmaniteľov,
zapriahnutie vedy a umenia do služieb politiky, prepisovanie a falšova
nie dejín, atď.
Ešte vážnejšia úloha čaká na čs. politiku v druhom polstoročí na poli
odsovietizácie a odkomunizovanie čs. verejného života a obnovenia násil
ne likvidovaných demokratických inštitúcií, bez ktorých je politický a
národný rozvoj nášho ľudu nemyslitelný. Československá republika sa
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musí vymaniť zo sovietskeho politického, hospodářského a vojenského
područia, ak má splniť národné a medzinárodné poslanie. Ani priateľ
stvo, ani spojenectvo nemôže ísť na účet slobody ,a nezávislosti nášho
ľudu, ktorý musí mať slobodu voľby priateľov, spojencov a hospodár
skych partnerov. Rovnakou podmienkou plnšieho života ľudí i národa je
návrat prirodzených práv človeka — slobody osobnej, rovnosti pred
zákonom, prezumpcie neviny v trestnom pokračování, slobody domovnej, slobody pohybu, ochrany vlastníctva, tlače, zhromažďovania a spol
čovania, slobody listového tajomstva, učenia, svedomia a mienky, prá
va slobodne si voliť a odvolávať zástupcov do zákonodarných a samo
správnych sborov a práva na voľbu povolania. Y tomto ohľade sa ne
možno uspokojiť s polovičatým riešením, napr. len so slobodou tlače
a to len pre jednu zložku občianstva, kdežto ostatné slobody ostatným,
aby boli odepreté. Anomálny stav slobody s neslobodou, čiastočnej de
mokracie s despotizmom je nemožný a nezdravý. Akálkoľvek diktatúra
— ľavá, pravá, strany, triedy — nemá miesta v slobodnom a demokra
tickom Československu. Odkomunizovanie republiky musí byť dôsledné
a úplné.
Československá politika v budúcnosti musí urobiť koniec aj expe
rimentom s úpravou česko-sloveinskýdh vzťahov. Čím prv, tým lepšie.
Polstoročie obchádzania bolo viac ako dosť. Pomer Čechov a Slovákov
je životne dôležitou otázkou republiky. Tú neslobodno brať na ľahkú
váhu. Český a slovenský národ si slobodné na podklade samourčovacieho práva vytvorili československý štát. Sú teda jeho zakladateľmi a udržovateľmi. Pre ich vzájomný vzťah nemôže platiť iná zásada 'ako je
spravedlivost’ a rovnoprávnosť. Češi a Slováci ako národní partneri
majú v republike spoločné záujmy vyplývajúce zo štátneho spoločen
stva, ako sú hranice, zahraničná politika, obrana, mena, celkový smer
kultúrneho, politického a hospodárskeho vývoja daný rovnakými inšti
túciami, atd’., ktoré musia byť spoločene a bratsky obstarávané celo
štátnymi orgánmi (prezident, parlament, vláda, ústredné úrady, súdy
a inštitúcie). Český a slovenský národ má však i oddelené české a slo
venské národné záujmy, ako je personálna politika, rozvoj reči a kul
túry, miestna samospráva, regionálne hospodárstvo, turistika, sociálna
a zdravotná starostlivosť, atd’., ktoré sa majú spravovať oddelene vlast
nými národnými orgámi zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci. Je
vedľajšie, ako sa odborne pomenuje takýto súmerný štátoprávny sy
stém. Hlavná vec je, aby sa urobil koniec sporom a sťažnostiam a aby
sa ústavný život republiky dal do náležitého poriadku. Doterajšia kon
cepcia jednotného čs. národa a štátu nevytvorila jednotu. Skôr vyvolala
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k životu odstredivé sily. Vzájomná dôvera, spokojnosť a odhodlanie
držať a bránit republiku sú dôležitejším faktorom 'ako neúčinné ide
ové konštrukcie alebo právne formulky. Vedomie novej čs. štátnosti mu
sí zapustiť hlbšie korene v budúcnosti, ako tomu bolo v minulosti.
Hoci Československá republika zaviedla hneď na počiatku významné
sociálne reformy v prospech slabých a odvislých vrstiev, ktoré ju zara
dili medzi moderné a pokrokové štáty, predsa len bolo potrebné ich v
mnohom ohľade opraviť a doplniť. Ukázalo sa však, lže túto úlohu ne
splnil komunistický hospodársky model úplného poštátnenia výrobných
prostriedkov, včítane kolektivizácie poľnohospodárskej výroby a pláno
vaného hospodárstva s veľkým byrokratickým balastom, potlačením sú
kromnej iniciatívy, voľnej súťaže a výnosovosti. Budúca čs. politika
bude stáť pred vážnou úlohou zaviesť v republike novú, hospodársky
prosperujúcu a sociálne spravodlivú sústavu, ktorá zachová zo súkromnopodnikateľského a z tzv. socialistického systému tie prvky, ktoré
sú na jednej strane predpokladom národohospodárskeho rozvoja repub
liky a hmotného blahobytu ľudu a na druhej zárukou spravodlivého
rozdelenia národného dôchodku medzi všetkých občanov. Z toho nasle
duje: ani len súkromný, ani len štátny kapitalizmus, ale eklectický sy
stém z oboch. Súkromné i verejné podnikanie, súkromné i verejné vlast
níctvo so zachovaním súkromnej iniciatívy a volnej súťaže, ale pod ro
zumnou štátnou kontrolou, aby sa zahladili rozdiely medzi sociálnymi
krajnosťami a vytvoril hospodársky nezávislý a sociálne zaistený národ.
Ak vôbec kedy dôjde k uskutočneniu Spojených štátov európskych,
bude to iste hudba veľmi vzdialenej budúcnosti. Omnoho reálnejšia je
koncepcia slobodnej, zjednotenej a demokratickej Európy, Európy slo
bodných, nezávislých a demokratických štátov bez záujmových sfér veľ
mocí, bez mocenských blokov a vojenských koalícií, Európa bez starých
a nových antagonizmov a bez ozbrojených konfliktov, kde budú odôvod
nené len regionálne celky m účelom urýchleného kultúrneho, hospodár
skeho -a sociálneho rozvoja. Budúca čs. zahraničná politika bude musieť
prispieť k odstráneniu železnej opony a k zjednoteniu rozdelenej Euró
py. Preto sa tiež bude musieť oslobodiť od sovietskej závislosti a sú
strediť sa výhradne na upevnenie medzinárodného postavenia, zaručenie
slobody a samostatnosti a pevného miesia republiky v novej Európe.
Kým sa európske pomery nekonsolidujú, čs. štátnym záujmom bude do
rozumenie, spolupráca a priateľské styky so susedmi a napomáhanie ko
lektívnej bezpečnosti. Y tomto ohľade bude aktuálna i slaro-nová my
šlenka stredoeurópskej spolupráce a federácie ako regionálneho záujmo
vého celku.
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I z tohoto krátkeho náčrtu cieľov ós. politiky v budúcnosti plynie, že
naše pokolenie národa doma, ale i demokratických exulantov v slobod
nom svete, stojí na prahu druhého polstoročia trvania republiky pred
mnohými, zložitými, ťažkými ale vďačnými úlohami. Nesmieme zapo
chybovať o tom, že ich šťastne zdolá a vystrojí čs. samostatnosť na
bezpečnú cestu budúcich vekov.

BOLEST A ODHODLANÍ
Věra Stárková
V ozvučných skalách, v záři svic
východem zrudlých borovic
v údolích Nemcove kraje,
rostla jsem v bolest vkořeněná,
já, malá, hrdá česká žena,
uprostřed vlastního ráje.
Mé srdce je jak jiskry bod
jím ž rozžhaví se celý rod
když v proměnách se vrací.
Jej zahřívá dech dětí mých
i vroucnost dávno odešlých
minulých generací.
Jich chyby cítím v chybách svých
i jejich touhu po básních,
jež v českých písních zvoní
i kdyby plod, jejž v rukou mám
mi vypadl, přec není sám
když strom se nad ním skloní.
V pokoře němé přijímám
ten úděl těžký, který mám
a jenž mi hlavu sklání.
Však, drahá země, pro tebe
svou píseň zpívám do nebe:
Bolest a odhodlání
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PŘÍŠTÍCH PADESÁT LET ČESKOSLOVENSKA
Antonín Cekala
Před třeimd léty, u příležitosti třetího sjezdu SVU ma Kolumbia Universi
tě v Novém Yorku, redaktor Proměn se oltáizal autora této situdie: Co byste
poradil našemu lidu doma v dnešní situací, aiby se dostal zase nahoru?
‘'Civilizovat Rusko!” - zněla odpověď, která je v podstatě leitmotivem té
to studie, jež byla napsána před převratnými událostmi v Československu.
Redakce Proměn ji uveřejňuje beze změny.

“Potřebujeme alespoň padesát let míru” - poznamenal T. G. Masaryk
někdy v třicátých létech. Ačkoli neznám ani místo, ani příležitost, při
níž pronesl tento výrok, zůstal mi v paměti dodnes. Je to výrok ozařu
jící hlavní otázku Československa minulého, dnešního i budoucího otázku války a míru - a tím vlastně hlavní otázku praktické politiky:
otázku moci a síly a politického umění v utváření a uplatňování rovno
váhy sil, bez níž je mír nemožný.
Vyjádřil-li Masaryk touhu po padesáti letech míru v létech třicátých,
čili po deseti nebo dvanácti letech trvání republiky, byla to známka, že
o něm pochyboval. U muže tak pronikavé inteligence, žijícího v osmé
desítce svého života naplněného znalostí světa i lidské povahy, pochyb
nosti o míru býly přirozené. Vyjadřovaly uznání skutečnosti, již čsl.
generace let třicátých neviděla, protože ji vidět nechtěla. Byla to zvláštní
generace s nadbytkem chytrých mužů, z níž ti, kteří se považovali za po
liticky nej chytřejší, uvažovali způsobem, v němž přání je otcem myšlen
ky. Jejich odkaz představuje nejen dnešní Československo, ale je ulo
žen v knihách, v nichž takové myšlenky hyly povýšeny na skutečnost a
proměněny smlouvami v politiku, jež zaručovala všechno, tak dlouho až
bylo ztraceno všechno.
Historie nejen minulých třiceti, ale také příštích padesáti let uzná
chytrost, jež odmítla bojovat v konstelaci poměrů roku 1938. Jeť za
jisté (jak radí bible Ecct 9-4) lépe psu živému, nežli lvu mrtvému. U
živých je totiž naděje příštího dne s příležitostí změniti psí život ve lví.
Historie však nikdy neodpouští chytrost přechytralou nebo pomstychti
vou. Lid, který v konstelaci poměrů vytvořených během druhé světové
války se octnul v táboře vítězů a Ztratil nejen svoji skutečnou politic
kou samostatnost, ale většinu základních lidských práv, nemůže si neklásti otázku “PROČ?” A toto přísné a strašné “proč?” si musí klásti
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nejen proto, aby soudil - nyní již jen historicky - jednotlivce, ale hlavně
proto, aby si našel cestu. V historii lidu, který hledá cestu, není nikdy
ztraceno všechno na věky. “Men at some time are masters of their fates the fault, dear Brutus, is not in the stars, but in ourselves” - což se dá
říci česky: Je čas, kdy svého osudu jsou lidé pány, - Chyba, můj Brute,
je v nás - ne ve hvězdách.” (anebo v politických machinacích velmocí.)
Myšlení, v němž přání je otcem myšlenky, není nikdy jiné nežli krát
kodobé. V politice takové myšlení pramení vždycky z krátkodobých
zájmů, jež nejsou nikdy jiné nežli osobní. Čím kratší doba, v níž tyto
zájmy mají být prosazeny - a čím osobnější je cíl k němuž míří, tím
vášnivěji jsou prosazovány, ať již intrikami nebo lámáním oposice či
zamítáním alternativ. Je to myšlení, které je tak daleko od Masarykova
Imperativu “Sub specie aeternitas” jak daleko je život jednotlivce od
života lidu, který tvoří věčně se obnovující národ. Je to myšlení, které je
slepé vůči skutečnosti, že národ je společenství mrtvých, živých a ne
narozených, že zkušenosti mrtvých (historie) jsou poučením, které za
vazuje živé stejně kategoricky jako je zavazuje povinost k nenarozeným.
Vskutku poctivá a silná praktická politika, taková, jež buduje státní ne
závislost, sílu a civilizovanou svobodu občana nebyla a nebude nikdy ji*
ná, nežli kombinací dlouholetých zkušeností (historie) a krátkodobých
taktických opatření a kroků vedoucích k dlouhodobému cíli. Kdo nedbá
historie, ten jí trpí. Jde-li o národ toto utrpení neprožívá jen jedna ge
nerace.
V životě národů jsou ovšem situace tak zoufalé, že je lepší přijat boj
s vyhlídkou na smrt nežli živoření v otroctví. Kainovo dědictví srostlé s
lidskou povahou (t.j. anťhropologická evidence dědičného agresivního
pudu v biologické struktuře člověka) je starší o statisíce roků nežli ta
část jeho mozku, která ho přeměnila v homo sapiens. Toto dědictví ne
poskytuje jiné možnosti nežli “brániti se třeba i železem” jak radil Ma
saryk. Historie 5.560 roků, v nichž bylo 14.531 válek naznačuje, že kdo
nepřijme v lozhodující chvíli risiko boje o život, zbavuje se předem
možnosti žiti svobodně. Je to chmurné poznání vysvětlující, proč ztros
kotaly po první světové válce vznešené pokusy spoutati Kaina smlouva
mi Společnosti národů. Druhý podobný pokus Spojenými národy po
druhé světové válce toto poznání jen potvrdí. Roční průměr válek od r.
1945 do r. 1965 je jenom o něco nižší. Bylo jich v posledních dvaceti
letech čtyřicet, kdežto roční průměr válek vedených ve 185 generacích
činí 2.61 (Pramen: Statistika “Time Magazine” ve studii “On War as
permanent condition”, ze dne 24. září 1965)
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Historická rozcestí
V roce 1938 čsl. situace připomínala situaci sv. Václava v roce 928
s Jindřichovým vojskem před Prahou. Během necelých tří let po Mni
chově se čsl. situace změnila tak, že ti kdo rozhodovali o příštím osudu
republiky, měli možnost výběru tří alternativ: První znamenala opříti
existenci státu o Západ, v němž Spojené státy se vynořovaly jako činitel
rozhodující. Druhá představovala ozbrojenou neutralitu podobnou ne
utralitě Švédska. Třetí, vložit svůj osud do rukou Sovětského Ruska, je
hož politické prakse, sociální struktura a světové zájmy byly známy.
První a druhá alternativa poskytovala možnost svobodného života za
cenu vypětí sil v bojích duchovních, mravních, sociálních, politických a
případných možností boje fysického. Třetí, plánovaná - a prakticky vnu.
cená lidu doma po r. 1945, vycházela z představy života bez vlastního
boje o vlastní samostatnou existenci, v domnění, že hrubou práci, která
staví a udržuje základy míru vnějšího a vnitřního, vykoná někdo dru
hý - a že ji vykoná bez protiúčtu. Tato alternativa viděla státní smysl
Republiky ve stavění mostů mezi Východem a Západem, při čemž život
stavitelů bude přesně regulován rozdělením moci mezi několik předem
určených politických stran. Tyto strany pak měly provádět program,
který měnil původní konstituci státu i jejího ducha a byl vypracován
jednotlivci bez veřejné debaty a za okolností, v nichž svobodný výraz
vůle lidu byl nemožný.
Československá tragedie po roce 1945 je vysvětlována tím, že ji při
vodily spojenecké velmoci rozdělením zájmů na konferencích v Teheranu
a Yaltě. Jakkoli historická evidence dosud není úplná, ta, jež existuje,
ukazuje, že třetí alternativu si vymyslila česká hlava před konferencemi
v Teheranu a Yaltě a že o ní rozhodnula česká hlava. Toto rozhodnutí
nebylo náhlé. Kategorická “A'NO” a “NE” neuzrávají v historii proce
sem, jenž se podobá neuváženému výbuchu okamžiku. Taková rozhod
nutí uzrávají zvolna pomalým procesem mysli a charakteru, v nichž se
meno přání se stává otcem myšlenky. Myšlenka tohoto druhu, povýšená
na skutečnost - a jako taková přesazená do plánů a politických akcí béře pak na sebe podobu osudu. Y řeckých tragediích myšlenky tohoto
druhu vytvářejí v jejich nositelích stav, označovaný jako “hubris” stav arogantní povýšenosti a slepoty, který probouzí Fúrie, jež zničí no
sitele hubris osudem, který si připravil krok za krokem sám. Košický
program a to co přivezla zahraniční vláda Čechům a Slovákům r. 1945
nebyly dílem “osudu” t.j. velmocí. Byly vyvrcholením hubris, jež pro.
budila fúrie a vytvořila osud, s nímž lid Československa bude zápasiíi
nejen v příštích padesáti létech, ale po staletí.
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Budoucnost
Naznačiti budoucnost v jednotlivostech je nemožné. Naznačili prou
dění sil a do jisté míry rozpoznali jejich směr je možné tehdy, je-li re
spektována historie, v níž se podobné síly uplatňovaly v minulosti.
Historie se mění i nemění. Její změny jsou v jednotlivých událostech,
v jejichž obměnách je daleko více možností kombinací nežli v šachu s
dva-a třiceti figurami, posunovanými dvěma hráči na čtyřiašedesáti po
lích podle přesných pravidel. Její neměnitelnost je v lidské povaze. Obé,
měnitelnost i neměnitelnost historie, lze předestilovat v zásady a essenci
zásad v systém myšlení, jež je sto vrhnouti trochu světla na kousek ne
známa asi podobně, jako laser ozáří nepatrný bod v prostoru soustředě
ním paprsků světelné energie přítomné.
Jaké síly ovládají dnes život lidu, žijícího v hranicích Českosloven
ska? Jaké byly síly, které jej ovlivňovaly v minulosti? Šestý článek
první knihy Palackého Dějin národu českého je označil r. 1848 tak
jasně, že jeho definice má platnost přírodního zákona. Osudem Čechů
je sousedství Němců.
Jestliže osudem Slovanů žijících v Podunají a mezi Moravou a Tatra
mi byli Maďaři, tento osud byl vytvořen také sousedstvím Němců. Dlou
hý řetěz německých válek proti říši Velkomoravské oslabil Němce i Slo
vany tak, že maďarským nájezdům neodolali. Rozhodující bitva s Ma
ďary u Prešpurku (r. 907) vytlačila Němce z Východní Evropy natr
valo, ale nepřipravila je o politickou samostatnost. Naproti tomu rozva
lení říše Velkomoravské po této bitvě, v níž Mojmír, který v ní zahynul,
byl německým spojencem, uvrhla Slovany v tomto prostoru pod maďar
skou nadvládu na tisíc let. Jakým životem žili předkové dnešních Slo
vanů pod vládou maďarsko-asijského způsobu života je v čerstvé pa
měti. Němci, poražení r. 907 - a mnohokráte po tom až do zdrcující po
rážky 1945, si vždycky našli cestu k politické samostatnosti. Proč ? Pro
to, že v silách, které vytvářejí a udržují státy, nejmocnějšími jsou ony,
jež pramení v jazyku a národnosti, zejména jde-li o lid početný a žijící
v přímém sousedství. Je to jen otázka času, kdy Němci dnešního Západu
a Východu budou zase pohromadě jako stát jednotný.
Zatím co o politickém osudu Čechů a Slováků rozhoduje Moskva, Zá
padní Německo se stalo velmocí, jež nejen utváří svůj osud samostatně,
ale která je hledaným spojencem v nekonečném a věčně se opakujícím
zápase o moc. V zahraniční politice, jak ukázala znovu i tak krátká doba
dvaceti let, není trvalých přátel a trvalých nepřátel zejména mezi velmocemi. Co je v nich trvalého jsou jen trvalé zájmy. A jedním z nejtrva
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lejších latentních zájmů Německa a Ruska je vytvoření základny pro po
litickou kooperaci, jež by byla výnosnou oběma.
V současné době se zapomíná, že historicky bylo mezi Německem a
Ruskem více smluvní politické kooperace směřující a vedoucí k obapolnému prospěchu, nežli tomu bylo s kterýmkoli sousedem v jejich oko
lí. První zahraniční smlouva Německa, poraženého r. 1918, byla smlou
va s poraženým Ruskem (Rapallo r. 1922). Tajná spolupráce generál
ních štábů obou států, jíž tato smlouva otevřela cestu, prospěla oběma
při budování armád a výrobě těžkých zbraní. Hitlerova smlouva se Sta
linem, podepsána 23. srpna 1939 - sedm dní před útokem na Polsko umožnila ruským armádám napadnouti Polsko ve chvíli, kdy již bylo
poraženo a obsaditi východní části jeho území bez boje. Rusko-německá
smlouva o rozdělení Polska, podepsaná v Moskvě 28. září 1939, nebyla
nežli pokračováním historických smluv, které rozdělily Polsko třikráte
před tím: první r. 1772, druhá 1793 a třetí 1796. Mezi Josefem Stali
nem, carevnou Kateřinou, králem Friedrichem II., císařem Josefem a
Adolfem Hitlerem probíhal proud politických zájmů, který v přítomné
době běží pod hladinou. Zájmy itrvají. V určité konstelaci poměrů a sil
dochází k jejich uplatnění, při čemž účet platí slabší, mezi nimiž ovšem
nejsou Rusové.
Při posledním vyrovnávání zájmů v Potsdamu vítězné Polsko bylo
rozděleno taž, že Rusové si z něj vzali 69.866 čtverečných mílí, za něž
mu dali 38.986 čtverečných mílí odňatých Německu. Československo
vyšlo z této situace geograficky levněji když jeho vládci vydali dobro
volně Podkarpatskou Rus jako cenu za ruské sousedství. Risiko příštího
Mnichova tím ovšem není o nic menší pro Čechy a Slováky, ačkoli příš
tí místo podobného vyrovnávání zájmů se posunulo na východ.
Z komunistických států, jež se vynořily z kataklysmu německo-ruské
války, jsou to jen Jihoslované, kteří si zajistili politickou nezávislost a
svérázný životní styl. Ve stupnici takového zajištění Československo zů
stalo na místě posledním. Toto postavení není nahodilé, stejně jako po
stavení Jugoslávie a Rumunska není nahodilé. Rozdíl mezi nimi nebyl
vyvolán geografickou polohou, ale lidmi, kteří jim vládli, v jejich smy
slu pro čest a neodvislost a v jejich představě o životním stylu. Ten, je
hož představa o životním stylu nemíří jinam, leč k životu sluhy, nedo
stane se k ničemu jinému nežli k životu sluhy. Z místa sluhy k otroku
je ovšem jenom krok.
Zasluhují si Češi a Slováci takové míso? Je to jediné místo, které mo
hou historicky očekávat? Je jejich dnešní postavení takové, že nemají
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vyhlídky na důstojnější život, který je nemožný bez základních lidských
svobod a určité státní nezávislosti?
Historická skutečnost ukazuje, že Češi a Slováci si takové místo ne
zasluhují. V životní buňce tohoto lidu je dosti fysické a mentální síly,
která je schopna nejen vytvořiti svéráznou civilizaci a neodvislou národ,
ní kulturu, ale také rozdávati z jejich přebytků hodnoty, jeiž přispívají
k utváření vskutku lidského světového člověka. Klíčovou otázkou bu
doucnosti Československa je uvolnění potencionálních sil, které jsou v
jeho lidu latentnimi, a jež byly v něm systematicky potlačovány v po
sledních dvaceti létech. Uvolnění takových sil je možné jen rozvojem
osobní svobody a jistoty a vytyčením cíle, který je sto znásobiti sílu
jednotlivce i zástupů. V devatenáctém století a na začátku dvacátého byl
pro Čechy a Slováky takovou silou nacionalismu. Jakkoli nacionalismus
zůstává stále mohutnou živou sílou v životě Čechů a Slováků, v příštích
padesáti létech jim nebude stačit jako cíl konečný. Jakkoli nacionalis
mus je pro ně jediným východiskem k svobodnému životu, k takovému
životu se nedostanou jinak nežli když zmobilizují i svůj nacionalismus
a své životní síly k cestě za mnohem větším cílem, který přesahuje je
jich hranice. Tímto cílem je civilizovat Rusko.
V ruském orbitu po generace
Československo bylo vymrštěno do ruského odbitu dvěma rozhodnu
tími. Prvním, jež bylo pokračováním dlouholetého myšlenkového pro
cesu a struktury povahy několika lidí, vyvrcholilo Čsl.-Sovětskou smlou
vou, podepsanou v Moskvě r. 1943, formálně na dvacet let. Memoran
dum o hospodářské dohodě obou států, připojené k této smlouvě, uka
zovalo však jasně, že Čsl. republika jí byla vtažena do ruského orbi
tu na trvalo.
Všechna další rozhodnutí, včetně košického programu, nebyla leč lo
gickým vývojem nerovného manželství, v němiž jeden z partnerů si svá
zal ruce předem. Na rozdíl od manželství jednotlivců, jež rozvazuje
smrt nebo rozvod v jedné generaci, čsl-ruské manželství zavázalo nejen
generaci žijící, ale také generace nenarozené. Jeho nerozvazatelnost by
la zajištěna rozhodnutím druhým, o němž se nemluví jako takovém, jež
však připoutalo Československo k Rusku pevněji nežli prvé. Bylo to
rozhodnutí o vystěhování Němců takovým způsobem, jakým bylo toto
vystěhování provedeno.
Positivní síla ruské vojenské moci a negativní síla strachu z německé
odvety drží Československo v ruském orbitu silami, jež mají obdobu ve
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fysické struktuře atomu. Možnosti samotného života zahraničně politic
kého jsou v této struktuře pro Čsl. republiku pranepatrné. Jediná mož
nost samostatného života, která zůstala jeho lidu, je možnost vývoje
vnitřního a budování síly vnitřní.
Nicméně i v možnostech vnitřního vývoje je dnes tento lid ochromen
dědictvím strašlivých katastrof, jimiž prošel od r. 1938. Oslaben zabitím
anebo zmrzačením statisíců lidí dvěma tyranickými režimy, nacistickým
a komunistickým; oslaben útěkem exulantů, jimž nezbyla jiná možnost
záchrany života a svobody nežli útěk z rodné země; ožebračen ztrátou
majetku vytvořeného generacemi, jenž byl buď rozkraden anebo rozmr
hán exekutory tyranického režimu; ubit strachem; zdemoralizován ztrá
tou víry a důvěry v kohokoli a v cokoli - tento lid - ponížený a pochybu
jící o všem, nemá jiné vyhlídky nežli začíti znovu a pomoci si sám. Jak?
Čím? A hlavně k jakému cíli a proč - čili k jakému konečnému účelu?
Jsou lidé (mezi něž patří nejen dnešní vladaři Československa, ale ta
ké někteří Češi a Slováci v exilu), kteří se domnívají, že úžasná tvoři
vost, pracovitost a hospodárnost našeho lidu v letech Masarykovy ře
publ iky může býti obnovena technologií, vědou a takovými administra
tivními změnami, jakou je návrat k hospodářství trhovému s podněty
zisku a trestem ztráty. Ti kdož věří v materialni podněty jako hlavní
motiv k uvolnění a rozpoutání energie tohoto lidu ukazují, jak málo zna
jí jeho povahu, v jeho staleté i současné historii. Lid, který se ubránil
na konci gotického věku po čtrnáct let křižáckým výpravám poloviny
Evropy v husitských válkách, nebyl inspirován hospodářskými nebo tech
nickými motivy, ale žízní po pravdě, spravedlnosti a svobodě. Lid, který
po staletích poroby vytvořil obrovská lidová hnutí mířící k tělesné a du
ševní dokonalosti, nebyl zmobilizován k tako vému cíli hospodářskými ne
bo technickými motivy, ale zásadou: “Ni zisk, ni slávu.” Kdokoli si vzpo
mene na statisíce spolků, družstev, organizací a sdružení, v nichž se ten
to lid sešel dobrovolně, aby si v nich hledal, upravoval a řídil některý z
úseků svého života, pozná, že v tomto lidu je zvláštní nadání spojovati
osobitost se společenstvím, jednotlivce s obcí. Tato zvláštní synthéza
idealismu a realismu, individuality a společenství, je nej silnější složkou
naší národní povahy, v níž je jinak spousta slabostí a nedostatků. Je to
tato složka, která nám pomohla v historii nejen přežít, ale i zvítězit, pro
tože je to složka duchovní a mravní. Palackého postřeh “ Kdykoli jsme
zvítězili bylo to vždycky převahou sil duchovních” - je v podstatě kate
gorickým imperativem našeho lidu a základem jeho budoucnosti.
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Náš úkol, směr a cíl
To není náhoda, že hnutí, které narovnalo našemu lidu páteř v XIX.
století se zrodilo v mysli muže, který napsal “Náš úkol, směr a cíl.” Dr.
Miroslav Tyrš, athlet, estét a aktivista věděl proč “každý národ zahynul
vlastní vinou . . . Kdo neví “Proč” neobjeví nikdy “Jak”. Kdo se ani
nenamáhá tázati se proč, je neschopen určili si cíl - a proto se musí státi
otrokem někoho, kdo mu cíl určí.
Odvaha, sebevědomí, sebekázeň a schopnost organizovat dobrovolně
společné akce nevyrostly ve dvou generacích našeho lidu z gladiátorsky
materialistického pojetí fysických cvičení. Tyto vlastnosti vyrostly z du
cha, který se vynořil ve světě poprvé před dvěma a půl tisíce léty v řec
kých obcích, jejichž lid vytvořil typ svobodného člověka ve svobodné
obci. Otázka, narodil-Ii se člověk pro stát a je-li smysl jeho života jen
ve službě státu, anebo má-li stát sloužit člověku, není dosud rozřešena.
Zásada, že stát je vším a jednotlivec ničím je ovšem mnohem starší nežli
staročeeké a křesťanské pojetí života a zejména života jednotlivce. Kate
gorický imperativ staré Asie, “stát je vším - jednotlivec ničím”, byl po
ražen u Thermopyl (a na několika málo místech v historii) jen přechod
ně. Tato zásada se zvedá znovu a znovu - a v tomto století - ve forimě
komunistického státu, jímž útočí, jako reakce, na mladší - řecko-křesťanský koncept státu svobodného člověka. Je však toto vítězství trvalé
a konečné?
V lidských zařízeních není nic konečného, co nemá kořeny v lidské
povaze, čili v biologické struktuře homo sapiens. Kdyby v lidské buňce
byly geny mravence nebo včely, potom by asijsko-komunistická struktura
komunistického státu vydržela těch čtyřicet milionů let, jež vydržela kupa
mravenců beze změny. Tento mravenčí “stát” přežil proto, že v mraven
čím mozku (je-li jaký) se nikdy nevynořila otázka PROČ. V lidském
mozku se tato otázka vynořuje s každou novou generací.
Jednotlivec i národ se mohou vysvobodit z otrocké nesvobody jen když
se vysvobodí z malosti - a z této si nepomohou dříve pokud si nevytýčí
velký - ba dokonce obrovský cíl. V dnešním světě a ve světě příštích pa
desáti let není většího cíle nežli civilizování Ruska, který by však sám o
sobě zůstal čirým bláznovstvím Dona Quixota, kdyby nebyl spojen s dal
ším: civilizováním Ameriky. Oboje představuje ve skutečnosti jeden
cíl. Poněvadž Československo žije v ruském orbitu a protože přímý vliv
Rusů na život Čechů a Slováků je rozhodující, jejich jediná cesta k histo
rické velikosti a vlastní svobodě leží ve směru civilizování Rusů. Není
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to ve skutečnosti docela nová cesta. Do určité míry navazuje na onu, jíž
začali bratři Cyril a Metoděj.
V materialistické civilizaci Ruska a Spojených států je více společné
ho nežli rozdělujícího. Je to společenství podobající se magnetické síle,
jež funguje v protipólech ačkoliv je jednotná. Je to civilizace mající spo
lečného boha “hedonistický materialismus”, v jehož uctívání jedna stra
na nařizuje “dohonit a předhonit” zatím co druhá vymáhá “více za mé
ně”. Obě při tom požírají podstatu zeměkoule vytvořenou životem tisíce
milionů věků, aby ji přetvořily - v co? Mimo jiné v nástroje ničení a vý
lety do prázdnoty NEKONEČNA. Obě žijí ve strachu a reagují stejně
jako jednotlivec-slaboch, který, u vědomí své slabosti, se snaží překonati
druhého chvástáním. Stamilióny nadaných, slušných a dobrosrdečných
jednotlivců žijících v civilizaci hedonistického materialismu se zmítá - v
obou (a vlastně po celém světě) v mravenčím zmatku nespokojenosti a
nejistoty u vědomí ztráty vlastní možnosti svépomocí a možnosti řízení
vlastního osudu, toužící po alternativě. Obilná zrna, klouzající po naklo
něných stranách trychtýře, otevřeného nad dvěma mlýnskými kameny!
Ecce Homo druhé poloviny dvacátého století! Jak to všechno připomíná
výzvu: “Toto všechno ti dám, jestliže padna na kolena budeš se mi klaněti!” V duetu jeden hlas vyhrožuje násilím a terorem, v druhém je re
klamní úlisnost čarodějné Kirke, loudící muže Odyseovy posádky, aby
je proměnila ve stádo sviní. Myslíte, že generace příštích padesáti let
přijmou tuto Janusovskou civilizaci hedonistického materialismu ruské
ho materialismu a Welfare státu se státním, s korporačním a uniovým
kapitalismem jako poslední slovo ve vývoji člověka a jeho společnosti?
Kdo myslí takto, nechť se podívá hlouběji do srdcí dnešní mládeže na
Západě i na Východě!
Změny v lidských osudech začínají vždycky u jednotlivců a v malém
prostředí a šíří se jedině minoritou. Tyto změny začínají vždycky du
chem, ideou a po nich příkladem a vůlí. Confucius a jeho malý hlouček
v městě LU, Budha v Guaya, Sokrates s několika jednotlivci v Athénách.
Ježíš s malou skupinkou prostých lidí v Galileji. Petr a Pavel s pathetickým hloučkem otroků skrývajících se v podzemí katakomb všemocného
Říma. Benedikt z Nursie, s několika mnichy u Monte Casino. Hus v Bet
lémské kapli. Luther ve Wittenbergu. A když se obrátíme od příkladů
těch, kdo hledali království jež není z tohoto světa k oněm, kteří šli pří
mo zuřivě za jeho opakem, pozorujeme podobné. Stačí všimnouti si jen
dvou, které jsou v čerstvé paměti. Lenin s beznadějně malým hloučkem
bolševiků trpěných léta shovívavostí Švýcarska mimo Rusko a konečně
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ten hrozný zjev pološíleného mozku Adolfa Hitlera, jehož členská legi
timace nacistické strany měla číslo 7. Rakovina, jež z toho vyrostla, za
nechala následky, z nichž se lidstvo nevzpamatovalo dodnes.
V lidských osudech dobra i zla tvůrčí buňkou je jednotlivec, živnou
půdou minorita a věčnou hnací energií touha po změně. Komunismus,
který se prohlásil za poslední slovo v lidském vývoji nezměnil na těchto
základních prvcích nic. Kdyby v myslích jeho tvůrců a nositelů nebyla
ona slepota, při níž přání je otcem myšlenky, komunismus a komunistic
ký stát mohl ušetřiti lidstvu strašlivá utrpení, zaviněná touto slepotou.
Stačilo k tomu pouhé uplatnění Marxovy (vlastně Hegelovy a původně
Aristotelovy) dialektiky, která se uplatňuje ve všem, nejen v materialis
mu. Bohové totiž trestají lidi splněním jejich přání nečekaným způso
bem. Lidská touha po pozemském nebi, hromadící energii, z níž vyšel
komunistický stát, vytvořila dialektickou skutečnost pozemského pekla
(jež ovšem mobilizuje nyní novou energii). Lidé žijící ve studeném zeměpásu nikdy nezůstali v otroctví natrvalo.
Čechové a Slováci jsou v ruském orbitu velmi malou minoritou. Je
jich mentální stav v posledních třiceti letech se podobal stavu boxera,
který byl uhozen na solar plexus, což se opakovalo několikráte, když se
chtěl zvednout. Poslední a ta nejhorší rána je zasáhla r. 1948. Je tento
stav ducha našeho lidu trvalý? Všichni, kdo ho znají z jeho životních
projevů v historii vědí, že tento stav trvalým není.
Čechové a Slováci jsou příliš houževnatí, aby je bylo možno zlomit
na trvalo, anebo aby je bylo možno držeti ohnuté při zemi naj trvalo.
Jestliže v jejich povaze není křehká tvrdost Poláka a Maďara, je v ní
pružnost pérové oceli - anebo - v nej běžněj ších případech drobného
lidu, organická pružnost stébla trávy. V daných okolnostech jsou to
hlavně tyto vlastnosti, které jim pomohou narovnati se znovu a začít bo
jovat. Oč? Především o vlastní sebeúctu a o právo na respekt - respekt
Rusů a respekt světa.
Čechové a Slováci neujdou tomu, aby nezápasili o svoji samostatnost
a sebeúctu s Rusy jinak, nežli o ni musili zápasit v historii s Němci a
Maďary. Mají-li někde příklad takového zápasu, mají jej v Jugoslávii
Josefa-Brože-Tita. Jugoslávská lekce učí, že intelektuální převaha a vyš
ší stupeň všeobecného vzdělání nestačí na vydobytí samostatnosti, není-li za ní hrdost charakteru, vůle žít po svém a odvaha prosazovat ži
vot po svém.
Ponižující kopírování ruského komunismu zničilo v Československu
více nežli podstatu majetku vytvořeného generacemi. Větší ztrátou při
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tom byla ztráta sebeúcty a ztráta respektu se strany Rusů. Rus, jako sil
ný člověk, respektuje sílu a odvahu. Jeho poměr k Finům by byl jinak
nevysvětlitelný. Protože o budoucí kvalitě života Čechů a Slováků budou
v budoucnosti rozhodovat do veliké míry Rusové, učiní dobře, když
začnou studovat ruskou povahu realisticky a důkladně, tak dlouho, až k
ní objeví klíče. Podaří-li se jim to, pak získají nekonečné množství spo
jenců mezi obyvatelstvem sovětského Ruska i států satelitních, jejichž
obyvatelstvo také touží po lidštějším životě. Nová třída imperialistic
kých conquistadorů světa je i v komunistických státech v menšině.
Ruský člověk, ona záhadná směsice Slovana, s příměskem severských
Vikingů, asijských Mongolů, kavkavských horalů a starořeckých kolo
nistů, patří k nej nadanějším a nejtvrdším odrůdám lidského plemene.
Světadíl, v němž se rodil a žije, nevytváří člověka povahy holubičí. Stej
ně však nevytvářely a netvoří lidského netvora. Je to člověk úžasné vita
lity, která se rozpíná po staletí nejen různými formami politicko-geografického imperialismu, ale také hloubavým hledáním smyslu života a usi
lováním o vědeckou pravdu, jíž útočí na hranice mikrokosmu i makrokosmu. Ruský člověk je zatížen stejným břemenem hříchů a vad jako
mnoho jiných lidských typů, s jedinou výjimkou: není to člověk malý.
Mezi základní prvky ruské povahy patří nezdolnost přímo živočišná a
hluboký cit pro kosmickou velikost, v níž prastarý ruský messianismus
je součástí dnešního komunismu.
V lidu takové povahy jsou nekonečné možnosti výstavby mohutné
humanistické civilizace. Komunistický imperialismus, který ho nyní
ovládá a jenž jej učinil přechodně nástrojem imperialistických výbojů v
různých světadílech, je zjevem přechodným. Obrovský rozvoj všeobec
ného vzdělání v Rusku nemůže vést leč k prohloubení vnitřního života
s pokračováním rozpoutá váním schopnosti myslit a cítit, jež jsou zákla
dem každé humanistické civilizace. Tento proces, jednou uvolněný a
rozpoutaný, se nedá ani zastavit ani zkanalizovat v pouhou technologic
kou a organizační zručnost při výrobě věcí a na udržování státního ná
silí. Zde, v tomto historickém procesu, jsou základní předpoklady pro
obnovení samostatnosti Československa s jedinou podmínkou: aby jeho
lid Rusům nejen stačil, ale aby je předstihnul kvalitou a počtem elitních
jednotlivců i mírou lidového úsilí pozvednouti život ve vlastní zemi tak,
aby byli ruskému lidu příkladem.
Tento proces bude dlouhým procesem, což je vyhlídka nepřijatelná
revolucionářům i politikářům. První, věříce v násilné převraty, očeká
vají, že po revolucích vznikne automaticky pozemský ráj, bez ohledu na
historickou zkušenost, že po revolucích následuje automaticky jen pe55

Mo. Druzí věří, že lidskou blaženost vytvoří jen politické strany kouzlem
slibů, proměněných v programy, jež přinesou něco za nic, anebo více
za méně, což se všechno uskuteční kouzlem hlasování. Člověk jako jed
notlivec je pro první i druhé jen prostředkem a činitelem druhořadým,
kterého je nutno buď natáhnout anebo přiříznout prokrustovským pro
cesem tak. aby se dospělo k cíli prvořadému - buď k všemocnému stá
tu, nebo k všemocným politickým stranám. Historie ovšem pracuje ji
nak a pomalu, protože, vycházejíc z lidské povahy, je realistická a podo
bá se oněm příslovečným božím mlýnům, anebo Kollárovu verši: “Co
sto věků bludných hlodalo, zvrtne doba.”
Takto pracovala historie v životě Čechů a Slováků. Jsou v ní prvky,
jež před tisíciletím byly přeneseny Cyrilem do Jižního Ruska, který sá
zel ideje, vyrostlé v Palestině, vyslovené jazykem aramejským, zachy
cené řečtinou a přesazené do nové půdy jazykem slovanským, jemuž Cy
ril musil vynalézt i písmo. Ve skutečnosti je tento proces pokračováním
obrovského historického zápasu mezi dvěma rozhodujícími silami, jež
vytvářejí lidskou společnost: nenávistí a láskou. Protože obé patří k
prapůvodním prvkům lidské osobnosti, obé jsou tak srozumitelné, že
ovlivňují každého. Otázka, která z nich převládne jako katalyzátor orga
nizující společnost, záleží na geniálním jednotlivci v existujících pomě
rech. Genius nenávisti, jež byla rozhodujícím prvkem v povaze mnoho
stranného genia Lenina sorganizoval v zoufalství a utrpení lidových mas
v první a po první světové válce systém nenávisti s cílem proměnili tím
to systémem zemi v ráj a člověka v nadčlověka. Lenin versus Galilejský!
Zápas pokračuje! Raison ďétre Leninova systému je stejný jako logika
španělské inkvisice v patnáctém století se soudy Auto Da Fe, jež pálily
tělo, aby zaručily blaženost duším.
Tento zápas bude probíhati dlouho hlavně proto, že minulá i naše
generace měly to neštěstí, že ztratily smysl i podstatu jediného organi
začního protipólu nenávisti, to jest lásky. Kde je ten, kdo by mluvil k
modernímu člověku myslí a jazykem Pavla ke Korintským (1-13, 1-13.)
“Byť jazyky lidskými bych mluvil i andělskými a lásky kdybych ne
měl, učiněn jsem měď zvučící a zvonec znějící.” Podobná definice
smyslu života a příkazu k jednání prošly zřejmě mozkem Jana Masa
ryka před tím nežli jeho roztříštěné tělo skončilo život na dlažbě Čer
nínského paláce, 10. března 1948. Ony verše, podtržené jeho rukou v
páté epištole ke Galatským (dvacátý druhý, vztahující se k předcháze
jícímu) jsou důkazem, že mozek, který je četl a uvážil, nepomýšlel na
sebevraždu, ale na to co dělat a jak se chovat. Jak daleko jsou dnešní
pojmy lásky vyjádřené Hollywoodskými typy, televisním lhaním a radio.
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písničkářským kňouráním od onoho živelného a organizačně mohutného
typu Pavlova: “Maličko kvasu všecko těsto nakvašuje,” jež radí Galatským, když je před tím vyzývá: “V svobodě stůjte, a nezaplétejte se zase
ve jho služebnosti” . . . Jak daleko je to také o'd bezcitné organizované
byrokracie všech institucí Wellfare Etatismu.
Společnost XX. století je komplikovanější nežli společnost věku Pa
vlova. Nicméně obě mají mnoho obdobného: trpký život většiny dneš
ních lidí je stejně trpký jako byl život většiny lidí uprostřed rostoucí
moci Imperiálního Říma, ztráta politické samostatnosti řeckých států,
Egypta a teologického státu židovského má obdobu v dnešních politic
kých ztrátách některých vyspělých států, při čemž kulturní, civilizační
a ideové prvky jejich života pronikají do “Imperií” stejně jako mezi
“barbary”. Imperiálni náboženství hedonistického materialismu, jež
ovládalo Pavlův svět se liší od dnešního pouze formami a jmény. Pod
stata je stejná. Základní buňka obou světů - člověk - zůstala stejná:
směrnice dobra a zla, v níž o převaze rozhoduje katalyzátor anebo - v
jazyku Pavlově - ono “maličko kvasu” Zmizí-li “láska” převládne její
protipól “nenávist” anebo, v nejlepším případě její organizovaná ná
hražka: byrokratická lhostejnost a komerčně politikáňská obdoba sedmi
okruhů Danteova Pekla.
Svět příštích dvou generací
Příští dvě generace, které přijdou k životu v Československé republi
ce, budou žiti v naprostí jiném světě nežli je dnešní. První z nich, jež
dnes sedí ve školních lavicích, se octne koncem století ve světě šesti a
půl miliard lidí, z nichž v Republice bude žiti asi 25 až 28 milionů. Ve
svém sousedství najdou přes 140 milionů Němců, 60 milionů Poláků,
350 milionů obyvatel Sovětského Ruska a 20 milionů Maďarů. V tomto
moři lidské masy budou ostrovem představujícím na počet 5 procent.
Onen druh vladařů, který se zmocnil v roce 1948 vlády v Republice,
připravoval jejímu lidu osud lamačů kamene a nosičů vody, nad nímž
naříkali Židé v zajetí babylonském. Češi a Slováci klouzali za jejich vlá
dy do historického propadliště podobného onomu, které pohltilo a zdegradovalo Babylonské, Syřany a Egypťany na tisíciletí a obyvatelé Bal
kánu na staletí. Historie je vystlána troskami civilizací a kultur vytvo
řených velmi schopnými a vzdělanými lidmi, kteří upadli pod vládou
satrapů a guvernérů, sloužících cizím zájmům a kteří je ponížili na
úroveň nádeníků a chudáků. Historie má ovšem také plno příkladů, kdy
lid nepatrný počtem a chudý přírodním bohatstvím vytvořil mohutná
díla a příkladnou oivilizaoi, když jeho vládci v něm uvolnili schopnosti k
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svobodnému a samostatnému vývoji. Klíčem k tomuto uvolnění je ovšem
osobní svoboda a osobní jistota.
Svět příštích dvou generací bude zvláštním světem, v němž bohatí
budou bohatšími a chudí chudšími. Severoamerický kontinent, státy
Západní Evropy, Japonsko, Sovětské Rusko, Austrálie, Nový Zéland a
Israel budou patřit k bohatým. Polsko a Československo mají předpokla
dy k tomu, aby patřily mezi bohaté, vydobudou-M si onu míru svobo
dy k tomu, aby patřily mezi bohaté, vydobudou-li si onu míru svoboských států přibude k dnešnímu polohladu a hladu nový - hlad po pro
storu. Tento hlad vytvoří nové zájmové konstelace a nové politické ko
alice. V tomto světě bude Čína s 1.300,000.000 lidmi hlavním problé
mem Sovětského Ruska s 350,000.000 lidmi - a s polopráznou Sibiří.
Jakkoli tento svět bude sténati pod miliardovým břemenem lidských
mas, rozhodujícím činitelem pro sebezáchovu národů a států v něm ne
bude počet, ale kvalita. Nebude to svět, “rovnosti-volnosti a bratrství” oněch šiboletních pojmů, jež od svého vzniku přinášely lidem pravý
opak. Rozhodující vrstvou lidí v něm bude “meritokratická elita” pro
níž dnešní politicko-ideologické rozdíly a pojmy budou nepochopitelné,
nezajímavé a bez vlivu.
V ideologických mlhách tohoto století lidem nějak uniklo, že ideolo
gická válka se proměnila v guerrilu zápasící o výtvoření nové šlechty,
jíž Djilas nazývá “Novou Třídou.” Hledáme-li obdobu podobného zá
pasu, musíme se vrátit do časů Karla Velikého na sklonku osmého sto
letí. Evropa, zmítající se v chaosu loupežnických band a žijící ve stra
chu z věčného zatracení, se zvedla na cestu k politickému pořádku a
hospodářskému vzestupu teprve potom až Charlemagne proměnil nej
schopnější hrdlořezy v barony a vévody s vyměřeným územím působ
nosti, odpovědnosti, práva a stavu.
Hrdlořezectví stačí na dobytí elitních posic v údobí chaosu, protože
vysoká přirozená inteligence a značné vzdělání jsou při podřezávání
hrdel a rozkrádání majetků na překážku, svádějí totiž k soucitu a pro
bouzejí svědomí. Elitou tohoto údobí při vytváření nové šlechty je typ
řezníka z porážky. “Když se kácí les, lítají třísky” poznamenal Lenin.
K udržení elitních posic hrdlořezecký talent ovšem nestačí, není-li spo
jen se značnou vrozenou inteligencí a důkladným vzděláním nutným k
řízení a ovládání komplikované mašinérie moderního světa. Tento process vnitřních guerrillových zápasů o elitní posice - a vytváření nové
elity se nyní odehrává v mnoha zemích, včetně Československa.
Češi a Slováci mají v tomto světě nerovnosti celkem dobré vyhlídky.
Biologické jádro našeho lidu je zdravé. Jeho duch se dosud nevymanil
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z psychologického šoku a deprese, jež se projevují v nej různěj ších zje
vech ztráty důvěry, strachem, bezzájmem, ba i cynismem, jež jsou hlav
ními problémy jeho současné generace. Až si tato generace uvědomí, že
není bezmocná vůči vydírání svého Všeochránce a že si musí vydobyti
a vytvořit vlastní životní styl vlastní silou, pak zabere na plno. Kdykoli
měl tento lid možnost a příležitost napnouti vlastní sílu - zatím jen ve
sportu a na některých polích umění (ve filmu a hudbě), pak vyšel se
ctí z každé světové soutěže. Je to lid, v němž je potencionální nadbytek
elity. Nepotřebuje nic nežli otevřít oči, rozhlédnout se po světě, zbavit
se pout, používat vlastní hlavy, cítit vlastním srdcem a organizovat svůj
život živelnou sílou lásky, která začíná sebeláskou.
Československo s podobným lidem bude stejně nepostradatelné při
budování humanistické civilizace světa jako jsou v tomto procesu nepo
stradatelnými země Skandinávie a Švýcarsko.
Alternativa
Nikdo - a byť si to byl i genius, uvažující okolo roku 1900 o příštích
padesáti letech, v nich nemohl označiti katastrofu dvou světových válek
a moře zločinů a chaosu, jež se z nich zvedlo a zaplavilo všechny kon
tinenty a vytvořilo svět, z něhož vychází poslední třetina tohoto století.
Proč to nikdo neviděl - a byť si třeba i jen ve fantasii a idejích, jichž
nescházelo v mozcích jednotlivců, kteří dnešní svět připravovali? V jas
ném světle moudrosti zpátečního pohledu se zdá, že hlavní příčinou této
slepoty byla zvláštní představa, kterou měl člověk o sobě samém a hlav
ně o svém mozku. Myslil si totiž, že má mozek jen jeden a že tímto
mozkem je cortex, ona šedá hmota, jež objevovala a vytvářela zákony,
jimiž buď kontroloval anebo v nichž viděl příslib kontroly (ovládání)
všeho. Touto představou o sobě samém člověk ztratil poslední špetku
zájmu o to, aby naslouchal prorokům a básníkům s jejich temným po
selstvím symbolů, naznačujících existenci jiných zjevů, někdy oslňují
cích, někdy obludných, vynořujících se bez zavolání a zanikajících bez
rozkazu. Jak že? Proroci? Básníci? První poslal do zákoutí kostelů
pod kontrolu ecelesiastické hierarchie anebo do sklepů tisknout revo
luční letáky buď tajně nebo pod kontrolou policie. Druhé odsunul do
divadla, aby ho bavili, když se unavil jediným vážným zaměstnáním
svého cortexu: vyděláváním peněz anebo zkoumáním matematických a
fysických zákonů - anebo smrtelně vážnou hrou o moc - či - a to ve
většině případů - ustavičným shonem za živobytím.
“Dvé duší, ach, v hrudi přebývá - a od sebe se snaží odervati. Ta jedna lačná chapadla jež má - drží se chtíčem rozdychtěna světa; ta
59

druhá rve z pout hmoty křídla svá - a k božským otcům v prostor vzlé
tá.” Goethův Faust (ve Fischerově překladu) byl si alespoň vědom, že má
dvě. Faust ze začátku tohoto století si je zredukoval v jednu - v cortex.
“Neslýchal jsem slova víry - ale dvakrát dvě jsou ětyry,” zpíval si Fran.
'lišek Gellner, uvažuje v té době o “Spletitosti Věcí.” Bylo mu z toho
úzko. Příštích padesát let ukázalo, že jeho úzkost byla oprávněná.
Dnes, po dvou světových válkách a asi po dvaceti či třiceti letech
práce anthropologů, biologů a neurologů jsme na prahu poznání, že člo
věk má ve svém mozku vlastně tři, jež jsou rozdílné jak věkem tak i
funkcí, jež nežijí vždycky v míru a harmonii a o nichž se dosud neví,
jak je zharmonizovat v jednotu. Prastarý mozek mesozoického ještěra,
eocenský mozek placentálního ssavce, cortex typu Cro Magnom, který řečeno geologicky je tu teprve od včerejška nějakých 40 či 50 tisíc ro
ků a ukazuje všechny vlastnosti nového zbohatlíka. Mutace, která jej
vytvořila, ponechala jej pod vlivem limtbiekého systému starého ještěra
a prvních ssavců. Když praskne paranaidním procesem, promění se v
katalyzátor hordy ještěrů a dravců, jimiž vytvoří situace a poměry de
monstrované příkladem Hitlera a Stalina. Je to alternativa, která je la
tentní stále.
Příroda je nejen hospodárná, ale hlavně pomalá. Ponechává svým
druhům vytvořeným mutací, aby si vytvořily vnitřní harmonii, která
jim umožní přežít, anebo ji nevytvořily a zanikly. Většina mutačních
změn v přírodě končí neúspěšně. Některé převládnou. Homo sapiens
se svým cortexem má stále ještě příležitost, ačkoli jeho čas se krátí.
Záleží na něm, zdali se mu podaří v poměrně krátké době převézti vě
deckou znalost o svém mozku a nervově-žlázové soustavě do představy
o sobě samém a do politiky při uspořádávání obcí a státu. Mnoho času
k tomu nemá. Na hodinách času obě ručičky se blíží hrozivě k nule buď k ohňostroji atomových výbuchů, anebo k potopě lidských mass,
ponechávající na zemi jen místo k stání.
V této veliké hře o život Češi a Slováci ve své malé republice nebudou
hráti hlavní úlohu, což ovšem neznamená, že v ní nemohou hráti váž
nou úlohu. Je pochybné, že se kdy octnou v roli beránka obětovaného v
Mnichově, aby převzal hříchy světa. Zkušenost ukázala, že se svými
hříchy i svým spasením se musí vypořádati každý lid sám. Jen rozvrat,
zničení a smrt jsou všeobecné a společné. Život a zrození jsou individuelní - jsou ostrovem. Jak se nazývala kdysi Masarykova Republika?
Ostrov klidu a pořádku! Ostrov se ovšem může rozšířili v pevninu anebo zaniknouti v moři, jehož dno se zvedlo v kataklysmickém výbu
chu. Ať tak či onak - Palackého slovo si zaslouží uvážení cortexu, jimž
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může ovládnout dravce i ještěra: “-kdybych byl třeba cikánského rodu,
a již poslední jeho potomek, ještě za povinnost bych si ukládal, přičiniti
se všemožně k tomu, aby aspoň čestná po něm zůstala památka v dě
jinách člověčenstva”.

Z CYKLU PSANEC PRAZE
Jaromír Kostka
Jít promenádou baníků,
na cestě ku pražskému hradu,
jít kolem Bruncvíkova pomníku,
a zapomenout na baladu.

Umět se šťastně smát,
věřit těm z Blaníku.
Ta cesta na Tvůj hrad
je korso básníků.

Nech mě, pane, jen jednou jít
po malostranském chodníku,
ještě se v zamyšlení zastavit
na promenádě básníků.

Rozprchnou se tam žaly
jak vánkem stuchlost šatníků.
Dole se v sadech točí valy,
podle nich cesta básníků.

Stoupat schod za schodem,
broukat si z mého zpěvníku,
jít zase slavným pochodem
po promenádě básníků.

Točí se dole řeky třpyt,
jak mého světa rovníku.
Proč jsem jej musel překročit,
opustit cestu básníků?

Skřípání staré korouhve
je jako stránka Tvého deníku.
Neděle končí a srdce Tvé
se ověněuje cestou básníků.

Nad hrobkou českých králů
utichnou kroky poutníků.
V tom velkolepém tichu sálů,
tam končí cesta básníků.

Pomalu kácet po hradbách
jak v kole, z nějž není úniku.
Zase bych poznal strach
i závrať básníků.

Ta cesta nitrem vytesaná
s jistotou zániku,
je píseň věky psaná,
je stezka básníků.
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EXULANT
Lord Byron
Ne, nejsem z toho lidu, z jejich věku.
A přec, to co říkám, žiti zůstane,
Svědectví doby, dávno, dávno po tom,
Když jejich vzteky, času zmateného,
Ztratily smysl, zájem příštích věků,
Míjeny zrakem příštích pokolení.
X X X
To vše mi přišlo draho.
Smrt není ničím,
Ale zkomírat, svou mysl krotit, z věčnosti ji svádět
Svět malých mužů sledovali malý
Zjev obyčejný vystavavat zrakům
Tulák i tam, kde vlk si našel doupě
Oderván těm, kdož kdys mi byli rovni,
A z domu vyhnán, zbaven všech těch věcí
]ež sladkým činí lidské obcování
A mírní bolest;
Samotu králů prožívat
Bez moci, kterou koruna jim skytá,
Závidět křídla každé holubici
Jež z hnízda svého v Apeninských horách
Sleduje ARNO dříve nežli vzlétne
Kdy se ji zachce usadit se dole
V tom městě nelítostném
Synové kde žijí - i s ní - svou matkou,
jež osudem jim dala zničení co věno.
X X X
Vidět to všechno, cítit, vědět,
Že marné, marné cokoli v tom změnit
Mi dalo lekci, velmi trpkou lekci —
Leč také svobodu;
Já nehledal ji hříšně nebo podle.
Jen v EXULANTA změnili mne mohli,
V otroka - nikdy ne.
(The Prophecy of Dante - vybrané verše)
Z angličtiny: Antonín Cekota, Batawa, Ontario, 1. letdna 1968.
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PRAMEN ŽIVÉ VODY
Jiří Škvor
I.

Padesát let v životě národa, v jeho tisícileté křesťansko-demokratické
kultuře, je pouhou epizodou. Padesát let našich bedně krátkých lid
ských osudů, je celým úsekem plného, aktivního života. Je jedním z
velkých provinění i omylů komunistického režimu, že nás před dvaceti
lety vyhnal do světa, že nám znemožnil pokračovat doma v trpělivém
díle rozvíjení národní politické i kulturní tradice svatováclavské i hu
sitské, katolické i bratrsko-protestanstké.
Marxisté nás vyhnali, aby nás naučili jen ještě větší :a opravdovější
lásce k našemu domovu, povýšené nad rozměry geografické nebo geopolitické. Ztrativše styk s hmotnou podstatou vlasti, snažíme se porozu
mět jejímu poslání nadčasovému. Neočekávajíce za svou oddanost
žádných odměn hmotných, snažíme se soustředit svůj pohled na to, co je
za fyzickými hranicemi našeho domova věčným, co je jeho pravou, ne
pomíjivou podstatou.
Českoslovenští marxisté pomáhají znemožnit naplnění velkého poslá
ní slovanského živlu, v něž věřil nejen romantický Kollár, ale i prag
matický Havlíček nebo Masaryk. Je velkým paradoxem, že to byla prá
vě výlučná a takřka jednostranná spolupráce s největším slovanským
státem, která budování slovanského ideálu kulturního přervala. O hu
manitním a demokratickém poslání slovanského živlu nebyli přesvědče
ni jen přední státníci nebo kulturní pracovníci čeští a slovenští, ale i
cizinci. Němec Herder na př. předpověděl, že “ Slované naplní Ježíšovo
dílo “uprostřed Evropy” .
Marxisté se snažili přervat jedinečný zdroj a proud křesťansko- de
mokratické národní energie; do starého železa odhodili národní tradici,
životodárný patriotismus, který nahradili bezbarvým, bezobsažným in
ternacionalismem. A přece myšlenka činorodého vlastenectví stojí na
prahu každé národní historie, jako její přirozený výraz, jako záštita a
ochrana národních zájmů politických i kulturních!
Zárodek našeho prvého státně-politického útvaru - Velkomoravská
říše - byl uspíšen obrannými i ochrannými snahami slovanských kme
nů před cizinci. Již “Kronika Křišťanova”, (z X. století!,) líčí velké
kulturně-politické poslání Cyrila a Meíhoděje mezi Slovany; prvý čes
ký biskup sv. Vojtěch, byl nazýván “ochráncem slovanského lidu proti
63

cizotě”. V “Kosmově kronice”, (z počátku XII. Stol.,) je zdůrazněno
vlastenectví přímo dojemným způsobem: “Takováť zajisté jest přiro
zenost lidská, že každý - buďsi z kterékoli země - netoliko více miluje
národ svůj než cizí, nýbrž, že by, kdyby mohl, i cizí řeky do své ze
mě obrátil”.
Ve 13. a 14. století, kdy - důsledkem četných sňatků mezi českými a
německými šlechtickými rody - české vlastnictví chřadlo, na jeho ochra.
nu povstali mnozí kronikáři i jiní horlivci. Slavná éra Karla IV. byla
poznamenána nejedním projevem činorodého češství a zdůrazněním
českého křesťansko-demokratického poslání v tehdejší evropské spo
lečnosti. Magister Jan Hus rozšířil toto vlastenecko-obranné poslání o
širší koncept individuelní svobody náboženské, sociální i politické, o dů
sledný postulát etický. Viktorin Kornel ze Všehrd se pokusil začlenit
českou pravdu národní a náboženskou do prvého právního kodexu a Jan
Amos Komenský do osvětového a výchovného systému univerzálního.
I v době ‘temna’ pobělohorského, se vyskytli mnozí katoličtí duchov
ní, jimž Praha byla dražší než Řím a halena českého venkovana bližší
než roucho královské. Slyšme z;a mnohé z takových ‘obran národa a ja
zyka’, hlas jezuity Bohuslava Balbína: “Nechť jakýmkoli názvem se ho
nosíš, nechť jsi proslul nebo slyneš titulem rady nebo komisaře nebo
aktuára, písaře , sekretáře nebo visitačního vyslance nebo jeho náměst
ka - jestliže však jsi radou a skutkem k tomu pracoval, aby chudí byli
utiskováni, aby pot nešťastných vesničanů byl vyssáván a srkán, aby
jedněm bylo ulevováno a druzí byli přetěžováni, nebo jestliže jsi z po
chlebenství, ze strachu nebo pro zisk mlčel, když bys byl mohl mluvit)
a ve prospěch zubožené vlasti slovo ztratiti, nebo jsi dokonce prodejným
jazykem nebe perem souhlas projevil: krev ubohých padne na tebe a
syny tvé”.
Od doby Husovy, naše ‘národní pravda’ má také jasný charakter de
mokratický a sociální. Vlivem husitské reformace, humanitní a demo
kratické ideály se staly pojmy obecnými. Český patriotismus nebyl po
jmem hmotařským nebo šovinistickým, ale nadčasovým a duchovním.
“Nepřipisuj svaté jméno vlasti kraji tomu, v kterém bydlíme./ Pravou
vlast jen v srdci nosíme”, horlil Jan Kollár.
Obrana české řeči před cizí nadvládou nebo před cizími vlivy, byla
vždy jedním z charakteristických rysů českého Vlastenectví. (Roku 1790
četli na př. čtenáři Krameriova “Přítele lidu” tyto neumělé veršíky o
t. zv. československé řeči: ‘Ach, darmo panství tvému cizí hrozí,/ tě
vlasti tisknout darmo chtějí mnozí./ Máš trůn v našich srdcích. Co ví
ce,/ K obraně máš jazyků tisíce’./
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Slouží ke cti českých a slovenských vzdělanců, že - zdůrazňujíce prá
va národní - nikdy nepomyslili na utiskování práv jiných. 'Obecné usi
lování osvětové, jak se projevilo v díle Husově, Komenského nebo Kollárově, vždy zdůrazňovalo ideály všelidské. Josef Jungman konstatoval
v Preslově ‘Kroku’. “Národ neznamenají jen hory a pěvné hrady, silné
paže a přírodní bohatství, rolnická píle a průmyslnická obratnost, ný
brž, a hlavně, svobodné pěstění umění a vědy, spojující učené i neu
čené vrstvy národa”.
Jan Kollár se dovolával v Hankově ‘ČeChoslávu’ Herderova citátu:
“Nejtěžší to zločin, loupí-li někdo někomu řeč a národnost” a Pavel
Josef Šafárik zdůraznil ve svých ‘Dějinách slovanské řeči a literatury’,
že “národnost není určena státní hranicí a barvou na mapě, ale jazy
kem, tradicí, mravem a povahou toho onoho národa”.
Romantické herderovsko-kollárovské pojetí podstaty a poslání náro
da a myšlenky všeslovanské, poopravil v mnohém Karel Havlíček Bo
rovský, který se nespokojil mlhavým rusofilstvím, a žádal od národa
konkretnost, drobnou práci, střízlivé politické myšlení. Slyšme, jaké
konce předpověděl Havlíček důsledkům národní vlažnosti: “Národ bez
národnosti klesá v bídu a v opovržení, cizí (panující národ zmocní se
všelikých cest k lepšímu životu, usadí se ve výnosné úřady, přitáhne k
sobě obchod a průmysl, prostředky k vědomostem; domácí poražená
národnost znamená jen nádenické klopocení”.
Na Havlíčkův pragmatismus a politický racionalismus navázal T. G.
Masaryk ve svém díle vědeckém i politickém. Ztotožnil se s Havlíčkem
především v jeho pohledu na Rusko, a na politickou únosnost myšlen
ky všeslovanské vzájemnosti. Masaryk usiloval o to, aby české vlaste
nectví bylo tvořivé a světové, nikoli projevem českého ‘zápecnictví’, aby
naše národní ideály nebyly výrazem pouhého šovinismu nebo ‘lokálpatriotismu’.
Nad posláním národa se nejednou zamýšlel i náš největší básník me
tafyzický - Otokar Březina. Charakterizoval je jako '“ ustavičné spole
čenství mrtvých, živých a nenarozených”, jako “svazek lidí téže krve
a téhož ducha”. F. X. Salda napsal, že “nejvíce svůj může být v tvorbě
pouze ten, kdo žije v největší důvěrnosti s mrtvými”. I náš romantický
kosmopolita Karel Hynek Mácha tušil sílu národa ve hmatatelných od
kazech a symbolech naší národní historie, v kryptě svatovítské králov
ské hrobky, ve zdech starých hradů a zámků.
Myšlenka činorodého vlastenectví a ideálu humanitního, zazněla
zvláště silně a přesvědčivě za obou světových válek, v díle našich před65

nich básníků; Antonína Sovy, Viktora Dýka, Petra Křičky, Karla To*
mana, Fráni Šrámka nebo Josefa Hory, za druhé války pak především
ve verších Jaroslava Seiferta, Jana Zahradníčka, Františka Halase nebo
Vladimíra Holana.
II.
Není pochyby, že národní tradice není mrtvou relikvií, ale věčně ži
vým a obrodným procesem. Poslání národa ve světovém společenství ne
ní nikdy ukončeno; každá generace k němu přispívá něčím původním
a pozitivním. Přední filozofové nebo umělci vždy význam takové živé
národní tradice zdůrazňovali, a to nejen u nás, ale ve všech národech.
(Ve Francii na př. Duportal, Besse nebo Présac, v Anglii na př. Carver,,
ve Spojených státech Hutchings, Cesley nebo Hay, v Rusku na př.
Grigovjev, v Německu Bieber, u nás Masaryk, Salda nebo Chaloupecký.
Živou tradici národní nelze zprovodit se světa nějakým “jednorázovým”
revolučním činem nebo záškodníckym pučem. Uvažujíce v našem le
tošním jubilejním roce o tradici jako o nevyčerpatelném zdroji a pra
meni národní energie, tážeme se, kdo jí stojí blížeji a věrněji: ti, kdož
nás vyhnali z našeho domova a “přizpůsobyli se změněným poměrům”,
anebo my - vyhnanci?
Masaryk odsoudil násilné revoluce m. j. také proto, že jsou důsledky
“líných mozků”, které by chtěly naráz dosáhnout toho, k čemu je třeba
dlouhé, trpělivé práce celých staletí. Všechny velkohuhé totalitní reži
my, které se tak rády dovolávají “vůle lidu”, a lidových mas, popírají
nejen práva jejich, ale práva každého jedince. Není přece prostšího a
účinnějšího způsobu ověření si takové ‘vůle lidu’, než umožnit každému
jedinci neusměrňovaným způsobem skutečnou vůli projevit. Je až zoufa
le smutné, jaká propast strmí mezi teoriemi profesionálních revolucio
nářů, Marxe a Lenina, a slepou poslušností a praxí marxistů, pro něž
se revoluce zastavila rokem vydání Marxova “Kapitálu” !
Uvažujíce o prvých dvaceti letech svého exulantského putování, shle
dáváme nejeden důvod ne-li ke “spokojenosti” - tož alespoň ke klidné
mu a hrdému vědomí, že jsme se smažili - prostředky a silami méně než
omezenými - pracovat v přesvědčení, že na konec vždy “pravda vítězí”,
věřit s Masarykem, že “nejhlubší argument pro demokracii je víra v
člověka, v jeho hodnotu, v jeho duchovost, v nesmrtelnou duši”.
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JACÍ JSME?
Vratislav Bušek

Charakter jednotlivců i národů se vytváří minulostí, v různých tra
dicích uloženou, modifikovanou přítomností a do budoucnosti programaticky zaměřenou. Čas individuální a historický se různí: životy jed
notlivců i národní osudy se prolínají a v různých polohách vzájemně
přesahují. Staré i nové se tu setkává, zkušenost stáří a nadšení mládí je
v neustálé konfrontaci.
Díváme-li se zpět na uplynulých padesát let Československé republiky,
vidíme, že rok 1918 navázal nejblíže na rakousko-uherské vyrovnání z
roku 1867, které způsobilo odlišný vývoj Čechů v Rakousku a Slováků
v Uhrách. Tento odlišný státoprávní vývoj se projevil v utváření národ
ního charakteru Čechů i Slováků - do další minulosti ani jít nemusíme
a projevuje se až dodnes. Jako právník se odvažuji říci, že pro mnohé
Slováky idea rakousko-uherského vyrovnání myšlenkově ještě dnes pře
žívá v myšlence česko-slovenské federace, ke které patrně nejbližší
úprava česko-slovenského poměru spěje. Idea samostatného státu slo
venského, na krátko za klero-fašistického státu slovenského z Hitlerovy
minulosti uskutečněná, nevyrostla ze slovenských tradic. Naproti tomu
idea samostatného státu zemí koruny české, navazovala na dávné tradi
ce české. Proto v roce 1918 samostatnost Československa se mohla opřít
o tradice historickoprávní u národa českého, na Slovensku se však mu
sela opřít o aspirace přirozenoprávní. Velmi brzo se však ukázalo, že se
tu spojily dva principy různorodé, dokonce vzájemně se potírající. Idea
jednotného národa československého v roce 1919 i na Slovensku vyzná
vaná, na této dichotomii ztroskotala. Myšlenka národního sebeurčení,
ze základů přirozenoprávních vyvozena, vedla na Slovensku poměrně
brzo k aspiracím separatistickým, především z ciziny živeným, rozkolu
myšlenky jednotného národa československého a ke zrodu ideje dvou
národů, v nejlepším případě k bratrskému soužití československému
ochotných.
Neseme v sobě svou minulost a zatěžujeme jí svou budoucnost, často
více, než si uvědomujeme. Ještě dnes najdeme v sobě v zemích českých
zbytky rakušáctví a maďaronství na Slovensku. Byl nesporný rozdíl
mezi kvalitou náboženského cítění a klerikalismem českým a sloven
ským v roce 1918 a dodnes bychom tento rozdíl mohli vystopovat. A
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podobně bychom mohli pokračovat v pitvání rozdílu charakteru české
ho a slovenského v kulturní tvorbě, u dělnictva, u stavu zemědělského,
živnostenského a podnikatelství průmyslového a finančního, abychom
zjistili přesněji jací jsme dnes.
Z cizinj přinesené prvky nacisticko-fašistické ideologie totalitní, pů
sobily v době nejnovější na vytváření našich národních charakterů, byť
i jen na krátkou dobu, avšak vliv jejich už nelze oddisputovat. Ideolo
gie totality komunistické, pod vlivem sovětským už od roku 1917 u nás
se projevující a po roce 1948 násilím prosazené, působila déle.
Za padesát let se v Československu mnoho změnilo, ale otázka je, jak
dalece to byly jen změny vnější a jak daleko při tom došlo k proměnám
národního charakteru. Snad jenom komunismus znamenal po roce 1948
a i to jen u části národa proměnu národního charakteru, zatím co u
většiny národa kořeny náboženské a humanitní demokracie jdou do
větších hloubek.
V roce 1967 a 1968 se spojila kumulace příčin k tomu, čeho jsme
dnes v Československu svědky a čemu se už dnes říká ve světě “česko
slovenská cesta nekrvavé revoluce.” Krátká budoucnost ukáže, kam až
tato cesta povede.
Už dnes ale s radostí zjišťujeme, že tato “československá cesta’ je
podstatně odlišná od cest, kterými jdou dnes národy jiné. Nikdo netu
šil, že pod svěrací kazajkou komunistické totality a všudypřítomné in
doktrinace tloukla nezlomná mladá srdce, naplněná touhou po pravdě,
lidských právech, spravedlnosti a svohodě. Hluboký etos mravní se pro
jevuje na “československé cestě.” Všude na světě dnes mládež manifes
tuje své odcizení světu, který vytvořila generace starší a své pocity du
chovního zmarnění. Avšak česká a slovenská mládež a její kulturní
mluvčí si našli svou vlastní cestu a to cestu účinnou. Je příznačné a potěšlivé, že naše mládež zahájila tuto cestu poutí ke hrobu Tomáše G.
Masaryka a jeho syna Jana Masaryka, že volá po znovuvydání spisů T.
G. Masaryka a po vyšetření okolností vraždy Jana Masaryka. Současně
se u nás volá po návratu kardinála Josefa Berana, arcibiskupa pražské
ho, na jeho stolec a po odčinění křivd na našem náboženském a církev
ním životě napáchaných.
Naše “československá cesta” vědomě a positivně navazuje na naší
národní kulturní minulost a tradice, více než v jiných zemích, kde pře
vládají prvky protestu negativního. A toto je specifikum “česko-slovenské cesty.”
Co bude dosaženo na konci této cesty, po níž snad bude následovat
přestávka a oddech k nástupu dalšímu, nezávisí už jen od nás. Hlavní
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však je, že jsme přestali být jen objektem cizího panství, ba dokonce
se ukázalo, že komunistická totalita se nikdy nezmocnila duše našich
národů. Je radostné, že Československo se dnes stalo vzorem pro mládež
polskou a věřím, že události naše nezůstanou bez vlivu i jinde. Nervosa
režimu polského i sovětského tomu nasvědčují.

POHĽAD DO SLOVENSKEJ BUDÚCNOSTI
Dr. V. E. Andic
V poslednom čase sme svedkami nových diskuzií o pomere Čechov a
Slovákov, a to nielen v domácej tlači, najmä na Slovensku, ale aj v za
hraničí, kde sa tiež priznáva, že centralistický režim komunistickej by
rokracie natoľko znepokojil Slovákov, že títo sa nedajú uspokojiť inak
ako federatívnym usporiadaním. Na jar tohoto roku traja slovenskí
básnici, Ladislav Novomeský, Miroslav Válek a Vojtech Mihalík sa
vzdali členstva v redakčnej rade Kultúrneho života, týždenníka Sväzu
slovenských spisovateľov v Bratislave práve pre tieto rozpory. Vo vy
hlásení, ktoré spomenutí básnici vydali, sa medzi iným hovorí toto:
Sme presvedčení, že téza: najprv demokrátizácia, potom federalizá
cia, ktorá je teraz tak rozšírená a ktorej kultúrne ozveny možno nájsť
v Kultúrnom živote, je pomýlená a že tieto dve otázky nemožno od
seba oddeľovať, ani referovať jednu pred druhou, pričom sa domnie
vame, že živelný záujem slovenského národa - tdtiž realizovanie úpl
nej svojbytnosti a svrchovanosti tohto národa - nás oprávňuje akcen
tovať v tejito situácii práve myšlienku federalizáoie. Bez jej dosia
hnutia, bez dovŕšenia národnej revolúcie, nemôže totiž existovať
ozajstná demokracia, aspoň nie demokracia, slúžiaca záujmom slo
venského národa.

V Kultúrnom živote sa otázka federalizácie pretriasa spisovateľmi,
ako aj vedeckými pracovníkmi. Tak na príklad slovenský marxistický
filosof, Július Strinka píše (5. apríla 1968), že “federalizácia republiky
nepostačuje: musí ísť ruka v ruke s demokratizáciou”. Vojtech Mihalík
hovorí o federácii alebo konfederácii dvoch socialistických republik,
českej a slovenskej. Marian Sklenka píše v Roľníckych novinách (20.
apríla 1968), že niektorí tvrdia že “reformy nie je možno uskutočnit v
dnešnom systéme” a dovoláva sa zriadenia “nezávislého slovenského
socialistického štátu”. Má sa však za to, že “federalizácia by znamenala,
že obe strany by boli ochotné vzdať sa “časti suverenity” a že by jednali
vo vzájomnom pomere podľa “principu reciprocity”.
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Ozvali sa aj Moravania, keďže Moravský krajský výbor odhlasoval
rezolúciu, predloženú Národnému shromaždeniu v Prahe, ktorou sa Mo
rava domáha svojho práva, aby sa Morave priznalo “rovnocenné part
nerstvo” a obidvoma správnymi jednotkami, to je, aby zamýšľaná fe
derácia bola tripartitná Česko-Moravsko-Sloveaiská. Spomíname si pri
tom na slova milého štátoprávneho znalca, Jána Herbena, k'horý na po
čiatku tridsiatych rokov bol povedal, že Československá republika by sa
vlastne mala volať Moravou, obnova to tradície Veľkej Moravy.
Aj v ostatnom svete, všade kde žijú Češi a Slováci, sa otázka budú
ceho pomeru Čechov a Slovákov živo pretriasa. Zásluhu majú aj našské
časopisy ako týždenníky Nový život a Naše hlasy v Torontě, na americ
kom východe, New Yorský Denník a Americké listy, ktoré uverejňovali
aj slovenské články najmä v predchodzích rokoch prv ako ten istý vyda
vateľ riadi Americké Listy a New Yorský Denník, pittsburghiské Národ
né noviny na americkom středozápade najmä Denní Hlasatel, v Londýne
bývalý týždenník Čechoslovák, v Mníchove České slovo, ako aj časopisy
v Ríme, v Melbourne, atď. České slovo 4. apríla 1968 uverejnilo článok
Dr. Jozefa Lettricha, bývalého predsedu Slovenskej národnej rady, kto
rý v ankete Českého slova “K Jubileu Republiky” odpovedá na otázku
“Ako si predstavujete budúcnosť národov Československa po skúse
nostiach minulých päťdesiatich rokov?”
Zo všetkých týchto diskuzií a prejavov je vidieť úprimné snahy nájsť
uspokojivé riešenie vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré majú dvo
jaké aspekty: krátkodobé a dlhodobé: Medzi krátkodobé aspekty treba
predovšetkým započítať ťažkosti, ktoré bude treba prekonávať, alebo
ktoré doteraz kalili tieto vzťahy:
1. Zamieňanie koncepcie československého národa s pojmom českého
a slovenského národa;
2. Skutočnosť, že Slováci tvorili v parlamente (s Nemcami, Maďar
mi a kairpätoruskými Ukrajincami) sotva 20 percent, nad to však
v ústredných úradoch a inštitúciách mali iba 2-3 percenta úrad
ných miest;
3. Príliv Čechov na Slovensko aj na miesta, pre ktoré bolo dosť kva
lifikovaných - a často nezamestnaných - Slovákov; nad to ešte čes
kí úradníoi dostávali osobitné “diéty” na Slovensku;
4. Zhoršenie hospodárskych pomerov na Slovensku, zlé už aj tak
nepriaznivým dedičstvom z Rakúsko'-Uborkka, ktoré sa vyznačo
valo tým, že na Slovensku zaniklo viac priemyselných podnikoch,
ako ich vzniklo.
5. Na Slovensku bolo väčšie percento nezamestnaných a väčší počet
občanov opustil svoju vlasť za chlebom - časť smutného uhorské
ho dedičstva, pre ktoré nebolo ospravedlnenia v Československu,
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hoci Uhorsko bolo známe najväčším vysťahovaleckým problémom
všetkých moderných krajín;
6. Pražský centralizmus bol vždy kritizovaný nielen Slovákmi, ale aj
Moravanmi, ba aj občanmi z južných Čiech, ale v prípade sloven
skom nadobúdal aj nacionalistických dimenzií; tento centralizmus
bol ešte zvýšený komunistickým politbyrem v Prahe takže vyvo
lal zostrenie slovenského odporu.

Na druhej strane treba rovnako dôrazne uviesť pozitívne výsledky
moderných vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi, ktoré iste dávajú veľkú
nádej k optimizmu. Dlhodobé aspekty vzťahov medzi Čechmi a Slovák
mi, zahrnujú, medzi inými, nasledovné skutočnosti:
1. Ide predovšetkým o slovenské tradície - tieto sa viazali na spoločný
pôvod v Čechmi, vyjadrené v historických vzťahoch a v programatických vyhláseniach hurbanovského povstania, žiadostí slovenské
ho národa v Lipt. Sv. Mikuláši 10. mája 1848 ako aj z 1. mája 1918,
v Merno,rande slovenského národa ao 7. júna 1881 a Martinskej deklárácie z 30. októbra 1918 a v modernej dobe v bansko-bystrickom
vyhlásení Slovenského národného povstania dňa 30. augusta 1944,
keď Slováci prvým výsostným zákonom vyhlásili obnovu Českoslo
venskej republiky;
2. Slováci neztratia vedomie toho, že Češi vykonali mnoho pre Slová
kov keď ako dobrovaľníci prišli na pomoc Slovákom v boji proti
maďarskému vpádu, vedeného Bélom Kúnom v roku 1919, ďalej
keď ako učitelia a profesori pomáhali vychovávať nových sloven
ských vzdelancov takže dnes niet na Slovensku rodiny, ktorá by
sa nemohla pochváliť doktormi, umelcami, či spisovateľmi, atď.;
tento popud sa neobmedzil iba na inteligenciu, ale zasiahol aj do
massových vzdelávateľškých, umeleckých a publikačných odvetví
nového slovenského kultúrneho života;
3. Skutočnosť, že tak mnoho Slovákov žilo v Čechách a na Morave
či už ako robotníci, štátnici, politici, úradníci, umelci, spisovatelia
atď. ako aj študenti znamená iste mnoho pre budúci pomer Če
chov a Slovákov;
4. Hromadné kultúrne ustanovizne ako knižné vydaveteľstva, Sokol
a iné blahodárné pôsobili na Slovensku. Práve teraz sa uvažuje o
obnove Sokola v Československu. Na schôdzi (pléna) slovenského
výboru Československého sväzu telesnej výchovy, predseda Ján
Šedivý takto dôvodil proti Sokolu: “S ohľadom na skutočnosti, že
Sokol na Slovensku nemá národné tradície ako v českých krajoch,
a s ohľadom na to. že na Slovensku bol Sokol organizáciou viacej
českou než slovenskou, a že v národných tradíciách sa klonil k ne
populárnej čedhoslováckej politike, i pre jeho spoločenisko-političkú
úlohu, naimä z obdobia boja o charakter Československej republiky
í1919-1920), nepovažujeme za opodstatnené jeho obnovenie ako ná
rodného spolku Slovákov” (Viď Rudé právo 4. mája a Sokol Times
9. mája 1988). Pripomeňme si čo písali o Sokole slovenskí vedúci
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činitelia v “Ankete o Sofeolstve na Slovensku”. Český Slovákofil,
Karol Kálal napísal 11. júna 1927: “Slováci sú mladší než Češi, pre
žívajú vek romantizmu, šuhaj veďla muža”. Klena Šoltésová v
Martine napísala: “Sloibodomyseľný duch vo výchove i všetkých
zásadných prejavoch Sokolstva sám v sebe protiví sa katolíctvu i v
svetským, mdmon-áboženských veciach . . . Akia by malo Sokolstvo
na Slovensku pracovať? V tom lepšie mali by sa vyznať sami pra
covníci v Sokole. Že on tu má tak konať svoje sokolské úlohy, ako
v historických zemiach, sa asi rozumie samo sebou. Jednu radu by
som si dovolila: aby Sokol na Slovensku vo všétkých svojich zá
sadných prejavoch, ba v celom svojom sokolskom obcovaní tak
rozhodne prízvukoval svoju slovenskosť, svoje usilovanie povzni
esť Slovensko v slovenskom smysle, ako Sokol v Čechách prízvu
kuje svoje češstvo (nie čechoslováletvo), svoje usilovanie predovšet
kým za blaho českého národa, ktorému sa celý v službu dáva. Keď
sa slovenskému Sokolstvu bude stavať za cieľ povznesenie a sosilnenie slovenského národa (dôraz autorky), vtedy zrodí sa i u nás
sokolské oduševnenie. A keď sa ním zošľachtí a upevní slovenský
národný charkter, vtedy bez napomínania a nútenia bude Slovák
s vďakou uznávať dobrodenie českého Sokola . . . Slovak Sokol
stvom v sebe upevnený nikdy nezabudne, že Sokolstvo doniesol mu
brat Čech. Keď sa ono v takom smysle plne zmôže na Slovensku,
vtedy azda po jeho vzore usporiadajú sa i všetky iné, nespokojnosť
vyvolávajúce veci tak, že konečne nastane očakávané úprimné vnú
torné sjednotenie Čechov a Slovákov .akého obe Strany si žiada
jú . . . Že Sokol na Slovensku má i pri svojej slobodomyseľnosti
mať vždy potrebný ohlaď na náboženské cítenie ľudu, rozumie sa
samo sebou” (9. júna 1927). Podobne píše univerzitný profesor
Anton Štefánek: “Každá krajina slovanská a každý kmeň slovanský
musí si vytvoriť svojho Sokola.” Český človek sa musí chovať na
Slovensku dôstojne, humánne. Musí byť pracovitý a čestný a im
ponujúci v každom ohľade. Menovite v nábožensbo-cirkevnýoh a
regionálne nacionalistických otázkach musí najisť vždy 'také vý
chodisko a také chovanie, ktoré by Slovak nijako nemohol pova
žovať za urážlivé pre seba . . . (11. aprila 1927; všetky uvedené ci
táty o Sokolstve na Slovensku sú z knihy Pamätný list, vydaný z
príležitosti zájazdu Sokolstva do Bratislavy v dňoch 3. až 6. júla
1927 za redakcie A. L. Nehasila, str. 55-62.)
5. Prostredníctvom Čechov a s ich pomocou sa slovenská otázka sta
la, tak ako česká otázka, otázkou svetovou. Považujeme za vhodné
slová Jirí Kolaju “O jeden bod národního programu”, (Viď Promě
ny, Roč. 1, číslo 3, Január 1966, str. 38): “Cesta do Európy nás ve
die nielen jednotou medzi Slovákmi a Čechmi, ktorí majú podľa
slov poľského adťhropologa Jána Ozekanovskébo 96 percent spo
ločných, ale aj s Poliakmi, s ktorými čeština má, podľa tohože
autora 33 percent spoločných termínov”. Mohli by sme dodať, že
to isté platí, ba ešte vo väčšej miere o slovenčine a poľštine.
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6. Pokrok, akého dosiahli Slováci od roku 1918 je nemalou zásluhou
aj bratov Čechov, s ktorými spoločne sme patrili k väčšine (nie k
menšine) štátotvorného občianstva, na ktorého čele bol ministerský
predseda Slovák, Dr. Milan Hodža a ktorého zahraniční diplomati
v popredných krajinách Európy, ba aj v Spojených štátoch, boh v
roku 1938 Slováci (Dr. Osuský, Dr. Slávik, plk. Hurban, atd’.), ba
aj pri Spojených národoch (Dr. Ján Fapánek), a i dnes lilberalizujúcim vodcom v Prahe je Slovák, Alexander Dubček.

Napokom chceme dodať, že národy, štáty a ich ustanovizne sa udr
žujú ideami, ktorými vznikli: sú to idee povedľa Františka Palackého a
Karla Havlíčka, ba i T. G. Masaryka, aj idee Jána Kollára, Jozefa Mi
loslava Hurbana, Pavla Jozefa Šafárika, Milana Rastislava Štefánika,
Martina Rázusa, Andretj'a Hlinku, Laca Novomeského a iných, ktoré
pretrvajú dnešné doby prerodu a povedú k triezvemu a realistickému
usporiadaniu pomerov a k jednote, i keď by sa tak malo Stať federácie,
ako majú na príklad v Juhoslávii. Nemôžeme nájsť lepšej formulácie
pre budúcnosť Čechov a Slovákov, ako túto vyjadril Dr. Jozef Lettrich,
keď píše:
Je historickým faktom, že Československú republiku založili sd Češi
a Slováci, teda dva národy, kitoré sa nikdy nevzdali svojej národnej
individuality. Republika je dvojnárodným štátom, poťažne štátom
dvoch národov, ako je ním aj Belgicko a Kanada . . . Budúcnosť re
publiky treba oprieť o nezlomnú vieru v trvácnosť československého
štátneho spoločenstva . . . ústavné a štátoprávne otázky si riešme
podľa toho, ako to vyžadujú naše terajšie potreby a záujmy a nie ako
si to v dávnej minulosti riešili iní v rozdielnych pomeroch. Jasné
zmluvy robia nielen dobrých priaiteťov, ale i spokojných národných
partnerov pod spoločnou štátnou strechou. (České slovo, 4. apríla
1968, str. 2).

POKLADNA
Jiřina Fuchsová
Dajm
kvótT

dolar
Umrzlý odlesk zlatavého zvonení
Obvyklé tváře
bez přestání naladěné na převesele společenskou notu
mne denně míjejí
zvolna a nezúčastněně
jak měsíční ubývání
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Pan Zákazník
vznešeně
jak černé smítko na hladině oka
pluje kolem posledního mysu Naděje
Taková permanentní vzduchová bublina
Taková bublina
Jako bych
po osm každodenních hodin
byl zaklet do soutěsky
jež je mi příliš úzká v ramenou
Proto jsem neplul
přes sedmero moří
abych zakotvil
v nehybné zátoce
kde příboj mého žití
zběsile bije o kameny všednosti
Ten den
který již cítím ve vzduchu
však jednou zaklepe na veliké dveře
S věčným gestem
hazardního hráče
zaklapnu pak zásuvku u pokladny
a odejdu do své zaslíbené země
Je možné
že si někde spálím křídla
Ale já přece musím odejít
Kdo jednou odešel
ten navždycky již bude odcházet
Nenávidím soby
zvolna se pasoucí na svém lišejníku
New York, 1965
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POZNÁM KY K VÝROČÍ:
IDEA MOCI A IDEOLOGIE HUMANITNÍ DEMOKRACIE
Dr. Radomír Luža
Mocenskopolitické zájmy vítězných Spojenců, vůle českého a sloven
ského národa dosáhnout samostatnosti, stejně tak jako Wilsonův pro
gram světové demokracie a ruská revoluce stály u zrodu československé
republiky. Od roku 1918 monumentální zjev presidenta Tomáše G.. Ma
saryka daleko zastínil všechny současníky. V mnoha očích byl úspěch
jeho zahraničního úsilí v odboji i výrazem praktické účinnosti jeho fi
losofického přesvědčení. Masarykova koncepce humanitní demokracie
se vynořila jako polooficiální ideologie nového státu, posvěcená až zá
zračným politickým úspěchem splňujícím maximální požadavky národ
ního programu. Mezinárodní ohlas Masarykova působení za světové
války byl chápán také jako důsledek správnosti jeho filosofie a pojetí
české otázky. Pozapomenulo se, že to nebylo Masarykovo učení, ale jeho
osobní příklad, doložený jeho praktickou činností a dynamikou jeho
osobnosti, který se vepsal do naší historie. Co bylo na Masarykovi jedi
nečné - neúnavný boj proti nespravedlnosti a útlaku a kritická snaha,
bořící tradiční modly, o nový národní program překonávající naši ma
lost, přízemnost a provinciálnost - se hrozilo po 1918 rozplynout v ka
nonu humanitní ideologie, která byla předkládána občanům jako mo
rální a ideové zdůvodnění existence státu. Ve své podstatě osvícenská,
ale metafysicky a teologicky prohloubená Masarykova humanitní filo
sofie vytvořila ovzduší až naivně optimistické víry v racionálnost nezvratitelného pokroku lidstva. Uprostřed Evropy ovládané egoistickými
motivy politickými a hospodářskými, bylo dáno ěs. státu do vínku po
slání sloužit ideálům světové humanitní demokracie. Toto universalistic
ké velkorysé pojetí předurčovalo Československu jeho specifickou úlo
hu se stát motorem těch vývojových tendencí evropské humanistické a
liberalistické tradice, které usilovaly o vytvoření vyšší formy demokra
cie ve světovém měřítku. Obsahovalo rozbor historické situace, kde
správné výsledky pozorování se mísily, jako u každé ideologie, s nedo
loženými hypotézami a představami. Podřízení existence vlastního stá
tu historicky omezené ideologii ztěžovalo poznání praktických realit a
tak demobilizovalo účinný odpor proti totalitním proudům. Přes všech
ny fráze o všelidství se maše demokratická elita po 1948 neodhodlala
hájit svoje ideály se zbraní v ruce. Čs. stát se stal funkcí humanitně-liberalistické tendence, která nedovedla porozumět ani síle moderního
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nacionalismu, ani plně pochopit autoritu moderního státu a problema
tiku moci. Nepochopení se přeneslo i na pole národní tradice. Český
národ a jeho minulost se Staly služebníkem humanitní ideologie, která
ústy Masarykovými dotvrdila, že smyslem českých dějin je Ježíš a ne
César. Naše národní politika tak dostala vyšší smysl a stali jsme se ná
rodem vyvoleným: je-li smyslem našich dějin Ježíš, pak nutno před
pokládat, že nelze totéž říci ani o dějinách Polska, Číny nebo Pueblo
Indiánů.
Přesvědčení, že určitý zvláštní model společenských vztahů je skoro
automaticky určen se stát předobrazem budoucího všelidského řádu, ne
bo jinými slovy, že ideologie čs. státu má všeobecnou platnost pro štěstí
lidstva,1 nepomáhalo nestrannému poznání politických jevů. Humanitní
ideologie se tak stala pro část naší elity narkotikem. Ačkoli Masaryk i
Beneš uznávali důležitost moci v politické praksi, utopický idealismus u
mnoha Masarykových vykladačů se zdráhal vziti na vědomí její legiti
mitu a svými všelidskými aspiracemi připomínal náměsíčníka domáha
jícího se nedosažitelného. Moc jako nezbytná součást společenského dě
ní, mimo prostor dobra a zla, a technika jejího použití, mocenská sfé
ra státu a jeho zájmy byly považovány za nepodstatné problémy, které
byly podřízeny vznešeným cílům světové demokracie, deklarovanými za
účel naší státní politiky. Morální principy byly tak zbaveny svého spo
lečenského zakotvení a přestaly být praktickým vodítkem. Hodnota
osobní statečnosti a aktivního odporu proti zlu je irelevantní mezi
anděly!
Humanitní ideologie se pohybovala v “morálním klimatu individuál
ní etiky,’” které zatemňovalo poznání složitosti sociální dynamiky, ope
rující v oblastech, kam osobní morálka má jen nepřímý přístup. Senti
mentální humanitní utopie, o jejíž etické a filosofické hodnotě jistě ne
lze pochybovat, odzbrojovala demokratické síly vždy právě v době
akutního nebezpečí.
Není proto divu, že v době Mnichova a Února se humanitní koncepce
zhroutila. Nebylo tomu ani jinak možné, poněvadž politika jako oblast
moci je vedena jinými zákony nežli ušlechtilá říše vyznavačů huma
nitních ideálů. Ideologie, která ve svých důsledcích svěřila osud státu a
národa heslům o světové solidaritě a čistém lidství či vizi o Ježíšově
říši na zemi, nedovedla a ani nemohla prakticky čelit realitě moci a ná
silí. Moc a její manipulace byly často pokládány za něco nečistého a
nemorálního i tehdy, kdy šlo o základní zájmy státu a národa. Zkouška
druhé světové války nedovedla podstatně změnit víru v přirozenou účin
nost humanitních ideálů, i když rostlo pochopení, že náš stát a jeho de
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mokratická forma se budou muset budovat na realitě moci. Po roce
1945 humanitní ideologie ponechala demokratický tábor bez pevné vů
le k odporu. Posuzuj eme-li účinnost výpovědi určité ideologie podle je
jího styku se skutečností, která jedině může verifikovat její praktický
význam, důsažnost a vnitřní pravdu, v Mnichově a v Únoru posledním
útočištěm byla prázdná slova, která nemohla nahradit instrumentalitu
činu, moci a síly. Netřeba, doufám, dokládat, že obě kapitulace byly pří
mým popřením Masarykova praktického odkazu.
Humanitní ideologie nás doprovázela do obou katastrof, aniž bychom
se vážně zamysleli po její odpovědnosti za nedbání rozumných politic
kých zásad, které by nechtěly především měnit celý svět, vytvářet nové
ho člověka a neaspirovaly by sloužit jako maják imaginárním snům o
všesvětovém dobru. Služba Ježíšovi skončila vítězstvím ďábla, poně
vadž jsme přehlédli, že zákony Césarovy jsou nutným elementem každé
odpovědné politiky. V našem případě omezení státní politiky na sledo
vání dosažitelných praktických cílů - jak tomu je u ostatních států - ne
znamená podřízení morálních argumentů dočasným potřebám politic
kým, ale naopak umožní vrátit morálním principům jejich váhu. Prav
da a morálka se stanou konkrétní, lidské problémy se budou řešit prak
ticky, a za zásady se bude bojovat. Není náhoda, že v nedávné evropské
a světové historii výzva k postavení barikád vyšla z národních tradic a
hýla motivována jak hodnotami morálními tak i politickými. Césarovy
zákony tak objektivně sloužily Bohu!
Dějiny nejsou melodramatem. Ekonomie zla a násilí, stejně jako
komplex sociálních sil, které samy o sobě nejsou ani morální ani nemo
rální, tvoří jejich nezbytnou součást. Tragickým omylem čs. demokra
cie byla víra, že problémy moci jsou v podstatě nedemokratické, a že
státy či systémy původně založené na násilí a lži nemohou trvale existo
vat. Právě v duchu Masarykově bychom se měli pokusit vymanit naši
politickou tradici od nánosu utopií, které původně jistě byly i obran
ným mechanismem malého národa. Poznání skutečnosti je předpokla
dem aktivní účasti na jejím formování. To umožní vyprostit demokra
tickou ideologii, a tím i politiku, z izolace a sebeklamů a dovolí jí se
organicky včlenit do světového vývoje, aby se spolupodílela na vytvá
ření společné kostry moderního poznání a systému morálních hodnot.
"Viz studii Julia Hoohfelda, “Sociologie, historický materialismus a ideolo
gie,” Studia Filozoficzne, Varšava, 1960, č. 6.
"George F. Kennan, American Diplomacy 1900 - 1950, New York, 1953, p. 66
(Mentor editiom).
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PŮL STOLETÍ:
GEOPOLI TI CKÁ UZÁVĚRKA - A CO DÁL?
Miloš M. Šebor
Není to replika oslavného úvodníku z dob prvního Československa.
“Vlastně je málo co oslavovat; jen Skvělou kostru, které nutno dát nový
život,” říká redaktor Proměn, smím-li citovat soukromý dopis. Jde o
pohled do budoucna a ne o historickou esej s plamenným závěrem; re
trospektiva je pouhý, byť i nutný prostředek k poznání přítomných
vztahů a k odhadu, co lze očekávat. Bilance padesáti let českosloven
ského státu je věc účetnicky chladná, avšak konstruktivní. Je to souhrn
různých “má dáti a dal” ; na jedné straně jsou okolnosti nevlídné, zá
porné, ba namířené proti samé existenci Československa, síly odstředivé,
slabiny a chyby; na druhou stranu ovšem přijdou jednotící prvky, naše
kladné a silné stránky, a vůbec okolnosti nám příznivé.
Materiál by vystačil na encyklopedii. V úzkém rozsahu stran však
nezbývá než zúžit i zorný úhel, 'který sám o sobě je věc výběru. Hle
disko politické geografie, zde zvolené, je spíše syntetické než analytické.
Zeměpis se totiž snaží nalézt souvislost mezi přírodními poměry a stát
ním celkem; odhadnout možný vývoj na podkladě rovnováhy mezi soustředivými a odstředivými silami, jak fysickými, tak politicko-hospodářskými. Porušení této rovnováhy může vést k rozkladu státního celku.
Československo ve své padesátileté historii je pravá geopolitická labora
toř: střídají se období rozvoje a poklesu; celkový vývoj, na rozdíl, pří
kladem, od Švýcarska, Švédska, Portugalska a Norska, je nejistý a osci
lující. Převaha odstředivých sil totiž jednou vede k zničení českosloven
ského státního útvaru, a po druhé, v létech 1948 a následujících, k jeho
geopolitickému přebudování. Kdo by chtěl věc zjednodušit, nalezne
prostě vysvětlení v politicko-zeměpisné poloze Československa, které je
součástí evropského otřesového pásma, shatter belt, v poledníkovém
prostoru přibližně 15° - 30° východní délky; je to hraniční území mezi
východem a západem, kde stabilita politických celků je výminečná. To
je však argument, který nejde na kořen věci a jehož přijetí by vedlo k
ponurému odhadu budoucnosti Československa. Geopolitická úvaha se
musí opírat o prvky určitější.
Vznik státu
Základní složky ovládající politicko-zeměpisnou scénu jsou prostor,
vnitřní poměry a vnější vztahy státního útvaru. Nejen v historii, ale i v
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zeměpise se uznává, že každou z těchto složek je třeba měřit nejprve s
hlediska její doby; teprve potom lze jednotlivé události spojovat v je
diný proces. Ve filosofii dějin se tomu říká koligace, a je to zásada
pro naši úvahu veledůležitá.
Tak v roce 1918 bylo Československo útvar zbrusu nový, ba nejmlad
ší z nástupnických států. Na rozdíl od nového království Srbů, Chorvatů a SloVinců a na rozdíl od velkého Rumunska mu chyběla kontinuita
nezávislého jaderného území, jakým bylo předválečné Srbsko a zakar
patské Rumunsko. Byl tu i historický nepoměr s Polskem, které jako
samostatný stát přežilo o více než dvěstěpadesát let rok 1526, kdy se
České země staly součástí habsburské říše. Pokud jde o zbývající dva
nástupnické státy, Rakousko a Maďarsko, o nepřetržité existenci jejich
jaderných území nemůže být sporu.
Geopoliticky lze vysvětlit vznik Československa příznivou kombinací
či střetnutím dvou směrů. Jedním z nich je evropský nacionalismus,
druhým je snaha vítězných mocností tvořit malé a střední státy v oblas
tech neklidu, jakými byly Střední Evropa, Blízský Východ, i celé náraz
níkové pásmo od severního Baltu k Egejskému moři. Rozdělení tohoto
prostoru na menší a střední jednotky dávalo záruku, že prostor jako
celek se vymkne kontrole jediné velmoci anebo budoucímu vlivu Ně
mecka a Ruska, jež při skončení I. světové války neměly velmocenskou
kvalifikaci.
Je třeba zdůraznit, že právě zmíněné dva směry nešly v Evropě ruku
v ruce. Tak léta sedmdesátá minulého století se sjednocením Německa a
Itálie přála nacionalismu, nikoli však malým útvarům; obráceně Vídeň
ský kongres vytvořil početné malé celky, aniž přál nacionalismu. A
ovšem v dějinách moderní Evropy jsou období, kdy ani jeden ani dru
hý směr neměl převahu; příkladem byla velmocenská podpora někdej
šího Turecka na úkor balkánských národů, jakož i konservatismus, s
nímž bylo chráněno předválečné Rakousko jako záruka pořádku ve
střední a jihovýchodní Evropě.
V dnešním časovém odstupu se nelze ubránit kritice thesí, které jsme
za prvé republiky pokládali za nerozborné. “Státy se udržují těmi ide
ály, ze kterých vznikly,” bylo Masarykovo krédo, jež jsme přijímali ja
ko základ československého cítění i jako záruku trvalé existence Česko
slovenska. Věřili jsme, že naše budoucnost je zajištěna jen proto, že
kdysi bylo všechno v pořádku s “ideály, ze kterých stát vznikl.” Dnes
vidíme, že tato víra byla skalopevná jen na straně české, méně na Slo
vensku, a že se patrně nepřijímala v menšinách prvé republiky.
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Heslo samo má platnost omezenou. “Ideál, ze kterého stát vznikl”
podporuje existenci samostatného státu v doháoh neklidu, války a mezi
národního tlaku, poukažme na Israel; sám o sobě však nestačí, aby
trvalost státního celku zajistil. Estonsko, Lotyšsko a Litva, etnicky a sociálně-hospodářsky jednotlivější než Československo, se zrodily z téhož
ideálu jako Československo, to jest z nacionalismu a z práva na sebe
určení, v příznivé kombinaci se zmíněnou politikou tvořit malé státy v
baltskoJbalkánském prostoru; a přece tento ideál nestačil, aby zajistil
integritu jen jediného z těchto nám sympatických národů. Ideál velkoněmeckého společenství, z něhož přece vyrostlo silné císařství roku 1871,
vůbec nestačil na zajištění existence sjednoceného Německa, které za
pouhých sedmdesát let prošlo tolika převraty, územními i ústavními. A
obráceně: stát existuje i bez “zakládajícího ideálu.” Když byla roku
1903 zřízena Panamská republika “shora,” rozhodnutím velmocí, neby
la tu ani stopa samostatného panamského národa, ba ani oblastního
patriotismu. Panama je prostý výrobek strategických, hospodářských a
čistě obchodních zájmů, které nelze kvalifikovat jako “ideály” Masa
rykovy these; a ejhle, tento základ se ukázal bezpečnější než velké myš
lenky sebeurčení. Panamská národnost se vyvinula později. Jiný pří
klad: “ideál,” z něhož vyrostlo Rakousko v dobách časného novověku,
bylo turecké nebezpečí a ochrana západní civilizace proti asijské stepi.
Turecká hrozba pominula a na existenci dunajské monarchie se tím nic
nezměnilo; ba dokonce Rakousko se rozhodlo k věci na svoji dobu oše
metné, k spojení s Turkem. Příkladů je bezpočet a vnucuje se závěr,
že Masaryk se sblížil pravdě víc ve svých odhadech či tušeních negativ
ních, než když byl optimistou. Říkalo se, že ve svých posledních létech
míval obavy, “kdybychom s naší demokracií vydrželi padesát let, vy
hráli bychom historii.” Ta mu, bohužel, dala dvakrát za pravdu.
Skutečností je, že státy se udržují příznivou kombinací politicko-zeměpisných prvků, to jest, převahou jednotících složek nad složkami
rozkladnými. Pokusme se o jejich krátký přehled, počínaje slabými
stránkami Československa.
Složky negativní
Odpůrci Československa mají po ruce dlouhý seznam.
“Není tu fysická jednota:” hranice Československa ignorují jedno
tící sílu vodních bazénů, neboť stát patří k třem povodím, moře Sever
ního, Černého a Baltského. To je arci skutečnost, kterou nelze změnit,
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stejně jako fakt, že republika je součástí dvou horských celků, Českého
masivu a Západních Karpat. Má nepříznivou polohu vzhledem k moři
jako vnitrozemský stát par excellence, více než Rakousko, Maďarsko a
Švýcarsko, měří-li se vzdálenosti od pobřeží. Básnické přirovnání Česko,
slovenska k srdci Evropy není zeměpisný kompliment. Na rozdíl od po
válečného Rakouska a Rumunska republika nemá ústřední horstvo, ně
kdejší ideál stratégů, jako nedobytné a poslední obranné pásmo. Má
nesmírné poledníkové rozpjetí, a protože kontinentalita Evropy roste
od západu na východ, Československo je země oblastních a místních roz
dílů. V českých zemích se uplatňují klimatické vlivy Atlantiku; na vý
chodě převládají prvky kontinentální. Rozdíly v geologické stavbě, v
podnebí a v povrchových formách se odrážejí v nej důležitější části
přírody, v půdách, které tvoří pravou mosaiku a udávají pak rozličný
ráz zemědělství.
Je tu řada záporných stránek politicko-hospodářských. Českosloven
sko má nesmírně dlouhou hranici, i bez Podkarpatské Rusi, víc než tří
a půl tisíce kilometrů, takže hraniční index (délka hranic na 100 km')
je vysoký, 2.8. Je však dnes příznivější než před válkou, kdy byl 2.9
při celkové délce hranic přes 4100 km. Ztráta Podkarpatské Rusi byla
cena, kterou republika platila za to geografické zlepšení. Podlouhlá
forma republiky, jak se uznávalo, snižovala její obranyschopnost, na
příklad v poměru ke kruhovému tvaru Rumunska. To byla věc povážli
vá, nejen vojensky, ale filosoficky, protože v osmnáctých létech rozho
dovaly především úvahy vojensko-politické. Nepříznivá forma Českoslo
venska usvědčovala autory versailleského míru z nedůslednosti.
Ostrá kritika mířila na dopravní spoje mezi západem a východem
republiky. Těžiště spojů byly železnice a pravdou bylo, že obě hlavní
tratě, bohumínská a brněnsko-bratislavská, vedly těsnou blízkostí stát
ních hranic
v sousedství ne přátelském. Bezpečnější spoj Vlárským
průsmykem jsme nikdy podstatně nezesílili, a dopravní zranitelnost re
publiky byla pak na pováženou.
Namítalo se. že přes ústavní fikci československého národa zůstala
republika typickým státem národnostním a nikoli národním. Často se
operovalo statistickými daty, podle nichž RakouSko-Uhersko bylo prý
demograficky jednotnější; Československo, asi čtyřikrát menší než
habsburská monarchie, mělo větší procento malých národních skupin.
Číselný poměr Čechů k Slovákům byl průměrně 3:1, a německá menši
na u nás byla relativně nejsilnější ze všech nástupnických států. Vytý
kalo se nám, že menšinová ochrana je osobní, zajišťujíc práva jedno
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tlivců, kdežto menšiny jako celky že nepožívají žádných práv, na roz
díl od Švýcarska, Helvetská konfederace se nám často dávala za příklad
v otázkách jazykových, zejména, když nejmetnší švýcarský kmen, Románi, byli ústavně povýšeni na národnost a když jejich jazyk, rétorománština, byl uznán za čtvrtý úřední jazyk Švýcarska, a to na podkla
dě celostátním, kdežto menšinové jazyky v Československu byly ome
zeny na menšinová území.
Poměr česko-slovenský se nezlepšoval s kulturním vzrůstem Slováků.
Říkalo se, že černý bod ve vnitřním vývoji republiky byl zákon o organisaci politické správy (1927), který deklasifikoval Slovensko a Pod
karpatskou Rus na zemské celky v úrovni dvou ostatních jednotek, totiž
Čech a země Moravskoslezské. Zemskými presidenty byli Češi. Autono
mie Podkarpatská zůstala na papíře. Mladá generace karpatoruská, dob
ře zastoupená na pražských vysokých školách, si stěžovala na vládní
paternalismus a na koloniální systém správy v jejich zemi. Centralismus
uvnitř všech čtyř zemských celků byla věc čistě politická a nedomyšle
ná po stránce zdravé veřejné správy, odporující decentralisaci, obecně
přijímané v moderních zřízeních. Největší úřad republiky byl zemský
úřad v Praze, “správní nestvůra,” jak se vyjádřil znalec správního prá
va, profesor Jiří Hoetzel, který daleko nechodil pro silný výraz; s kaž
dou hloupostí se musilo do hlavního města země. Němci si říkali, nej
dříve potichu, pak nahlas, že jsme projevovali nedostatek státnické
moudrosti v maličkostech, jež dráždily indiferentní občany menšin. V
době vzestupu Henleinova hnutí jsme zakazovali t. řeč. lanckneohtské
bubny a tyrolské bílé punčochy jako věci “příčící se ideologii česko
slovenského státu.” V poměru k občanstvu bylo těžiště správy v rukou
okresních hejtmanů - v tuhé podřízenosti zemským presidentům - a je
jich sbor, i v pohraničí, byl takřka výlučně český.
Vzato geopoliticky, to vše snižovalo loyalitu nečeské složky obyva
telstva a přispívalo k rozkladu republiky, jak se ukázalo v dobách mni
chovských. Jsou však i kritičtí pozorovatelé mezi námi; jak zapome
nout připomínky význačného člena Společnosti pro vědy a umění, pro
fesora římského a církevního práva, bývalého politického vězně, o po
válečném hnutí zlatokopeckém a o celkové pasivitě národa kolem ko
munistického puče, jež právem nás nutí k přemýšlení.
Ale vraťme se k našim odpůrcům: na naší zápornou stranu se řadil
i celkově nevlídný - nebo aspoň nikoli srdečný - vztah k sousedům, s
výjimkou Rumunska, jakož i nevyřešené otázky územní. Politicko-zeměpisná laboratoř předválečného Československa ukázala, že tu šlo o
negativní prvky životního dosahu.
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Republika se dožívá padesáti let; a to je historicko-zeměpisná skuteč
nost, která láme osten mnoha námitek. Jako příklad lze však uvést i pří
znivé okolnosti v obou geografických oborech, fysickém i politickohospodářském.
Tak po stránce poměrů přírodních je tu povodí Moravy jako oblast
spojující oba horské celky. Morava má i funkci evropskou, neboť tudy
prochází nej starší a hlavní komunikace od Baltu k Jadranu Moravskou
branou. Křižovatka moravské cesty s cestou dunajskou má však v Čes
koslovensku polohu marginální, nikoli ústřední, jako tomu bylo v Rakousku-Uhersku.
Republika je jako celek položena v klimatickém světovém optimu, ba
dokonce ve středu optimálního podnebného pásma; není rušivých ex
trémů; je rovnováha mezi lesními plochami a zemědělskou půdou; v
obráceném poměru k zemědělství plocha lesů roste směrem na východ.
Co víc, je rovnováha mezi zemědělstvím a průmyslem, či správněji, jsou
ideální podmínky pro tuto rovnováhu. Uznává se však, že přírodní
zdroje jsou nepostačující pro průmyslový rozvoj. Nemůžeme tu pře
cházet na pole theorií a hospodářských statistik; příznivá stránka je, že
průmysl závisí mnohem víc na prvních sociálních, kulturních a zejmé
na na národní vyspělosti, než je tomu u zemědělství, kde vztahy k pří
rodě jsou úzké.
Vyřešily se, zdá se, poměry menšinové a vyjasnil se vztah českoslo
venský i když - či právě proto že - se značně prohloubily rozdíly mezi
Čechy a Slováky. Nelze říci, že Československo se stalo národním stá
tem; je to spíše pluralistická společnost, jež může dospět k politické
integraci, podobně jako Belgie, Jugoslávie a Švýcarsko.
Nesmí být nedorozumění: Cílem tohoto článku není oddělený souhrn
“pro” nebo “proti,” ale spíše ověření geopolitických zásad na příkladu
Československa a ovšem i bilance našich padesáti let. A tu lze říci tolik:
negativní prvky fysické trvají, protože příroda ve svém celku je neměn
ná, měříme-li její ráz rozsahem lidského života, kdežto okruh negativ
ních složek sociálně-hospodářských, nikoli politických, se zúžil. Jinými
slovy, republika je fysicky rozdělena jako za našich dob, nemluvě o
ztrátě Podkarpatská; po stránce sociálně-hospodářské se však vytvořila
nová základna budoucího vývoje praktickou eliminací menšin a zdra
vějším poměrem obou národů. Tím zdaleka nemá být řečeno, že se v
dnešním Československu žije lépe než za prvé republiky.
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Po zeměpisné stránce životaschopnost Československa je odůvodně
na právě jeho členitostí, oblastními kontrasty a kulturními svérázy. Sí
la státního celku nespočívá nezbytně v naprosté jednolitosti, jež je
“unavující,” ale spíše v soustředění a spolupráci navzájem rozličných
prvků; je to unity in diversity britské zeměpisné filosofie, podle níž
“jednotící složkou” je i svéráz vnitřní členitosti. Praktickou odpovědí tu
může být federace; jednak vnitřní, to jest rozdělení Československa na
autonomní celky po způsobu Švýcarska či Jugoslávie, jednak vnější, to
tiž členství Československa ve Spojených státech Evropy.

KDE DOMOV MÔJ . . . ?
A M. Horečný
Akosi divne mi je v poslednom čase. Pojem domova sa mi splieta v
čosi neurčité, čo už neviem ani dosť dobre definovať a vyjadriť. Kedy
si - ani nie tak dávno - vedel som presne vysvetliť i znázorniť, čo si pod
pojmom domova predstavujem. Znela mi v ušiach mohutne prekrásna
hymna našej starej vlasti, a ja som sa videl neraz malý, ako pobehúvam
po rodných žbinských roliach, po zelenej lúke dénešskej, pri jarku na
šom a pri lesíku, pri jazierku hatalovskom i popri hradskej vedúcej do
mesta. Videl som v mysli jasne chodníček, čo viedol od nášho domu k
záhumniu, odtiaľ bol iba skok do “pánskej” záhrady, kde ma vždy vá
bila romantická cesta smrečinová i stará dubová alej. Neraz večerami,
vídaval som v predstave svojej blľkotavé svetieľka sedliackych domče
kov, starodávny cintorín náš a na ňom dva náhrobné kamene, čo i v
tmavej noci svietily. Boly to kamene starého otca i matky - teraz už
viem • to ony svietily mi na ceste cudzinou, to ony mi dávaly smer vo
vandrovke života, keď votrelci ma vyhnali z rodného domu. A keď
som sa potom motal po rôznych mestách i krajoch, ďaleko od rodnej
postati i ďaleko od miest mladosti mojej michalovskej, túžil som len po
jednom: opäť sa octnúť na uzúčkom chodníku, čo vedie k domovu, vi
dieť tie nepomenovateľné krásne kútiky lások mojich, úkryty moje i
mojich kamarátov z detských hier.
Marne si už spomínam na ich mená - nespomeniem ich asi už nikdy a smútok sa mi vkráda do duše, i tak preplnenej bôľom prastarým, sto
násobným. A predsa sa mi zdá, že keby som tak na chvíľku vedel zaliet84

nuť ta, že by som spoznal i na slepo veľa ľudí i vecí, proste by som
ich pocítil, pohmatal, počul po hlase, po plaču i smiechu, po piesni hoc’
nemelodickej a predsa mi tak blízkej, po kríku, po farbe. Tak túžim
niekedy po troskách mladosti, po živej vode z našej čerstvej studne, po
všetkom tom, čomu - tak cítim - vždy zostanem dľžníkom na veky, hoc
milencom neverným.
Ale roky utekajú ako vtáci nedozierni. V poslednom čase - tak cítim .sa mi obrazy detstva i obrazy starého kraja preplietavajú s novšími i
celkom novými zážitkami, a presne už ani neviem všetko rozlišovať.
Vidím sa zrazu v bratislavskej aleji a cítim, že sa mi tieto miesta h ľbo
ko vryly do mojej duše. Hľa, Tatry, Vysoké Tatry, Obrovský Vodopád
i Zbrojnicka Chata, Studená Voda i Dobšinská Ľadová, ale aj Myjava
i Trenčiansky Zámok, chudobná Orava, i prekrásne Piešťany, mohutný
Dunaj i Vltava, Staronová synagóga pražská, i velebné Krkonoše, la
novka na Poustevní pod Radhošťom, i romantický Rozsutec.
A potom sa prebúdzam a som zase v precudzej cudzine. Vidím ešte,
ako opúšťam akosi kradmo hranice vlasti, ako prechádzam tmavou no
cou na pôdu mi neznámu a cudziu, na pôdu, ktorá sa má stať dočasne,
kto vie, na aký čas, mojím novým domovom. Cítim, že odteraz chodiť
budem po širokých uliciach Viedne i Milana, Paríža i New Yorku, ako
cudzinec, ako slepec s otvorenými sklenenými očami. Treba sa mi du
ševne pripraviť na novú skutočnosť. Nedarí sa to vždy. V bezsenných
nociach znovu a znovu vyvstávajú obrazy starých dní a miesto hotelo
vých postelí obrazy mäkkých podúšok, aké len tam doma, u nás na de
dine, stlať vedeli.
Obrazy sa menia. Pozvoľna si uvedomuješ, že si v novej skutočnosti.
Chce sa Ti akosi hľadať syntézu, spojiť staré s novým, zalietnúť keby
to bolo možné, ta, a žiť tu, a vytvoriť tak život z pojmov tu i tam,
a spojiť ich v pojem jednoliatky. Ale nie je to tak ľahké a nedarí sa Ti
to vždy. Čítaš už pomaly tunajšie noviny a písmenká cudzej reči stávajú
sa pomaly živými slovami. No, siahaš vždy radšej po svojských novi
nách, i tých zo starého kraja, čo každé slovko v nich, i keď bolí, zo
búdza spomienky i kúzla materinskej reči. Vábi Ťa každé naše slovo,
ktoré počuješ letmo na ulici. Kde tu nájdeš sožíklý list starého priatela
z domova. Nezahodíš ho, stáva sa Ti drahým. Duša Ti okreje, keď v
starom antikvariáte new-yorskom nájdeš zastrčenú knižočku básní poe
ta z domova. Doma si si ho ani tak veľmi nevážil, tu sa však každé je
ho slovko premieňa v čarovné kúzlo. Odnášaš si túto knižočku ako malý
poklad, ako opäť nájdený kúsok voňavého domova, a odkládáš ju na
popredné miesto v svojej chudobnej knižnici.
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A j inokedy Ti všetko akosi splýva v Tvojej zamotanej mysli. Sedíš
v clevelandskom autobuse, zavrieš na chvíľočku oči, a zdá sa Ti, že si
sa octnul v hluku Václavského námestia v Prahe. Ale otvoríš oči a si
zase v skutočnosti najskutočnejšej. A potom večer si zase doma. Sedíš
pri rádiu a televízii a krútiš gombíkom. Zrazu začuješ akordy Smetano
vej hudby. Schytí Ti dušu, je Ti clivo, ale si akosi aj pyšný, že to vy
sielajú z americkej vysielačky.
A potom prichádzajú všedné dni. Robíš v majnoch, píšeš v kance
lárii, vyučuješ v triede deti, americké deti. Zrazu sa zadumáš - Tvoja
myseľ blúdi po starej vlasti - po tvári T i azda skaná i slzy, oslovíš svo
ju americkú triedu slovkom v řeči, ktorou si tam hovoril, a si prekva
pený, že Ťa deti neporozuměly. Až, keď uvidíš údiv a nepochopenie na
tvári detí, prebúdzaš sa zo sna a si opäť v skutočnosti. A si azda aj rád,
veď tu je teraz Tvoje miesto!
Niekedy idúcky po Times Squaru, sníváš s otvorenými očami. Tu,
hľa vidíš obraz lásky svojich mladých rokov. Je to iste ona. Jej oči, jej
vlasy, jej chôdza! Letíš ako vo sne jej v ústrety, a len, keď si už blízko,
veľmi blízko pri nej, spoznávaš svoj veľký omyl. Veď ani nie je možné,
aby tu bola, aby to ona bola. Azda jej už vôbec ani niet, azda ju zavreli
v koncentráku, azda ju spálili v plyne. A vyvstávajú Ti v mysli bolestné
spomienky: dni okupácie, teroru i vrážd, dni bôľu a sľz. V hlave sa Ti
roja divnémyšlienky: tam vrahi boli, votrelci i do detí strieľali - i to
že je domov? A predsa! 1 hroby volajú!
A roky idú. Pomaly sa tu cítiš viacej doma. Už ani nemyslíš, čo všet
ko bolo raz a ako to bolo. Azda to ani nikdy nebolo! A ž zrazu! Starý
priateľ z Prešova si spomenul na Teba. Čítaš jeho list, každé slovo sa
Ti vrýva v Tvojej duši, i známku na obálke hladkáš, i písmenka, ako by
si každé z nich ohmatával. A bôľno Ti u srdca. Hľa, tu píše, že sa pre
sťahoval z Kukučínovej ulice do Hviezdoslavovej - a Ty si márne spo
mínaš, kde tá ulica je. Akosi sa Ti všetko popletúva. Zabúdaš mená
ulíc, mená miest i priateľov a vecí. A márne hútaš. Nik Ťa nepochopí,
že dnes nie si schopný pokojnej práce, lebo myslíš na takú nepatrnú
vec, ako je meno tej ulice. Lebo neide len o meno ulice, ktoré si zabu
dol. Zabudol si na veľa vecí - a je Ti bôľno v duši! To nové meno ešte
nevieš, ale to staré zabúdaš . . .
Musíš si spomenuúť musíš na to myslieť - to domov volá . . . .
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PADESÁT LET ČEŠKE LITERATURY
B. R. Bradbrooková
Bohatost české literatury si člověk pořádně uvědomí, má-li vtěsnat
její přehled do několika stránek. Není možné jít do podrobností, ač tak
mnohé lby si to zasloužilo ; rovněž je nutné omezit se hlavně na zjevy
vynikající a ty, které na sebe upozornily inovátorstvím či zvláštní oso
bitostí. Je nesporné, že z posledních padesáti let dosáhla naše literatura
nej vyšších hodnot ve svém prvním období, období svobodné republiky;
s odstupem času a srovnáním s výtvory soudobými pak její kvalita tím
více vynikne.
1918-1938
Před několika lety vyšla tiskem korespondence S. K. Neumanna s V.
Dykem a bratry Čapky, z níž je vidět, jak smýšleli a cítili čeští inte
lektuálové za první světové války. Porážka Rakousko-Uherska se čeka
la, i když zpočátku nebylo snadné si představit, jaké přímé důsledky
to bude mít pro Čechy a Moravu; utrpení z války dosti brzdilo oprávně
ný národní optimismus. V literatuře na jedné straně doznívala individu
alistická, bolestínská dekadence, zatímco na druhé už pronikaly do české
literatury nové směry, jimž se pak plně otevřely dveře po osvobození
navázáním styků s evropskými kulturními středisky. Byl to zejména ex
presionismus, futurismus, dadaismus, vitalismus, kubismus, surrealismus
a kolektivní proletářská poesie, jejíž vliv se však v české literatuře pro
jevil o něco později než vlivy francouzské. Ke kultuře francouzské se
upíraly zraky našich intelektuálů už za války, zatímco bylo až na Ma
sarykovi a K. Čapkovi, aby pro mladý stát objevili kladné hodnoty
kultury anglosaské.
Spisovatelé stáli v čele národa: již r. 1917 vydali z iniciativy Jaro
slava Kvapila manifest, v němž vyjádřili své národní tužby, které se
osvobozením staly skutkem. Po převratu, za značně změněných sociál
ních podmínek, bylo i literatuře třeba pozměnit směr.
V poesii v období mezi válkami byl zvláště úspěšný rozvoj lyriky.
Na vývoj mladé generace měli důležitý vliv Fráňa Šrámek a S. K. Neu
mann, které převrat r. 1918 za'stihl již jako vyzrálé básníky. Šrámkova
oslava prostých věcí, Neumannovo nadšení pro moderní techniku, láska
k přírodě a sensualism v díle obou básníků přitahovaly mladé; snad
nejsilněji však na ně zapůsobila Neumannova poesie sociální. Mladí
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básníci se začali sdružovat ve skupinách, jako v levicovém Devětsilu
a bezpartajní moravské Literární skupině. Své básně vydávali v revuích
Devětsil, Host, a již dříve v Neumannově Kmeni a Červnu, uveřejňo
vali manifesty s programem do budoucna. Za hlavní spojku generace
před - a poválečné je však třeba označit Josefa Horu, jehož prvotiny
pocházejí ještě z let válečných, avšak hlavní básnické zrání a jeho pří
klon k mladší generaci jsou patrny až v letech svobody. Tvořil po ce
lou dobu mezi dvěma válkami a práce, které nemohly být vydány za
nacistické okupace, vyšly po r. 1945, kdy byl Hora již mrtev.
K Horovi jako představiteli sociální poesie se řadí Jiří Wolker, kte
rý těžil z Jesenina a Majakovského, a který měl nesmírný vliv v české
poesii zejména v prvních letech po své smrti, kdy, jak říká J. B. Čapek,
“epigonů se vyrojilo tolik, až se to stalo uměleckým nebezpečím”.
V poněkud uklidněnějších sociálních poměrech, několik let po první
válce, vyrůstá pak hnutí poetistické, které dalo naší literatuře m.j. dva
vynikající zjevy, Vítěslava Nezvala a Jaroslava Seiferta. Z poetismu vy
šli ve veršové technice též Halas, Závada a Zahradníček, jimiž byl ide
ově vzorem velký Březina. Pokračováním novokatolické mystiky a positismu v básnictví byla pak poesie abstraktní, z níž vycházel především
Vladimír Holan; utrpení národa v posledních letech republiky a za pro
tektorátu však změnily směr jeho tvorby, jak svědčí na př. sbírky Ha
vraním brkem a Panychída. Láska k národu a rodině vyznívá z poesie
Františka Hruhína, jemuž vděčíme za velkou pozornost, kterou věnoval
tak často opomíjené poesii pro děti.
Ve srovnání s rozkvětem lyriky poesie epická a reflexivní je zastou
pena v literatuře tohoto prvního období v míře daleko menší; poesie
legionářská z prvních let republiky měla kupodivu malý vliv na mladší
básníky: byla to spíše legionářská próza a drama (Kopta, Medek, Lan
ger), které zaujaly. A podíváme-li se na vývoj českého románu za první
republiky, je s podivem, že na př. tak obdivovaný Alois Jirásek neměl
přímých pokračovatelů v oboru historického románu. Jirásek dokončil
své dílo vlastně už za první světové války; a jak uvidíme i níže, hledali
naši spisovatelé inspiraci v dějinách zejména v dobách národní nesvo
body, jednak proto, že slavná minulost vzpružovala pokleslé mysli (a
to byl snad i záměr Jiráskův), jednak též proto, že psát o přítomnosti
znamenalo buď se vystavovat nebezpečí persekuce, nebo se zdržovat
spontánního projevu vyjádření pravdy. Tyto důvody však po prvním
převratu odpadly; navíc pak nebylo snadné dosáhnout umění úrovně
Jiráskovy, což jsou asi další důvody, proč máme historických románů z
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prvních let republiky jen poskrovnu - jako nej důležitěj ší bychom mohli
označit Durychovy valdštejnské trilogie, “větší” Bloudění a “menší”
Rekviem, Nového Atentát a Rytíři a lapkové a četné práce Moravana
Čeňka Kramoliše.
Zato však zkvétá román realistický a naturalisticko-sociální, a to spi
sovatelů, kteří psali již za první republiky: Čapek-Chod, Ivan Olbracht,
A. M. Tilschová, M. Majerová, Božena Benešová. Věnují zvláštní pozor
nost psychologickému prokreslení svých románových postav, všímají si
zvláštností ženské povahy (Tilschová), vžívají se do dulše ponížených
a utlačených (Majerová) a snaží se povznést národ kritikou současné
společnosti.
Autoři románů z venkovského života, kteří psali spíše před r. 1918
(Holeček, Rais, Stašek, Jan Herben, J. Š. Baar), měli své znamenité po
kračovatele ve Vojtěchu Martínkovi a Jarmile Glazarové; též naturali
sticky zaměřený A. C. Nor těžil látku k svým románům z venkovského
prostředí.
Sociální náměty charakterisují díla Marie Puj manové, Benjamina
Kličky, Václava Řezáče a Karla Nového. Svým dílem patří první repub
lice částečně též Fráňa Šrámek, jehož lyričnost výrazu a jazyková vytříbenost má jen málo soupeřů v české literatuře. Jako mistra čistého
jazyka a vyprávěcí techniky lze k Šrámkovi přiřadit Vladislava Vanču
ru, jemuž osobitý a do jisté míry archaický styl a jazyková dokonalost
byly více než vyprávěný příběh sám.
Obohacení české literatury o nové literární druhy snad nejvíce leželo
na mysli K. Čapkovi, který se vědomě učil od velkých mistrů anglických
a francouzských. Jemu vděčíme za vzácné překlady moderní francouz
ské poesie, za zdokonalení formy eseje, kde mu byl vzorem G. K. Chesterlon, za vedení románů utopických po vzoru Wellsově, za velký
úspěch jeho dramat na světových jevištích, za pozornost, kterou věno
val drobným a okrajovým žánrům (román pro služky, písně pražské
periferie, cestopisná črta, detektivka, bajka, podpovídka a j .), za zna
menitý životopis presidenta Masaryka, jakož i za všechno úsilí didak
tické, jímž chtěl vychovávat své spoluobčany k dokonalé demokracii.
Pro svůj jemný humor má Čapek své místo též v literatuře humoristic
ké, které se v klidnějších dobách první republiky dosti dobře dařilo.
Jaroslav Hašek zemřel již r. 1923, avšak jeho Švejk našel mravně do
konalejšího příbuzného v hrdinovi Vachkova Bidýlka; maloměšťáckou
malichernost si vzal na mušku bystrý Karel Poláček a též některé vese
lohry F. Langra (především Obrácení Ferdyše Pištory) patří k perlám
českého humoru tohoto období. V této souvislosti pak nesmíme opome
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nout bystrého satirika Eduarda Basse, který svými “rozblásky” a “kázáníčky” se řadí k žurnalistické škole K. Čapka. Jeho literární parodie
a satirické kuplety, útočící i na soudobé politiky, ovšem mohly vychá
zet jen ve státě tak svobodném jako byla první republika.
Formu povídky si oblíbil a zdokonalil zejména K. Čapek svými Trap
nými povídkami a Povídkami z jedné a z druhé kapsy, ale též M. Maje
rová byla mistryní tohoto žánru (jakož i tvůrkyní pohádek a povídek
pro mládež) a VI. Vančuru ve svém Luku královny Dorotky.
Prozaická literatura z období první republiky zdá se mi - jak námě
tově, tak i ideově a stylisticky - velmi bohatá, bohatější než ostatní dru
hy; a to nesmíme ještě zapomenout na prózu kritickou, v níž nám vy
rostl velký Salda, Arne Novák, Václav Tille, Václav Černý, Miroslav
Rutte a řada dalších významných kritiků.
V dramatu první republiky zdaleka nemáme tak velký počet spiso
vatelů jako prozaiků, a jsou to zejména K. Čapek a F. Langer, kteří se
zasloužili o jeho rozvoj. 0 nedostatku se však nedá dost dobře mluvit,
a jistě je třeba zaznamenat značný pokrok v jevištní technice a bohat
ství repertoáru českých divadel, která udržovala krok s předními scé
nami evropskými; na př. Vinohradské divadlo uvedlo v době Čapkova
působení jako dramaturga Shelleyho The Cenci r. 1922 jako první na
evropském kontinentě. Jako inovátoři upozornili na sebe doma a po
zději i v cizině Voskovec a Werich, v jejichž šlépějích dnes pokračuje
do jisté míry pražské divadlo na balustrádě. Nesmíme však zapomenout,
že právě v posledních letech první republiky drama bylo silnějším a
účinnějším výrazem úzkosti a varování před nacismem než jiné útvary
literární. Čapek, který se v dramatu v třicátých letech odmlčel, se k ně
mu obrátil jako útočišti svou Bílou nemocí a Matkou.
1938-1945
Mnichov a nacistická okupace umlčela mnoho českých spisovatelů.
Ti, kteří se udrželi na svobodě a snažili se psát, byli omezeni ve výběru
témat. Z veřejných knihoven, jakož i z českých scén zmizela díla auto
rů anglických, amerických, francouzských i ruských, bylo však povo
leno vydávat autory severské, jejichž knihy národ ctil jako jediné pojít
ko s ostatním světem. Jestliže historický román povzbuzoval národ v
těžkých dobách, již před začátkem druhé války je vidět v české próze
jistou obrannou tendenci; útěk do minulosti je nasnadě, avšak husit
ství či Jednota bratrská, které inspirovaly Jiráska, byly v nenávisti u na
cistů a jejich oslava nebyla možná. Autoři se tedy obracejí k jiným
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částem dějin, na př. Jiřího Mařánka zaujal rod Rožmberků (Barbar
Vok, Romance o Závišovi, Petr Kajícník), Čestmír Jeřábek se uchýlil
do doby přemyslovských knížat ve své trilogii Legenda ztraceného věku.
Představitelem soudobé historické prózy byl též F. Kubka, který dovedl
dobře zachytit dobovou atmosféru v Karlštejnských vigiliích a Palečko
vě úsměvu a Palečkově pláči, z nichž poslední dvě vyšly vlastně už po
druhé světové válce. Větší část historických románů Miloše V. Krato
chvíla vyšla rovněž po druhé válce, kdy věnoval M. Janu Husovi dvě
větší práce, Pochodeň a Mistr Jan; avšak již za války se cele věnoval
historickému románu, který zůstal i nadále hlavním literárním útvarem
jeho prací.
Zájem některých autorů o velké historické postavy dal vznik románu
klíčovému a t.zv. “biographie romancée”, jak je naše literatura znala z
překladů děl A. Mauroise a Lyttona Stracheyho, a jichž se na českém
knižním trhu objevila celá záplava; patří k nim Orlí hnízdo o rodině
Mánesů z pera A. M. Tilschové (ta se vlastně pokusila o klíčový román
již r. 1923, kdy vyšlo její Vykoupení, zachycující momenty ze života
malíře Slavíčka), Kožíkovy proslulé romány Největší z pierotů (Debureau) a Básník neumírá (Camoen’s), Drnákovy-Rosůlkovy Hlavou
proti zdi (van Gogh), Španělská rapsodie (Goya), Stín přes paletu
(Gauguin), Manžel slavné ženy (B. Němcová), Soni Spálové Černý
Honzík (Neruda), Mánesovi - a nade vše rozměrný a pečlivě propraco
vaný Kámen a bolest (Michelangelo) od předčasně zesnulého Karla
Schulze.
Z ostatní tvorby vznikaly za druhé války psychologické romány Mi
roslava Hanuše, též dvě vrcholná díla Vladimíra Neffa, Třináctá kom
nata a Marie a zahradník vyšla v tomto období, stejně jako většina děl
Drdových. Spisovatelé, kteří se za války odmlčeli, shromažďovali ma
teriál pro budoucnost, nebo vydávali antologie z děl s příbuznými námě
ty. V poesii se pěstovaly parafráze starého básnictví, na př. B. Mathesius vydal Zpěvy staré Číny a M. Součková Žlutý soumrak. Nesvobodě
a z toho plynoucímu omezení ušel E. Hostovský, který psal v emigraci
a stal se tak přímým pokračovatelem svobodné české tvorby předvá
lečné.
Po 1945
Po osvobození 1945 se ukázaly mezery v řadách českých spisovatelů,
nenahraditelné to oběti nacismu. Otevřely se však též šuplíky těch, kte
ří zůstali, a bylo zřejmé, že tito spisovatelé nezaháleli. Na knižním trhu
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se objevila řada knih autorů, jejichž jména byla známa před válkou,
začala se též vydávat starší díla, za války zakázaná, na př. spisy Ma
sarykovy a Čapkovy. Doba svobodné tvorby však netrvala dlouho a po
r. 1948 znovu prořídly řady publikujících autorů. Někteří příslušníci
předválečné generace už jen dokončují své dílo (Oibracht, Kopta), jiné
odradila dlouhá mezera válečná, jakož i představa nové nesvobody;
zbyli hlavně ti, kteří nový režim uvítali, nebo se mu dovedli přizpůso
bovat. V této době jsou válečné hrůzy důležitým zdrojem inspirace: ne
jen v beletrii, ale vyšel též velký počet reportáží, jimž šlo hlavně o za
chycení válečných zkušeností, a jejichž dokumentární cena je často vět
ší než umělecká. Válečné motivy v beletrii v období stalinismu se mi
jeví jednak jako přirozená reakce na válečné hrůzy, jednak též jako ja
kýsi únik do minulosti, o níž se smělo volně psát - a snad též byly ná
hražkou za inspiraci, kterou doba přítomná neposkytla. Marně hledám
v paměti důležitější publikaci tohoto období s tématikou jinou než vá
lečnou; zkušení spisovatelé, kteří se této doby dočkali, vydali své nejlepší již dříve a nejmladší generace se nezmohla na víc než na drobné
útvary povídkové nebo novelky. I když, doufejme, některé jsou jakýmsi
rozcvičením pro díla rozměrnější a náročnější, zdá se mi, že jsou hlav
ně dalším rozšířením nadprodukce, jíž česká literatura dosti často
trpěla.
V období postalinského tání je i v literatuře zřejmé částečné uvolně
ní, a to je zase historie, která inspirovala dvě větší díla tohoto období,
Neffovu pentalogii (Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Vese
lá vdova, Královský vozataj) a dva sousledné romány ze života J. A.
Komenského (Osud národa, Poutník v Amsterodamu) od Miroslava
Hanuše. A snad také memoárová literatura byla jednou z vlaštovek
ohlašujících jaro: v letech 1957-Ó8 se objevila celá řada knih vzpomí
nek většinou nezatížených politickou tendencí, na př. Nač vzpomenu od
Edmonda Konráda, Na vlastní oči, Hlasy od Východu, Tváře ze Zápa
du od F. Kubky, Nevzpomínky K. Konráda, a zvláště pak Langrovy By
li a bylo. Jména E. Konráda a F. Langraném nám připomínají, že patří
k těm, která se spolu s dalšími objevila v tisku po dlouhém odmlčení za
stalinismu. Kromě vzpomínek mohl pak F. Langer ještě vydat i tři své
poslední povídkové soubory, Filatelistické povídky, Malířské povídky a
Snílci a vrahové.
Jesliže mlčely múzy v Československu v době stalinského teroru, ne
zbývá, než obrátit se k exilu, kde sémě svobodné inspirace mohlo vyklí
čit. Mohlo však opravdu v tak změněných životních podmínkách, Spi
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sovatelů, kteří tvořili již doma, není v exilu mnoho; někdy umlčely mú
zu starosti existenční, a jistě by do tohoto odstavce patřila i úvaha o
názoru Borise Pasternaka, že opravdový básník může tvořit pouze ve
své vlasti. Je nesporné, že cizojazyčné prostředí působí neblaze na ja
zyk a styl těch, kteří se přece jen snaží psát; domnívám se však, že spíš
než otázka jazyka jsou zde překážky rázu technického a ekonomického,
na př. potíže najít v cizině nakladatele pro vydání české knihy, a též
dostatek čtenářů, kteří jsou roztroušeni po celém svobodném světě.
Uvážíme-li tyto překážky a vzpomeneme-li básní Roberta Vlacha, Pavla
Javora, Josefa Martínka, Františka Listopada, O. Valeské, Matouše
Lampy, psychologických románů Egona Hostovského, silně procítěných
próz Jana Čepa, jemných črt Bedřicha Svatoše a poměrně bohaté a kva
litní literatury esejistické (Petr Den, Věra Stárková, Pavel Želivan, Pře
mysl Pitter a j.) skoro bych řekla, že exilová tvorba přece jen trochu
oslavuje Pasternakův argument. Její zvláštní zásluhou pak zůstane, že
obohatila naši prózu o náměty, motivy a postavy z cizího prostředí, tak
běžné na př. v literatuře anglické a tak řídké až dosud v naší.
Jaká však je tvorba nejmladší generace v nynějším Československu?
Nad její četbou srdce velmi zabolelo; máme však právo soudit, vidíme-li, že to byli zase především spisovatelé, kteří se nebojácně postavili
za svobodu projevu a zrušení censury tisku? Psali by jinak, kdyby ne
měli svázané ruce, a kteří z toho velkého počtu by to byli především?
Jak už jsem se zmínila, hlavním produktem mladé generace tohoto ob
dobí jsou zejména drobné literární útvary, ale i z těch je leckdy vidět
vyprávěčský talent; bolestivá však je ideová náplň této literatury, ja
kési zhrubnutí a ztvrdnutí, nehumánnost, přeceňování hodnot materia
listických (vzpomeňme jen na př. vrchovatých talířů a pohlavního hedonismu v Páralově Soukromé vichřici, které jsou tam alfou i omegou
celého života), sobectví, obhroublé a oplzlé výrazy, které se staly v
moderní české próze módou i manýrou, nedostatek osobní odpovědnosti
a úcty k jazyku a vyšším hodnotám vůbec - to vše nacházíme i tam
kde by talent mohl být využit daleko lépe. V této záplavě negativních
hodnot české moderní literatury nám však nesmí uniknout jemnější a
mravně positivnější díla Ladislava Fuchse (u něhož zase platí, že o ná
mětu z historie se dá psát volněji), Jindřišky Smetanové, básně Miro
slava Holuba, detektivka Jana Klímy (Smrt má ráda poesii), satirické
povídky Karla Michala nebo románová prvotina Hany Bělohradské
(Bez krásy, bez límce). V posledních letech se objevují i pokusy o kri
tiku současné společnosti pomocí satiry a alegorie (na př. Zahradní
slavnost a Protokoly V. Havla a Město pro mraky Lubomíra Vaculíka),
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což můžeme již považovat za předzvěst úsilí o uvolnění censury, které
ovšem může velmi změnit ráz tvorby a dát jí neomezené nové mož
nosti.
Škody na národním charakteru, jak se o nich dovídáme z literatury
a novin, se zdají nesmírné a téměř nenapravitelné; zprávy z jarních mě
síců však jsou tak překvapující, že se nám až zdá, že ta tvrdá, obhroublá literatura z období nedávné diktatury nějak nemluvila pravdu, nebo
ji aspoň zakrývala - že jádro národa přece jen zůstalo zdravé. Zůstalo
opravdu? I toto nám snad ukáže literatura už v příštích letech.

VZPOM ÍN KY NA ZAČÁTKY TŘETÍHO
ČESKOSLOVENSKÉHO ODBOJE
Dr. Ladislav Feierabend
Nebude snad bez zajímavosti vzpomenout začátku třetího českoslo
venského odboje. Většině Čechů a Slováků, dlících ve svobodném svě
tě, není o tom mnoho nebo nic známo, a přímí účastníci odboje, jichž s
odstupem času bude stále méně, nic o tom - pokud mi je známo - ne
uverejnili. Pokládám proto za užitečné dát na papír vzpomínky na to,
čeho jsem se zúčastnil a o čem jsem věděl. Můj náčrt si nečiní nárok
na úplnost a přesnost a chce vyprovokovat účastníky, aby jej doplnili a
opravili.
Třetí československý odboj se rodil s těžkostmi a obtížemi. V exilu
nebyla osobnost - jako T. G. Masaryk v prvním a dr. Edvard Beneš v
druhém odboji - která by dala odbojové práci pevný směr a okolo níž
by se seskupili odbojoví pracovníci. Českoslovenští politikové a osob
nosti veřejného života, kterým se po únorových událostech roku 1948
podařilo uniknout z vlasti, byli roztříštěni do mnoha zemí evropského
kontinentu, Velké Britanie, Spojených států a Kanady, a trvalo delší
dobu než se našli a mohli se dorozumět. Organisování odboje se dále
zdrželo tím, že se čekalo na příchod dalších významných osobností z
domova. Největší překážkou však bylo, že československá demokratická
soustava byla rozvrácena Mnichovem a zůstala rozvrácena celých de
set let.
Prvním kolektivním odbojovým činem byla schůze 24 českých a slo
venských poslanců, zvolených v květnových volbách roku 1946 a uprch
nuvších po únoru 1948 za hranice, kteří se dostali do Londýna. Schůze
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se konala 28. května 1948 v Caxton Hall v Londýně a předsedal jí soci
ální demokrat Blažej Vilím (Ve Velké Britanii vládla Lábour Party).
První projev na ní měl starý přítel Československa, spolupracovník T.
G. Masaryka a známý britský žurnalista Wickham Steed. Označil schů
zi za začátek třetího československého odboje a doporučil účastníkům,
aby si vytvořili generální štáb, který by odboj vedl. Zdůraznil, že odboj
musí být neodvislý po finanční stránce, a připomněl, že to byla jedna
z důležitých starostí T. G. Masaryka v prvním a dr. E. Beneše v dru
hém odboji.
Schůze protestovala proti nové ústavě Československé republiky, kte
rou 9. května 1948 jednohlasně schválilo kusé a komunisty ovládané
Ústavodárné národní shromáždění, ale neučinila žádné návrhy, ani
usnesení o formách a složení odboje. Debata vynucená britskými žur
nalisty ukázala, že shromáždění politických činitelů, kteří nesli odpo
vědnost za vývoj věcí doma, není vhodnou platformou jednotného od
poru proti komunismu. Bylo by známkou pokračování politiky Národ
ní fronty s vyloučením komunistů, politiky, která vedla k národní a stát.
ní katastrofě. Bylo jasné, že odboj nemůže navazovat na stranicko-politické rozvrstvení let 1945-48, nýbrž musí respektovat také politické
síly, které tehdy byly zakázané. Toto nazírání si rychle razilo cestu mezi
všemi Čechoslováky.
V červnu 1948 začali v Londýně dlící českoslovenští veřejní pracov
níci bez ohledu na svou politickou příslušnost připravovat návrh na
organisaci demokratických Čechů a Slováků v exilu. Vycházel z Česko
slovenské republiky, jako mezinárodně uznávaného státního útvaru Če
chů a Slováků, aniž předurčoval úpravu poměru mezi oběma národy.
Vedoucí myšlenkou bylo dostat do organisace pokud možno všechny
Čechy a Slováky za účelem společného boje proti komunismu. Výchozí
základnou k obnovení demokratických svobod v Československu měl být
právní řád první republiky a výsledky voleb z roku 1935.
Exulanti měli na mysli vytvořit Hnutí demokratických Čechů a Slo
váků, které by usilovalo o obnovu svobod v duchu zásad Masarykovy
demokracie a Atlantické charty, a o budování právního řádu, který by
znemožnil zneužití demokratických svobod k existenci politických smě
rů usilujících o diktaturu. Mělo se také starat o všestrannou pomoc
uprchlíkům z domova. Hnutí chtělo: organisovat Čechy a Slováky k spo
lečnému postupu podle vytčených zásad, vydávat společná prohlášení,
koordinovat informační a zpravodajskou službu, vydávat informační a
propagační časopis, obstarávat finanční prostředky a organisovat a pod
porovat sociální akce.
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Za člena Hnutí byl pokládán každý Čech a Slovák (případně jeho
organisace), který souhlasí s jeho programem a podporuje podle svých
možností jeho úsilí.
Výkonným orgánem Hnutí mělo být Ústředí, skládající se ze tří vý
borů: ve Spojených státech, Velké Britanii a Francii. Všechny výbory
měly zatím být v poměru souřadném a ve stálém spojení. Rozhodnutí a
vyhlášení Hnutí směla být vydávána jen po dohodě všech výborů. Kaž
dý výbor měl mít nejvýše 20 členů s pětičlenným předsednictvem. Jed
notlivé úkoly měly být obstarávány komisemi, jichž počet by se určil
podle potřeb. Komisím měli předsedat členové výboru.
Členy výborů Hnutí měli být představitelé politických stran a význač
né osobnosti veřejného života, aniž by byl mezi nimi stanoven číselný
poměr. Do výborů měly přijít osobnosti, které mohly co nejlépe přispět
k plnění úkolů Hnutí. Zastoupení Čechů a Slováků také nebylo číselně
vyznačeno. Funkční období mělo být jednoleté.
Členství ve výboru skončilo, když se někdo dobrovolně vzdal, nebo
byl vyloučen většinou členů výboru či odvolán svou politickou stranou.
Toto odvolání nemělo být závazné, pokud mu odporovaly dvě třetiny
členů výboru.
Tento návrh nenašel zalíbení u představitelů politických stran, poně
vadž dával možnost stejného zastoupení stranickým zástupcům jako ji
ným osobnostem. Zejména bylo napadáno ustanovení, že odvolání čle
na výboru jeho stranou by se mohlo stát neúčinným, kdyby mu odporo
vala dvoutřetinová většina výboru. K přepracování návrhu Hnutí nutily
také zprávy, které přišly z Ameriky.
Tam prý došlo ke smíření mezi starými odpůrci dr. Juraj em Slávi
kom a dr. Štefanem Osuským a Osuský odevzdal jménem všech čs. po
litických představitelů memorandum State Departmentu, jež vyjadřova
lo jejich vůli organisovat se za účelem potírání komunistické diktatury
a pomáhat emigrantům z ČSR. Memorandum se vyslovilo pro obnovu
čs. demokratických svobod ve sjednocené Evropě a pro světový řád,
založený na právu a sociální spravedlnosti.
V New Yorku se ve dnech 17. a 18. července 1948 sešli významní
slovenští a čeští představitelé, dlící ve Spojených státech, bez ohledu na
to, zda podporovali nebo potírali politiku Národní fronty, a usnesli se
založit Radu svobodného Československa. Jejím cílem mělo být: sjed
nocovat čs. síly v zahraničí a jednotně je vésti, udržovat styky s rozho
dujícími činiteli nekomunistických mocností a zastupovat před nimi čes
koslovenské zájmy, informovat zahraniční veřejnost o čs. snahách a pro
blémech, udržovat doma dobrou náladu a posilovat morálku, a konečně
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organisovat pomocnou akci ve prospěch čs. uprchlíků a starat se o je
jich existenci a sociální zabezpečení.
Rada měla být složena:
1. ) z bývalých členů čs. vlád, parlamentů a Slovenské národní rady,
kteří unikli po komunistickém puči za hranice nebo kteří svým
chováním a přesvědčením manifestovali pravou demokracii,
2. ) z velvyslanců a vyslanců, kteří resignovali na své funkce na zna
mení protestu proti komunistické diktatuře,
3. ) z jiných význačných osob českého a slovenského veřejného živo
ta, kteří bud’ bydleli za hranicemi neb uprchli po únoru 1948.
Rada konstituována neubyla, poněvadž prý v Americe bylo poměrně
málo vedoucích politických osobností, ale byl zvolen přípravný výbor,
aby pracoval na brzkém uskutečnění usneseného programu.
Skoro ve stejné době sešli se v Londýně zástupci politických stran:
slovenské demokratické, lidové, národně-socialistické a sociálně demo
kratické a přizvali také zástupce strany agrární. Ten se účastnil jednání
jen za svou osobu, poněvadž agrární strana nebyla dosud v exilu usta
vena, ač se o její znovuzřízení v Paříži pilně jednalo.
Tito zástupci po delším jednání došli 20. srpna 1948 k dohodě o zří
zení Ústředí demokratických Čechů a Slováků, jehož cíle byly skoro
identické s úkoly Rady. Ústředí se mělo skládat z ústředního komitétu,
oblastních komitétů a sociálních a jiných komisí. Ústřední komitét, kte
rý měl být nadřízeným orgánem oblastním komitétům, neměl zatím
určené sídlo a měl prakticky jednat a rozhodovat tam, kde bude do
časně žít většina jeho členů.
Ústředí nemělo být jen organisací emigrantů, nýbrž i mluvčím demo
kratického lidu doma, a proto jej měli vytvořit zástupci politických
směrů, které v ČSR hájily demokratické principy, a přibrat vynikající
osobnosti k spolupráci. Konstatovalo se, že v zahraničí jsou tou dobou
politické směry representovány skupinami stran: slovenské demokratic
ké, lidové, národně socialistické, sociálně demokratické a strany slobo
dy, a že zástupci stran agrární, národně demokratické a živnostenské
budou přibráni, jakmile jejich skupiny budou zorganisovány. Vynika
jící osobnosti měly být pozvány dohodou všech politických představi
telů bez ohledu na stranickou příslušnost. Každý politický směr měl
vyhrazen 3 místa v ústředním komitétu a 4 místa v oblastních komité
tech. Počet osobností nebyl stanoven a nemluvilo se o číselném poměru
mezi Čechy a Slováky. Členové ústředního komitétu měli právo účastnit
se jednání kteréhokoli oblastního komitétu jako jeho plnoprávní členo
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vé. Ve všech komitétech se mělo rozhodovat jednomyslně a při jednání
se ve všech komitétech vyžadovala přítomnost Čechů a Slováků.
Sotva byl tento návrh dohodnut, přišla zpráva, že do Evropy přijede
dr. Fedor Hodža, generální tajemník slovenské demokratické strany,
aby se pokusil o sblížení amerického a evropského stanoviska co se tý
če ústředního orgánu třetího odboje.
Dr. Hodža po návštěvě Paříže, kde jednal s tamními čs. činiteli, do
Londýna skutečně přijel a zahájil jednání. Jednal však nikoli jako ofi
ciální zástupce přípravného výboru Rady svobodného Československa,
nýbrž jako zástupce jen její slovenské složky, která v té době byla v
Americe silnější než složka česká. Hodža přišel prý s návrhem parity
mezi Čechy a Slováky ve výkonných výborech Rady a v tom narazil na
jednomyslný odpor na české straně. Jednání se dálo mezi zástupci stran
českých i slovenských, které spolupracovaly v Národní frontě. Ukazo
valo ochotu řešit otázku poměru československého vytvořením České
a Slovenské národní rady, které by byly paritně kompetentní, ale nazna
čovalo, že požadavek všeobecné parity by byl kamenem úrazu dohody.
Slováci po delším jednání od požadavku zásadní parity ustoupili a
došlo k dohodě na základě amerického a londýnského návrhu na zřízení
Rady svobodného Československa. Výkonným orgánem jejím mělo být
ústřední komité, skládající se z 23 členů, a to 13 Čechů a 10 Slováků.
Komité se mělo skládat ze tří složek: washingtonské, s 9 členy, a lon
dýnské a pařížské se 7 členy. Každá složka měla mít po jednom zá
stupci čtyř českých politických stran, lidové, národně-socialistické, sociálně-demokratické a agrární, a dvou slovenských stran: slovenské de
mokratické a strany slobody. Zbytek měli obsadit prominenti, a to tak,
že ve Washingtonu měli být dva Slováci a jeden Čech, kdežto v Paříži
a Londýně jen Slováci. Celkem tedy čtyři slovenští a jeden český pro
minent. Washingtonská složka měla fungovat jako předsednictvo Rady.
Na základě jakých principů se došlo k poměru 13:10 mezi českým a
slovenským zastoupením, nebylo oznámeno.
Tak uplynul měsíc září 1948, tedy více než půl roku od únorových
událostí bez zřízení jakéhokoli orgánu třetího odboje. Jednání o jeho
vytvoření ukázala, že se třetí odboj bude budovat na politických stra
nách a že náš třetí boj o svobodu bude od začátku zatížen stranickými
hledisky.
To snad přimělo Ferdinanda Peroutku k tomu, že vytvořil v Londýně
Masarykův demokratický svaz, který si vzal za úkol sdružit všechny po
litické a kulturní demokratické síly v zahraničí bez rozdílu politického
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přesvědčení. Snad nechtěl být novou politickou stranou, nýbnž kultur
ně politickou organisací všech, kdo v exilu cítí prvenství společných
zájmů a chtějí své mysli a síly soustředit k tomu, co nás spojuje. Jeho
úkolem bylo usilovat o uspořádání našeho nového svobodného života
v duchu Masarykovy humanitní demokracie.
Předsedou Svazu byl Ferd. Peroutka, místopředsedy doc. dr. J. Dieš‘ka, Jan Čep, gen. S. Ingr, prof. dr. Fr. Kovárna, Frant. Němec a dr.
Ján Papánek.
Mezitím se hodně čs. politických představitelů s pomocí ustavené
americké organisace “Committee For A Free Európe” dostalo do Spo
jených států, kde ve Washingtonu po delších poradách byla v únoru
1949 ustavena Rada svobodného Československa.
Cílem Rady bylo obnovení nezávislosti Československé republiky a
demokratických svobod v ní, svobodná a sjednocená Evropa a světový
pořádek založený na právu a spravedlnosti.
Výkonný výbor Rady měl 30 členů, z nichž 12 fungovalo jako před
sednictvo. Předsedou byl dr. Petr Zenkl (předseda strany nár. soc.) a
místopředsedou dr. Jozef Lettrich (předseda slov. dem. strany). Členy
předsednictva: dr. Josef Černý (předseda agrární strany v exilu), doc.
dr. Jozef Dieška ( předseda strany slobody), dr. Mikuláš Franěk (slov.
demokrat), dr. Arnošt Heidrich (býv. gen. tajemník zahr. minister
stva), Václav Majer (soc. demokrat), dr. Štefan Osuský (slov. člen),
dr. Ján Papánek (slov. člen), Ferd. Peroutka (český člen), dr. Adolf
Procházka (lidovec) a dr. Juraj Slávik (slov. člen). Byla přijata zása
da parity mezi Čechy a Slováky v předsednictvu.
Dalšími členy výboru byli: Pavel Blaho, dr. Ivo Ducháček, Julius
Firt, Václav Holub, dr. Antonín Hřebík, gen. Sergej Ingr, dr. Adolf Kl'imek, dr. Štefan Kočvara, dr. František Král, Martin Kvetko, František
Němec, Miloslav Rechcígl, doc. dr. Hubert Ripka, dr. Jaroslav Stránský,
Tibor Szabo, dr. Miloš Vaněk, Pavel Viboch a Jozef Žák. Valný výbor
Rady měl mít 100 členů.
Rada svobodného Československa byla založena v prvé řadě na poli
tických stranách, a to nebylo zárukou trvalé dělnosti a jednoty odboje.

Každý veliký tvůrce dokazuje hlavně, že není nic relativnějšího než
smrt: historie není mu nádherným hřbitovem světa, kde velcí mrtví leží
ztmule v pevných hrobech, nýbrž nepokojným polem válečně setby.
F. X. Šalda - Boje o zítřek
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ČESKOSLOVENSKÉ V O JSK O V RUSKU A NA SIBIŘI
V PRVNÍ SVETOVÉ VÁLCE
F. Ševčík
Historii československé armády v Rusku v první svetové válce bylo
by snad nejlépe nastínit v tomto krátkém pojednání ve třech částech. V
části první její vznik a vzrůst až do odjezdu z Ukrajiny, ve druhé části
zachytíme příčiny konfliktu se sovětskou vládou a průběh této odvážné
akce, a konečně uvedeme důsledky konfliktu, jež podnítily Spojence k
plánu obnovení východní fronty. Plán ztroskotal pro odpor presidenta
Wilsona a nikým nečekané skončení války v listopadu 1918 učinilo jej
bezpředmětným.
A. V Rusku žilo před první světovou válkou na 100.000 Čechů a
Slováků. Byli to jednak starousedlíci, hlavně rolníci na Volyni a sever
ním Kavkazu, jednak řemeslníci, podnikatelé a obchodníci, profesoři,
inženýři, sokolští učitelé tělocviku atd., kteří přišli do Ruska před ně
kolika léty a nesrostli dosud s ruským prostředím. Válka tento roztříš
těný živel náhle sjednotila společnou nadějí na osvobození vlasti, posi
lovanou slovy carského manifestu, na počátku války vydaného, o válce
Slovanstva s Germánstvem.
Myšlenka, vytvořit čs. dobrovolnický oddíl v ruské armádě a tak i
branně manifestovat odpor proti rakousko-uherské říši, se zrodila sou
časně v několika větších centrech československých. Spoluprací těchto
center se podařilo, navázat jednání s ruskou vládou, a tak již 20. srpna
bylo schváleno zřízení České družiny a to v Kijevě, přirozeném středis
ku čs. živlu na Rusi. Její jádro tvořili ideoví nadšenci mladé generace
československé, kteří byli omlazujícím živlem starousedlíků, obětavě
se hlásícím do boje za československou věc. Na den sv. Václava podle
st. stylu složila Družina přísahu a za 14 dní nato odejelo jejích 750 čle
nů na frontu.
Podle sokolského zvyku si vojáci i důstojníci navzájem tykali a oslo
vovali se “bratře”. Tento zvyk zůstal, i když malá Družina vzrostla na
brigádu, divizi, armádní sbor a konečně na armádu.
Jazyková znalost a obeznámenost s národní povahou nepřítele způso
bily, že družinníků nebylo využito jako obyčejných bojových jednotek,
nýbrž byli určeni ke službě propagační a zpravodajské (rozvědčické)
na frontě a k podzemní činnosti v nepřátelském týlu. Tuto činnost ko
nala Družina, která postupem války vzrostla na brigádu přílivem za
100

jatců buď přímo na frontě nebo ze zajateckých táborů, až do května
1917. Car v březnu abdikoval a mírová propaganda zachvátila válkou
unavené ruské armády. Předseda prozatímní vlády a ministr války Kerenský rozhodl se pro ofenzívu k vypuzení nepřátel z ruského území, po
tom zamýšlel zastavit válečné operace a vyhlásit obecný mír bez aneksi
a kontribucí. Jeho plán byl, vrhnout do ofenzívy gardové pluky, elitu
ruské branné moci, a jednotky nadšených dobrovolníků z nespolehli
vých pluků, nakažených mírovou propagandou. Očekávalo se, že úspěš
né prolomení nepřátelských linií probudí regulérní jednotky z pacifi
stické letargie a že půjdou v masách za elitními vojsky.
Kerenský se ujal osobně úkolu jezdě po frontě, aby vybičoval nad
šení a zařadil do podniku co největší počet dobrovolníků. Toto využili
Čechoslováci a na poradě v Kamenci Podolském dne 30. května 1917
se všechny tři pluky brigády přihlásily na operaci.
2. července brigáda dobyla skvělého vítězství u Zborová, prolomivši
3. řady nepřátelských zákopů. Z vojenského hlediska byla hrdinnost Če
choslováků jedinečná. Pod dojmem československého výkonu na frontě
vydal Kerenský specielní rozkaz, povolující Čechoslovákům nábor do
brovolníků k formaci druhé divize. Byl to obrat v historii českoslovenkých vojenských záležitostí v Rusku.
Od května 1917 byl již předseda československé Národní rady v Pa
říži, prof. T. G. Masaryk, v Rusku. Carský režim mu příjezd nepovolil,
byl mu příliš kritický a pokrokový. Jeho příjezdem dostalo se politické
mu vedení v Rusku autority, jaké nepožíval nikdo jiný. Až do březnové
revoluce jednotky ěs. brikády byly v každém ohledu částí ruské carské
armády. Po bitvě u Zborová navštívil Masaryk vrchního velitele jižní
fronty generála Brusilova. Dohodli se, že brigáda je revoluční vojsko ve
válečném stavu s Ústředními mocnostmi, a ačkoli ve vojenských věcech
zůstala podřízena ruskému vrchnímu velení, záležitosti politické a di
plomatické byly vloženy do rukou Národní rady. Toto ustanovení udě
lilo Národní radě a brigádě jakýsi mezinárodní status, jenž byl uznán
a vyjádřen doložkou, že brigáda nesmí intervenovat ve vnitřních věcech
Ruska.
Mezitím přílivem dobrovolců ze zajateckých táborů brigáda vzrostla
na dvě divize a 9. října 1917 byla rozkazem Kerenského přejmenována
na armádní sbor.
Ruská revoluce však pokračovala. 7. listopadu (25. října starého sty
lu) zmocnili se v Petrohradě vlády bolševici a již 20. listopadu nabídli
Ústředním mocnostem příměří, a 3. prosince začala jednání o uzavření
separátního míru. Národní rada jednala o této situaci a došla k závěru,
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že mírová jednání ukončila politické a právní závazky, které Nároidní
rada a armádní sbor měly vůči ruským vládám. Čechoslováci nadále
zůstali ve válečném stavu s Ústředními mocnostmi. Národní rada se sta
la nezávislým a suveréním tělesem, jehož prvním veřejným aktem bylo
ujednání o neutralitě, uzavřené rovněž s nováčkem na mezinárodní scé
ně, s Ukrajinskou vládou, dne 15. ledna 1918.
V době bolševického jednání o separátní mír bylo mnoho návrhů
na použití čs. armádního sboru. Spojenci si přáli, aby byl přesunut na
rumunskou frontu. Masaryk plán odmítl, když osobně zjistil, že Rumu
ni, jejichž armáda byla zásobována výlučně z Ruska, nemohou sami ve
válce pokračovat. Generál Alexejev, který organizoval odpor proti bol
ševikům mezi donskými kozáky, žádal o převedení arm. sboru na to
to území. Ukrajinská vláda chtěla, aby jí armádní sbor pomáhal proti
bolševickým vojskům, vyslaným petrohradskou vládou, když IV. uni
verzálem byla vyhlášena úplná odluka Ukrajiny od Ruska. A konečně,
když 9. února ukrajinská vláda uzavřela mír s Ústředními mocnostmi,
přišli bolševici s návrhem, že se postaví na odpor nepříteli a žádali o
československou pomoc. Byla jim slíbena, ale bolševická vojska nápor
nevydržela a první československá divize byla nucena ustupovat k Dně
pru za stálých potyček zadního voje se zvolna postupujícím nepřítelem.
A tehdy přišel okamžik, aby byl rozhodnut další osud českosloven
ského vojska v Rusku. Bylo se souhlasem francouzské vlády prohlášeno
za autonomní součást československé armády ve Francii a určeno k
transportu na západní bojiště ve Francii. Rozhodnutí se ukázalo úplně
správným, ježto ruským bolševikům pod hrozbou nového zahájení ne
přátelství nezbylo, než dne 3. března 1918 podepsat v Breat-Litovsku s
Ústředními mocnostmi separátní mír. Když tato smlouva byla předlože
na Čtvrtému mimořádnému všeruskému kongresu sovětů (náhražka za
bolševiky v lednu rozehnaný a řádně zvolený parlament), který od 14.
března zasedal v Moskvě, ke schválení, doporučovala příslušná rezoluce,
aby tato . . . “nejhanebnější a nej urážlivější mírová smlouva byla ra
tifikována. Je to nutné pro krajně nezdravý stav demoralizace na fron
tě a se zřením na nutnost, dát přednost i té nej menší možnosti k získání
krátkého oddychu před imperialistickým nástupem na sovětskou socia
listickou republiku . . . ”
Smlouva byla schválena a armádní sbor po zdržovacích bojích u
Bachmače odjížděl na ruské území, opouštěje ukrajinskou hranici u
Kurska. Se souhlasem velitelství armádního sboru a Národní rady ode
vzdaly jeho jednotky podstatnou ěást těžké výzbroje, letadla a letecký
materiál bolševikům. Vrchní velitel sovětských sil na jihu Antonov
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Ovsejenko ocenil tento dar vřelým poděkováním a velmi užitečným
rozkazem, který usnadnil komplikovaný transport armádního sboru na
Penzu. Z Penzy měly československé jednotky, naložené v 70 vlacích,
každý o 40-45 vagonech, se vší výzbrojí projet po železnici přes 5.000
mil do Vladivostoku, kde se měly nalodit k cestě do Francie.
B. Předseda Národní rady prof. T. G. Masaryk opustil 7. března
Moskvu, odjížděje přes Vladivostok do Spojených států. Svým zástup
cem v Rusku ustanovil Prokopa Maxu s instrukcemi, nezasahovat do
ruských vnitřních záležitostí a vynaložit veškeré úsilí k co možná nejrychlejšímu přesunu vojska do Vladivostoku. Měl stále na mysli fran
couzské bojiště, kde se mělo rozhodovat o vzniku československého státu.
A tak 15. března 1918 zahájil Čechoslováci s ústřední sovětskou vlá
dou v Moskvě, novém hlavním městě, jednání o povolení průjezdu ru
ským a sibiřským územím do vladivostockého přístavu. Za Čechoslo
váky vyjednával Jiří Klecanda, tajemník Národní rady; sovětskou vlá
du zastupoval A. A. Aralov, M. Mandelstam a J. V. Stalin. Obecná si
tuace v zemi byla příznivá Čechoslovákům. V jednání pokračoval Kle
canda den na to přímo s Leninem, předsedou rady lidových komisařů,
ale jen telefonem. Lenin nejen souhlasil s odchodem Čechoslováků z
Ruska, ale doporučoval odjezd co nej rychlejší. Byl si vědom klauzule
v mírové smlouvě, která nařizovala demobilizaci staré ruské armády,
a chtěl se vyhnout případným intervencím se strany Ústředních moc
ností. Čas tedy rozhodoval a Lenin byl ochoten propustit celý armádní
sbor plně ozbrojený. Žádal proto, aby vlaky s Čechoslováky jely do
Vladivostoku bez přerušování a odkladů. Ještě téhož dne, 16. března,
byl odeslán telegram sovětské vlády s Leninovým podpisem všem so
větům od Penzy až do Vladivostoku, že Čechoslovákům byl povolen od
jezd z Ruska a že jim má být poskytnuta veškerá pomoc, aby se co nejrychlej i dostali do Vladivostoku.
Radost Čechoslováků, jejichž vlaky se po odeslání Leninova telegra
mu pohnuly, netrvala dlouho. Již 20. března obdržely tytéž sověty nový
telegram, podepsaný zástupcem Trockého Aralovem, aby čs. vlaky
okamžitě zastavily a úplně je odzbrojily, aby jim neprodávaly žádné
potraviny a aby jim nedovolily telegrafické spojení s Národní radou v
Moskvě. Co tímto rozkazem hodlala sovětská vláda dosíci, nedalo se
zjistit. Snad se Trocký, komisař války, domníval, že zadrží-li čs. jednot
ky odzbrojené na železnici a vyvine-li nátlak na politické vedení v Mos
kvě, podaří se mu zadržet armádní sbor v Rusku, aby mu pomáhal v
obrovském úkolu vybudování nové sovětské armády v počtu 300 až
500.000 mužů. Zajímavá je jen otázka, jak se mu podařilo získat Leni
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na pro tento plán. Penzenský sovět ovšem odmítl vyplnit rozkaz a 23.
března odpověděl, že Čechoslováci nemohou být odzbrojeni; je jich pří
liš mnoho na chabé místní síly a jsou příliš dobře vyzbrojeni.
Nezbylo, než vyjednávat a to paralelně v Penze a Moskvě. V Penze
došlo 26. března ke kompromisu, při čemž se Čechoslováci zavázali, že
odevzdají čtyři pětiny svých zbraní, ponechávajíce si na každý vlak pou
ze 168 pušek a jeden kulomet na obranu proti banditům. Zbraně měly
být odevzdány šestičlenné smíšené komisi, která o tom vydá potvrzení,
zaručující volnou cestu do Vladivostoku. Předseda penzenského sovětu
ihned telefonoval tento návrh Stalinovi do Moskvy, a Stalin téhož dne
odpověděl jménem sovětské vlády, že návrh byl schválen a že pohyb na
Vladivostok může ihned začít. Stalinův telegram je znám jako penzenšká dohoda. Byla brzy opuštěna sovětskou vládou, ale pro Čechoslová
ky zůstala základním kamenem při všech jejich pozdějších stycích s
bolševiky.
27. března vyjel první odzbrojený vlak v Penzy a počítalo se, že nejpozději v polovině května bude celý armádní sbor ve Vladivostoku. Do
15. dubna však opustilo Penzu pouze 12 odzbrojených vlaků. První z
nich přibyl do Vladivostoku 28. dubna. Od 15. dubna do konce téhož
měsíce odejelo z Penzy celkem 43 odzbrojených vlaků, roztroušených
na trati až do Irkutska. Neboť v mezidobí přibyl další činitel, jemuž zá
leželo na tom, aby ěs. armádní sbor zůstal v Rusku. Byli to čs. komu
nisté, kteří v Moskvě našeptávali Trockému, Leninovi a jiným vedou
cím komisařům, že čs. armádní sbor jede do Francie proti vůli vojáků
a že je potřebí zdržovat pohyb vlaků a dovolit čs. komunistům agitaci
mezi vojáky. A tak pod nejrůznějšími záminkami byl pohyb vlaků
brzděn. Přesto, že čs. komunisté prováděli nezřízenou agitaci mezi vo
jáky, aby zůstali v Rusku a vstoupili do řad rudých gard, opustilo
armád, sbor sotva 350 vojáků.
I našel si Trocký jinou záminku, aby zadržel čs. vojsko v Rusku.
Naznačil spojeneckým zástupcům v Moskvě, že by první divize měla
jet na Archangelsk místo do Vladivostoku. Návrhu se chytila francouz
ská vojenská mise v Moskvě a horlivě jej podporovala. Českoslovenští
vojáci však v návrhu vycítili chytrou léčku, jak rozdělit armádní sbor
a pak jej zlikvidovat. Ve vojsku vřela nespokojenost, která se stupňova
la, když politické i vojenské vedení armádního sboru akceptovalo rozdě
lení sboru a cestu první divize na Archangelsk.
V té době se sjížděli delegáti z jednotlivých vojenských jednotek do
Čeljabinsku, kam Národní rada svolala stále odkládaný sjezd. Měl se
konat již na Ukrajině, ale spád událostí to nedovolil. Pak se předpoklá
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dalo, že se bude sjezd konat ve Vladivostoku, až se tam sjedou všechny
pluky před naloděním do Francie. Nedobrovolné zadržení vlaků na
transsibiřské dráze konečně rozhodlo o svolání sjezdu do Caljabinsku.
Kolem 20. května sjížděli se delegáti, aby rozhodli, co dělat v situaci,
kdy pohyb čs. vlaků se úplně zastavil. A tehdy se stalo, co si nepřáli ani
Čechoslováci ani bolševici. Trocký, když zjistil, že Čechoslováci dobro
volně neodzbrojí, a že se mu tedy nepodaří zadržet je v Rusku, roz
hodl se k činu, od něhož nebylo návratu. Dne 23. května rozeslal všem
příslušným sovětům rozhořčený telegram, nařizující jim okamžité od
zbrojení a rozpuštění všech čs. jednotek pod hrozbou, že každý Čecho
slovák s puškou v ruce bude zastřelen. Tento rozkaz dodal rudý telegra
fista v Čeljabinsku sjezdu, který tam právě zasedal. Sjezd ihned zvo
lil Prozatímní výkonný výbor, jenž se prohlásil za jediný orgán, odpo
vědný za transport československého vojska. Delegáti se jednohlasně
usnesli, že zbraně vydány nebudou; boje se neměly vyvolávat, ale proti
napadení bylo nutno se bránit; a v cestě do Vladivostoku se mělo po
kračovat “vlastním pořádkem”.
Po přijetí tohoto usnesení předseda Prozatímního výkonného výboru
Bohdan Pavlů zakončil zasedání těmito větami, které sjezdoví delegáti
vyslechli v hlubokém pohnutí (bylo to 23. května 1918): “Bratři, mu
síme být připraveni na všechno. Dnes je výroční den třistaletí pražské
defenestrace. Je tomu 300 let, co vedeme revoluci proti Habsburkům.
Přičiňme se všichni, aby nynější revoluce skončila naším vítězstvím!”
Třeba jen dodat, že tehdejší bolševické jednotky se skládaly většinou z
internacionalistů, bývalých válečných zajatců rakousko-uherských a ně
meckých. Ve východní Sibiři počet internacionalistů činil až 80 procent
mužstva.
A nyní se události překotně řítily vpřed. Bolševici, plníce Trockého
rozkaz, zákeřně přepadly čs. vlaky u Marianovky 25. května, v Irkutsku
26. května a ve Zlatoústu časně ráno 27. května. Na to odpověděly čs.
jednotky na Sibiři obsazením Novonikolajevska a Mariinska. Čeljabinská skupina dobyla 9. června Omska a téhož dne se spojila se skupinou
novonikolajevskou. Skupina penzenská obsadila 29. května Penzu a 30.
května s překvapující rychlostí obsadila most přes Volhu. Po krvavé
bitvě u Lipjag obsadila 8. června Samaru. Očekával ji však těžký boj
u Buzuluku, kde nepřítel soustředil přes 5.000 mužů, 18 děl, obrněné
automobily a nesčetné množství kulometů. Vyšla z něj vítězně a probí
jela se dále na Ural, aby se 6. července na stanici Miňary spojila se
skupinou čelj abinskou. Od tohoto dne ovládal čs. armádní sbor prostor
od Volhy až k předměstím Irkutska.
105

Skupina vladivostocká obsadila 29. června Vladivostok a probíjela se
po amurské dráze na západ na pomoc sibiřským bratřím.
Novonikolajevská skupina se 12. července obchvatem zmocnila Ir
kutsku, ale další postup na východ byl zdržen tím, že se bolševikům po
dařil vyhodit poslední 39. tunel kolem bajkalského jezera, jehož opra
va si vyžádala těžké práce a delší doby. Konečně došlo k rozhodným
bojům s nepřítelem, který na tomto terénu tak výhodném pro obranu
soustředil na 30.000 vojáků. Velká obchvatová operace u Murina skon
čila rozbitím asi 15.000 bolševiků. 15. srpna byly zničeny poslední síly
nepřítele. Všech 47 nepřátelských vlaků zůstalo v čs. rukách. 20. srpna
obsazen Verchně Udinsk, 26. srpna Čita. A 31. srpna ve stanici Oiovjannaja na řece Ononu pozdravily jednotky sibiřské přední stráže vladivostockých hřímavým Nazdar! Území od Volhy až do Vladivostoku
bylo pod československou kontrolou.
Vystoupení čs. vojska v Rusku mělo dalekosáhlé důsledky politické.
Československá národní rada v Paříži byla francouzskou vládou uzná
na za prozatímní vládu Československa, načež následovalo podobné
uznání anglické, americké, italské, japonské atd. 11. září telegrafoval
anglický ministerský předseda Lloyd George T. G. Masarykovi pln obdi
vu nad výkony čs. vojska v Rusku: “Osudy a triumfy této malé armády
tvoří skutečně jednu z největších epopejí dějin. Naplnily nás všechny
obdivem nad odvahou, houževnatostí a sebekázní Vašich krajanů a uká
zaly, co může být vykonáno k vítězství nad časem, vzdáleností a nedo
statkem materiálních prostředků těmi, kteří nosí ve svých srdcích smysl
pro svobodu. Nikdy toho nezapomeneme!”
Přes veškeré léčky a zrady bolševických vládců nad Ruskem prokles
tilo si čs. vojsko vlastní silou cestu ze vzdáleného nitra Ruska do Vla
divostoku na Tichém oceánu, zachovavší si podle slov presidenta fran
couzské republiky R. Poinoaré “uprostřed všech nástrah a přes veškeré
obtíže svou vojenskou neodvislost a svou sílu činu, poskytující budou
cím Xenofontům látku velkolepější než jest Anabase a dojemnější než
ústup deseti tisíc, dávající příštím pokolením jedinečný příklad morál
ní síly, vytrvalosti a vlastenecké víry.”
C. Tím by mělo končit naše krátké pojednání o československém
vojsku na Rusi v první světové válce. Ale nekončí. Spojenci, u vytržení
nad obrovskými úspěchy Čechoslováků v Rusku, spatřovali v tom mož
nost splnění svého tajného přání, obnovení východní fronty, která mí
rem brest-litovským přestala existovat. A tak Nejvyšší válečná spoje
necká rada se dne 2. července 1918 ve Versailles usnesla, aby byly vy
slány vojenské jednotky na Sibiř k využití vítězství Čechoslováků pro
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obnovení východní fronty. Nej vyšší válečná rada předpokládala, že bu
de požádáno Japonsko, aby se účastnilo tohoto spojeneckého podniku,
a že spolu se Spojenými státy americkými dodá hlavní potřebné síly.
Plán této spojenecké expedice byl připraven britskou sekcí Nejvyšší vá
lečné rady již v dubnu 1918 a předpokládal použití 600.000 japon
ských vojáků k tomuto účelu. Jednání s japonskou vládou byla skonče
na v červenci a Tokyo souhlasilo, že vyšle na Sibiř svá vojska k účasti
na tomto projektu za podmínek, určených Spojenci.
Proto také jednotky penzenské skupiny, když 6. července docílily
spojení se skupinou ěeljabinskou, nepokračovaly v cestě na východ,
nýbrž obrátily se zpět na západ a obsadily linii Volhy, kde podle přání
Spojenců měla být nová východní fronta ustavena. A jednotky vladivostocké a sibiřské po svém spojení 31. srpna, odejely na západ na
frontu jekatěrinburskou a permskou, aby docílily spojení s vojsky
anglického generála Poole, která operovala od Archangelska na jih na
Vologdu. Tyto operace se prováděly na přímý rozkaz evropských spo
jenců, kteří nepřestávali ujišťovat Čechoslováky, že brzy přijde spoje
necká expedice, aby dovršila jejich úkol.
Situace však byla zcela jiná. Usnesení Nejvyšší spojenecké rady by
lo 3. července předloženo presidentu Wilsonovi ke schválení. Od doby,
kdy Spojené státy se staly válečným spojencem, musel být president
Wilson informován o každé důležitější strategické otázce zejména pak
se zřením na skutečnost, že po vyřazení Ruska z války pouze válečná
moc a zdroje Spojených států mohly přinést vítězství zbraním Dohody.
President Wilson však byl nej důležitějším odpůrcem spojeneckých plá
nů na obnovu východní fronty hned od jejich samého začátku v pro
sinci 1917, a zamítl i tuto poslední výzvu Nejvyšší válečné rady. Místo
toho přišel s návrhem, poslat na Sibiř pouze 7.000 Američanů a 7.000
Japonců a to nikoli, jak se často tvrdí, ze účelem intervence, nýbrž aby
pomohli Čechoslovákům ubránit se a odejet z Ruska na francouzskou
frontu, a aby se vyhnul kritikám doma i za hranicemi. Zřejmě tak činil
ze dvou důvodů: nedůvěřoval Britům a za jejich návrhy viděl nekalé
úmysly, poškodit revoluční Rusko. A ovšem tím méně důvěřoval Ja
poncům, o nichž soudil, že pod pláštíkem obnovení východní fronty se
chtějí zmocnit východní Sibiře.
Není místa v tomto krátkém pojednání, abychom uváděli všechny
fáze tlaku, prováděného Spojenci na Wilsona, aby změnil své stanovis
ko. Postačí, řekněme-li že Wilson se ve svém rozhodnutí nedal zviklat,
a k žádné americké intervenci tedy nedošlo. Místo toho slíbil Spojen
cům, že Amerika dodá do konce června 1919 100 amerických divizí na
107

francouzskou frontu, a že válka bude tam vyhrána. Nebylo toho potře
bí. Německo 11. listopadu 1918 proti veškerému očekávání podepsalo
příměří a válka tím skončila.
Od té doby Čechoslováci v Rusku a na Sibiři opravdu nevěděli, proč
tam jsou ještě zdržováni. Ale zůstali tam, bojovali, jak jim bylo při
kázáno, a teprve v lednu 1919 byli z fronty ztaženi ke střežení transsibiřské dráhy. A vrátili se domů teprve v r. 1920, dva roky po skončení
války.

PŘEDTUCHA
Míla Pachnerová
Spíše ten kámen v náruč by tě přijal,
než Zloduch naši víru pochopí . . .
My, živé rydlo zlatých iniciál
roztrhnem příkrov staré Evropy
a cože zbude z bědných lodních vraků,
než sloupy jisker v černém kouři mraků,
až se ten první z Ďáblů potopí?
Pak přijde den, kdy zazní píseň nová,
prastarých slov a s dobře známou notou,
ta naše píseň, píseň Václavova . . .
Pak zúčtujeme s bídou svou i psotou . . .
A v ohni tanků, v jeku automatů
na šíji Zlého přitiskneme patu
a vyženem T y s Okovanou Botou . . .
(březen 1945)
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