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Proměny
ROČNÍK 6 ., ČÍSLO 2 ., DUBEN 1969
P očín aje H avlíčkem m nozí vůdci n ašeh o n árodn ího a p olitickéh o
vzkříšení o p a ko v ali, že pro n árod m ám e žít, nikoliv umírat. T oto m oud
ré slovo platilo a platí v p o m ěrech n orm álních, an i devaten ácté století
přes úporný b o j n áro d a s germ an izací není m ožn o nazvat s dn ešn íh o
hlediska n enorm álním a katastrofáln ím . B oh u žel dn ešn í n áš ú d ěl n or
mální není, vnucená “n orm alizace” m á v šecky vlastnosti osudové an
tické tragedie.
Tuto tragickou nenorm álnost n ašeh o postaven í p o c h o p ili Ja n P alach
a Jan Z ajíc a o d p o v ěd ěli na ni m u čedn ickým činem , ob ětov án ím svých
mladých životů.
A č je jic h smrt, v pravém slova smyslu h ero ick á , n ed o ja la a n ed ojm e
okupanty, zvyklé na h ek atom b y krutosti ve své vlastní zem i, d ocílili o b a
jm enovaní víc než to dovedli jin í. J e jic h smrt přím o u kázala na vinu tak
zvaného “vítězného ú nora”, o d d ělila n árod o d vlády a vládnoucí strany,
a odsoudila j e za hřích p říliš m n oha ústupků, n ap říklad za “leg alizaci”
nelegální oku p ace parlam entem n ebo za o tro cké odv olán í p ro jed n áv án í
srpnového m ezin árodn ího zločinu ve S p ojen ý ch n árodech , p rojed n áv án í,
jež aspoň m ohlo zrcadlit u boh ý stav m ezin árodní p o litik y n aší d oby . P o
lachův p oh řeb byl plebiscitem , m ohu tn ě přesvědčivým , že n áš n árod
nechce žít v kom u n istické lži. B yl protestem , d a lek o š ir o k o slyšeným ,
proti pokusům dvou n advelm ocí sm luvit h řbitovn í m ír na h ro b ec h sa
mostatnosti m alých národů. J e han bou světa, světa p říliš starého a otr
lého, že p otřeb u je sm rti m ladých a n ad ějn ý ch lidí, a b y se zasty d ěl za to,
že jejic h život vhání do slepé uličky. N oví hrdin ové n ašich d ějin p o p ří
kladu v šech svých slavných před ch ů d ců svou chvílí prav d y znovu nás,
západní Slovany, přihlásili do E vropy a sv o bo d n éh o sv ěta - p ro ti tem 
ným silám krátko zra kéh o politikařen í.
P rom ěny n ed áv ají tyto své řá d ky d o čern éh o rám ečku. N eb y liť ob a
jm enovaní m ilovn íky smrti, n ýbrž ob d iv ov ateli života. Života tak p o 
svátného, že odm ítli dělat kom p rom isy s přesilou zla. J a k o sym bol Života
národa, kulturně i politicky se p ro bu zejícíh o , o d ešli do n ašich d ějin ,
které v u rčitých o b d o b íc h si žádaly krve, kupodivu vždycky v zájm u
n esobecky všelidském .
L adislav R adim ský
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VÁCLAV HLAVATÝ
LOUNY, ČESKOSLOVENSKO, 27. LEDNA 1894 BLOOMINGTON, INDIANA, 11. LEDNA 1969
Netrpělivá smrt si přišla pro Václava Hlavatého právě když se SVU
připravovala uctít sedmdesáté páté výročí jeho narozenin. Byl jedním
z předních a nejplodnějších geometrů své doby, jeho dílo však nebylo
ještě skončeno. Jen několik týdnů před svou smrtí mi řekl - s živým
nadšením mu vlastním - o svých plánech velkolepého výzkumného
programu, který má osvětlit jeden ze základních problémů Eisteinovy
obecné teorie relativity. Programu tak rozsáhlého a pracného, že by
polekal nadané muže o polovinu mladší. Život a statečnost však mu
byla dána při jeho narození, a s nimi jedinečný dar přátelského citu,
jímž obohacoval životy všech, kteří ho znali.
Jeho výkony byly obdivuhodné a uskutečnil je v stálých protiven
stvích. Nebylť jeho život lehký. Pravda, stal se profesorem přírodních
věd Karlovy university vroce 1930. V době nacistické okupace však
byla universita zavřena, takže se musel vrátit do Loun, aby si vydě
lal na život vyučováním na tamní střední škole. Při tom psal důležité
spisy o geometrii. Hlad byl často jeho společníkem. Vrátil se na K ar
lovu universitu po jejím otevření v roce 1945, a téhož roku se stal
členem Ústavodárného shromáždění. V něm vynikl statečností a pro
svou čestnost musel brzo prchnout z Československa, aby bez úspor
a pensijního zajištění hledal obživu daleko od vlasti, a to ve věku,
kdy většina zasloužilých mužů může již odpočívat a radovat se z vy
konané práce.
Na Indiánské universitě , na níž se stal profesorem matematiky v
roce 1948, pokračoval ve svých výzkumech se zvýšenou energií. Titul
“Distinguished Service Professor’, který zde získal, ukazuje, jaké váž
nosti se těšil, a jeho památka byla zvěčněna universitní nadací, vy
tvořenou na jeho počest.
Měl rozhodující vliv na ustavení SVU, sloužil jako její předseda od
1958 až 1962, a byl znovu zvolen presidentem na rok 1966 až 1968.
Znal několik jazyků, napsal velký počet knih a studií, jako virtuóz
ovládal matematickou techniku a jeho pověst jako prvotřídního znalce
geometrie šla po celém světě.
V posledních letech chrabře bojoval se svým ubývajícím zdravím,
odmítaje, aby dusilo jeho duševní svěžest a brzdilo jeho výzkumnou
práci. Nebojácně se díval ve tvář smrti. Žije dále ve svém díle. Žije
dále také ve vděčných vzpomínkách těch, kteří byli tak šťastni, že ho
znali. Jeho myšlenka zůstává jeho nejtrvalejším pomníkem. Nebojácně
bojoval za svobodu a jeho celý život je symbolem nezdolného ducha
člověka.
Banesh Hoffmann,
profesor matematiky na Queens CoIIege university
města New York
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Naše nová poezie
Jan David

“ RUCE G O LIÁ ŠO V Y”
(Verše 21. VITI. - 2. X . 1968 — Československo)
Noci
Noci
Záda čtrnácti miliónů
s nožem
Boří se
Boří
Kluzko bude někomu
Glwdby plné žen
Pláčou si na rameni
Znovu Ruzyně
Už jméno do dějin

+

+ +

Opilý bolestí křižuje ulici chlap
Řevem roztrhanou tvář
dře o zdi
O sloupy
Proboha Okupace
Proboha Okupace

+

+ +

Otvírají se chlopně
těžkých letadel
a potracují tanky
Zítřejší mrtví ještě spí
Milan Kadlec
Zdeněk P říh od a.............
Převalování matek plných tušení
+

+

+

Od východu do západu
Od hnusu do hrůzy
V podpaží noci
V soli slz
Vstuipují
Derou se
Za tmy
Humnama
Po vzduchu
V Kainově plášti
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S chrchly na tváři přátelství
Železní šašci
z jakési drátkohry
Cpou se do naší země
K řič
Kurví tě

Ač j si panna

Sunou se
Lezou do tebe
Červi
Bolí to
Tak bolí
Jak bych byl každý tvůj kamínek
Dupaná
A znovu zpívající
K řtící
Posvátná místa
Duby ze zkazek
Lípy erbovní
Mýtiny po mrtvých
Nadějkové modlitby
Boží muka
Lidská muka
Ulice s pomníčky
Vltavy
Blaníky
Uduste
A vyvrhněte je
P ro jížd ějí ulicemi
Zmateně
Zablouděně
První
čeákou krev na pásech
Pískání
V lajky
Jediná naše zbraň
Všezdupávající
Strašná
Úmyslná
Zmýlená
21 srpen 1968
Váš nejzrůdnější den D ějiny socialismu
Někteří mysleli že jsou v západním Německu
Někteří mysleli že pokračují manévry
Mnozí jsou šestý měsíc v tanku
Mnozí nevěděli že překračují hranice republiky
Mnozí páchnou těžkým alkoholem
Někteří nejmladší pláčou
Zneužití
Mnozí krčí rameny
Ukazují na své důstojníky
Mnozí bezhlavě střílí
Mnozí vedou tanky proti květině
Proti vlajce
Do těl
Mnozí nemají oči
Jenom křičící zbraň
Mnozí nemají lidský výraz
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Všichni jsou z neznáma
Všichni jsou z panoptika
+

Z mauzolea Josefa Stalina
+

+

Armádo
v kovu zmarovém
ve dnech náměsičných
Armádo
řízená TASSEM a PRAVDOU
Babí podzim
stéká po zavražděných
Z baby jagy podzim
obkličuje zemi
a z dráhy vyráží
cvičné lety vlaštovek
Armádo
Rudější o naši krev

+

+ +

+

+

Tma hmatná
Vlhko z úzkosti
Po mozku
nám strečkuj í
Krev
nám otevírají
Šestiprstou rukou
po krku přejíždějí
Tma hnojná
pod zpoceným železem
Počet ran biblických
se otevírá
+

Ze zrady do zrady
všechny lesy na kříže
Na mršinách víry sázet chléb náš vezdejší
Pacholky knutové v dějepisu
Žluč dávit každým pohledem
Ach třídní bratři
Jaké nás to lásce učíte
Dusíme se
Hřbitovní zdi ze všeho
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Jež íši Kriste

Je ž ili Kriste

Dál jenom trhliny
v modlitbách

Kurvy v rusalkách
Sviní rypáky v sourozeneekých
loktech
M yší hnis
za hymnami
Jaká veselice
A celá země v infarktu
Kam pro kyslík
Naděje
Kam pro kyslík
Opět Halasův Kníže
A mateřídouška řeči s duší na jazyku
+

+

+

Co se to stalo
Co se to stalo
Rozume pochop
A nevyteč z lebky
Vypustili jsm e holubici
Oni však havrana
Pod zákalem oči travičů
Přikryjm e studny a prameny

+

+

+

Svrhli na nás megatuny lží
P ašu jí přes naše hranice
mastné duše z třídního loje
Prý bratrského
Máme pro vás jenom tmu
Poslední figurou Orloje
je vaše smrt
+

+

+

Je do-st tma
abychom na vás viděli hmatem
Nazpaměť
Do dna žil
Do konce života
Lenine
Učíme se
ve zkrvavených lavicích
vytrhávat ruský j azyk
+

+

+

Rvou oblohu helikoptérami
Azbucké letáky sněží
do našidh ran
Podzimní sníh je tažný
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Mráz jeho spálí ti chřtán
Moskevské Politbyro
+

+

+

Máte nás
jako má smrt své popelnice
Máte nás
jako má výstřel vypadlé maso
Máte nás
jako má červ jabloňový závoj
+

+

+

Barbar řve o pravdě
v úzkosti ticha
Hroby má v ozvěně
Přišli jste vyorat mrtvé
kteří tu snili od konce války
pod naší písní
Pod naší jabloní
+
Požrali nás
VeTkoruské

+

+

Plavém v břiše
Krysí říše
+

+

+

Mnichove Mnichove
Zahrado zelená
Padání vstoje
Uklečená kolena
+

+

+

Kremelští kaistráti
Ponravy v zahradě
Internacionála má sloku o zradě
+
Lije ti kulku
Čelem ke zdi

+

+

Hladí tě po krku
K at
Mistr pokroku
+

+

+

Kolláre
Slávy dcera zapomněla na tvá slova
Je z ní kurva Jidášova
+

+

+

7

Kolláre
Ruský cirkus
Principál je Slávy syn
A krev naše kape do pilin
+

+

+

Tancuj te před průvody
Kyselý rozkrok
Gesta zvoucí do prázdna
Za vámi pištci
A pak už jenom propast
Roubíky z praporů do úst
Strmá svobodo
Horo z hřebů
Jdeme naboso
Bez nehtů
Za jazyky ukřižovaní
Pusťte žilou těm průvodům
Krkavci to rozchodí na rudou azbuku
K řik podzimu
Ale zalesněný lidmi
Všechno dřevo do suků
0'd šumění k tvrdosti
Smích jako špatně zašitá rána
trhá tvář
A skrze stehy táhne do mozku
+

+

+

Hanba
Žerte vlastní zvratky
Ze tmy vypelešení
Kucháte Říp a Slavín
Orvali jste prsy Vyšehradu a Hradčan
Kdo nás to zdraví?
K do?
Co podepsal moskevský cár
Car bolševické Rusi
se stalinským drápem ztažitelným
Pláčem naším si vyplachuj i chřtán
Ach bože
Blízkost pádu je nesnesitelná
Už není nic
Než jenom padání
Naznak jak děvka na světových nárožích
Pit budete hnus hněvu našeho bezbranného
B ratři
Poplivaná
slova nikdo nebude ctít
Rozervaná
Tak hadr prochcaný
je vlečete
Róbu srpna
Naděje z hnoje
Berte si zálohu na svou uslintanou lež
Tupá step fráze
táhne od úst
Vylidněná
Se sibiřským přízrakem
Trnu studem za nadávky
Co ale dělat když srdce odmítá tlouct?
Nést tělo do bastardství?
Otřásl se lev na portálech a na všecb hrobech
Žíly řek natékaií hněvem
Kanály vás čekají
Umyjte si ruce za naším křikem
Golgota je lysá
A očekává nás
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Zatmění
Mlácení poslepu
Opřená těla
v průjezdech
Průstřelem
táhne ruský mráz
Tisíce verst daleko
o bolesti
o kreténech moci
Stená s námi Solženicyn
Z plného slunka
Z plavého vzduchu
Do zatmění
Do podsvětí
Brežněvova soldateska
zebe samo slunko
k mrchovišti táhne pravdu
Od východu hnijí červánky
zapírané kohoutem
+
+ +
Učit se
Držet srdce jako řvoucího ptáka
Abv nevzlykalo
Učit se
Mluvit nahludho
Dívat se naslepo
Sivšet nahé šlapky smrti
Učit se
Uzlům na zavřeném kruhu
Prakům Davidovým
+

+

+

Josef Džugašvili
Po chladu a surovosti ocele
nazvaný Stalin
Masový vrah
dosud největší v dějinách polidštěné opice
ÍNa způsoh polobohů
marinovaný do mauzolea
Pak překopaný ke kremelské zdi
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jiaJk velí dialektika
posmrtného kádrování
Se patnáctého roku od své smrti
A desátý rok po vytažení z balzamidké masky
Zpeklavstal
A za svými vojsky
vstupuje do Prahy
Rozkročený na Letné
Hrůzněj ší
než kdysi v kameni
Zatemňuj e obzor
+

+

+

Jedenácté přikázání
Jsou chvíle
Jsou hodiny mezi hrůzou
a posledním pírkem pravdy
Kdy musíš nenávidět bližního svého
A kdy ho musíš i zabít
OHLASY SRPNOVÝCH DNÍ
A. B. (Č SS R ).
I.
BLU ES M RTVÉ OVCE
Bylo ráno a šel j sem po cestě
Viděl jsem umírat ovci
Dlažba chodníku vedla na závodní dráhu
Tam na vrcholu byl vítr a trochu trárvy
Na závodní dráze umírali lidé
v je jic h očích byla naděje
Dostala pohlazení a trochu trávy
Vím, že umřela
To ráno jsem slyšel vtip o ovčákovi
všichni se smáli
Chtělo se mi brečet
Dostal jsem od ovce zpátky pohlazení i kus trávy
Pak odešla.
Věděla, že umřu
Byl totiž veěer
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ŽIVEN Í M RTVÝCH HROBŮ
Byla js i daleko, snad jenom slunce a sklo dělilo nás. Neměl jsem od
vahu je j rozbít. Slepec konečně přečetl telefonní seznam. A okno umyl
déšť. Odešla jsi. Pamatuješ se na to ? Ten večer se otvíraly hroby. Byly
rudé jako láska a černé jako písmena v telefonním seznamu. Opravdu
se už na to nepamatuješ? Chtěla js i milovat. Byla js i šílená touhoui.
TOUHA
Skrz ostnatý drát líhal jsem zeď tvého domu
Nebylo oken
Nebylo světla
Nebylo pláče
Nebylo lásky
Nebylo slunce
Nebyly hvězdy
Nebyly vozy
Nebyli lidé
Nebylo květin
Nebylo tmy
Nebylo smíchu
Nebylo zloby
Nebylo měsíce
Nebyly mraky
Nebyli lidé
Nebyli lidé
Kteří by řekli, žes dávno odešla.
TO UŽ ZNÁŠ
Ne, opravdu tu nic není.
Jen vlhké zábradlí a vítr
Řekl bych T i:
Podívej se mizí břeh.
Poslední světlo ztracené v mlze.
Odchází.
Stejné jako ty.
(Jenže na opačnou stranu)
Ne, opravdu tu nic není.
Zhasni svou lampu,
ať jsem v moři úplně sám.

11

ÚPLNE OBYČEJNÉ BLUES
Zbičovaný proroku, polož svou Mavu na kolefje! Ne, nebude to sebe
vražda, ale naděje. Tam začíná život. Přes Tvé tělo pojede vlak. Lidé na
Tebe budou plivat a . . . Ale možná, že se najde jeden, který vrátí jíz 
denku do ráje, kde vládne tupost. Možná, že se naljde jeden, který vy
kope pro Tebe hrob, ale nebude už těla. Pohřbí Tvou hlavu. Možná, že
vlak vykolejí a Tvá mohyla z hořících trosek T i vrátí naposled život.
Js i zbičovaný, ale žijící. Polož svou tvář na chladné železo-. Podívej, co
bude hezkých žen v tom ozářeném vlaku. A co světel, jen aby nebylo
viděli světlo té hvězdy, za kterou j deš.
Polož svou hlavu na koleje a můžeš zastavit vlak. Je to šílené, ale
pražce kolejí jsou kříž ke kterému js i přibit. Nemůžeš už vstát!

M ODLITBA
Bože, prosím Tě sešli déšť na křídou nakreslené koleje u z-di ve slepé
Mici, Je mrtvá a slaná, Strašlivě slaná. Cítím slanou vodu, mám j i i v
ústech-. V yjeté koleje na hřbitov. D ej, a ť se v křečích života dokážeme
sklonit před mravencem, který na ně kašle a jde dál svou cestou k
přístavu anebo taky na hřbitov.

21. SRPEN
Veizmi si m oji cigaretu a jd i si hrát.
Malá a rozhněvaná
Zraněná.

Zraněná.
Kdo bude polykat Tvé slzy?
Pověz mi
Neplivej po mně
Nebe i země se spojily proti Tobě, dítě!
Kde jenom js i?
Tvé dlouhé vlasy v naději omotané jsou.
Kams odešla?
V rať se a utři si slzu — Mrtvá SVOBODO
a pověz mi, j ak se liší slzy radosti
a bolesti.
Pověz mi to mrtvá a odsouzená, však znovu žijící.
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D ĚT STV Í MÉ
Gertruda G oepfertová
osnovo 'koberce
o plavbě do ráje
obtisku zamlžený
ještě tě sloupá vám
polštářku na jehly
pichlavých všedních dní
kožíšku jediný
v sychravém životě

JARO
po kolikáté už
další hloučky pampelišek
fotografují slunce
snímky stárnou denně
v albu země
časem zatěžkamé
jenom záběry v mém nitru
oddanými pohledy posbírané
jsou stále jarní

SUCHO
Ohýnkem makového kvetu
cigareta léta
trávě prsty pálí
stromy lomí rukama
v dýmu večera
den zKomírá
písku nedal pít
kostlivec
chrastí v kročejíoh
SKLIZEŇ
léto odchází
za ním vlečka
dlouhý stín

podzim mi podává
sládnoucí krajinu
švestkově ojíněnou

P ŘED JAŘ Í
do dlouhém odříkání
mi daroval
čas vstupenku
na představení
v sále špačci flétny ladí
kosi šelestí notami
ve fraku s vlaštovkami
osvětlení jasně zvoní
prvosenky sasanky
po krajích podběl devělsily
bledule i orseje
v hledišti se řadí
květnatě oblečeni
diváci nedočkaví
až zahlaholí
skladba o jaru

Josef Martínek
jako naši Navajové
(kterým se slov a větiček
v je jic h řeči nedostává
a proto je opakuijí)
tančí v kráse
tančí
V kráse
TANČÍ
V KRÁSE
(bez rámusu)

POTÁPĚČ
Teď když nejen pod hvězdami
a daleko za hvězdami
ale i na mořském dně
po nových se pátrá svěítedh
dal j sem se mezi potápěče,
ponořil se v tůn včerej šků
a přečetl si Zeyerovu
Kroniku svátého Brandana.
Dobrá ponorka
a sjel jsem v ní až na dno
Naše1! jsem jen jednu škebli,
perlorodku, perlorodku.
Je v ní perla něho ne?
Nevím.
Ještě jisem to neotevřel

NA POČITADLE
M oje kočička Micka
chudák, už dvanáctiletá,
pomalu dodělává.
Sedí mi na klíně
a Smrtka si s ní už hraje,
hladí j i po zádičkách
(je to už jen kůže na kostičkách)
Naoko se staví
jakoby mne neviděla,
vím však, kterák po očku se
i na mne podívala
a na prstech počítala
kolik asi let (či dnů)
i mně ještě
zbývá

H ELIK O PTÉRA
Ze všech helikoptér
č i vrtulníků
(jiak se jiím teď u nás říká)
mám nejradši kolibříka
když za oknem nad kytkami
abych to řek’ indiánsky
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Stati a úvahy
NÁROD A DĚJINY
Ivan S viták
“Státy se udržují myšlenkami, z nichž vznikly.'’
T. G. M asaryk
N árod a současnost
V kritických situacích národů, států a kontinentů, jsou dějiny daleko
lepším zdrojem pro předvídání další perspektivy nežli nejlepší politiko
vé a státníci. A ť je totiž tragedie nebo vítězství jakkoli veliké, přece za
pouhými akty státníků a politiků se objevuje dříve či později daleko
mocnější síla nežli jsou akty jedinců - síla dějin, kontinuita národů a
států v čase a v prostoru. Za triumfálním vítězstvím diktátora nebo 'za
tragickou katastrofou národa číh ají ony anonymní síly objektivních
determinací historických struktur společností, které dovedou to, co ne
dokáže žádný státník - proměňovat vítězství v porážky a katastrofy ve
frašky.
Dějiny jsou fenomenologií lidského času. Čas národa to jsou jeho
dějiny, a jeho dějiny jsou opět projevem tohoto národa, projevem jeho
svobody jednat, jeho sepětí s druhými národy, s geografickou a ekono
mickou determinací. A tak se historické osudy národů vytvářejí v jakém 
si podivném trojspřeží základních hybných sil ‘dějinného procesu, lidské
svobody, společenské struktury a geografické determinace. Čím více ná
rod chápe své dějiny, tím lépe chápe sám sebe a musí tedy vítat právě
ty dějinné situace, které ho zbavují ilusí a které mu umožňují sebepoznání. Drastická desiluse českého a slovenského národa o soudobé Evro
pě a charakteru sovětského státu je navzdor své okamžité funkci jedním
z největších zisků těchto národů, protože dobré iluse jsou jen mrtvé
iluse. Vědomí krachu je vítězstvím v krachu.
Dějiny ověřují hodnotu jedinců, národů a států daleko přesněji než
kterýkoli historik nebo politik, protože odhalují nemilosrdně slabiny a
přednosti člověka, státní struktury nebo národního charakteru. Před dě
jinami nelze lhát, protože ony samy jsou suverénním soudcem, jsou mo
derním osudem, sekularisováným bohem- Jedině dějiny ověřují života
schopnost národa. Tisíc let existence Čechů a Slováků jako evropských
národů, nepřetržitá tisíciletá státní existence a padesát let zkušeností s
moderním státem dokazují pro budoucnost daleko více než okupační
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armády dané chvíle- Jestliže Češi a Slováci absorbovali :ve svých ději
nách historii tisíci let Evropy a v posledních padesáti letech zkušenosti
s moderní demokracií, fašismem a Stalinismem, pak osudy tohoto náro
da m ají takovou závažnost pro Evropu a svět, že jen velmi omezený po
litik mohl vidět v československé tragedii lokální a okrajový jev.
Trivialita a 'hloubka se stýkají již v elementárním faktu, že Češi a
Slováci jsou západní Slované. Jsou západní a jsou Slované; první cha
rakteristika je stejně významná jako druhá a dějiny tisíci let jsou vy
tvořeny z tohoto protikladu tendencí v národním a státním životě. A ť v
různých fázích d ějin převažovaly ty ndbo ony aspekty, vždy byly dějiny
českých zemí dějinam i evropského státu, v němž spolu nepřetržitě sou
peřily obě tendence, “francouzská vznětlivost a ruská mlha”, řečeno slo
vy básníka. Tento rozpor je základní rozpor českých dějin a stává se
právě hlavním problémem dnešní Evropy, jestliže se zeptáme: mohou
být vůbec Slované západní? Není to oontradictio in adjecto, kterou mu
sí opravit stopy tankových kolon 'a řešící militaristickou cestou hádan
ky d ějin? Alexander Veliký nerozmetal slaivný gordický uzel, ale roz
ťal je j mečem'.
Československý stát prošel hěhem padesáti let čtyřmi krisovými situa
cemi (1918, 1938, 1948, 1968) a vždy byla v sázce jeho suverenita. Ne
jen jednotlivých vrstev, třídy či elity, 'ale same existence státu a národa.
Zároveň byl tento stát budován na filosofii dějin, v níž myšlenka lid
ských práv, humanity a sociální spravedlnosti byla nadřazena naciona
lismu, a v níž paťtipace na evropské kultuře byla podstatným cílem a
hodnotou lidu této země- Tato orientace byla podlomena v posledním
dvacetiletí, ale nebyla opuštěna ani ztracena, protože ani nová mocenská
elita komunistického státu nemohla změnit charakter národů a problema
tiku průmyslové společnosti. Tak se kříse českého státu staly krisemi
evropské politiky a krisemi evropských hodnot. Sovětská okupace ěs.
území nestaví tedy před Evropu otázku lokální tragedie jednoho malého
státního útvaru, jehož politická struktura zkrachovala po třetí za pade
sát let, ale klíčovou otázku: je Evropa schopna garantovat suverenitu
svých vlastních malých národů a svých vlastních hodnot včetně ideí ná
rodní nezávislosti. Jednoduše řečeno - je v Evropě suverenita antikvárni?
T isíc let národních dějin Čechů a Slováků dokazuje, že oběti těchto
národů byly oběti Evropě a zájmům svobody. Sama myšlenka českého
státu byla založena na Stýkání a potýkání s Evropou, na zásadě spoluprá
ce národů a na politické demokracii. Češi platili za rozvoj své kultury
a evropských hodnot úpadkem mocenského vlivu Státu a umírali - snad
předčasně - pro myšlenky, jež činí Evropu Evropou. Jejich vítězství a
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jejich porážky byly vždy vítězstvími a porážkami Evropy. Dnešní česko
slovenská tragedie může být jen další peripetií dějin, které m ilují para
doxy. Potomci revolučních husitů byli donuceni přijmout katolicismus,
oběti josefínské germanisace vydaly ze sebe velké národní obrozence,
demokratický stát byl obětován v Mnichově smrtelnému nepříteli demo
kracie - fašismu- Reformní komunismus usilující o lidská práva byl zno
vu obětován v Moskvě neostalinské fašizu jící byrokracii - za mlčenlivé
neutrality lhostejného světa. D ějiny připravují právě novou oklikou
jeden ze svých paradoxů, v němž totalitní diktatury neostalinismu budou
rozloženy nikoli pro chyby svých politiků, ale pro své nenapravitelné
konstrukční vady. Nežli historie tyto diktatury odsoudí jako neschopné a
nevhodné struktury politického života kterékoli průmyslové společnosti
Západu i Východu, musíme 'klást 'znovu a znovu starou otázku: Je ve
věku totalitních diktatur možná lidská svoboda?
Jsou-li tyto paradoxní otázky ešropského humanismu vůbec zodlpověditelné, mobou-Ii gordické uzly světové politiky být rozpleteny demo
kratickou procedurou mezinárodního života, mohou-li západní Slované
zůstat Evropany - právě to vše se po sovětské okupaci stalo spornějším
než dříve- D ějiny nekončí sovětským protektorátem v srdci Evropy, ale
s tendencí k mocenskému řešení násilím se stávají ispornými dějiny vů
bec. Nejen státy, ale i kontinenty se udržují myšlenkami, z nichž vznik
ly. Evropská kultura má právo obětovat malý státní útvar světovému
míru, ale nemá právo nevědět, že to právě udělala a že dějiny jsou dů
slednější než vedoucí politikové a státníci velmocí.
N á rod a m inulost
Keltští Bojové dali kdysi zemi jméno - Bojohemum, domov Bojů. Jm é
no zemi zůstalo v starověkých pramenech i po té, co Keltské osídlení by
lo vystřídáno na sklonku starověku germánskými kmeny a pak vlnou
Slovanských kmenů v 6. století. Tak od najstarších dob tvoří osnovu dě
jin malé země v srdci Evropy “stýkání a potýkání s Němci”, (František
Palacký, vedoucí historik 19- století). Tento trvalý konflikt v národních
dějinách Čechů a Slováků, jemuž daly dějiny mnohokráte novou podo
bu, nebyl jen konfliktem dvou národů - jím ž byl také - byl vždy kon
fliktem hodnot a kultur, byl vždy “stýkáním a potýkán ím n árod a s E v ro
pou”. V nacionalistických historiografiích 19- století bývají dějiny evrop
ských národů ztotožňovány s národní myšlenkou a jeví se pak jako dě
jiny Němců, Francouzů, Angličanů či Rusů. Pro malé evropské národy
Československa dějiny nemohly přestat být dějinami konfliktů s evrop
skými problémy, protože velmocensko- nacionálni ambice byly prohrá
ny už na počátku našich dějin.
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Státní organisace slo vanských kmenů, které přišly v 6. století po Kris
tu do střední Evropy, jsou spojovány s franckým kupcem Samo (7. stol.)
a pak zejména se založením Velkomoravské říše. Rozhodující dějinnou
skutečností nebyly však tyto přechodné státní útvary, iale dalekosáhlá
kulturní změna, křesťanství šířené byzantskými východními věrozvěsty
Cyrilem a Metodeim bylo přijato českou šlechtou v roce 845 v německém
Řezně (Regensburg). Kníže Václav, patron země české a katolický svě
tec, upevnil bezprostřední závislost státu na německém císaři. Když byl
roku 929 zavražděn jako oběť pohansko-národní opozice proti císaři,
pak tím sice český stát Ztratil, ale národ kulturně získal- Č eši p latili za
rozv oj své kultury m ocen ským ú padkem státu.
Úsilí o českou nezávislost, které vedlo ruku bratrovraha, se naplňova
lo v dalších stoletích vlády rodu Přemyslovců a vyvrcholilo v letech
1198 a 1212, kdy čeští panovníci docílili potvrzení svého panství jako
dědičného království od císaře i papeže. Čeští králové jsou ve X I II. sto
letí nejm ocnějším i z říšských knížat sváté říše římské. Když Přemysl
Otakar II. usiluje o císařskou korunu (1273) dostává se do konfliktu s
Rudolfem Habsburským a padne (1278) na Moravském poli v bitvě o
onu myšlenku středoevropského státu, kterou vítězové nad Přemyslovci Hnbsburgové - sledovali dále. Zabitý král na b o jišti je po zavražděném
patronu české země dalším svědectvím, že čeští státníci u m írají pro
m yšlenky, kterým p a tří budoucnost.
Historie miluje paradoxy a snad to byla ona Hegelova “lest dějin”,
která způsobila, že právě sto let po smrti Premyslia Otakara II. (v roce
1378) umírá český král jako n ěm ecký císař, Karel I V , který uskutečnil
myšlenku posledních Přemyslovců, když postavil moc německého císaře
na moci a vzestupu českých zemí. Císař Karel IV ., jehož jméno dodnes
nese nejstarší universita ve střední Evropě, pražská Karlova universita
(založena 1348), podpořil rovněž onu spolupráci českého a německého
živlu v zemi, která již dříve vedla k rozmachu měst, řemesel a kultury.
Panování císaře Karla IV ., jemuž předcházela intensivní německá kolonisace za posledních Přemyslovců, byla jednou z historických fází, kdy
se panovníku podařilo najít harmonii mezi slovanským a německým
živlem ku prospěchu celé země a n ajít tak jeden z klíčových principů
českého státu - spolu práci národů ja k o z á klad státní p olitiky .
Nej významnější pilíř československého státu a národních dějin při
nesla husitská epocha, vynikající prolog evropského protestantismu. V
husitských válkách 15. století, které následovaly po upálení rektora Kar
lovy University, Mistra Jana Husa v Kostnici (1 4 1 5 ), nebojovali Češi a
Slováci jen za myšlenky národa, ale za visi sociální rovnosti a osobní
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svobody, jak j i representovala tehdejší kritika katolicismu. Myšlenka so
ciální spravedlnosti a osobní svobody byla nesena českým a slovenským
lidem v 'táborském komunismu a v obraně proti křižáckým tažením celé
konservativni Evropy o pět století dříve než podobná myšlenka pronikla
do středověkého Ruska. Češi stálí tehdy v čele id eo v éh o p o k ro k u E vro
py, a č k o li k řiž á ck á v o jsk a konservativn i E vropy stála p ro ti nimDvě století českého protestantismu končily náihle národní katastrofou vojenskou porážkou vzbouřenců na Bílé hoře (1 6 2 0 ), popravou vůdců
protestantské šlechty, vyhnáním evangelíků ze země, konfiskacemi a te
rorem. Pražská defenestrace (1618) zahájila zároveň třicetiletou válku
dvou ideologických bloků v Evropě, válka která skončila kompromisní
zásadou cuius regio eius religio- Češí se stali obětí tohoto kompromisu,
obětí velmocenské politiky, stali se o b ě t í ev ro p skéh o m íru. S plným
ohledem k nevěrohodnosti historických paralel se musíme tázat, zda
dnešní porážka reformního kursu není dějinnou repeticí a zda snad ne
platí obecněji, že p o rá ž k y Č echů jso u p o rá ž k a m i m odern í ev ro p ské m y
šlenky spravedlnosti a svobody.
Barokní epocha 17. a 18. století znamenala v historii českého národa
dobu temna, z níž se národ probudil teprve po josefínských reformách.
Národní obrození a jeho přední představitelé vytvořili znovu národní
kulturu a samostatnou politickou koncepci. J e paradoxní, že z g erm a/li
sující absolu tistické rep rese se zrod il pravý o p a k - moderní národ českýByla založena na historickém poznání, že dějiny střední Evropy hýly a
jsou dějinami Čechů a N ěm ců, Slováků a M aď arů , že habsburská mo
narchie s heslem viribus unitis je rozumným uspořádáním poměrů, jest
liže respektuje národní specifičnost. Tato národní filosofie dějin byla
vyjádřena výrokem otce národa, historika Františka Palackého, že “kdy
by nébylo Rakouska, museli bychom je vytvořit-” Tato pravdivá a ro
zumná koncepce se nerozbila o českou neochotu ke spolupráci s hab
sburskou monarchií, ale o neschopnost habsburské monarchie dát středo
evropské spolupráci národů opravdu moderní obsah.
Ve vědomém a přímém kontextu s evropským humanismem a myšlen
kou politické demokracie vznikl v rozpadu habsburské monarchie zno
vu samostatný český stát. Ideový tvůrce, zakladatel a první president to
hoto státu, profesor filosofie na Karlově universitě, T. G. Masaryk, si
jasně uvědomil, že budoucnost českého státu je spojena s humanitními
ideály, se spoluprací národů a s osobní svobodou, s lidskými právy.
Masarykova republika sdílela sice všechny kříse dvacátých a třicátých
let, a ť to byly nacionálni konflikty s téměř třímilionovou německou
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menšinou nebo s milionovou nezamestnaností . ale přece jen se tento
stát udržel jako ostrov demokracie v moři různých fašismů, jim iž hýl
obklopen. V Mnichově byla země obětována fašistické agresi snad jen
proto, aby se Evropa poučila, že odklad krise není řešení, že ústupky
agresoru se nevyplácejí.
D alších deset let země nepřetržitě střídala politické režimy, tak jak
se je jí otřesená mocenská elita rozhodovala napřed mírně kolaborovat s
Hitlerem, pák bojovat, pak reformovat buržoaisní demokracii a nakonec
kapitulovat před mocí komunistů v únorových událostech 1948. Snad
není druhé země v Evropě, která během padesáti let vystřídala všechny
možné politické režimy a je jíž střední generace zakusila na své kůži po
litickou demokracii, národně střižený fašismus, klérofašistickou lout
kovou vládu, nacistickou okupaci, přechodný režim socialistické demo
kracie, stalinský teror, destalinisovaný komunismus a reformní komu
nismus demokratického ražení. Z utrpení fašismu a stalinismu vychá
zejí oba středoevropské národy Čechů a Slováků s podlomenou státní
suverenitou, ale též se zkušeností, která je jedinečná - se zkušeností, že
totalitní diktatu ry zprava i zleva jso u ve svých dů sled cích i ve svých
strukturách iden tické, že jsou neschopné řešit problémy moderní indu
striálni společnosti bez ohledu na ideologii jakou vyznávají, a že jsou
smrtelným nebezpečím svobody kdykoli a kdekoli, vždy a všudeB udoucnost n árod a
D ějiny národa nekončí okupacemi. Každá okupace má za následek, že
národ musí hledat nové podoby své existence, svého myšlení, že je vysta
ven novým zkouškám1. Ruská okupace má ovšem vážné důsledky pro
celou sovětskou sféru, pro čs. stát a pro národní kulturu, protože zná
silňuje československou státní a národní myšlenku.
Padesát let po pádu posledního Habsburka se zdá, že Rusové převez
mou úkol vytvořit podobné impérium z východoevropských okupovaných
národů, a že zřídí svou monarchii prostě proto, že tomuto plánu nikdo
v Evropě není schopen a ochoten čelit. Zatím je nesporné, že zásada neodvislosti pro východoevropské státy přestává platit, že je vystřídána
silmou integrační tendencí, ia že po diktátu vůči Č SSR budou následovat
diktáty další, třeba formálně zdvořilejší. Stodvacet milionů lidí Východ
ní Evropy zaplatí znovu osudnou chybu americké zahraniční politiky
na Sklonku války.
Prostor velkoruského šovinismu je iBrežněvovou doktrínou rozšířen
způsobem, jehož se neodvážil ani Stalin, ale je navíc pseudolegalizován
argumentací, kterou mezinárodní právo dosud nepoznalo. Český a slo
venský národ bude žít v tomto prostoru, bude sdílet osudy ruské nad-
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vlády, okusí nagajku i hrozbu Sibiří a bude vychováván k důslednější
revoltě právě terorem od národa, který nikdy nepoznal demokracii,
Evropu a lidská práva. Pozná, že nepatří do sféry Východu, pozná nové
přátele a nepřátele- Nej tíživějším důsledkem okupace nebude však trva
lá přítomnost armád okupanta, ale vnitřní fašilzace sovětského systému,
jež se bude odrážet ve Východní Evropě jako snaha o technokraticfcofašistoidní společnost, kterou tak úspěšně representuje již dnes součas
né antisemitské, populisitické, elitistické, antidemokratické a antiintelektualistické a nacionalistické Polsko, vedené Pilsudskim-Gomulkou. Vnitř
ní fašisace, importovaná z SSSR , povede zároveň k růstu konfliktních
situací a k prudké degeneraci komunistické strany a je jí elity.
Důsledky okupace pro čs. stát jsou tak katastrofální, že po prohrané
válce nemohly být horší. Černíkova vláda se podepsala pod dokumenty,
které by Antonín Novotný nebyl podepsal, protože by se je nebyl od
vážil předložit žádnému čs. státnímu orgánu. Černíkova vláda legalisovala okupaci, p řijala moskevský diktát, neprotestovala u Spojených
národů a zaujala tutéž pozici jakou by byl zaujal Indra, Kolder a Bilák.
Sklidí totéž co oni- V historii je doistatek příkladů pro situace, kdy no
vé vlády zdědí úkoly (Starých vlád a musí pak pokračovat chtě nechtě
právě v oné politice, kterou dříve odsuzovaly. Koncem srpna by žádný
Čech nebo Slovák nevěřil, že titíž lidé, kteří dostali v Moskvě za vyu
čenou, se odváží presentovat svým národům k 28- říjnu - padesátiletí
republiky - legalizaci okupace, přijetí diktátu, schválení nestoudné likvi
dace státní suverenity. A přece je tomu tak - komunistická strana dik
tát přijala. Národy nepřijaly a nepřijmou.
Komunistická strana má výlučnou zodpovědnost za kapitulaci, okupa
ci a ponížení národů Československa, protože nedokázala a ani v bu
doucnosti nedokáže, že je schopna vést lid, demokratické hnutí a dělnic
kou třídu. Komunistická strana selhala jako garant státnosti, i jako
garant socialistického programu budoucí společnosti, protože se neod
vážila v kritické chvíli opřít o lid, o demokratismus obou národů. Selha
la právě v revoluční situaci, kdy měla naprostou podporu a kdy se při
blížily naše národy autentickému smyslu socialismu tak jako nikdy dří
ve. Národ prom íjí vinu plačícím politikům, protože chápe osobní tra 
gedie. D ějiny neprominou. Radikální studenti a intelektuálové měli od
začátku nedůvěru k oné politice reforem, která nechávala lid za dveřmi
reálného rozhodování a chtěla omezit reformní proces na výměnu elit v
komunistické straně. Je jic h chladná a kritická skepse se bohužel plně
ověřila jako realistické oceňování politicikýeh možností nových vůdců,
dočasně koketujících se socialistickou demokracií.
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Důsledky okupace pro národ jsou horší než důsledky pro stát, protože
jediná perspektiva, jak á zůstává lidu, je technokraiticko^elitiistický^ibyro'kraticko-diktátorský společenský systém, který bude stejně nesnesitelný
jako nevýkonný, protože bez politické reformy se čs. ekonomika nemůže
ozdravit. Degenerovaná macešská elita bez reálné m oci se bude muset
brzy opřít o docela neiluisivní policejní teror, nabídne spotřebně-rivatistidký životní sty! apatickým masám a bude vládnout s pocitem nejistoty
a viny, Stíhána mlčenlivým pohrdáním, zatím skutečná intelektuální eli
ta národa se nebude moci projevovat. Velkorysá korupce najde j istě po
stupně znovu cosi, co je bude representovat, ale intelektuální elita, která
se pokusila brát politickou úlohu, bude zase vyšachována z každého po
litického vlivu, zatím co mocenská elita státu ztratí státní moc. Je jen
otázkou času nežli vládě a lidu plně dojde je jí skutečný uděl guberná
tor ů, kteří mohou být posláni na Sibiř, na čínskou hranici a to v kvan
tech závislých na blahovůli cara, potřebách jeho říše a bratrské pomoci
spřátelených armád sousedních gubernií. Nabídka Bréžněva Dubčekovi,
že umístí čtvrt milionu českých vojáků na čínsko-sovětské hranici na Si
b iři nebyla vůbec platonická'Rozčarování z vůdců, apatie a pohrdání, rozklad fiktivní národní jed
noty a skepse budou první citovou reakcí, stejně pochopitelnou jako roz
čarování z příliš velké lásky. Ale v této malé zemi je tolik chytrých a kri
tických hlav, že naleznou nová řešení, které znovu spojí intelektuály so
cialistického Československa s národem a s Evropou. S plnou nedůvěrou
k neostaiinskému fašismu, jenž se začne plížit zemí, 'budou nalézat teo
retické a praktické cesty ja k dekomponovat totalitní diktaturu, jak po
kračovat v socialistické demokracii a ja k vyhnat okupanty.
Evropské hodnoty jsou nedělitelné na obou březích Labe. Suverénní
Stát, demokracie pro lid, sociální spravedlnost, svobodná kultura a hod
nota jedince jsou ohrožovány vždy v celé Evropě, kdykoli jsou ohrožo
vány v kterékoli je jí části. Myšlenka československého socialistického
státu byla ideovou kontinuitou svobody, suverenity a socialismu. Krach
této myšlenky pod pásy sovětských tanků neznamená porážku jednoho
Strategicky nešťastně položeného státu, znamená porážku Evropy, je
jích hodnot, jejíh o ducha1. Evropané 'to nechtějí vědět, ale dějiny jim
vnutí poznání. Dnešní Češi a Slováci poznali odpověď na otázku zda
•člověk může být svoboden ve věku 'totalitních diktatur a zda východom
evropský národ může žít v suverénním Státě- Empirická negativní od
pověď je stejně jednostranná jako nutnost protestovat proti empirii dě
jin , s vědomím, že odvaha mění chování nepřítele. My, Češi a Slováci,
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víme na čem jsme. Ale ptáme se Vás, Evropanů na Západě: Mohou exi
stovat suverénní národy ve věku totalitních diktatur? Tato otázka by
Vás měla zajímat- Jste totiž na řadě, s odpovědí - i jinak.
New York, 28. říjn a 1968, v den
50. výročí čs. samostatnosti.

O SMYSL NAŠICH DĚJIN
Dr. F ran tišek S chw arzenberg
(Z projevu, předneseného 28. září na slavnostní akademii v Montreale)
Dnes ise chceme radostně podílet na dokonalé duchovní jednotě domo
va, která je bezpečnou zárukou šťastnějších zítřků. Vždyť takové jedno,
ty u nás dříve nebývalo a jedinou obdobou snad byla doba nacistické
okupace. Tenkrát také stávala jednota tak úplná a krásná, že my, jimž
bylo dopřáno prožívat onu dobu -polu s národem doma, přes všechny
hrůzy oněch časů vzpomínáme na tehdejší svornost s hrdostí a s radostí.
Nebývala však taková jednota trvalým znakem našeho národa. V do
bách dřívějších a i ještě za našeho mládí, náš národ býval jaksi rozště
pen. Rozpor se projevil jasně, když se koncem minulého století náš po
litický život rozvinul do plné šíře, když pro uplatnění českých snah již
nestačilo jediné celonárodní hnutí, které se naopak roztříštilo v celou řa
du směrů. Tu se naši předchůdci ve veřejném životě začali bít hlava nehlava. T i spíše konservativni tradicionalisté, dovolávajíce se odkazu
minulosti, láteřili liberálům, gvobodářům, volnomyšlenkářům, - ja k jsme
tenkrát říkali - že prý ch tějí všechen soukromý i veřejný život připravit
o jeho mravní základnu. A zase oni, pokrokovější vůdcové, vyčítali gvým
odpůrcům klerikalismus, tmářslví, svatouškovství, reakcionářství, a ne
dostatek odvahy při hájení zájmů národních.
Nebylo tenkrát jasno, jako je dnes jasno nám, že se oba tyto myšlen
kové proudy vzájemně doplňují. Jak a proč tedy došlo k mylnému zdání
nesmiřitelnosti?
Vysvětlení nalezneme v době, kdy dva myšlenkové směry zápasily o
duši českého člověka: tradice svatováclavská, katolicko-národní, dovo
lávající se zděděné víry oteů - a tradice revolučnější, většinou proitikatolická, jež si později osobovala všechnu zásluhu na úspěchu 28. říjn a.
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Kořeny rozporu tkvěly v rozdílech filosofických, konfesních, sociál
ních i politických. Stoupenci tradice svatováclavské zdůrazňovali svoji
věrnost ke 'katolicismu, ve věcech duchovních i časných trvali na nutnosíti autority a řádu, nedůvěřovali převratným změnám, přijím ali jako
danou skutečnost současný společenský (řád - b y ť pracovali o jeho nápra
vě - a v politice bývalá většinou počítáni do tábora Austroslávů. Stou
penci svatováclavské národně-katolické tradice věřili, že menším slovan
ským nároidům ve střední Evropě hude lépe žít v rámci velké katolické
říše, kde by všechny národnostní složky, bez ohledlu na početnost, na
lezly svůj společný domov :a kde by - j ák doufali - převládala spravedl
nost v otázkách národnostních. Byli si ovšem vědomi nebezpečí germanizačního útlaku uvnitř říše a nebezpečí vídeňské centralizace, ale stej
ně se strachovali rozpadu velkého podunajského společenství národů. S
ohavami předvídali to, co se před třiceti lety - a opět nyní - sltalo. Obávali se, že by Německo - tenkrát protestantské, později však novopohan-ské - nebo Rusko - tenkrát pravoslavné, dnels však bojovně neznabožské - pohltilo náš národní prostor. V duchu prvotního výroku Palackého o nutnosti Rakouska, věřili v prospěšnost velkého soustátí, ovšem
za předpokladu, že by bylo k národnostním složkám spravedlivé.
Ve složení tohoto soustátí, stoupenci katolicko-národní tradice spa
třovali především seskupení dříve samostatných států, či Korun, jak se
kdysi říkávalo. Proto je jic h úsilí o svébytnost národa bylo sdruženo s
bojem o uplatnění historického práva státního, spíše než se snahou o
uskutečnění etnického sebeurčení. Obávali se totiž, že by uplatnění zá
sady etnického sebeurčení nezbytně vedlo k rozbití odvěkého celku čes
kých zemí v část německou a část českou. A oni se považovali především
za strážce celistvosti zemí Koruny české.
Ono druhé, pokrokoěj ší, a někdy až revoluční smýšlení, nespatřovalo
v autoritě jako takové nutný předpoklad spořádaného života společnosti.
Stoupenci tohoto smýšlení spíše vyvyš oívaii každé vzepření se proti usta
venému, přežitému prý řádu, pokud tento vzdor byl projevem autonomie
svědomí. Důraz, který kladli na svobodu svědomí, byl jedním z důvodů,
proč ctili s takovou vroucností památku Husovu a vzpomínali celého
onoho hnutí, jež se vzedmulo proti středověkému duchovnímu i časnému
řádu. Proto vždy navazovali na podání protestantské, jehož samé jméno
vyjadřuje prvek vzdoru. Není divu, že je tak nezajímalo historické stát
ní právo Koruny české, jako spíše přirozen oprávní požadavek etnického
sebeurčení - pojem to modernější, nepoznamenaný minulostí. V politice
národnostní vyznavači tak zvaného pokrokového směru byli mohem nes'mlouvavéjší a je samozřejmé, že ochotněji přijím ali převratné nauky
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Sociální. Jak ve svých stanovených cílech, tak i ve výběru politických
prostředků, byli prostě radikálně']ší. A z Palackého si rad ěji vybrali po
zdější výrok, že jsm e byli před Rakouskem a budeme i po něm. Dů
vodů k nedorozumění mezi oběma směry bylo mnoho, protože stoupenci
obou směrů se upínali k zjevům podružným a přehlíželi pravou podsta
tu té či oné tradice. Jedni po roce 1918 odmítali svatováclavskou tradici,
protože j i považovali za příliš úzce spj atou se zaniklým Rakouskem'. Dru
zí se po roce 1938 odkláněli od tradice 28. října, protože j i činili zod
povědnou za katastrofu národní a státní. Většinou se tu jednalo o prosté
nepochopení pravé podstaty zavrhovaného myšlenkového směru. Tož "
jak to vypadalo za dohy vzniku naší republiky, když se rodila tradice
28. října?
Stoupenci pokroku spatřovali v ustavení samostatného Státu úspěch jen
a jen oné radikálnější, revoluční a v minulosti tak často proti-katolioké
tradice. Stejně povaižovali události roku 1918 za konečnou porážku ono
ho směru, který se vždy dovolával tradice svatováclavské a cyrilometo
dějské. Tento mylný dojem vznikal z názoru, že svatováclavská tradice je
v českém národě nerozlučně spjata se zaniklým podunajským mocnář
stvím, které mělo navenek ráz katolický a s jeho politickým, sociálním.,
hospodářským a národnostním řádem, jenž nebyl včas reformován a kte
rý byl po roce 1918 šmahern odmítán, jako přežitek, nehodící se do 20.
století.
Dojem to byl ovšem mylný. Nepopiratelná však je skutečnost, že z to
hoto údajného důvodu, za prvých let republiky, sváto václavská, cyrilo
metodějská - tedy národně-ikatolická tradice byla odstrkávána někam na
hanbu. Stávala snaba jednat s katolíky jako se státně a národně méně
spolehlivou složkou lidu - ač tvořili většinu. Dodejme ihned, že se v té
době zdálo zase mnohým tradicionalistům, že někteří mužové 28. říjn a
jsou nevyléčitelní buřiči, kteří dovedou jen bourait a sotva by uměli co
postavit. Nevěřili, že by za vedení takových “revolucionářů” mohlo do
jít k budovatelské práci, že by duchovní a mravní hodnoty mohly být
zachovány a rozmnoženy, ve zdánlivém přívalu nevěry a materialismu.
Tito tradicionalisté se mýlili v tom, že v událostech kolem 28. října
viděli jen bouřlivádtví revoluční nálady a přehlíželi skutečnosti tak pod
statné, jako že na př. Masaryk založil svoji politickou filosofii na učení
Ježíšově. K podobným omylům docházelo ještě i mnohem později.
Po nacistické okupaci, po tragických událostech let 1938-39, mnozí
naši lidé se odkláněli od tzv. tradice 28. října, č i od toboiž co zaj 'tuto
tradici považovali. I zde se často jednalo o pouhé nedorozumějí, vzniklé
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ze zklamání. Vždyť se tu nejednalo o pravou podstatu myšlenkového
směru spjatého s 28. říjnem, ale spíše jen o rozčarování nad skutečností,
že prý lidé hlásající se k tradici 28. října, nedovedli obhájit svobodu,
celistvost a neo-divislost samostatného státu, jakoby malé Československo opuštěné a zrazené spojenci - bylo mohlo -ať se sebevíce snažilo -samo
o sobě úspěšně čelit nacistické útočnosti.
Z tohoto rozčarování nad neúspěchem demokraticky zvolených před
stavitelů veřejného života, nad údajným selháním veřejných zřízení, kte
rá jsm e si sami svobodně dali, nad politickými stranami, jež j sme si sa
mi vytvořili, vznikla neúcta k celé tradici, jež sotva nesla vinu na pohro
mě národa, státu a celé Evropy. Lidé se pochopitelně v této době trp
kosti a zklamání přikláněli ke všemu, co se za dob prvé republiky ne
podílelo na moci, co bylo jaksi odstrkováno. A sem ovšem patřilo - byť
hlavně jen za prvních let republiky - všechno1, co se kdy hlásilo k tra
dici svatováclavské a cyrilometodějské. Odkláněli se od tradice 28.
říjn a, protože nepochopili je jí pravou podstatu a přikláněli se k tradici
svatováclavské, ač jim v mnohých případech je jí náboženská a mravní
náplň zůstávala cizí.
V těchto dobách docházelo i ke zjevu nesmírně politováníhodnému:
svatováclavské tradice bylo zrádně zneužíváno proti zájmům národa a
státu. Našli se traviči pramenů vody živé, z níž jsme po štaletí čerpali
sílu. Chtěli nám namluvit, že státnický akt knížete Václava, jím ž zapojil
svůlj mladý, rodící se stát do společenství vzdělaných národů křesťan
ských, určil pro všechnu budoucnost, že máme žít v područí německém.
Zamlčovali, že středověké pojetí svaté Ř íše Římské, jako nadnárodního
sdružení všech křesťanů, nemělo nic společného s pozdějším národním
státem německým, natož s neblahou “třetí ř íš í!”
Mnohé spory měly svůj původ v odlišném pojetí t.zv. smyslu našich
dějin. Leckomu by se třeba zdálo až příliš romantické ono pojetí, podle
něhož dějiny národů prý m ají hlubší smysl. Snad se dnes mnohým střízlivcům zdá, že historický sled událostí vůbec nemá takového smyslu.
O tom však zde není sporu. Mluvíme o dvou myšlenkových směrech, tak
ja k vskutku existovaly v myslích našich lidí. A tu si musíme říci, že
představitelé ohou směrů pevně věřili ve “smysl d ějin.’” Připisovali mu
však rozličný význam, podle toho, ke kterému táhoru se hlásili.
Dohře známe chorovod postav, jichž se dovolávala národní tradice ka
tolická. P ři samém vstupu mezi národy křesťanské, spatřujeme slovan
ské věrozvěsty, bratry Komstantina-Cyřila a M etoděje; na prahu svých
národních a státních dějin vidíme knížete Václava, jeho bábu Ludmilu
a ostatní světce a 'blahoslavené z rodu Přemyslova. Ve sledu staletí, vy-

26

stupuje Otec víasti, blahé paměti císař a král Karel IV ., Jan z Pomuku,
a později, v době blížícího se státního a národního ponížení, Bohuslav
Balbín, a opět - v době probuzenecké a buditefeké - mnoho dalších kně
zi, jako na př. Josef Dobrovský č i Václav Beneš Třebízký. Snadno by
chom v tomto sledu mohli pokračovat až do dob současných. Za našich
časů, snad nej výstižněji shrnuli historické pojetí tohoto smýšlení Josef
Pekař a Zdeněk Kalista vědecky, a Jaroslav Durych umělecky.
Ona druhá tradice se dovolávala jiných velikánů našich dějin, jakými
byli především Mistr Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova, král Jiřík z Podě
brad, Petr Chelčický, Jan Amos Komenský, později pak Karel Havlíček
Borovský a v dobách novějších zajisté Masaryk, jeho epigonové a mno
zí z “mužů 28. říjn a”. Je jich způsob zahledění do minulosti vykreslil
svým mistrným perem náš velký romanopisec Alois Jirásek.
Tato tradice se sice ráda dovolávala strohého realismu a jistě se při
činila o odstranění mnohých národních mythů, sosučasně však byla sa
ma ovlivněna notnou dávkou svého vlastního historického romantismu,
který občas vyvolával hodně citově podbarvené posuzování minulosti. I
jen takto náznakový a zhola neúplný výpočet již dostatečně vystihuje
rozlišnost v pojímání toho, co dává smysl dějinám : vyžití odvěkého ná
rodního poslání v bezpečí a jistotě všeobecného katolického křesťanství,
či autonomie svědomí vedoucí až po vzpouru proti zděděné autoritě,
proti tradicí posvěceným hodnotám a proti vžitému řádu.
Několika slovy jsme nastínili hlavní důvody nedorozumění a zdánlivé
nesmiřitelnosti v minulosti. Tak bývalo za našich dědů a otců a takové
byly počátky našeho neodvislého státního žití. Díky Bohu, to vše již
patří minulosti. Dnes jsme snad trochu zmoudřeli. Na obou stranách
jsme jaksi rozříšili úhel svého zorného pole, vymanili se z bývalé úzko
prsé strohosti a došli k poznání, že se ve většině případů můžeme shod
nout na příkazech mravního zákona i na smyslu svých dějin. Zvláště v
této době, kdy jasně rozeznáváme největší společné ohrožení humanismu
■a křesťanství, lépe chápeme že dřívější rozpory mezi různými křesťan
skými vyznáními by dnes byly věru nemístné. My, křesťané různých vy
znání, jsme konečně pochopili, že náš vzájemný poměr má být přede
vším řízen vzájemnou láskou v pravém duchu Kristovy nauky. Víme, že
totéž platí o poměru nás křesťanů k těm z našich bratří a sester, kteří
nesdílí naši víru. Všem lidem dobré vůle, a ť vyšli z té či oné tradice, je
dneis zcela jasno, které jsou úhlavní požadavky mravního řádu = prav
da, spravedlnost, láska, svoboda a mír.
Proto všichni, bez rodilu, chceme dnes totéž pro svou vlast a pro svůj
národ: svobodu, sebeurčení a neodvislost.
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Vývoj ukázal, že neúcta k přesvědčení druhých, náboženská nesná
šenlivost a bouřliváetví byly pouze přechodným zjevem, vyvolaným re
volučním charakterem konce první války. Brzo se ukázalo, že 28. říjen
nehyl vlastnictvím pouze jedné skupiny, natož oné složky, kterou Masa
ryk označoval slovem Hulvátov. Nový stát nebudovali pouze jedni. Svůj
vlastní Stát jsm e budovali všichni, nejen snad pouze pokračovatelé tra
dice protikatolické. Důkazů je přemnoho^. Ostatně, za všech časů bylo
dost a dost styčných bodů. Tak na př. bez b o je o státní právo, by nebylo
samostatného státu, a právě v b o ji za svébytnost a celistvost historických
zemí, vynikali po dlouhou dobu především zastánci tradice svatováclav
ské. Stejně by jistě nikdo nepochyboval o tom, že mezi přední budova
tele státu patřili na př. olomoucký arcibiskup Stojan, siónský opat Zavoral, č i dr. M ořic Hruban, hrdí odchovanci a nositelé tradice svato
václavské a cyrilometodějské. A takových příkladů bychom mohli uvést
bezpočet.
Také jistě nebylo pouhou náhodou, že jedna z prvních Standard rus
kých legií nesla vyobrazení koruny svatováclavské. S hrdostí si však při
pomínáme, že především ovzduší veřejného života, jež jsme si ve svo
bodné republice vytvořili, umožňovalo, ba vyvolávalo, překonání protiv,
vzrůst snášenlivosti a vzájemné úcty.
Každým rokem - a bylo nám věru osudem dopřáno málo let tvořivé
práce - bylo ja sn ě ji vidět, že se stará katolicko-národní tradice svato
václavská a tradice nového státu, tradice 28. října, začínají vzájemně
přepínat a doplňovat. I navenek to bylo viditelno, při tak slavných, oprav
du celostátních oslavách, jakou bylo svatováclavské millenium r. 1929,
č i celostátní eucharistický kongres v Praze, roku 1935, kdy docházelo k
upřímné spolupráci a sdílené radosti mezi nositeli tradice svatováclav
ské a představiteli nového státního zřízení. Nebylo třeba nacistického
útlaku, či komunistické poroby, abydhoim si přátelsky podali ruku. Nově nalezená snášelivost a vzájemná úcta byly dílem svobody, která
nebyla podružným, ale podstatným znakem toho, oo vzešlo z historické
ho 28. října.
K překonání rozporů ovšem nepostačovalo jen příznivé ovzduší naší
První republiky. Ani nejlepší vůle na všech stranách, by nebyla sama o
sobě přivodila usmíření. Bylo to poznání společného pramene obou my
šlenkových směrů, jež bylo rozhodným prvkem vyrovnání. Konečně jsme
poznali, že obě tradice jsou založeny na křesťansky chápané mravnosti,
na křesťanském humanismu. To je náš společný jmenovatel! Pohleďme:
n'a prahu prvních národních a státních dějin stojí světec, jehož vzýváme
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j ako dědice České země. A obnovitelem státní neodvislosti je filosof,
který svoji politickou nauku založil na učení Ježíšově.
Při stávajících rozdílech v názorech, věru již není místa pro spory
zásadní, jedná-li se o národ a o stát. Pokud by snad ještě někdo pochy
boval o míře vyrovnání dvou dříve znepřátelených myšlenkových směrů,
tu jistě postačí poukaz na jednu jedinou naši vůdčí postavu. Mám ovšem
na mysli pražského arcibiskupa, kardinála dr. Josefa Berana, hrdého
odchovance Sokola a věrného kněze Církve. Ozdoben kardinálským pur
purem, dnes je úhlavním symbolem celonárodní touhy po svobodě a ne
odvislosti. Vězeň nacismu i komunismu, protože přední vyznavač pravo
verného katolictví, hrdého češství a věrnosti ku státu a k Církvi. Pře
klenutí duchovní propasti, jež kdysi rozdvojovala náš národ, bylo jistě
nejjasněji zpřítomněno, když náš pražský metropolita promluvil na Dru
hém vatikánském Všeobecném koncilu na obhaj obu náboženské svobody;
a na důkaz minulých omylů, uvedl upálení Mistra Jana Husi. Pádněj
šího důkazu nám věru netřeba.
Dnes nám však nestačí pouhé uspokojení nad tím, že zápor byl pře
konán a že dva myšlenkové proudy se slily v jediný veletok národní tra
dice. . . Dnešek nám ukládá nové úkoly. Ponaučení, plynoucí z naší konečně již celonárodní - tradice, nám ukáží cestu, ja k je řešit.

KLUB 231 A KONTRAREVOLÚCIE V ČESKOSLOVENSKU
Jaro sla v B rod ský , bývalý gen eráln í tajem n ík K lubu 231
Třikrát v posledních třiceti letech ovládlo Československo přední
Stránky novin. Poprvé v roce 1938, kdy Hitler rozbil československou
demokracii a v následujících létech rozpoutal světovou válku, podruhé
v roce 1948, kdy komunisté převzali kontrolu veškeré m!oeí v Českoslo
vensku, jejím ž důsledkem bylo zřízení Atlantického paktu a Varšavské
smlouvy. Potřetí je to osudný rok 1968.
Zatímco léta 1938 a 1948 umožnila svým odstupem historikům po
drobnější studie a z toho plynoucí uzávěry, události tohoto léta jsou
bolestně přítomné a zdaleka ne uzavřené. Historie posledních měsíců
přinesla řadu aspektů, které jsou ve svých formách nové nejenom pra
historiky, ale i sociology, vojenské oidborníky a jin é obory lidského b á
dání- Toto specifikum charakterisuje tento malý, talentovaný národ nie-
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jenom v posledních 'třiceti dramatických létech, nýbrž celá staletí na
zpět, kdy dvěma malým národům, Cechům a Slovákům, se podařilo pro
drat se ze staletého poddanství až k úplné samostatnosti. V italita obou
národů je bezpříkladná a lze j i vysvětlit snad jedině tím, že tito dva ma
lí Davidové mezi obrovskými Goliáši měli po věky k dfeposioi jen jednu
jedinou zbraň, kterou se naučili mistrně ovládat - svůj intelekt.
Tuto skutečnost je nutno především vzít v úvahu, chcemet-li hodnotit
československou přítomnost. Jednou z pozoruhodných skutečností této
doby byl vznik Klubu 231. Nemá nikde obdoby v dějinách národů. Jak
vznikl? P ojď m e zpět do roku 1948, kdy komunisté převzali moc v zemi
a pokusili se o praktické uskutečnění diktátury proletariátu v zemi, v
níž demokracie a Masarykovy ideály humanity zapustily hluboké koře
ny. V zemi, která ve své historii měla pramála společného se zeměmi
Východu, s nimiž byla Jaltskou dohodou proti své vůli spjataV Československu byla převzata moc podle moskevských receptů,
které se už předtím osvědčili v Rumusfcu, Polsku a jiných východo
evropských zemích. Menšina ovládla většinu. Akční výbory vedené ko
munisty odstranily během několika dnů z vedoucích míst státního apar
rátu každého, kdo byl v podezření, že nesouhlasí s politikou strany.
Intelektuálové odcházeli po tisících na podřadná místa, mnozí do dolů.
Na je jic h místa nastupovaly řady diletantů, 'očekávajících, že ve smyslu
své politické víry kvantita se změní v kvalitu a oni, prostí vojáci vče
rejšk a se Stanou kapitány zítřka, tvůrci nového, úspěšného řádu, který
vnutí společnosti lidské štěstí, o jehož rozsahu tato společnost nemá
ani tušení.
Klement Gottwald, předseda Komunistické Strany, stál v 'čele státu.
Byl opravdu hlavou i duší všeho toho, co se odehrávalo na středoevrop
ské scéně? Bude patrně nutno ponechat historikům právo říci jaký byl
jeho osobní podíl na událostech v Československu. Jedno však můžeme
řídi již dnes bezpečně. Tento revolucionář neibýl pánem ve své zemi a
byl plně poslušen rozkazů všemocného poradce Moskvy generála Liohačeva- Teoreticky vedla tato sovětská šedá eminenc© ministerstvo
vnitra. Prakticky byl sítem, kterým jedině směla prokapávát a pulsovat
krev národa. Byl ztělesněním živého, nepoznaného rudého božství v ze
mi, býl jediným pánem nad životem i smrtí.
Vytvořil dokonalou s íť tajné Služby (S T B ), udavačů a fízlů, proti níž
Hkmmlerovo Gestapo bylo ubohým nedochůdčetem. Hrůza zachvátila
nejen oběti státní bezpečnosti, ale i samotné je jí pracovníky, kteří tušili
rozsah komplotu, jím ž i oni byli opředeni. Trojúhelníkový kontrolní
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systém pracoval briliiaintoiě: kontrola - superkonítrola - hyperkonltrola.
Nej bližší členové rodiny nevyslovovaly před sebou navzájem své názo
ry, protože si molili být nebezpečni. Školní mládež se učila systematic
kému udavačství. Sebemenší lidské nepolitické poklesky měly za násle
dok předvolán, na ST B a zařazení do udavačského systému.
Byly vytvořeny zvláštní (soudy, klteré se zabývaly “trestnou činností”
těch, nta něž padl Liebačevův stín. Byli souzeni podle zákona na ochranu republiky číslo 231. Po celé generace bude mít toto číslo v (naší zemi
nasládnou chuť krve a slaných slz. To bylo ono Kainovo znamení, které
dávalo právo Někomu zabít Každého'. S tímto číslem odešlo více než
100.000 lidí ze 14 milionového národa do věznic a koncentračních tá
borů. Z toho téměř 40.000 lidí bylo odsouzeno k trestům vyšším než 10
let. Pod tímto číslem byl dosud nezjištěný počet mužů a žen popravován na šibenicích nebo vražděn v polích a lesích ranou do týla- Na kon
tě 231 jsou zapsáni sebevrazi na celách a v 'dolech, šílenci v ústavech.
Toito číslo vzalo statisícům dětí obětí právo studovat. Toto číslo je
přinutilo k tornu, aby při veřejných procesech žádaly trest smrti pro
svého otee-velezrádce, když se držely za ruce matek, klteré žádaly 'totéž
pro své muže. Pod tímtéž číslem se učili vězňové nazpaměť své nadik
tované výpovědi, aby nakonec kajícně poprosili o smrt, která jediná
může (smýt míru je jic h viny.
Kdo přežil soud, odešel do věznic a koncentračních táborů. Bylo jich
více než 40. Uranové doly byly vyhraženy vězňům č. 231. V době, kdy
pan Gromyko stkal v SN nad účinky radiového záření, desetitisíce lidí
dobývali uranovou rudu, kladivem j i rozbíjeli na drobné kousky a holý
ma rukama kladli do bedniček a posílali do Sovětského svazu. V táboře
smrti Vikmanov nebylo při mletí rudy v primitivnim prostředí vidět
na krok - ústa, nos i plíce byly zahlceny radioaktivním prachem. Na zu
božených tělech vězňů hyby cenné pouze je jíc h fekálie, které se poiCtilvě
vybíraly ze záchodů jako radioaktivní materiál. Na táboře Nikolaj cboTb vězňové v útvarech omotáni lanem, v podřepu, nebo držíce se na
vzájem za uči nebo nosy. Bývalý gesltapák Jeníček, kápo koncentračního
tábora, pořádal “bony” na vězně č. 2 3 1 ; bosi, v košilích a spodkách
prošlapávali hluboké závěje mezi ploty, kterými byly tábory obehnány.
Ve věznicích se zpravidla dralo peří. Požadovaná norma na Borech % kg - IV2 libry za den. V pevnosti Leopoldově 121 lidí dralo peří v
místnosti 11 x 11. Vycházky byly povoleny 1 hodinu nebo 10 minut
denně, v kruhu, s rukama pevně sepjatýma na zádech- Za sebemenší
provinění spali lidé č. 231 ve zvláštních celách na betonové podlaze;
jídlo (poloviční dávky) každý třetí den, bití někdy 3x dbnně. Jin ý vý-
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chovný prostředek — dřepy. 300 - 400 - 500 za sebou bez oddechu, bez
ohleldu na věk. Srdce některých slabších lidí při tom zhaslo.
Téměř tři čtvrtiny manželství se rozpadlo. Rodina, to bylo to poslední
co lidé č. 231 mohli ztratit. Všechen je jic h majetek byl už dávno zaba
ven. Nenávist ke komunistům bvla bezmezná. Ale rovněž bez hranic byl
lidský vztah, který si ubožáci mezi senou vytvořili- Byla to rékrístianíziace prvních dnů křesťanství, kdy jeden byl připraven umřít pro druhé.
Všichni si byli rovni v lásce i nenávisti.
Po roce 1960 se začaly tábory a věznice rozpadat, lidé byli postup
ně propuštěni. Vraceli ise k vyhaslým krbům, byli přiděleni k nejp >dřadnějším pracem. Práce neschopni dostali 140 - 360 Kčs pense. 1 kg
masa (2 libry) sto jí 26 - 36 Kčs, šaty 800 - 1500 Kčs. Živořili společné
s národem, jehož velká většina nenáviděla komunisty Stejně jako oni.
P řišel rok 1968. První lednové dny přinesly změnu ve vedení StranyDo čela hýl zvolen Alexandr Dubček, skrovný Slovák, nekomunistické
veřejnosti celkem neznámý. Jen málo lidí v Československu přikládalo
této změně nějaký význam. Bylo jic h dost v minulých létech a nepřinesly
žádnou úlevu. P říští 'týdny se roztočil politický kolotoč. Noví vůdcové
»braný a mužové ve vládě našli tutéž odvahu, jakou projevil v sobě N.
S . Cbruščov na X X . sjezdu komunistické strany SSSR- Postavili před
oči národa Zrcadlo minulých let a vytýčili nový program fcoimunilsťického socialismu. N. S. Q iruščev musil padnout ve vlastní zemi, protože
zůstal sám; duchovně zaostalé Rusko nebylo schopno tehdy přijmout
lani omezené reformy. Nová garnitura československého vedení však už
nepoířebavala probouzet v lidech touhu po svobodě. Je si třeba uvědo
mit, že předválečné Československo bylo klasickou demokracií francouz
ského typu. A chuť svobody je nezapomenutelná.
Probuzené naděje se mísily s jedem pochybnosti. Mladá generace stačetných mítincích, v tisku, rozhlase a televisi, šokovalo celý národ. Bahod komunistických vůdců poctivé odpovědi. To, co se dozvídali na nesčetných mítincích, v tisku, rozhlase a televisi, šokovalo celý národ. Bah
no, které se vyvalilo na hladinu, jitřilo smysly. Staří komunisté, kteří
zasvětili straně svůj život, váhali Zpočátku přijmout otřesnou pravdu.
V časných hodinách ranních byly rozehrány všechny noviny, zprávy
z mučíren a popravišť Diohačevova království zabíraly první Strany
listů. Hrůza let minulých vyústila v jediné přání celého národa:
“Aby se to už nikdy neopakovalo! ”
První hod programu nové vlády zněl: Náprava křivd a rehabilitace
všech neprávem odsouzených osob. Setkal jsem se v těch dnech s mno
ha lidmi, kteří přežili léta věznění a vyměňo vali si 'názory na současnou
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politickou situací- 27. března 1968 jsm e šli sdělit své stanovisko před
šed nic tvu KSČ. Dubček i ostatní členové v dopoledních bodlinách spali,
protože schůze předsednictva skončila toho 'dne v 6 hodin ráno. Byli
jsme přijatí vedoucím pracovníkem organisačního oddělení ústředního
sekretariátu Dr. Totheim. Přednesli jsm e mu program Klubu 231, orga
nisace, která bude sdružovat všechny politické vězně, odsouzené podle
neblaze proslulého zákona, na něž se bude vztahovat platnost připravo
vaného zákona o rehabilitaci. 'Charakter organisace byl vysloveně soci
ální a sledoval dva cíle: 1. rehabilitaci nespravedlivě odsouzených osob,
2. pomoc při demokraitliisaci socialistického zřízení. Dr. Toth přijal pro
gram s porozuměním a zavolal telefonicky úřadujícího ministra vnitra,
aby naší delegaci vyšel vstříc ve snaze po legalisaci organisace. Poprvé
nebylo pro nás ministerstvo vnitra místem tragedií osobních, ale mís
tem, kde našim požadavkům vyšlí nej vyšší úředníci miništerstVa vše
stranně vstříc. Téhož dne otevřela pro nás státní banka československá
v Praze konto, na n ějž mohla 'být veřejností Klubu posílána finanční
podpora. 29.3. přinesly československé deníky 'zprávu o ustavující schů
zi Klubu v Praze. Dva dny poté se sešlo v památném pražském Žofíně
3-500 lidí, bývalých politických vězňů.
Možná, že historik zatrhne jedinou toto datum červenou tužkou jako
den, kdy neuvěřitelné se stalo skutkem. Lidé, kteří ještě nedávno k smr
ti nenáviděli mravní marasmus 'a tvůrčí impotenci komunfebických des
potů, vítálii s jásotem jm éna nových vůdců strany. 'Obrovská, intelektu
álně nej siln ější vrstva bývalých otroků, s mozky, které si udržely po
léta 'bídy schopnost samostatně myslet, vrstva, v níž bylo jen nepatrné
množství komunistů, se postavila celým srdcem za nový komunistický
socialismus československý, který vyvolala v život komunistická stratia,
tatáž strana, která tytéž lidi uvrhla kdysi po léta do žalářů. Potřeboval-li
se svět přesvědčit, že pojem “štrana” neznamená nic a “lidé” všechno,
dobré i zlé, pak nemohl n a jít přesvědčivější doklad, než tento de» v
Praze. Československá jednota slavila svůj první triumf. Českosloven
ským komunistům, autorům n'ového modelu socialismu ise podařilo vy
tvořit takovou základnu pro své cíle, o j'aké se jim v prvních týdnech
tohoto roku ani nesnilo.
Na tomto “fascinujícím meetingu”, mámJli použít slov francouzského
novináře na tiskové konferenci, byl zvolen ústřední výbor Klubu. Ohlas
této události byl ohromný. Ve čtyřech dnech došlo provisornímu sekre
tariátu přes 11-000 dopisů, Lídě posílali i -sebemenší obnosy na pomoc
lidem. Slepý vězeň, který při výslechu přišel o obě oči, připíchl do do
pisu špendlíkem 10 Kčs.
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Ve všech okresech republiky vznikaly Kluhy 231. Schůze probíhaly
ve stejném nadšení jako v Praze, jm éna Svohoida, Dubček, Smrkovský
a Černík vymazala jména Lichačevů, dala zapomenout hořkým vzpo
mínkám a vyvolávala pocit naděje. Členové Klubu se vraceli od ponižu
jícíh o zaměstnání 'do povolání, které odpovídalo je jic h vzdělání a kvali
fikaci. Naděje se měnila v jistotu.
V komunistické straně probíhal nadále boj mezi pokrokovými silami
a konservativci. To se projevilo i v několika útocích komunistických
časopisů na některé členy Klubu. Byli obviňováni ve smyslu doznaných
protokolů, že patřili k zahraničním kontrarozvědkám. Tajem ník komu
nistické strany Indra patřil mezi nej zatvrzelejší nepřátele. Poskytoval
nepravdivé informace, kterými se sice zesměšnil doma, ale které hýly
vyisooe oceněny u zahraničních “přátel” Československa. Uspořádali jsme
tiskovou konferenci výhradně pro zástupce východoevropských agen
tur s tradičním československým pohostinstvím. Vysvětlili jsm e své
charitativní cíle. Dostalo se nám u jištěni, že nikdo z nich nevěří, že
bychom se chtěli stát politickou silou. Byla to beseda opravdu milá a
přátelská. S výjimkou Rumunska a Jugoslávie nám úěasifeníci besedy
oplatili paličskými útoky jmenovitě v německém tisku. V polovině čer
vence byla zahájena přímá jednání mezi zástupci KSČ, Vlády a Klubu
231- Bylo dohodnuto, že Klub bude zařazen do správy ministerstva so
ciálních věcí a skončí svou činnost, jakm ile budou provedeny soudní a
občanské rehabilitace. Dohoda byla p řijata ústředním výborem Klubu
231 jednohlasně. P říští ráno v 7. hod. jsm e m ěli schůzi s ministerským
předsedou Černíkem. Ve Státě, v němž zuřila poidle sovětských novin
konltrarevoluce, přišel ministerský předseda od elektrické dráhy pěšky.
Tétož dne informoval Vládu o výsledcích jednání a vyjádřil se velmi
příznivě o vedení Klubu. Podobné stanovisko zaujal téhož dne odpoled
ne první 'tajemník Dubček, který byl informován o zasedání vlády.
Začátkem druhé poloviny srpna, uprostřed pohody a jistoty, kterou
tato vláda lidem dala, jsou jednání úspěšně zakončena- Bylo možno jít
klidně spát i v oné noci 20. srpna. - Ale po této noncli dosud nepřišlo
ráno. Zlí muži za kremelskou zdí ise dopustili zrady, která nemá v ději
nách obdoby. Přepadli malou zemi, v níž měli po celá léta a ještě včera
veliké přátele. Zabili v této kruté noci naděje jednoho národa a víru de
sítek spřátelených komunistických stran. Hledali tisíce komtrarerolueionářů a našli jeden národ, jednotný na život a na smrt. Promarnili
obro vskou šanci, kterou dal československý model socialismu všem ko
munistickým stranám světa. Dopustili se opět hrubé chyby, že ukázali
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Evropu Rusům a Rusům Evropu- Dokázali světu, že násilí ;nelze zastavit
slovy, ale činy, že je třeba učinit všechno pro svobodu Československa,
že nelze nechat zemřít srdce Evropy, které je Srdcem každého z nás.

JE MARXISM HUMÁNNÍ?
MŮŽE JÍM BÝT?
V ěra S tárková
Giulio G irardi:
Z ákladem hum anism u
j e totožnost B ytí
a láskyVýše uvedená otázka mně byla položena, ale jako mnoho věcí v mém
životě, přišla jen jako vnější znamení a formulace dlouholetého my
šlenkového procesu a z něho známého postulátu: marxism je nový hu
manistu.
My zde v exilu si dobře uvědomujeme, že tento postulát byl základem
a trpkým (i trpným) prožitkem všech událostí v naší vlasti během pa
mátného roku 1968.
Jeho původ je možno vysledovat v Marxově vlastním díle, jehož po
drobným studiem z prvé ruky se naši pražští filosofové zabývali po dva
cet let a které je dovedlo k mnohým vzrušujícím překvapením. Podle
Rogera Garaudy nalézá se tato poněkud neobvyklá formulace marxistic
kého učení v čísle 44 sebraných rukopisů Karla Marxe- Tím si vysvět
luji, že byla doposud tak málo známá a že máme co děkovat zejména
profesoru Garaudy, který se o je jí popularizaci zasloužil. Slovně i do
slovně. Můj tazatel by byl však netrpělivý, kdybych se dala směrem té
to nežádoucí linie; jeho otázka neobsahuje totiž vůbec ono problema
tické slovo “humanismus”, ale zřetelně nekompromisní přídavné jméno
“humánní”. Jazykozpytná průprava mne vede opět především k přesné
mu vymezení smyslu, který dávám jednotlivým slovům, jichž užívám v
této úvaze:
Adjektiv “humánní” je odvozen z latinského slova “humanitas”, lid
skost, které dalo základ pojmu “humanismus”. Humanismus byl, ve vý
voji evropského myšlení, podroben nejrozličnějším výkladům, od doby
Proitagora až do soudobých protagonistů, kteří se rozdělili zcela zřetelně
do dvou táborů: na humanisty křesťanské a ateistické.
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K účelům 'této úvahy volím úmyslně nejjednodušší .a nejsrozumí telněj ší definici adjektiva “humánní”.
Být humánní pro mne znamená, v tomto smyslu, že člověk člověku
není vlkem, ale bratrem.
I když nemůže vysloveně milovat svého bližního (neboť to není v je 
ho m oci), alespoň mu úmyslně neubližuje.
Být humánní dále znamená, že člověk ctí důstojnost svého bližního
jako 'bytošti nadané rozumem a vůlí.
Ctí tudíž jeho osobní svobodu a vše co k tomu patří, jeho názory,
jeho rodinu a soukromý majetekNade vše ctí jeho život, který je mu posvátný stejně tak jako jeho
vlastní.
Mluvím-li o marxismu, pak mám na mysli hlavní myšlenky politické
ho, sociálního a filosofického učení, obsaženého v díle Karla Marxe,
zvláště v jeho “Kapitálu” a “Komunistickém manifestu” . Nepřihlížím
k ostatním spisům, jakož i k velikému počtu rozličných interpretací a
modifikací, které následovaly, zvláště onen zvláštní druh ruského pojetí
marxismu, který je znám pod jménem marx-lenmisrnu.
'Posluj) mé úvahy je nyní dán pravidly té nejjednodušší algebraické
operace, totiž rovnice o jedné neznámé. Vše čeho je třeba, je dosadit
konstanty a variabilia na příslušné strany a počet X vyjde sám o sobě.
Na základě těchto dohře známých pravidel podrobím tedy marxism
následujícímu testu:
1-

Budit nenávist tam kde není anebo generalisovat jednotlivé je jí vý
skyty není 'humánní.
Marxism pojednává o nevyhnutelnosti 'třídní nenávisti a třídního
boje.
2. Diktatura, despotism a utlačování jedné skupiny lidí druhou není
humánníMarxism pojednává o nevýhnutelnosti diktatury proletariátu.
3. Zabíjení jakéhokoliv druhu a pro jakýkoliv důvod není humánní.
Revoluce znamená zabíjení a utrpení mnoha nevinných lidí.
Marxism pojednává o nevyhnutelnosti revolucí.
4. Vy vlastnění v jakémkoli rozsahu není humánní.
Je základním lidským právem podržeti si odměnu za práci či Vlo
hy; totéž platí o daru z lásky.
(Zrušení svobody kupování a prodávání může být nepohodlné ia ne
žádoucí, ale není nutně nelidské)Marxism popírá právo soukromého vlastnictví.
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5.

Zrušení rodiny a popření nej užších vztahů pokrevní příbuznosti
mění humánní.
Marxism hlásá zrušení rodiny a všech důsledků příbuzenských vzta
hů mezi lidmi. Děti m ají být vychovávány mimo rodinu pod stát
ním dozorem.
6- Zrušení “věčných pravd” (používám zde terminologie M anifestu),
všeho náboženství a vší mravnosti není humánní.
Toto vše hlásá marxism. (Filosofie zanikne sama sebou vývojem no
vé společnosti. Tento požadavek nespadá do naší kategorie- Pro mne
by byl přesto velmi bolestný. Pozn. autorky).
7. Jakýkoliv trest, postihující ty, kteří se nepodrobí požadavkům mar
xismu, není humánní.
Marxism podává přesné instrukce o tom, ja k naložit s odpůrci, s
jejich rodinami a s je jic h majetkem.
8. Tvrdit, že účel světí prostředky, není humánní.
Kdo by zůstal, aby posvětil účel sám?

Mnozí zarytí lantagonisté si nyní oddychnou. Test byl proveden a na
še otázka je zodpověděna záporně na podkladě osmi bodů. (Pragmatic
ké pojetí by zvýšilo počet mého argumentu, ale já se zde nezabývám ani
asijsko-komunistickým imperialismem, ani čínskou nejnovější odrůdou.
Můj polemický úkol je přísně vymezen na akademickou stránku věci.)
Podle všech pravidel měla bych si nyní i já oddychnout a u vědo
mí bezpečnosti v politicky svobodné zemi vítězoslavně odložit pero nad
dobře vykonanou prací. Nic takového mne nenapadá. V lítosti a rozpa
cích stojím před další hádankou, je jíž téměř do nekonečnosti opakované
a vždy dál a dál posouvané “p ro č?” je mně naléhavější otázkou nežli
ono modernější “ja k ” ?
U vědomí, že nic lidského není Vtěleným zlem a metafysioky řečeno
absolutní zlo nemůže existovat tak jako tak, zamýšlím se nad filosofií,
která dobré a zlé smíchala dohromady téměř k nepoznání. Mnozí pocti
ví myslitelé adůslední ateisté naší generace (a mezi nimi pražští akade
mičtí i političtí marxisté vedou) se pustili do nesmírně obtížné, namá
havé a ne vždy uspokojivé práce přebírání hrachu smíchaného s pope
lem- Ten dobře známý úkol Popelčin jim byl dán a jak česká pohádka
o Popelce nám vypráví, i ti bílí holoubci jim byli dáni na pomoc. Přebí
rají dobré od nedobrého a zcelují dobré s tím, co nebylo zmařeno v
myslích, srdcích a dušídh dvacetiletým útiskem a záměrným vyhlazová
ním. Marxism mohl vytrysknout z hlubokého soucitu s trpícími a ujař-
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menýmii, ale j ako kaž dý agres i vní ateismus, dal z vniknout učení nená
visti místo láskyPřesto moudří lidé naší generace se už dávno usnesli na tom, že svět
bude změněn společným úsilím věřících s nevěřícími. Od nepaměti byli
křesťané, kteří si vybírali z Nového Zákona to, co se jim hodilo a p o
mlčovali o tom, oo se jim nezdálo- právě -oportunní. V rukou lidských se
i božské mění k nepoznání. Obdobný zjev se dá lehko vystopovat v mo
derních dějinách na těch, kteří interpretují marxism širokým masám.
Češi a Slováci prožili toto poučení na vlastní kůži a stálo je to -dvacet
let těžkého života pokusni-c-tví s neztráveným socialismem za lepší komu
nistickou budoucnost. Zrealist-ič-těli stejným dechem s tím úchvatným
-dějinným faktem, že se stali idealističtějším i a že objevili v sobě zase
hodnoty, jež pramení z ducha ia ne ze hmoty: pocit národní sounáleži
tosti, lásku k svobodě, pravdě a spravedlnosti, krátce bo-dn-oty -lidské,
tudíž humánní po výtce. Nikdo se už nep-tá: co myslíte těmito slovy?
Nejsou -to- jen slova, s-tala s-e realitou prožitku nás všech ‘téměř přes nocA tím se ocitáme, chtě nechtě, v oblasti m-et-afysiky. (Můj tazatel ne
tušil, že i taková -prostá evaluační otázka, položená v na-dpisu tohoto
článku, může se rozletět tak vysoko a tak daleko-. A přece -tomu tak je-)
Pokusím se zhustit těch pa-desát stránek, které jsem si naps-ala -o -tomto
aspektu “moderně” pojatého m-arxismu, na přijatelný objem -dané úva
hy. Je -t-o jakási filosofická detektivka, neboť hlavní -činností bylo vysto
povat onen podivuhodný vznik a rozlet absolutního -idealismu, kterého
jsm e byli svědky v událostech pražského ja ra 1968. Jisk ra docela malá
je schopna zažehnout požár. Metafysický temperament R-ogera Garaudy
(školený Hegelem), je jedním z nej důležitějších -faktorů tohoto nečeka
ného vývoje, stejně -tak j-ako jeho zcela upřímné úsilí po -dialogu s kře
sťanskými filosofy, které dalo impetus kon-ciliantnímu “zápa-su myšlenek
u zeleného stolu”.
Docela malé, nevinné slovo meíafysické terminologie bylo -ouo-u jis 
krou, která zažehla dobře připravem-o-u hranici důsledného materialismu.
Garaudy -napsal ve své u nás dohře známé -studii “'Od klatby k dialogu”
to-to: “Budoucnost otevřená do nekonečna -představuje jedinou transcen
denci, kterou uznává -ateismus, k ně-muž se hlásíme.” Autor mluví dále o
“hluboké duchovní proměně -člověka” . Cituje svátého Pavla, svátého
Augustina, sv-atého Tomáše. “Odmítáme-li -samo jmén-o -bůh,” píše -dále
Garaudy, “je to proto, že předpokládá -přítomnost, skutečnost, z-atím co
žijeme -jen požadavek, nikdy neuspokojený požadavek -totality absolut
na, všem-ohoucn-osti ve vztahu k přírodě -a dokonalé milostné ťzáj emn-osti
vědomí.” - “Nepokládejte za pýchu to, co pro nás nepředstavuje volbu,
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nýbrž prosté uvědomění životní situace a pokorné přiznání, že nemůže
me říci: vím. Nemůžeme říci: jakožto absolutní budoucnost člověka je
již Bůh přítomen.”
Na nedávné konferenci v Londýně setkala j sem se s Rogerem Geraudy
a zeptala jsem se ho přímo: “Mluvíte ve svých knihách o tom, že pravým
cílem marxismu je nový člověk: člověk svobodný, integrovaný, tvůrčí.
Víme o něm jen tolik, že nebude mít osobní majetek, že nebude patřit
žádné třídě, že nebude mít ani Boha ani filosofii, ani morálku. Váha
jeho činnosti bude spočívat na jeho volném čase víc nežli na jeho pracov
ní povinnosti. Podle Vašich slov jeho činnost bude tvůrčí po výtce. - Ta
kový člověk je vizí, je představou, je vznešenou fikcí. Máte pro něj ně
jaký vzor? Existuje nějaké paradigma tohoto budoucího ideálního člo
věka, kterého marxism má pomoci utvořit? - Křesťanský humanismus
má tento konkrétní vzor dokonalého lidství v podstatě Ježíše Krista- J a 
ký vzor máte pro něj vy, m arxisté?”
Pan profesor se usmál a promptně odpověděl:
“Není vzoru pro člověka budoucnosti v marxismu. Bude se tvořit vý
vojem a jeho pojetí není ani anticipováno ani formulováno. Jeho 'trans
cendence je otevřena nekonečné budoucnosti. Osobnost Ježíše Krista,
člověka, který zemřel před téměř dvěma tisíci léty, nemá nám co říci v
naší dnešní situaci.”
V této chvíli jsem konečně pochopila, s velikým smutkem a lítostí v
srdci, v čem je marxism, podle svého vlastního tvrzení, vědeckým hnu
tím: tento experimentalism, tato cesta “pokusu a omylu” bude ještě stát
lidstvo mnoho životů a mnoho utrpení.
A až ten “ dokonalý” člověk skutečně se v oné transcendentní, čistě
horizontální dimensi lidského vývoje opravdu objeví, kdo ho pozná? A
po čem pozná, že je ito ten pravý?
A co když ten člověk budoucnosti objeví ve svém srdci 'anebo v srdci
svého bližního Boha, kterého nepozná ani podle lásky ani podle j ména ?
Otázek neubylo A přece ještě něco musím dodat, něco obzvláště významného, co se
událo během této konference. Profesor Garaudy řekl něco, co se mně
zdálo pronikavě povědomým ze čtení svátého Pavla:
“Pour la premiére fois nous nous voyons vus des autres”.
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VÁCLAV HOLLAR V ANTVERPÁCH
O tokar O dložilík

Rudolfu Růžičkovi
Antverpská katedrála se nese z ploché základny do takové výšky, že se
za podmračnýdh dní je jí věž ztrácí z divákova dohledu. Než postavili
několik set metrů od ní nevzhledný mrakodrap, nic s ní nesoupeřilo, nic
neodvádělo oko od spanilého díla, zbudovaného' před mnoha staletími
ku poctě Nanebovzaté. Město se rozběhlo hodně daleko od řeky Šeldy, v
těch místech tak široké, že po ní mohly volně plout zámořské koráby a
v novější době parníky, spojující Belgii s rozličnými končinami světa.
Přeastavuj i si kapitány u kormidla i prošité námořníky, kterým vznos
né dílo Bohem nadaných mistrů gotického stavitelství ohlašovalo brzký
konec plavby, návrat ke krbu, nebo aspoň posezení v krčmě, schované
v některé z uliček, které se rozbíhaly od přístavu nebo se tam zase vra
cely.
V českých duchovních dějinách m ají Antverpy místo už proto, že
tam po několik let žlil a tvořil Václav Hollar, mistr ryteckého umění na
slovo vzatý. P řijel tam z Anglie, rozdvojené občanskou válkou, avšak
nezůstal tam do smrti. Vrátil se do Londýna, jakm ile se tam trochu zti
šil veřejný život a zlepšily vyhlídky na zaměstnání.
T a odvětví osvětového a uměleckého usilování, ve kterých Hollar pro
jevil největší zálibu, měla v Antverpách dvojí středisko, honosný dům,
který si zbudoval Petr Pavel Rubens, a tiskařské podniky rodiny Plantin-Moretů. Usoudil jsem po zběžném obeznámení s rozvrstvením ant
verpské společnosti kolem polovice X V II- věku, že se nejspíše dostanu
kupředu, zaěnu-li s jedním nebo druhým z těch dvou ohnisek. Než ani
v tom, ani v onom případě jsem nebyl s to odkrýt stopu, která by uka
zovala ke spolehlivému písemnému svědectví z těch dob- Když se Hollar
dostali do Antverp, ndbylo už Rubense mezi živými; jeho tělo odpočíva
lo v kostele Otců Tovaryšstva Ježíšova, se kterými měl, pokud žil a tvo
řil, hojné a pro obě strany uspokojivé styky. Závod Plantin-Moretů, kte
rý od roku 1641 do 1674 vedl Baltazar lil. Moretus, ponenáhlu klesal
ve své výši. Náhled do lístků, na kterých jsou v tamním archivu roze
psána jm éna buď stálých zaměstnanců nebo osob přizvaných občas k
prácli, neposkytl nic, čeho bych se mohl zachytit při pátrání po Hollarově životě v lidnatém městě.
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Jedinou spolehlivou oporou je zázwam v knize cechu sv. Lukáše k ro
ku 1644. Čteme tam, že toho roku, když cechu stál v čele Cornelius de
Bailleur, byl připuštěn mezi mistry rytec Václav Hollar; do cechovní
pokladnice zaplatil dvacettri zlaté.1
Zápis v cechovní knize je důležitý, protože udává aspoň (povšechně
datum Ilollarova příjezdu do Antverp- Podle toho je třeba opravit údaj
v náčrtu Holiarova života v Dictionary of National Biography (sv. IX ,
str. 1055), který napsal W. R. Morfill. Datum 1645, pro které se rozhodl
Moríill, by bylo snadno spojit s příběhem v Basing House, který se
vskutku přihodil roku 1645, a do kterého prý byl Hollar zapleten jako
přívrženec královské strany. Nejsem první, kdo soudí, že zkazka o Hol
ia,rově zatčení v Basing House vznikla záměnou s jinou událostí, a že
roku 1645 byl Hollar usazen v Antverpách.
Bylo by potřeba zevrubně vyšetřit podle rozmanitých zmínek anebo
aspoň nápovědí, s kým se Hollar stýkal, pro koho pracoval, od koho
přijímal podněty a koho zase zasáhl svým vlivem. Hrstka výpisků, se
kterou jsem koncem května 1968 odjížděl z Antverp, stačí jenom na
několik náznaků, myslím, nezcela bezvýznamných.
Hollarovd pamětníci i pozdější spisovatelé obyčejně píší o jeho po
bytu v Antverpách jako o hubených letech, která přišla po tučných le
tech života v domě Tomáše Howarda hraběte z Arundelu v Londýně na
Strandu- Pozoru hodnou výjimkou je líčení Jan a Urzidila, který nade
psal čtvrtou kapitolu své knihy W enceslaus H ollar. D er K u p ferstech er
des B aroch zcela případně M eisterjahre in Antwerpen. Je pravda, že
Hollar přišel o přízeň a záštitu, kterou mu poskytoval Arundel od roku
1636. Mocnému pánovi nedával pobyt v Antverpách dost uspokojeni a
přestěhoval se lamodlud do Padovy a umřel tam roku 1646. Jako jeden
z mistrů, sdružených v cechu sv- Lukáše, pracoval Hollar buď podle z|álihy nebo na zakázkách, navázal spojení a získal si uznání. Nikde není
výslovného dokladu, že ho k odchodu z Antverp roku 1652 přiměla č i
rá nouze.
Nepodařilo se zatím zjistit, kde Hollar bydlel, jestli střídal místa po
bytu, nebo zůstával na jednom místě. Spolehlivý záznam o tom by měl
značnou cenu. Možná, že by pomohl při zkoumání otázky, k jakému vy
znání se Hollar hlásil bu ď doma nebo v cizích zemích. Co se o tom do
tud zjistilo, nestačí ani na přibližnou odpověď. Jan Amos Komenský,
který se s Hollarem setkal za pobytu v Londýně v letech 1641-2, měl do
jem, že Hollar byl uprchlíkem pro víru (exul) ; vzpomněl na něho roku
1647, když 'se hledala dovedná ruka pro vybavení Orbis pietus příhodnýrni rytinami. John Aubrey, který věděl o Hollarovi všeličo, vložil do
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nástinu jeho života zmínku, že se přidal ke katolictví, když žil v Arundelově domě, což by bylo ještě před setkáním s Komenským nebo 'ne
dlouho po něm. John Evelym, který Hollara znal, soudil, že se k přestupu
odhodlal pod vlivem antverpských Jesuitů.
O tom, ve které oblasti ležely Antverpy iv X V II- století, není ovšem
nejmenších pochyb. I město i okolní kraj byly katolické a Tovaryšstvo
Ježíšovo tam mělo významné postavení. Avšak až na Evelynůiv zálznam
není svědectví, že by Hollar 's mimi měl styky. P. Génard uvádí ve svém
nástinu Holiarova života dvě podobizny duchovních osob: učeného
Augustina Wichmiainse, opata v Tengerloo, a Jama Maldera, antverpského
biskupa, který umřel roku 1633, (tedy více než deset let před Hollarovým příjezdem- Neviděl jsem ani původní rytinu ani reprodukci a ne
mohu povědět, na čí podnět 'byla zhotovena.
Z toho, že Hollara okouzlila antverpská katedrála, nelze mnoho vy
vozovat pro řešení nadhozené otázky. Gotické stavitelství působilo moc
ně i na duchy mnohem přísněji založené, než byl Hollar, původem n ej
spíše z rodiny pod obojí. Urzidil dobře připomněl, že se Hollar nedlou
ho po příjezdu do Antverp, totiž roku 1645, vrátil k jednomu ze starších
námětů. Byl to pohled na Štrasburskou katedrálu, který izhotovil na místě
roku 1630- Když se usadil v Antverpách, přepracoval své ranné dílo a v
té podohě šlo potom z ruky do ruky. Na zpodobnění antverpské kate
drály roku 1649, bylo potřeba velikého listu, aby se do rámce vešla vy
soká věž. Obě rytiny jsou znamenité kuisy; kdo si je položí vedle sebe,
těžko se rozhoduje, kterou postavit výš. Jsou to sestry v kráse. Neviděl
jsem antverpskou katedrálu na volném listě; reprodukce v Jac. Le Roy-e
v N otitia m archionatus, tištěné v Amsterodamě 1678, rok před Hubáro
vom smrtí, je bez kazu, jedna z nejlepších příloh tobo díla.
Prohlédl jsem si v Antverpách a v Královské knihovně v Bruselu ně
kolik rytin \z antverpského období. Některé z nich, půvabné poHddy
buď na město nebo na řeku Šelldu, byly znova otištěné v knize A. J. J.
Dele-a Iccm ographie van A ntw erpen. Jeden kus jje obzvláště památný.
Roku 1648 Hollar zachytil na rozměrném listě chvíli vpravdě historic
kou, vyhlášení mírové smlouvy mezi španělským králem a nizozemský
mi generálními stavy dne 5. června 1648. Věc se udála za nemalého
shluku lidu na Velkém náměstí před rozložitou radnicí, která svými roz
měry i výzdobou podávala výmluvné svědectví o zámožnosti města a se
bevědomí jeho představených.
Zmínky o Hollarovi roztroušené po tištěných pramenech jsou povět
šině kusé, obyčejně jenom náznaky ísměru, kterým by se měl dát příští
badatel. Uvádím jednu, která otvírá lákavý průhled do antverpského

42

života. Zámožní kupci Jan a Jakub van Verle měli ve svém domě sbír
ku italských mistrů. Byl mezi nimi Tizián, Šebestián del Piombo, €orxegio, Giorgione, Gastel Franco a Palma Veccbio. Podle originálů zho
tovil Hollar náčrty, ze kterých jeho spolupracovník F r. van Wyngaerde
zhotovil v letech 1649-50 rytiny. Podle poznámky k edici zápisnice ce
chu sv. Lukáše2 se výtisk ítoho souboru zachoval v městské antverpské
knihovně. Zašel jsem tam, ale nepochodil jsem. Snad bude mít někdo
j iný víc štěstí.
Jednou ze spojek mezi Hollarem a uměleckým světem v Antverpách
i v okolí byl Cornelis de Bie. Byl o hodně mladší než Hollar. Narodil se
roku 1627 v městě Lier, kus cesty na jihovýchod od Antverp, a působil
tam jako notář a prokurátor vojenského soudu. Zámožný a podnikavý
právník seskupil kolem sebe družinu výtvarníků a s je jic h pomocí vy
dal nákladné dílo H et Gulden C abinet. Jak hlásí dlouhý titul, de B ie za
hrnul do své knihy podobizny věhlasných malířů, stavitelů, sochařů a
rytců a opatřil k nim někdy zevrubné, jindy zase zběžné údaje o živoitě
a díle. Jeho hlavními pomocníky byli E. Quellin a Jan Meyssens. Hollar
byl pozván k účasti a zhotovil portréty, jejich ž jména uvádí P. Génard
v tomto pořádku: Hendrlik van der Borcht, Adam Elsheimeir, Jacob van
Es, Steffano de la Belle, Bonaventura Peeters a Adriaen van den Vemne.
Het Gulden C abinet nebyl nic jiného než slovník vynikajících umělců
o třech dílech. První dva svazky byly naplněny podobiznami malířů, ve
třetím vydavatel umístil stavitele, sochaře ia rytce. Na straně 551 hýla
otištěna Holiarova podobizna, dílo Meyssensovo, známé z mnoha repro
dukcí. Pod ní se čte náčrt jeho života ve frančtině. Na p rotější stranu
(550) tiskař položil veršovanou skladbu v řeči vlámské. Doufám, že ji
někdo znalý toho j azýka převede do češ tinyDílo, o jehož vydání se postaral de Bie, si vskutku zasloužilo označe
ní zia “zlatý kabinet”. Bylo tam shromážděno mnoho látky, ke které po
zdější badatelé ještě přidávali. Výtisk v Královské knihovně v Bruselu,
nad kterým jsem ztrávil několik hodin, někdo doplnil rukopisnými po
známkami, které hýly vloženy mezi tištěné listy a potom vkusně svá
zány dohromady.
De Bie nepátral jenom ve své vlasti a v zemích tak proslulých jako
Itálie a Francie. V druhém dílu (strana 251) čteme i jméno Carolus
Cretem van Prage - Škrétovo jméno za oblastí českého jazyka působilo
lidem více potíží nežli Hollar. Kdo shromažďoval látku, věděl o Škrétových stycích s malířem Janem Vilémem Bauerem, štrasburským rodá
kem. Pobyli spolu v Římě v době vévody di Bassignamo a je jic h cesty
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se snad nerozešly docela, když Bauer odešel z Benátek a nabídl služby
císaři Ferdinandovi III.
S ta ť o Skřetovi, zakončená čtyřverším v řeči vlámské, není podepsamá a není u ní podobizny. Četl jsem j i nedočkavě, protože jisem měl
zprvu naději, že bude příspěvkem k námětu Hollar - Skřeta, který mne
zaměstnává od té chvíle, co jsem si v Londýně opatřil rytinku ukazující
hlava mladého muže bez vousů, obtočenou šátkem na způsob turbanu,
jehož cípy splývají přes pravé líce- V levém rohu nahoře čteme, že obraz
namaloval Škréta roku 1627 a že rytinu zhotovil roku 1635 Václav
Hollar.3
Roku 1652 se Hollar vrátil do Londýna. Není výslovného svědectví
o příčinách jeho odjezdu z Antverp. Co o tom bylo dosud napsáno, jsou
jenom dohady. Na moři, po kterém se lidé j inak plavili, když se chtěli
dostat z jednoho místa do druhého, zuřila válka mezi Anglií a Nizoze
mím. Hollar s rodinou jel po souši do Calais a tamodtud se dostal krát
kou cestou do Dôveru. Jakm ile přistál, byl vzat do vazby, avšak jeho
mocný přítel Dugdale mu pomohl na svobodu. Usadil se zase v Londýně
■a pustil se do práce, na kterou byl zívyklý od sivých mladých let.

’P. H. Rombouts - Th. van Lerius, De Liggeren en andere historische Archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde, sv. II. , str.157 a 162. - Viz též P.
Génard, Wenceslaus Hollar, Shilder en Plaetsnyder, v De Vlaemsche School,
vydali J . Konincx and Van Spilbeeck, sv. V., 1859, str. 12 - 13.
'De Liggeren . . ., sv. I, str. 615.
"Rytinu připomíná Jarom ír Neumann v knize Karel Škréta, Praha 1956, str.
7. O stycích s Bauerem viz v téže knize str. 19.

“ PTÁK HLAS PTÁK SVOBODA PTÁK PROSTOR”
P au l B a k er
Podle Plutarcha spor mezi Romulem a Remem o místě, na kterém měl
vyrůst Řím, rozhodl let ptáků. Zejména v ěštb y z letu ptáků hyly velmi
obvyklé. M arca Crassa - podle téhož Plutarcha - provázely na tragické
a zbloudilé výpravě proti Parthům nepříznivá znamení a “vypravuje se
také, že se první orel, který byl zdvižen, sám od sebe otočil.”
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V české poesii tohoto století, je jíž vysoká úroveň je mimo vší pochyb
nost, je “pták” pozoruhodnou básnickou “rekvizitou”. Stopovat je jí frek
venci a místo v diferencované tvorbě tvůrčích individualit je cesta, kte
rá nemůže mít úspěch.
U dvou předních básníků - Františka Halase a Jana Zahradníčka - má
místo specificky výrazné- U obou zpředmětňuje představu svobody, pře
devším básníkovy svobody: “Tak v očích ptáků čtem své určení”, píše
Zahradníček v třetí své sbírce Je ř á b y (1933) v básni Holderlin. Toto
“určení” určuje s určitostí podstatu básníkovy existence, naplnění je jí 
ho smyslu, který bez svobody je v ne-smyslu, tedy neexistuje. D ějiny po
ezie jsou od romantismu především dějinami osvobozování poezie.
Zahradníčkova představa básníkovy svobody je výrazně holderlinovská:
Weiss ich nicht wozu Dichter in důrftiger Zeit?
Aber sie sind, sagst du, wie des Weingotts heiiige Priester,
Welohe von Lande zu Land zogen in heiliger Nacht
Neboť: “F rei sei’n, wie Sdhwalben, die Dichter.” Zahradníček Holderlina velmi dobře znal a jeho holderlinovské překlady vyšly knižně. Po
dobně v básni Po vzbuzení:
A ť s praskotem se zřítí krov,
a ť sníh se sype na můj chléb,
tím svobodněji, bez kleteb
pak rozletí se ptáci slov.
Halas ve sbírce A co, vyšlé několik let po jeho smrti, má mohutný
verš:
Pták hlas Pták svoboda Pták prostor
Jako u Zahradníčka představa ptáka symbolizuje představu svobody.
Tento verš připomíná jedno “pekelné přísloví” z Blakeovýeh P rov erbs
o f h e ll, které Otto F. Babler v r- 1928 v časopise H ost přeložil takto:
Pták hnízdo, pavouk síť, člověk přátelství
Strukturně činí Wiliam Blake totéž co Halas: substanci, v tomto
případě symbolické, přiřazuje je jí funkci, v níž se nejpřirozeněji může
realizovat. Tato funkce je nezbytnost substance. Charakter tohoto verše
chápejme v protikladu k : “Nechci být masem vzduchu okolo/ ja k se to>
líbí jim/ nechci být kůlem vyhlášek/ veřejným míněním/ nechci být
nápovědou co polyká jen prach/těch je jic h komedií/hraných na m árách
(Halas, A c o ) . To znamená, že svoboda je nutnost, ale nutnost není svo
boda.
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ČESKOSLOVENSKÁ FEDERACE
(P řed b ěž n á pozn ám ka)
Vratislav B u šek a K a rel B ělský
Dne 27. říjn a 1968 byl přijat v národním shromáždění ústavní zá
hon o přeměně Československa ve Stát federální skládající se ze dvou
složek, státu českého a státu slovenského, a byl podepsán v Bratislavě
dne 30. říjn a 1968. Tak bylo vzpomenuto prohlášení čs. republiky v ro
ce 1918 a podepsání martinské deklarace, také před padesáti roky.
V slovenském politickém úsilí federalisiace Československa je hnutím
takřka tradičním : v létě 1932 po sjezdu v Piešťanoch slovenské mládeže,
protestujícímu proti relativnímu pražskému centralismu, byl v Nástupu,
m ěsíčníku radikálního křídla mládeže Hlinkový ľudové strany, poprvé
vysloven termín “My, federalisti”. Jeho autorem byl Ferdinand Ďurčanský.
V roce 1938, po žilinském říjnovém usnesení politických stran slo
venských, Československo se stalo de facto, bez jakýchkoliv normativně
ústavních změn, federací dvou oblastí, v jedné z nichž de facto vládlo
české národní souručenství a v druhé, slovenské, totalita Hlinkový ľu 
dové strany.
Po druhé světové válce košickou dohodou formálně jednotný stát de
facto byl federací: vždyť na př. ministr školství v československé vládě
měl na Slovensku tolik pravomoci jako v Portugalsku (jeho vlastní slo
v a). Říkalo se těmto vztahům “výdobytky slovenského národného po
vstania.” Přišel rok 1948, Gottwald, Široký, Bacílek, Novotný a s nimi
přechod k absolutnímu centralismu Předsednictva ústředního výboru ko
munistické strany Československa. A ony “výdobytky” nezůstaly ani
na papíře.
Ř íj en 1968 je úvodem do federace. Ústavní zákon j i prohlašující je
cosi jako skořápka velikonoční kraslice. Bílek a žloutek v onom vajíč
ku prostě nejsou. Dodat je bude muset několik prováděcích zákonů:
zákon volební, zákon podrobně upravující vztahy mezi orgány fererálními a státními, českými a slovenskými, atd., atd.
Je nepochybné, že ústavní zrněny z října 1968 se uskutečnily na zá
kladě slovenské iniciativy, která nebrala nejmenšího ohledu na událos
ti srpnové. Dokonce soudruh Bilák v srpnu 1968 otevíral znovu dveře,
po vzoru Ďurčanského a Tuky, k samostatnému štátu slovenskému: pro
změnu, tentokráte z milosti a pod ochranou Moskvy.
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Pokud j de o českou stranu federace a vůle lidu na obou stranách, zdá
se, že j ej ioh příspě vek k ústavní přeměně j ejich Státu byl minimální,
byl-li vůbec. Dalo by se normálne předpokládat, že ve státu, v němž
lid - a nikdo jin ý - má být politicky rozhodujícím činitelem, tak dalekosafaající změna v ústavních poměrech jeho Státu nemůže se neobejít bez
vyjádření jeho vůle, to je bez vyjádření svobodné vůle, na níž, ve formě
referenda, by se nepodílel každý občan československý. J e však nepopi
ratelnou skutečností, že k podobnému projevu nedošlo: lidé v Česko
slovensku prostě neměli možnost se vyjádřit, v ja k ústavně uspořádaném
státu chtějí žít. Bylo opětně rozhodnuto zřejmě se shora: Předsednictvo
ústředního výboru, v jakémsi metafysickém normativním pojetí, zcela
podobném s pojetím “ z Boží milosti”, zdá se být výlučným ohniskem
ústavodárné moci ve státu československém.
Ono je též zřejmě zodpovědné za úvodní ustanovení, v němž národy
český a slovenský uznávají právo sebeurčení “až do odtržení”. Autoři
této zásady si však neuvědomili, že Labin napsal: “Není Marxisty, který,
aniž by se plně rozešel se základy marxismu a socialismu, by mohl popříti, že zájmy socialismu jsou nad zájmy práva národů na sebeurčení”
(CoUected Works, sv. 26, str. 408) a že Stalin prohlásil:: “J e nutno být
si vědom, že mimo práva národů na sebeurčení, existuje i právo dělnic
ké třídy na konsolidaci své moci, kterému je podřízeno právo sebeurěovací. Jsou případy, kdy toto právo je v rozporu s vyšším právem: prá
vem dělnické třídy, jež přišla k moci, aby konsolidovala tuto moc. V
těoho případech, a nutno to říci na plno, právo sebeuroovací nemůže a
nesmí býti překážkou pro dělnickou třídu při výkonu je jíc h práv na
diktaturu ” (CoUected Works, sv. V, str. 2 7 0 ). Autoři onoho výše uve
deného ustanovení dost dobře si neuvědomili, že v období kozácke di
plomacie, federace československá a je jí budoucnost nezávisí na vůli je 
jích národů, nýbrž na vůli nebo náladách současných carů v Kremlu a
od zájmu tradičního velkoruského imperialismu.
Za daných okolností bylo by zřejmě předčasné pojednávat o česko
slovenské federaci s hlediska právně normativního'. V tomto ohledu je
třeba vyčkat dalšího legislativního vývoje. Bylo považováno však za
účelné předeslat, ve zkratce, několik poznámek politických: neboť po
litické momenty budou rozhodovat o jejím osudu.
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FEDERATIVNI' ÚSTAVNÍ ÚPRAVA ČESKOSLOVENSKA
H anuš J . L ex a
Ústavním zákonem č. 143 ze dne 27. říjn a 1968 o československé fe
deraci byla výslovne (čl. 143, odst. 1) zrušena většina ustanovení ústa
vy Československé socialistické republiky č. 100 ze dne 11. července
1 9 6 0 ; ústavní zákon ponechává v platnosti preambuli ( “prohlášení”)
ústavy z roku 1960, hlavu iprvní o společenském zřízení s výjimkou čl. 1,
odst. 2 (o Č SSR jako “jednotném” státu dvou rovnoprávných bratrs
kých národů) a čl. 12, hlavu druhou o právetíh a povinnostech občanů
(s výjimkou čl. 25 o národnostních menšinách, který byl zrušen a na
hrazen ustanoveními zvláštního ústavního zákona o postavení národ
ností v Č SSR č. 144 ze dne 27. října 1968), hlavu sedmou o národních
výborech, hlavu osmou o soudech a prokuratuře, a z hlavy deváté pouze
čl. 110 o státním znaku a státní vlajce a čl. 112. Výslovně zrušen byl
ovšem také čl. 107 ústavy z roku 1960, pode něhož území Č SSR mělo
tvořit “jednotný a nedílný celek” . Naopak, podle vzoru článku 17 sovět
ské ústavy ( “Každé svazové republice je vyhrazeno právo na svobodné
vystoupení z S S S R ” ) úvodní prohlášení ústavního zákona č. 143/1968
se zmiňuje o “neza datélno sti práva na sebeurčení až do oddělení” a re
spektu pro suverenitu každého národa a jeho právu “utvářet si svobodně
způsob a formu svého národního a státního života”. Pochybnosti o tom,
do j aké míry oba národy by si skutečně za dnešní situace mohly “svo
bodně” utvářet způsob a formu svého národního a státního života byly
prejeveny nej en mimo území Č S S R : v prosincovém čísle časopisu “Práv
ník” byl uveřejněn projev předsedy státoprávní komise České národní
rady doc. dr. Zdeňka Jičínského ve 3. schůzi ČNR dne 18. září 1968, kde
čteme m .j.: “Nová situace spjatá s pohybem cizích vojsk na území ČSSR
a s nezbytností přijmout řadu obtížných politických závazků vůči vládám
pěti zemí, které vojska do ČSSR poslaly, vytváří při přípravě ústavního
zákona o čs. federaci některé nové prohlédly . . . vzhledbm k nové histo
rické situaci, která vnikla 21. srpna obsazením ČSSR vojfeky pěti stá
tů . . . bude třeba nechat stranou některé drobnější či méně významné
problémy a soustředit se na problémy závažné . . .
P řijetí federalizačního zákona k tornuti dějinnému mezníku ve vý
voji obou národů bude vyjádřením je jic h trvalého a odhodlaného úsilí
o obn oven í suverenity československé republiky a o budování demokra
tické, hum anisticky orien tovan é socialistické společnosti v rámci této

48

republiky.” Rečník se také zmiňuje o “modifikaci vývoje politického
systému vyvolané v současné době vnějším i vlivy . .
(sitr. 1050-1055).
Zatím eo úvodní prohlášení ústavy z 9. května 1948 začíná jménem
“lidu československého”, a ústava z roku 1960 slovy “My p ra cu jící lid
Československa”, úvodní prohlášení ústavního zákona č. 143/1968 říká
“My n árod český a slovenský” . Zatím co úvodní prohlášení ústavy z r.
1960 konstatovalo že “oha národy . . , Češi a Slováci, ž ijí v bratrské
shodě”, ústavní zákon ěí 143/1968 mluví v úvodu o tom, že padesát let
společného státního života “ukázalo, že náš vzájemný vztah je třeba vy
budovat na nových a spravedlivějších základech” . Definice Č SSR jako
“jednotného” státu dvou rovnoprávných bratrských národů v ústavě z
r. 1960 byla nahrazena č l.l úst. zák. č. 143/68 definicí ČSSR jako “federativníbo” státu dvou rovnoprávných bratrských národů, při čemž
však odst. 2 znovu podtrhává skutečnost, že jd e o “ dobrovolný svazek”
rovnoprávných národních států českého a slovenského národa, “založe
ný na právu na sebeurčení každého z nich”. Návrh Slovenské národní
rady, aby název republiky byl pozměněn na socialistickou “federativni”
republiku, (Č S F R ), nebyl však v konečném znění p řijat a bylo vyho
věno návrhu ČNR, alby dosavadní název Československá socialistická re
publika (Č SSR) zůstal nezměněn.
Ve spěchu, aby konečné znění ústavního zákona bylo hotové do' 28.
října, se zřejmě staly menší legislativní ohyby: nezměněn zůstal odst. 3
článku 2 ústavy z r. 1960, který jm enuje zastupitelské sbory pracují
cího lidu jako “národní shromáždění, Slovenskou národní radu a ná
rodní výbory” . Nezměněny zůstaly také články 11, odst. 3 a 18, odst. 1,
v nichž byla ústavně zakotvena “zásada demokratického celitralismu”
pro “ veškerou hospodářskou činnost státních i jiných socialistických
organisací” a “ústřední řízení společnosti i státu”. Nezměněno zůstalo
také ustanovení čl. 20, odst. 2 ústavy z r. 1960, které prohlásilo, že “rov
noprávnost všech občanů bez zřetele na národnost . . . je zaručena”, aě
je jasné, že ‘‘obecně demokratická zásada rovnoprávnonsti občanů a jer
jich stejné účasti i vlivu na výtváření federální politiky” je omezena
“zásadou rovnoprávnosti obou národně státních celků” (doc. dr. Zdeněk
Jičínský, Právník (VII/12, str. 1052), což se projevuje na př. tím, že
stejný počet sněmovny národů (75) má být zvolen v České .socialistické
republice a v Slovenské socialistické republice (úst. zák.ě.43/68, č. 31,
odst. 2 ) bez ohledu na počet voličů či obyvatelstva - zřejmě omezení egalitární zásady “ one man, one vote” - a omezením “obecně demokratické
ho principu m ajority” ustanoveními o zákazu majorizace jedné národně
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politické representace druhou (úst. zák.č. 143/68, č. 4 2 ). Ačkoli národmi
výbory budou podléhat zákonodárné i vládní moci České po př. Sloven
ské socialistické republiky (viz na př. úst.zak.č. 143/68. čl. 1 3 6 ), záko
nodárce zapomněl pozměnit odslt. 2 článku 93 ústavy z ,r. 1960, v němž
se praví, že “Národní výbory se řídí zásadou, že zájmy všeho lidu Čes
koslovenské socialistické republiky jsou nadřazeny zájmům dílčím a
místním . . ” . Kdyby zákonodárce býval měl na mysli Stále ještě “poje
tí ústavy jako ideologického dokumentu o přednostech společenského řá
du” a nikoli “pojetí ústavy jdko právně závazného, limitujícího řádu pro
politické vztahy a činy” (předseda komise ČSAV pro ústavněprávní problematiku doo. dr. Pavel Peška v časopisu “Právník” č. 10/68, str. 551),
byli bychom se tomu podivili méně.
Zatím co v oné části ústavy z r. 1960, která ústavním zákonem č.143/
68 nebyla zrušena, je i nadále řeč o “předvoji dělnické třídy, Komu
nistické straně Československa, vedoucí síle ve společnosti i ve státě
(51.4) a o “Národní frontě Čechů a Slováků . . . vedené Komunistickou
stranou Československa” (čl. 6 ) , ústavní zákon č. 143/68 ignoruje exis
tenci KSČ stejně soustavně jak o západní demokratické ústavy obecně
ignorují existenci politických stran. Pouze v komentářích doc. dr. Pešky
v časopisu “Právník” k přípravě nové ústavy nacházíme opatrné naráž
ky na možnost socialistického státního zřízení bez politického monopolu
komunistické strany či diktatury proletariátu: “Čím více je praktická
demokracie, která počítá s autonomními politickými silami a organisacemi a nikoli jen s hromadnou aklamací, tím více je zapotřebí účinných,
relativně přesných regulí pro politické děje” (str. 551) . . . “I když je
nutno v socialistické federaci vycházet z integrující role intemacionalistidké komunistické strany, spolehnutí na tyto politické záruky je pro
konstitucionalistické hledisko nepostačuj ící . . . oddělení státu a strany
je elementárním stupněm demokratického pluralismu” (str. 9 5 3 ). Přes
ně čtrnáct dní před invasí, v ‘^Reportéru” ze dne 7. srpna 1968, Miroslav
Láb uvažoval o federali'saci strany zároveň s fede rali sací státu ( “V urči
tém období vývoje státu diktatury proletariátu dochází k úplnému zto
tožnění strany a státu. Vyj ádřuj e se lapidárně ve formuli “usnesení stra
ny a vlády”, která Stírá jakýkoli rozdíl v činnosti komunistické strany a
státu” ), s tím, že budě třeba záruky uvnitř komunistické Strany, “že ne
dojde k majorizaci slabšího národa, v našem případě slovenských ko
munistů, národem početně silnějším , t.j. komunistické české Strany”
(str. 6 ) . O tom ovšem v ústavním zákoně č.143/68 není žádné zmínky,
jako by ústavní orgány federální i státní vykonávaly svou působnost
bez zásahů komunistické Strany a stranických orgánů.

50

'Odmítnutím dosavadního asymetrického systému, po prvé zavedeného
v době nesvobody ústavním zákonem č.299/38 o autonomii Slovenské
krajiny, který se neosvědčil ani po úpravách v letech 1945, 1946, 1948
a 1960, vznikly nové praktické problémy s důsledným provedením sy
metrické úpravy pokud jde o ochranu rovnoprávnosti dvou národnost
ních skupin a vymezení vzájemných vztahů federálních a státních orgá
nů. Tradiční zásady ústavního uspořádání vícečlenných federací naráží
na značné potíže, jsou-li přeneseny na federaci dvoučlennou; smutné
zkušenosti s tím m ají Vlámové a Valonové v Belgii a ještě více Řekové
a Turci na Cypru. Právo veta jedné složky může paralysovat zákonodár
né i vládní orgány federální a tím celý státní aparát. Ústavní zákon o čsl.
federaci se pokouší o řešení problému kombinací demokratického prin
cipu m ajority s dualistiekým principem parity a zákazu majorisace.
Úst. zák.č.143/68 proto zavádí federální shromáždění, které se skládá
ze dvou rovnoprávných sněmoven: Sněmovny lidu volené podle zásad
principu majority v celé republice, a sněmovny národů paritně složené
ze stejného počtu poslanců z každé z dvou republik, České a Slovenské.
Třípětinová většina předepsaná pro ústavní zákonodárství a k volbě
presidenta ČSSR se počítá ve sněmovně národů samostatně pro poslan
ce zvolené v ČSR a poslance zvolené na Slovensku; stejně hlasuijí poslan
ci zvolení v každé části ČSSR odděleně ve sněmovně národů a přípa
dech, kdy platí zákaz m ajorisace: Státní občanství, hospodářské plány
a rozpočty, zásady daňových zákonů, federální příjm y, cla, měna, ceny,,
zásady pracovní, mzdové a sociální politiky, rozdělení působnosti ve
věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, tisku a rozhlasu, zřizování fe
derálních orgánů a j .
Ustanovení o rozdělení působnosti mezi federací a republikami rozli
šují zásadně mezi záležitostmi patřícími do výlučné působnosti ČSSR
(čl. 7, na př. zahraniční politika, národní obrana), těmi, které patří do
společné působnosti ČSSR a obou republik (čl. 8, na př. plánování, fi
nance, emisní činnost, cenové věci, zahraniční hospodářské vztahy, prů
mysl, zemědělství a výživa, doprava, pošty a telekomunikace a j.) a ko
nečně věcmi, které patří do výlučné působnosti republik (čl. 9 ). Ústavní
zákon při tom uvádí pouze rámcové předpisy; podle citovaného projevu
předsedy státoprávní komise ČNR dr. Jičínského se tak zřejmě nestalo
náhodou ani omylem: “V současné době, pokud jsou tu cizí vojska a
zasahují rušivě do našeho vnitřního života a kdy jejich odchod, přinej
menším do oddělených vojenských prostorů, není časově přesně určen,
nelze o volbách vážně uvažovat. Bez voleb se však, podle názoru státo
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právní komise, federativni uspořádání provést nedá . . . bude třeba při
pravit příslušné volební zákony a dále řadu dalších zákonů obsahují
cích bližší vymezení kompetence federálních a národních orgánů . . .
ústavní zákon to může učinit pouze rámcově a není ani vhodné a možné,
aby bylo národním orgánům předurčováno řešení těch otázek, které
patří do je jic h vlastní kompetence a pravomoci” (Právník č.12/68,
str. 1056).
Paritní systém pronikl do federální vlády tím, že ve všech federálních
ministerstvech budou působit vedle ministrů také státní tajemníci (úst.
zák.č.143/68, čl. 6 7 (2 ) a “je-li ministrem občan ČSR, je státním ta
jemníkem občan SSR nebo naopak” ; při tom Státní 'tajemník není pouze
zástupcem ministra, nýbrž “se podílí na řízení federálního ministerstva”
(úst.zák.č. 171/68 ze dne 19. prosince 1968, čl. 4 ) . Podle 61. 1 úst.zák,
č.171/68 se zřizuje celkem 8 federálních ministerstev (zahraničních vě
cí, národní obrany, vnitra, plánování, financí, zahraničního obchodu, a
práce a sociálních v ě c í); v jiných úsecích státní činnosti v oblasti spo
lečné působnosti působí federální výbory paritně složené ze Stejného
počtu občanů ČSR a SSR (úst.zák.č.143/68, čl. 82 (1) ) ; bude jich cel
kem 7, a to výbory pro ceny, technický a investiční rozvoj, průmysl, ze
mědělství a výživu, dopravu, pošty ,a telekomunikace, a tisk a informace
( (úst.zák.č.171/68,č l.2 ). Pokud provedením federálních zákonů nejsou
pověřeny federální orgány, provádějí zákony federálního shromáždění
státní orgány republik, které jsoiu pak povinny ve věcech spadajících do
působnosti federace řídit se směrnicemi orgánů federální správy (úst.
zák.č.143/68, 61.84,85) - obdoba německé “Reidhsauftragsverw.altung”.
Zatím co ústavní soud první republiky zůstal na papíře (následkem
omezení petičního práva na orgány, které neměly přílišný zájem na
zkoumání ústavnosti svých vlastních zákonů, po případě zdrženlivosti
nejvyššíeh soudních stolic ve věci návrhů o zkoumání ústavnosti zá
konů ústavním soudem) a ústavy z roků 1948 a 1960 výslovně odmítly
instituce ústavního soudnictví, federální zřízení vyžaduje soudní orgán
ochrany ústavnosti a orgán pro řešení kompetenčních konfliktů. Hlava
šestá úst. zákona ě.143/68 proto zavádí ústavní soud ČSSR, jehož čle
nové m ají být “nezávislí a rozhodují jedině na základě ústavy ČSSR a
zákonů federálního shromáždění” (61.86/2), ačkoli nebyl zrušen ěl.102
ústavy z roku 1960, podle něhož soudci jsou vázáni právním řádem so
cialistického státu a jsou povinni vykládat zákony “v souladu se socialis
tickým právním vědomím” . Návrh na zahájení řízení ústavního soudu
mohou podat sněmovny federálního shromáždění, předsednictvo fede
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rálního shromáždění, vláda ČSSR, Česká nebo Slovenská národní rada,
jejich předsednictva nebo vlády republik, soudy, nebo generální proku
rátor. Občan může podat návrh pouze jde-li o stížnost proti neověření
mandátu poslance federálního shromáždění, odvolání poslance nebo od
mítnutí registrace kandidáta. Podle zásady parity, jestliže předseda
ústavního soudu ČSSR je občan ČSR, musí být místopředseda občan
SSR a naopak (čl.95/ 2); vzájemné poměry dvou národnostních složek
na štěstí nedošly - a jistě nikdy nedojdou - tak daleko jako na Cypru,
kde ústava ze dne 16. srpna 1960 předepsala (čl. 133), že tříčlenný nejvyšší ústavní soud měl být složen z jednoho řeckého, jednoho tureckého
a jednoho neutrálního soudce; “neutrální” soudce měl být předsedou,
nesměl však být občanem Cypru, Řecka, Turecka nebo Britského Sjpojeného Království. V každé ze dvou republik má být zřízen ústavní soud
republiky; je jic h působnost stanoví ústavní zákony národních rad (úst.
zák.č.143/68, čl. 101).
Ústavní zákon 5.143/68 uvádí znění slibu různých státních orgánů,
a to presidenta, členů vlády ČSSR, členů vlád republik, poslanců federál
ního shromáždění a poslanců národních rad; slih poslanců národních
výborů je dosud upraven čl. 8 8 (4 ) ústavy z roku 1960. Všichni slibují
věrnost ČSSR a věci socialismu, že budou dbát vůle lidu a zájmu lidu,
že búdou zachovávat ústavu a ostatní zákony ČSSR (čili řídit či spra
vovat se ji m i ) ; pouze president slibuje, že “bude dbát blaba ČSSR,” na
druhé straně president neslibuje (jako všichni ostatní), že bude pra
covat k tomu, aby ústava a otetatní zákony “byly uváděny v život.” Pouze
nej vyšší orgány republik slibují věrnost své republice a že se budou
řídit ústavou a ostatními zákony republiky, a pouze nejvyšší orgány
Slovenské socialistické republiky slibují věrnost odkazu Slovenského ná
rodního povstání, zatím co slib poslanců národních výborů nadále mluví
pouze o věrnosti ČSSR a věci socialismu (51.88/ ústavy z r. 1960).
Pokud jde o ochranu národnostních menšin, zrušený čl. 25 ústavy z
r. 1960 měl zaručit občanům maďarské, ukrajinské a polské národnosti
možnosti a prostředky ke vzdělání v mateřském jazyce a ke kulturnímu
rozvoji. Nová úprava postavení národností ústavním zákonem č. 144/68
rozšiřuje tento příslib na menšinu německou a nadto slibuje všem men
šinám také právo užívat je jic h jazyka v úředním styku, právo spolčo
vat se v národnostních kulturních organisacích a právo na tisk a infor
mace v jejich jazyku.
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POZNÁM KY K ČESKOSLOVENSKEJ FEDERÁCII
Dr. M artin K vetko

Ú vodom
Spolunažívanie Čechov a Slovákov vstúpilo do navej etapy. Ich štátne
spoločenstvo bolo prebudované na federáciu. To v prvom rade znamená
koniec ideológie o jednotnom československom národe, ideologickej a
mocenskej koncepcie, ktorá bola hlalsaná pri vzniku republiky pred 50
rokmi a ktorá vytvorila centralisticky systém štátnej správy. Hádam by
bolo na čase, aby to všetky zložky československého štátneho spoločen
stva - doma i v cudzine - vzali na vedomie a prispôsobili sa realite. Ale
to iste neznamená, že federácia, ktorú režim doma uviedol do života od
prvého januára tohoto roku, je dokonalá, vybavujúca. To v prvom rade
preto nie, lebo nemá demokratickú náplň. Lenže, formálne sa začína
uplatňovať a bude na našich doma ,i na nás v cudzine d ať je j demokra
tický obsah. To však predpokladá vyporiadať sa najprv so základným
problémom, či totiž federálne zriadenie je československému spoluna
žívaniu osožné, či mu môže prospieť, alebo ho poškodiť; skratka, vy
poriadať sa s otázkou do všetkých dôsledkov. Treba si uvedomiť, že
mlčanie, vyčkávanie, alebo trucovitosť nepomôžu, nič nevyrešia, ale
môžu škodiť.
Z tohoto dôvodu som uvítal iniciatívu redakcie Proměn, ktorá prišla
prvá z exilových československých alebo českých časopisov s podnetom,
aby sa o probléme diskutovalo. Nie je v tom aj kus irónie, že sú to práve
Proměny, orgán takzvane nepolitickej Československej spoločnosti pre
vedu a umenie, zatiaľ čo ostatné časopisy m lčia?
A ešte n iečo : federácia nám predkladá mnobo problémov. Problémov
ideových, pravných, či ústavopravných, ale a j spoločenských: politic
kých, ekonomických, sociálnych a psychologických. O všetkom je nie
len možno, ale aj treba diskutovať. Diskutovať vecne, uvážlivo, bez
predsudkov a bez zbytočného Vzrušenia, bez lacných argumentov. Mne
sa však zdá, že najnaliehavejšia časiť tejto problematiky je ča sť poli
tická a psychologická, lebo už to tak je , že politickým potrebám a túž
bam sa vždy prispôsobuje ústavne právo, ekonómia i sociálny život;
prispôsobuje sa im bohužial aj vtedy, keď by Sa tak stať nemalo. Preto
ja svoje poznámky o nastolenej federácii venujem práve tej oblasti po
litiky a psychológie.
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R eakcia na fed erá ciu
Federácia bola 'prijatá v Čechách a na Morave nevrlo, čiastočne s od
porom a čiastočne s rozpakmi. Iste aj preto, že sa uvádlza do života za
tak mimoriadnych a tragických podmienok. Na Slovensku bola však
prijatá s pocitom akéhosi historického uvolnenia, v radostnej nálade, v
akejsi eufórii. Slovensko sledovalo zápas o úpravu štátoprávnych pome
rov, ktorý znova vzplanul pred nejakými piatimi rokmi, s neobyčajným
záujmom. V českej tlači sa písalo o tom málo, novinárske kruhy 'sa tomu
akosi vyhýbali, na Slovensku nebolo čísla nejakého časopisu, aby veci
nevenoval podstatnú pozornosť.
'Nám do exilu, čo sme sledovali tento zápas rovnako pozorne, lebo nám
šlo rovnako o slovenský národný program ako o československú štát
nosť, odkazovali, aby sme vraj “ tretí sobáš s Čechmi nepripravovali”,
ahy “sme vzali na vedomie, že to s Čechmi nejde”. K eď sme sa o niečo
neskoršie dozvedeli o tom všetkom, čo* Novotného režim napáchal na
Slovensku, ako ho deptal národne a politicky, ako ho fackoval morálne
a kultúrne, pochopili sme slovenskú roztrpčenosť, zúfalosť, snažili sme
sa vžiť do dusného psychologickkého prostredia na Slovensku. Ale aj
tak odpovedali sme, pokiaľ sme mohli, rozvážne, zdôraznili sme, že
Úprava československých vzťahov príde, že sa nedá zastaviť, len oddia
liť ; a že bude dôkladná. Upozornili sme na svoje uznesenie, na rezolúciu
z prvého zasedama Stálej konferencie slovenských demokratických exu
lantov, ktoré sa konalo 8. decembra 1968 v Torontě. Naša rezolúcia, za
ktorú sme boli v exile odsúdení zo 'strany českej i zo strany slovenskej
(tak by to vraj formuloval aj povestný Béla T u ka), nehovorí síce o fe
derácii, lebo sme toho názoru, že nie je dôležitý názov, lež obsah úpra
vy; ale aj tak náš návrh sa odlišuje podstatne od toho, čo sa stalo; až
na to, že my žiadame demokratický obsah federácie.
Upozornili sme ľudí doma aj na to, aby sa nedali usnášať nenávisťou
k českému národu pre chyby a zločiny, ktoré aj v československých
vzťahoch zavinil komunistický režim. Prišla aj reakcia. Ľudia nás žia
dali, aby sme o programe úpravy, ktorú my máme na mysli, hovorili
častejšie a najm ä hlasnejšie, lebo že Slovensko to chce počuť. Ale sovietská okupácie naliala blenu aj do slovenskej radosti, vyliečila Sloven
sko z národnej eufórie. Dnes nechýbajú hlasy, ba možno povedať, že ich
stále pribúda, že vlastne federácia nie je tým dobrodením, čo Slovensko
chcelo a čakalo, lebo prinieslo väčšie ohrozenie slovenských národných
záujmov, ako to holo za policajného centralizmu Novotného éry.
My, sdruženi okolo Stálej konferencie slovenských demokratických
exulantov sme so sovietskýoh n(bezpečím rátali a preto sme jednak zá-
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Sadne a potom po okupácii znova a špecificky preld o'dhlasavaním záko
nov o federácii varovali domov i exulantské skupiny v cudzine, alby sa
vzpamätali a zamysleli sa, či je správne teraz, keď Moskva ohrozuje
nielen československé štátne spoločenstvo, ničí jeho vývoj k liberalizácii,
ale aj buduje príšernú pascu pre slovenský národný život, či je na
mieste uskutočnil federáciu, za ktorú sme Sa v normálnych pomerech
prihovárali. Zdôraznili sme v Našich snahách, v tlačovém orgáne Stálej
konferencie, že slovenský národný vývoj kráčal vo svojej pohnutej hi
stórii dôsledne k emancipácii za bratskej pomoci Čechov tempom, aké
umožňovali historické podmienky a že nič Slováci nestratia ani dnes
ak ešte vyčkajú a za 'týchto mimoriadných pomerov federáciu ešte ne
uvedú do života.
Ale, skutočnosť je , že federácia sa uviedla do života aj proti nášmu
varovnému hlasu. V Čechách a na Morave bola prijatá 's rozpakmi a ne
dôverou na Slovensku priaznivo i keď s rozrastajúcimi sa výhradami,
o ktorých holá už zmienka. Náš postoj k tomuto problému sa nemôže
vyhnúť otázke: prečo táto odlišnosť? Na otázku nemožno odpovedať
krátko a ani jednoznačne. Hádam že hneď treba konštatovať: v Čechách
a na Morave sa venovalo za prvej republiky i neskoršie málo pozornosti
tomu, ako sa vyvíja Slovensko, ako sa v republike cíti a aké sú jeho ná
rodné ambície. Česká spoločnosť sa zabarikádovala do čechoslovakizmu
a myslela, že ito stačí. To je podľa mojho názoru skutočne 'tá najzáklad
n ejšia vec, ktorá najviac osvetľuje súčasnú situáciu. Ale k tomu treha
dodať toto: kto nesledoval pozorne vývoj na Slovensku, nepoznal jeho
politické a národne ambície, robil chyby a teraz je nepríjemne prekva
pený. Bol by si ito všetko ušetril, keby bol venoval slovenskému vývoju
náležitú pozornosť. Samozrejme, že to nemožno zazlievať všetkým obča
nom v Čedhác'h a na Morave. Ale možno to zazlievať profesionálnym
politikom, ktorí intepretovali českému prostrediu slovenský vývoj a in
terpretovali ho - alko súčasná situácia napovedá - úplne falošne, zle.
V prvom rade si totiž treba uvedomiť, že túžba po úprave česko^sloveského spolunažívania niie je nová. Naopak, je staršia ako českoslo
venské štátne spoločenstvo samotné. Nemožno trvale nebrať na vedomie
históriu. Ale prv ako zabehneme čo i len letmo do histórie českosloven
ských vzťahov, niečo o ideovej kulise, ktorá tieto vzťahy až doteraz tak
zásadne ovplyvňovala aspoň na českej strane.
Č echoslovakizm us
Niet sporu o tom, že tento výraz má v slovenskom prostredí značne
pejoratívnu príchuť. Spomienem len dva naozaj extréme, b a povedal by
som jeho patologické hodnotenia. Slovák v Amerike preld nejakým ča
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som svoje protičeské výlevy opaprikoval konštatovaním, že “liungarizm-us a čechoslo-váotvo sú rovnakými nepriateľmi slovenského národného
vývoja.” Doma spisovateľ Mináč v rozprave o československých vzťa
hoch v minulosti prišiel 's rovnako patologickým hodnotením. Napísal,
prvá republika, je j demokracia práve pre svoj čechoslovakizmu® dopúš
ťala se “genocidy na Slovákoch”. Nemyslím, že treba tra tiť čas argu
mentáciou proti -takejto myšlienkovej patológii. Spomenul som to len
-preto, aby sme si uvedomili do akých tragických rovín sa naše spolu
nažívanie bohužiaľ dostalo.
Nemôžem zamlčať ani to, s -akou senzáciou -slovenská -tlač zverejnila
-akés-i memorandum Československej nár-o-che-so-cialisltickej strany, ktoré
malo byť návodom ako zlikvidovať slovenské národne povedomie.
Konečne koncepcia prezidenta Beneša z-a londýnského exilu nebola veľ
mi odlišná. Aj on sa na Slovákov chystal -a to aj na tých Slovákov, čo v
auguste 1941- riskovali životy za obnovenie republiky na iných zákla
doch, ako pripravoval Benešov exil v Londýne. Aj to bola nerea-li-ta, pa
tologické, pomýlené myslenie.
Ale napriek tomu čechoslovakizmus nemož-no len tak p-auš’alne odsú
diť, lebo- •s-plnil voči Slo-ven-sku významnú historickú úlohu. Tú -mu bude
tým ľahšie priznať, čím ľahšie a -skoršie si uvedomíme, že čechoslova
kizmu dohral svoju úlohu -už niekedy v roko-ch dvadsiatich. To, čo ;sa po
tom pod jeho kepienkom robilo, to už boli prevážne len chybné kroky,
odporujúce realite slovenského národného vývoja a tým aj -realite česko
slovenského štátneho vývoja.
Čechoslovakizmus hral niekedy hádam tú nájpozitívnejšiu úlohu v slo
venskom vývoji. Poznamenávam len tak na okraj, že práve vtedy, keď
nás Slovákov dusil hun-gariZmus, škrtil tak, že sme s-otv-a dýchali, čechoslavakilzm-us nám pomáhal, posilňoval, podával -pomocnú ruku, bez
ktorej neviem, ako by -sme boli pretrvali a v ak-om stave by sme boli
vstúpili do republiky v roku 1918. Na písan-ie Slováka v Amerike správ
ne odpovedal v -Našich -snahách dr. Jozef Mrázek. Pripomenul -na -adre
su falšovateľov histórie, že ten kto tvrdí, že čeicboslovakiizmus -a h-ungarizm-us sú rovnakými nepriateľmi slovenského národného pro-gramu, ne
pozná “ani tie najzákladnejšie udalosti slovenskej histórie, nepozná vô
bec tragiku heroického zápasu Slovákoiv o i-ch národnú existenciu”. M rá
zek upozorňuje, že by bolo múdré p-rečítať si aspoň korešpondenciu D-r.
Štefánika s Dr. Šrobárom, pripomenúť si aj to, ako s-a Hlinka na vec
díval a ľahko sa príde k záveru, že “hungar-iztaus nás takmer zničil -a
zanechal len obete. Čechoslovakizmus priamo vyburcoval Slovákov a po
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mohol im k tomu, že sa mohli znova zaradiť medzi najpokrokovejšie
národy strednej a východnej Európy.”
V inom čísle Našich snáh uverejnil náš nezabudnuteľný Fedor Ho
dža krásnu štúdiu o československom probléme, kde varoval pred silác
kym vystupovaním na jednej i druhej strane. Fedor Hodža hovorí o
divoch čechos'lovakizmoch: českom a slovenskom. Český si so Sloven
skom nerobil problémy. V jeho predstave pojem československý splýval
nielen so všeltkým českým, ale často (niekedy úmyslné, inokedy náhod
ne) zemeňoval výraz československý s českým. Nebola to len pohodlná
prax skracovať dlhé slovo.
Na Slovensku mal výraz československý celkom inú vecnú, politickú,
ale aj morálnu náplň. Slováci si samozrejme nikdy nenárokovali, aby
výraz československý sa nahradil slovom-slovenský. To jednoducho ne
šlo. Ale necheceli p rija ť ani to, aby nebolo rozdielu medzi výrazovým
obsahom: československý a český. Boli aj takí, čo koncepciu českoslo
venského etnického národa prijím ali a očakávali, že v nej sa budú odrá
žať pozitívne hodnoty českého i slovenského prostredia, že pôjde o ne
jakú syntézu, 'ale nie o to, aby sa slovenská zvláštnosť jednoducho stra
tila a aby československé bolo len to, čo je české. Možno týmto Slová
kom vytýkat, že boli idealisti, lebo že nejaká umelá syntéza bola útopiou, neuskutočnitelná už pre základné podmienky života. Ale títo Slo
váci iste neboli takí utopisti ako tí Češi, čo si mysleli, že stačí vytvo
r iť centralistický sylstém štátnej správy a že slovenský, vyše storočný
vývoj sa zastaví d že československé etnické spoločenstvo takto vznikne
bez ťažkostí a bez prekážok. Bolo tragédiou pre naše spolunažívanie, že
Novotného éra všetky tieto staré a už pomaly do histórie sa poberajúce
koncepcie oživila a začala ich takým spôsobom uvádzať do života, že to
vyvolalo obrovskú, dosial najväčšiu vlnu odporu a protičeského re.sentimentu na Slovensku. Ale ani to nás neoprávňuje k tomu, aby sme vo
všetkom, čo sme v minulosti prežili,, videli len zlo a aby sme definitívne
prežívajúcemu sa čechoslovakizmu 'vo zmysle etnickom nedali to miesiti,
ktoré mu objektivne v histórii náleží. Štúrovo heslo: “Nazpäť cesta
nemožná, dopredu sa ísť musí”, prerazilo v živote; ale pre tých, čo sa
len toho chcú dovolkvať, musíme s rovnakým dôrazom pripomenúť, že
Štúr tiež povedal: “My sa od bratov Čechov nechceme odtrhnúť.”
N iečo z histórie
T á nás totiž poučuje dostatočne o tom, že nikto z Čechov ani zo Slo
vákov nemal byť poslednou úpravou československého spolunažívania
prekvapený.
V roku 1843 zaviedli Slováci svojn spisovnú slovenčinu. Začali tvoriť
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vlastnú kultúru. Nebolo to ľahké a neobišlo sa to bez takých istých pole
mík a roztrpčenia ako sme svedkami dnes pri zavedení federácie. Bolo
to horšie, -leb-o vtedy boli Slováci rozdvojení. Jedni pochybovali o tom,
či sa robí dobrý krok, č i to nebude škodiť Slovensku; in í tvrdili, že
slovenskú individualitu nemožno zachrániť pred zánikom v maďarskom
mori, ak -sa slovenský pohyb neoprie o kultúru ľudu, ak !sa na tomto zá
klade nedosiahne akejsi národnej renezancie. Proti spisovnej slovenčine
sa postavili aj Češi, ale -tí neboli tak tvrdí ako niektorí Slováci (Kol'lár,
Palkovič a in í). Dnes je situácia -tro-ch-u -odlišná. Dnes -ide viac-menej
výhradne o rozpor -na rovine česko-slovenskej.
Ale historickým faktom je , že zavedenie slovenského spisovného ja 
zyka nebolo ani omylom ani nešťastím, lež požehnaním.
(P ok račov an ie)

OSLAVY ČESKOSLOVENSKÉHO A KANADSKÉHO
VÝROČIA - KNIHOU !
Češi a Slováci v Kanade prispeli k dobru Kanady, nezabudli však na
Československo
V. E. A ndic
Práve okolo 28. októbra 1968, t-j- k 50-temu výročiu utvorenia Čes
koslovenskej republiky a zároveň k 100-tému výročiu kanadského štát
neho sväzku (federácie C-anadian Oon-federation) vyšla nákladom M a
sarykovho ústavu v Torontě a v spolupráci ako aj s podporou -Can-adian
Centennial Commission kniha The Czechs and Slov-aks in Canad-a. K ni
hu Češi -a Slováci v Kanade napísali dvaja členovia Spoločnosti pre vedy
a umenia, JUD-r. Jan Gellner a JU D r. Ján S-merek. Že autori sú Čech a
Slovák je príznačné pre knihu medzi iným -aj preto, že v celej knihe sa
-korektne dodržuje zásada rovnosti, hoci je Slovákov niekoľkonásobne
viac ako Čechov ia že kniha môže -slúžiť za vzor iným auitorom ako je
treba knihy písať, a'k majú b y ť objektívne a nemajú forsíro-vať jednu
či druhú ideológiu, jednu či druhú ethnickú skupinu alebo jednu či dru
hu složku v tej-onej ethnickej skupine. Všetkým složkám sa tu snažia
dať objektívne miesto, č-o v takýchto knihách nie je vec ľahká, pretože
'katolíci ako evanjelici, slobodári ako baptisti, Češi ako Slováci majú
primerané dôstojné zastúpenie -a to podľa zásluhy. Čitateľ, Čech -ako
Slovák, katolík či protestant, má pocit, že -autori sa -snažia - i keď nie
vždy s úplným úspechom postupovať nestranne. Tak Jan Gellner, ako a-j
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Já n Smerék žili značná část’ svojho života .mirno rodnej vlasti, ba Jan
Gellner sa marodil v Terste (v r- 1 9 0 7 ); dosiahol doktorát práv na Ma
sarykovej univerzite v Brne a prevádzal advokátsku praks až do obsade
nia Československa Nemcami v r. 1939, keď sa rozhodol presídliť do
Kanady. Gellner je zkušený novinár, ktorý napísal mnoho článkov
o strednej a východnej Európe a bol redaktorom politického mesačníka
“Commenitator” . Jeho spolupracovník Ján Smerek pochádza zo Zvolena,
kde sa narodil v roku 1908. Študoval štatistiku, národné hospodárstvo a
medzinárodné právo na Komenského univerzite v Bratislave a na Karlo
vej univerzite v Prahe. Po dobu 17 rokov hol činný v československej
štátnej službe a komunistický prevrat v roku 1948 ho zastiehol v role legačného radcu na československom vyslanectve v Ríme. V svojich mno
hých článkoch sa zaoberá medzinárodnými a eibnickými otázkami ,a od
roku 1956 pôsobí v štátnej službe Provincie Ontario.
Nemôže by ť lepšieho spôsobu -ako- osláviť tak významné výročial pre
Kanadu a pre Československo ako je práve vydaním -knihy, ktorých má
me tak málo na kraj anskú ^thematiku. A nemôže b y ť významnej šej prá
ce ako je zachytenie dejín, životných povolaní -a strastí, ako aj vrelého
vzťahu krajanov k “starej vlasti”. Kniha má 172 stránok a je rozdele^
ná na štyri hlavné kapitoly:
Prvá zachycuje tisíc jednosto rokov dejinných záznamov Čechov a
Slovákov - až do dnešního dňa;
Druhá podáva historické pozadie českých a slovenských osad v K a
nade a podáva realisticky biedu pionierov a ťažkosti, akými sa
rodila slovenská a česká pospolitosť v Kanade;
Tretia sa zaoberá snahami vytvoriť krajanské organizácie, najprv
svojpomocné (fraternalistické -ako v Spojených štátoch a najm ä s
pomocou amerických Slovákov sdružených už v kvitnúcich krajan 
ských spolkoch);
Štvrtá venuje pozornosť terajšej roli, akú zaujím ajú kanadskí kra
jania v kanadskom verejnom živote ako a j v ich vzťahu k domo
vine svojich predkovKaždá z uvedených kapitol je opatrená bibliografiou - -občas dosť
obšírnou, ale -väčšinou skromnou, naznačujúcou s akými ťažkosťam i
sa autori stretávali pri sbieraní materiálu, ktorý holo treba s mravenčiou pilnosťou skromne sbierať -a zároveň naznačuje, aké ťažkosti budú
mať hudúci autori na tomto poli.
Kniha je plná zaujímavých postrehov a námetov, z ktorých každý
by si zaslúžil -obšírne po-jednanie; v rámci tohoto článku sa musíme ob
medziť len na letmé poistrehy zďaleka nedostatočné pre zaslúžené ohod60

no'tenie knihy, ktorej skutočný význam budú iste s porozumením oceňo
vať povolanej ši historikovia.
Nemalo by ozaj smyslu sa zaoberať nedostatkami knihy, ktoré nutne
vyplývajú z veľkého rozsahu látky: je ťažko zhustiť jedenasto rokov do
niekoľkých stránok. Uvádzajú príznačné citáty zo Štúra a Štefánika.
Ľudovít Štúr hol povedal: “Nech nás Boh chráni od odtrhnutia od Če
chov. Kto sa odtrhne od svojich bratov musí niesť ťažké bremeno zod
povednosti pred svojim národom. Chceme udržať naše sväzky s nimi v
budúcnosti, ako sme to robili doteraz; chceme pestovať naše vlastné
styky pretože prinášajú skvelé výsledky, chceme udržovať naše duchov
né vzťahy, vykonať pre ne všetko čo je v našich silách, práve tak ako to
čakáme od nich, ako našich bratov.” (Voľný preklad z anglického tex
tu.) Podobne vzorne sa vyjadril Štefánik, keď povedal:
Som na polovicu Slovák od detstva. Môj otec bol Slovák z Kop.
čian, ktorý hovoril po slovensky do svojej smrti, a ja tiež som
hovoril nárečím, ktoré sa podobá spisovnej slovenčine. Nebol
som si veru vôbec vedomý toho, že holo nejakých rozdielov
medzi Slovákmi v Uhorsku a medzi moravskými Slovákmi,
medzi ktorými som vyrástol- (Voľný preklad z anglického tex
tu, str. V I.)
Autori uvádzajú, že niet “dvoch jazykov, ktoré by sa od seba líšili a
ktoré by však zároveň boli si tak blízké” a že “separatizmus je viac prí
značný” pre Slovákov v severnej Amerike, ako v Československu. Uvád
zajú, že Slováci “ vykonali viac za duchovnú jednotu” - tvrdenie, ktoré
sme počuli neraz tak v starom k ra ji ako a j tu a o ktorom by sa dalo
mnoho diskutovať. Je však sympatické, že Češi a Slováci v Kanade ma
jú “spoločnú históriu” a v tomto smysle píšu celú knihu, nevyhýbajúc
sa ani politickým komentárom o naj poslednějších udalostiach v Českoslovenku, čím iste narazia na kritiku. Nemohli však predvídať, že v
Československu tak iskoro dôjde k federatívnemu štátnemu zriadeniu.
Nemožno týchto pár kritických poznámok zanechať bez týchto po
známok :
Prvá republika, podľa autorov, trpela na
a)

prehnaný dogmatizmus

b)

protiklerikáliny smer

c)

centralizmus

Každý z týchto hodov by iste vyvolal mnoho potlesku, ale aj odporu.
Tak či onak dnes už neplatí tvrdenie autorov, že “centralizmus nevzal
v úvahu skutočnosť, že akokoľvek 'blízki si boli Češi a Slováci priateľ-
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sivom a jazykové predsa lem sú to dve osobitné národné skupiny” , (str4 0 ) Dnes sme túto fázu prekonali a v Československu m ajú decentrali
záciu- V ari najhodnotnnejšia je - okrem ojedinelých častí celej knihy kapitola druhá: Osídlovanie Kanady Slovákmi i Čechmi sa dialo zo zá
padu nie z východu, :afco hy sme očakávali - “pri čom prvý príznačný
príliv Slovákov a menší počet Čechov - sa uskutočňoval nie priamo z
Evropy, ale cez Spojené štáty, čo vysvetľuje, že prisťahovalci sa uhierali
kanadským západom a nie vyvinutejším východom” (str. 5 9 .). Dňa 30.
júla 1885 tridsaťosem baníckych rodín z Hazletonu (v Pennsylvanii)
sa vysťahovalo cez Toronto a Winnipeg do Minebosi v západnej Manitobe - “boli to väčšinou Slováci, ako vidno z mien: Šimčák, Rosol, Kolesár, D olejšík, Šimon, Vazil. Kašperák a Čižmár” , (str. 6 2 ). P risťa
hovalcov nebolo mnoho, pretože, ako autori uvádzajú, v roku 192:1 bo
lo v Kanade len 8,840, kým v r- 1931 ich bolo 30,401; v Torontě sam'om
bolo Čechov a Slovákov v r. 1923 v celku 30, kým v r. 1931 (pri sčítaní
ľudu) ich bolo 2,500. (str. 73-77) V r. 1967 bolo v Kanade 80,000 Če
chov a Slovákov - z ktorých v r. 1961 asi polovica sa usídlila na p oľ
nohospodárskych usadlostiach, (str.77, 8 2 ). Slováci prevyšujú Čechov
čo do počtu v pomere dve ku jed nej, pri čom Slováci sa sdružovali väč
šinou 'okolo kostolov; vyše tri štvrtiny Slovákov a Čechov sú katolíciPrvý z českých a slovenských katolíckych kostolov, ako s'a dozvedáme v
tretej kapitole bol postavený v r- 1907 Cirkvou Sv. Petra a Pavla (slo
venskou) v Fort William, Ontario.
V tretej kapitole zdôrazňujú Gellner a Smerek 'skutočnosť, ktorá sa
všeobecne uznáva, totiž, že ethnická rôznorodosť, nie je vôbec proti
“kanadskému duchu” (str. 8 6 ). Naopak, títo prisťahovalci nie sú len
českými Kanaďanmi, lebo slovenskými Ranaďadm i, ale zároveň, najm ä
ich detí, “kanadskými Kanaďanm i”, a autori majú mnoho čo povedať
•aj týmto. Príznačné je , že mnohé kraj anské organizácie vznikli pod ame
rickým vlivom:
Slovenská liga pôsobila nielen v Spojených štátoch (od r. 1 907), ale
aj v Kanade (od r. 1936) Národný slovenský spolok, so sídlom v Pitts
burghu, založil svoje odbočky v Kanade; tak podobne aj Prvá Sloven
ska katolícka jednota, Slovenská evanjelická jednota a iné organizácie,
ako na príklad v kultúrnej oblasti Sokol. Tak je tomu aj v politickej
sfére, keďže v Kanade došlo k spolupráci medzi Čechmi a SlovákmiStalo sa tak zásluhou česekébo pracovníka Gustáva Přístupu v Torontě
a slovenského verejného pracovníka Štefana Rudinského v Montreáli,
ktorý počas druhej vojny bol predsedom Československého národného
sdruženia v Kanade. Sídlo tejto najvyššej politickej ustanovizne holo v
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Torontě a úřadovnu tam viedol inž- Karel Buzek s jednou českou a dvo
ma slovenskými pomocníčkami. Kanadské sdrulženie -spolupracovalo s
Americkou Československou národnou radou v Chicagu (ba doteraz s
ňou spolupracuje) a sdružovalo až 91 odbočiek od Atlantiku - od pro
vincie Quebec po Pacifik - provinciu British Columbia.
Toronto sa stalo významným nositeľom skvostných národných, kul
túrnych a politických tradicií: tu sa spojili, v januá-ri 1957, sokolské
organizácie starých a nových sokolských bratov a sestier v jednu jednoitu, pod vedením Ervína Syptáka. Sypták je terajším predsedom Ma
sarykovho ústavu, ktorý sa veľmi pričinil o rozkvet kultúrnej ia národ
nej činnosti v Torontě. Toronto doteraz vedie ako- sídlo Čs. nár. sdruže
nia, počítajúce 86 odbočiek s 6,500 členmi. Masarykov ústav vydáva ča
sopis Nový domov a -publikoval -aj túto knihu: podnecuje teda kultúrne
akcie:
V Masarykovo-m ústave je doplňovacia škola; koná sa tu diva
delné, -tanečné, spevácke a sokolské cvičenie, hrávajú sa di
vadla, diskusné programy, robia sa prednášky, národné osla
vy, abď.
Z popudu pracovníkov okolo Masarykovho ústavu opatrili s-i
torontski krajania aj Masaryktown Recreation Center, kde sa
poriadajú Slety Sokolov a národné manifestácie za účasti ame
rických a kanadských cvičencov a významných činiteľov ve
rejného života v provincii Ontario.
Masarykov ústav je tiež d ejišťom kultúrnych podujatí Spo
ločnosti pre ve-dy a umenia, ktorá má v To-ronte a po celej K a 
nade mnohých členov.
Toronto je tiež jedným zo stredísk Stálej -konferencie slovenských
demokratov. Vychádzajú tu ôas-opisy ako dvoj mesačník Naše Snahy,
týždenníky Naše Hlasy, Kana-dáký Slovák, -a iné.
Toronto zaujímá významné postavenie a j v obchodnom -a priemysel
nom živote 'kanadského národa:
Jan B-aťa so sídlom v Torontě (Don Mills) a v -blízkej B-atawe
dal významnú podporu krajanskému kultúrnemu a národnému
snaženiu.
Zo slovenských podnikateľov významné miesto zaujali najmä
Štefan Roman (m ajiteľ uránových baní) a bývalý povereník
Rudolf Fraštacký, m ajiteľ realit, ktorý v roku 1962 založil
Toronto Metropolitan Trust C-o.
Hospodársky a priemyslový prínos Kanade Slovákmi ia Če-chimi si za
slúži ď alšie obšírne štúdie a treba -dúfať, že k takýmto záslužným pro-
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jektom dôjde v neďalekej budúcnosti. Najdeme tu neprehľadný počet
skvelých podnikateľov z Československa: medzi nimi peknú rolu v ka
nadskom verejnom živote hrá aj Josef Čermák, advokát a bývalý pred
seda redakčnej rady Našich Hlasov; Jindra Zoder, redaktor Nového
domova, ktorý je autorom knihy Pražská revolúcia (z r. 1945) a diva
delnej hry K ráľ Václav; Dr. Jozef Kirschhaum, autor mnohých kníh
ako Pôvod slovenčiny, Slováci v Amerike, Slováci na Slovensku a v Ka
nade, a iných- Autori spomínajú aj ď alšie významné osobnosti zo sveta
kutúry a hudobného umenia: básnika Jaroslava Zlámala, koncertného
huslistu Jozefa Dohiaša, zpěváka Rubeša, Gruibra, Moravca, Susskinda,
ako aj diplomata-umelca Jaroslava Se j nohu, dr. Jiřího Škvora z Montreálu, Prokooa Havlíka (podnikateľa), Martina Dudáka (bývalého no
vinára), profesora Vladimíra Krajinu vo Vancouver ,B.C., kde pôsobia
skvele v drevárskom priemysle bratia Koem erovi; publicistu Antonína
Cefcotu z Batawy, podnikateľa Ladislava Koldinského, a veľkej rady
významných kultúrnych a verejných kanadských mužov a žien.
Kniha je opatrená osobným indexom (161-168) a miestnym (168172) - a pripochopiteľnom nedostatku h'ľ'bky bude predsa významným
prameňom tak skvelej historie zahraničných Čechov a Slovákov.

PAX VERSAILLES:
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Dr. M iloš M. Š eb o r
N ikoli esej post m ortem
— “Stojíte před zplnomocněnými zástupci malých a velkých národů,
sjednocených ve společném b o ji za války, která jim byla tak krůtě vnu
cena. Přišla chvíle, kdy musíme vyrovnat účty. Žádali jste o mír. Jsme
připraveni dát Vám mír-” —
Georges Clemenceau nemůže zakrýt vzrušení nad odvetou. Je vrcholný
okamžik jeho života. 781etý předseda vlády vítězné Francie je jediný
ž ijící poslanec národního shromáždění, které před 48 léty marně pro
testovalo proti odnětí Alsaska a Lotrinska. A Zrcadlový sál versailleského
zámku stále připomíná 18. leden 1871, povýšení pruského krále na ně
meckého císaře na půdě poražené Francie.
Děj iny se dnes píší v téže síni. Je přeplněna stovkami diplomatů dvaa
třiceti vítězných národů- Jsou rozesazeni v křeslech komferečních stolů.
Proti nim stojí čtyři představitelé Německa; nikoli však poraženého Ně-
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meoka císařského, ale mladé výmarské republiky. Je středa. 7. května
1919. V sále je ovzduší stanného soudu. S rozdílem, že 'obžalovaní jsou
již odsouzeni, bez jednání o obhajobě. Jsou předvoláni, aby vyslechli
rozsudek, z něhož není odvolání.
Vedoucí zástupce výmarského Německa, ministr zahraničí hrabě von
Brockdorff-Rantzau, diplomat z povolání, přejím á dokument. Listuje a
zastavuje se u článku 231, kde “Německo doznává svou odpovědnost i
odpovědnost svých spojenců za všechny ztráty a škody, jež Mocnosti
Spojené a Sdružené a je jic h občané utrpěli v důsledku války, která jim
byla vnucena útočností Německa a jeho spojenců.”
Němci jsou v přísném pozoru. Hrabě von Brockdorff, v nej čistší
francouzštině, ledově odvažuje slova- Klausule 231 je jediný hod, k němuž má co říci:
“Žádáte na nás, abychom doznali, že jsm e jedinými viníky na této
válce. Jsme vzdáleni toho, abychom vůbec odmítali odpovědnost. Po
píráme však rozhodně, že Německo a jeho lid jsou jedinými viníky.
V posledních padesáti létech imperialismus VŠECH evropských států
otravoval mezinárodní ovzduší. Jsm e s pevným úmyslem připraveni
nahradit každé zlo, pokud bylo spácháno - zejméno zlo spáchané na
Belgii, a ukázat lidstvu nové cíle politického a sociálního pokroku.
Jen tenkrát bude možno dosáhnout cíle, budoudi dveře Společnosti
národů otevřeny všem, kdož jsou dobré vůle; a jedině tenkrát bude
možno říci, že mrtví této války nezemřeli nadarmo.”
Závěrečný akt dramatu se však odehrává později, v sobotu 28. června
1919, v tomtéž Zrcadlovém sále, o pětiletém výročí výstřelů v Sarajevu.
Je připraven čistopis listiny, která vstupuje do dějin jako Versailleská
smlouva. Clemenceau znovu předvolává zástupce výmarské republiky.
Chce vyloučit možné nedorozumění: Německo má volbu, podepsat či nepodepsat; nepodpíše-li, příměří končí, pokračuje válka. Okupace Ně
mecka, okamžitá, celková a dlouhodobá, bude provedena veškerou silou
spojeneckých vojsk a na účet Německa.
Podpisy výmarských delegátů formálně uzavírají éru světové války.
Dějiny vstupují do nové kapitoly, dnes nadepsané “Mezi dvěma světo
vými válkami.”
Versailles a smlouvy s ní spojené - Saint Germain, Trianon, Neuilly a
Sevřeš - věru zasluhují, aby po půlstoletí jic h bylo vzpomenuto. Vnucu
je se myšlenka napsat pohřební řeč, post mortem esej, o dávno mrtvém
mezinárodním aktu. Naší generaci a ovšem i našim mladým 'se celá
soustava versailleská zdá být událost vzdálená, patřící pouhé historii.
Kombinace tehdejších sil politicko-vojenských, hospodářských a kul-
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!turn ich, celý versailleský duch jsou přece věci dávno o-dbýté; vždyť stav
ba 28. června 1919 sotva přežila jedno a půl desetiletí. Rýsuje se obdo
ba s Vídeňským kongresem. Avšak Pax Mettetrnich a jdh-o mapa Evropy,
a ť historický kritidismus je jakýkoli, držely po celých sto let. Tož VersailleSký mír v dnešní retrospektivě budiž shrnut v prosté Requiescat.
Povrchnost takového záměru by však neobstála. Versailles je stále spo
jena s přítomností. Pravda, je z ní jen torso, avšak -torso velevýznamné.
Bez formální platnosti versaille-skéh-o systému by nebylo ani Českoslo
vensko ani Otřesové pásmo východní Evropy, které se rozprostírá od
Finska na Balkán, stále odděluje západní Evropu od vlastního Ruska,
a které stále určuje osudy starého- kontinentu, ja k ukazuje nedávná oku
pace Československa. A je pochybné, zda svět, -po ukončení II. světové
války, by si vůbec byl mohl dovolit nesj edn-a-t mírovou smlouvu s Ně
meckem, kdyby tu ndby'1 základ vytvořený Vers-ailleskou soustavou.
Ne, nelze ještě psát versailleský nekrolog.
D ějin n é skutečnosti
Nelze je změnit. Dnes, po padesáti létech, je jic h -však známo víc a
pohled na ně je objektivnější- V našich učebnicích, historických studiích
a občanských vlastivědách vše bylo -růžové. L íčila se dojemná shoda
versaille-ských vítězů prodchnutých vznešenými ideály dobra vůle žít v
míru, pevná rozhodnutí řešit vše pokojnými cestami. Jednou větou, Ver
sailles byla pro nás etický k-od práva a spravedlnosti.
S odstupem času je možno tehdejší situaci definovat -odlišně. Jen
ukázkou:
1. Id eá ly a skutečnosti. Byla tu propast mezi velkými cíly - tak jak
byly podávány národům v oficiálních projevech - a skutečnými plány
velmocí- Vlády je nepřiznávaly otevřeně. Odzbrojení, hlásané jako před
ní myšlenka poválečného uspořádání, bylo uloženo pouze poraženým.
Společnost národů neměla slova kritiky k francouzskému zbrojení a sel
hala úplně před italsko-u a japonskou agresivní politikou2. P odm ín ečn á kapitu lace N ěm ecka. Pravdou je , že se císařské Ně
mecko nevzdalo na milost a nemilost, na rozdíl od kapitulace v květnu
1945. Dokument podepsaný o páté hodině ranní dne 11. listopadu 1918
v Compiěgneském lese byl dohodou o příměří, za předkládu všech sl-r-an,
že mír bude založen na Wllsono vých 14 bodech, jakož i na Wilsono výcih
projevech, jež po 14 bodech následovaly.
3. Územní n áro ky F ran cie. Clemenceau, nejstarší z vůdců Versailleské konference, realista, patriot, patrně ze všech nej zkušenější ve vě
cech kontinentální Evropy, neměl porozumění pro Wiisonův důraz na
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ideály. Suprema lex mu byla bezpečnost Francie a žádná podmínka míru
vůči Německu mu nebyla tvrdá, šlo-Ii o zabezpečení jeho vlasti. Jednou
z jeho thesí bylo oddělení levého břehu Rýna od Německa, francouzská
anexe Sárska, německých kolonií, a volná cesta francouzské hegemonie
ve střední, východní a jihovýchodní Evropě.
4. K lausule o vin ě N ěm ecka. Bylo v tom kus logiky, pravda. Aby
se odůvodnily reparační nároky, byl přijat článek, jím ž se Německo při
znává k vině na válce. Morální závěr většiny byl zkrátka povýšen na
právní formuli. Na tom by v legislativním procesu dohromady nic ne
bylo; šlo však o akt mezinárodního práva, jehož ohniskem je zásada
pacta - a pouze p acta - šunt servanda. To byla německá protithese, jež
nejen zdiskreditovala vý marskou republiku doma, v Německu (“ja k mo
hla naše vláda podepsat toto ponižující a vpravdě vnucené prohláše
n í? )”, ale která i dláždila cestu k nacismu. N ějaký Joseph Paul Goebbels se po okupaci Čech a Moravy vyjádřil, že Německo na mírové kon
ferenci nebylo tak docela osamoceno^; celá silná čtyřka s Wilsonem v
čele, Vittorio Orlando, Lloyd George, ba i sám Clemenceau že musili být
zakuklení hakenkreuzléři. Jinak že si on, šéf nacistické propagandy, ne
dovede vysvětlit klausuli 231, která byla přece nejsilnější hýbnou pákou
Hitlerova hnutí: “Bez čísla 231 bychom byli sotva na poloviční cestě”.
5. 14 W ilsonových bodů. Vpravdě vznešený program. Od ledna
1918, kdy byl vyhlášen, si celý svět - národy Ústředních mocností nevy
jímaje - zvykl pohlížet na budoucnost pod je jic h zorným úhlem s jisto 
tou, že mírová smlouva nebude než jakousi specifikací Wilsonova pro
gramu.
Splněny byly sotva čtyři body: V II (evakuace a rekonstrukce Belgie),
V III (vrácení Alsaska a Lotrinska F ra n cii), X I (sebeurčení Rumunům,.
Srbům a Černohorcům) a X I I I (nezávislé Polsko s přístupem k m oři).
Bod I (veřejné smlouvy, sjednávané veřejnou cestou), nejen po
řadím, ale i významem první článek programu, zůstal zdaleka nesplněn.
Rozpravy Velké čtyřky o mírové smlouvě se dály za zavřenými dveřmi,
takže nejen poražení, ale všech dvacet osm ostatních vítězných národů
bylo postaveno před hotový text.
Bod II (svoboda moří) byl vyškrtnut z agendy na přání Velké Brita
nie, či tehdy ještě Britského impéria.
Bod II I (odstranění hospodářských h ra n ic): nejen že tyto hranice
nebyly odstraněny, ale naopak, je jic h počet a význam se po válce zvýšil.
Bod IV (odzbrojení) byl proveden jen vůči poraženým, a to ještě
neúplně, neboť poražené Turecko šlo svou cestou, k výhodnějšímu míru
v Lausanne.
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Bod V (nestranná úprava koloniálních zájm ů). Skutečností bylo, že
vítězové si sami rozdělili kořist.
Bod V I (evakuace Ruška a možnost nezávislého' politického vývoje
ruského lid u ): v létech 1918-20 velmoci několikrát intervenovaly v Rus
ku ve isvém úsilí svrhnout bolševický režim.
Bod IX (úprava hranic Itálie podle zřetelných národnostních hranic).
Jd e o černou kapitolu Versailleského míru, jež bohužel, má dosud přímé
následky v nevyřešené otázce Tyrol. Skutečností je , že národnostní hra
nice v Alpách nebyly na konci I. světové války vůbec zřetelně definova
telné a že Itálie předložila ve Versailles výpis z účtu, to jest, z tajné
smlouvy sjednané v Londýně r. 1915: požadavek jižn í části Tyrol a
Istrie jako úplatu za obrácení zhraní proti Rakousku-Uhersku, svému
spojenci.
Bod X (autonomie národům Rakousko-Uherska) byl předstižen voj ensko-politickým vývojem od ledna do listopadu posledního roku války,
takže nelze mluvit o jeho splnění či nesplnění. Pravda, habsburské mo
narchii se v říjnu 1918 nedalo již pomoci; otázkou však zůstává, zda
federativni celek v přibližném rozsahu bývalého íälpsko'-sudetsko^dunajského soustátí by nebyl zaručil klidnější rozvoj části Otřesového pásma.
Bod X I I (Turecko) zůstal na papíře. Omlazené Turecko samo dosáhlo
vnitřní stability a po porážce Řecka prokázalo svoji novou životaschop
nost. Ochrana menšin - Arméni a zbytek Řeků - byla pak věc čistě no
minálníBod X IV (Společnost národů), včleněný do všech smluv Versailleské
soustavy jako je jí nej vlastnější základ, zdaleka nevedl k tomu, oo se
očekávalo. Nejen pro ústup Spojených států, ale pro zásadní rozdíly kon
cepce od samého začátku. Bylo tu pojetí Wilsonovo, podle něhož Spo
lečnost měla být vskutku všeobecnou organisací, sdružující vítěze i po
ražené v této válce, o níž se pevně věřilo, že je válkou poslední. Clemen
ceau viděl věci jin a k : Společnost národů jako klub vítězů, zajišťu jící
mír společnými zbraněmi. Obě věci - odklon Ameriky a vyloučení
Ústředních mocností a je jic h nástupců - byly největší slabiny, jež Liga
národů dostala do vínku.
6.
V ěci d ru h ořad é a n estejn orodé. Nebylo jich málo a ve svém
spojení oslabovaly celý mírový systém. Jsou to náměty na disertace v
oborech historických, politických, právních, hospodářských a geogra
fických- J e stále třeba víc odhalovat oponu versailleiskébo zákulisí. Vy
práví se, že velký vliv na jednání Čtyřky měla rumunská královna Cairmen Sylva, dáma rozsáhlých osobních styků. Dovedla jich využít na
prospěch Romania Maře, na úkor M aďarska, Bulharska a Ukrajiny.
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Ač většina delegací měla k .ruce štáby odborníků, rozhodly vždy na
konec úvahy politické. Ták geografický poradce Wilsoinův byl profesor
I-saiah Bowrnan, brilla-ntní geograf své doby; jeho francouzský kolega
byl Emanuel de Marto-nne, proslulý znalec -východní a střední EvropyOba byli kritičtí k mnoha politickým plánům; nebylo jim však po každé
popřáno sluchu. President Wdlson -neměl pochopení pro osud nešťastné
ho Tyrolska; jindy vítězové nechápali, že vodní -toky nejsou spolehlivé
hranice, jak bylo nesčetněkrát prokázáno.
Wilso-n sám, idealista, suchý a nepřístupný profesor práv, byl vzdálen
skutečného života, jak je j líčí současníci; neměl to, čemu se říká osobní
diplomacie. Za několikaměsíčního pobytu v Evropě nenalezl den ěi jen
několik hodin, aby navštívil jediné bo jiště a ve své pečlivě připravené
řeči před britskou sněmovnou neocenil jedinou větou účast Britů na
světové válce.
Nelze se divit, že rozčarování bylo všeobecné- “Toto není m ír; to je
příměří n-a dvacet let,” byl úsudek maršála Focthe, když dočetl text Versailleské smlouvy, smíme-li věřit Churchillovým Pamětem. Zklamáním
se netajili generálové Bl-iss a Smuts, -ba ani sám president Wilson.
Jsou ovšem i stránky světlejší. Versailles položila základy mezinárod
ní spolupráce na kolektivním základě moderní doby a docílila pozoru
hodných úspěchů v pokojném řešení -sporů: Švédska s Finskem, Polska
s Litvou a s Československem, Řecka s Albánií a Bulharskem. Snad ještě
účinnější byla Liga národů v oborech právních, vzdálených politice, ja 
ko věci sociální, zdravotní, pracovní, vědecké, kriminálně-policejní, ja 
kož i znárodnění řek.
Ostatně nelze říci, že poraženému Německu býl upřen -nárok na život.
Územní ztráty, nemluvě o koloniích, neohrozily jeho hospodářsko-sociální vývoj. Vnucuje se tu pohled na vítě-zství Německa, ať Brest Litevsk
či mír Bukureštský, a ovšem i na JI. světovou válku, dělení Polska a
okupaci Francie v r- 1940. Jiným i slovy, vítězné císařské Německo by
asi byle v roce 1918 s poraženými národy zatočilo jinak.
Jed en z m noha závěrů
Po dlouhá Staletí se v evropských dějinách střídaly dva směry: pro
ces unifikaění a tříštění celků na malé jednotky. Po ro-zpadu Římského
impéria přišel rozklad absolutní- Stěhování národů; pak pokus o restau
raci pod názvem Svatá říše římská; pak postupné budování meo-dvislých
státních celků na podkladě dynastickém a později národním. Uniifikační
proces se zrychluje -od 18. s-t-oletí. Kolem roku 1750 bylo v Evropě na
350 neo-dvis-lých států, -jichž počet po Vídeňském kongresu kles] na ně-
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jakých šedesát. Sjednocením Německa a Itálie v r. 1871 vstupuje vývoj
do jin é fáze, jež vede k dalšímu snížení ,počtu evropských států. Před
vypuknutím I. světové války jich není víc než dvacet. A tu, ejhle, na
stává přerušení procesu- Versailles, a ť jsou je jí motivy jakékoli, tříští
Evropu znovu na malé celky po vzoru, řeklo by se, středověkém. Ne
evropský ráz versailleského systému se projevuje velmi rychle, ani ne
za dvacet let, kdy se velké evropské oblasti opět sjednocují, pod vládou
Německa a Ruska. Po skončení druhé války sjednocovací tempo oživuje;
v západní Evropě pokojnou cestou, na východě pod komunistickým tla
kem.
Nelze se pak ubránit dvojí výtce. Předně, historický proces evropské
unifikace neměl být ve Versailles ignorován; za druhé, bylo na pováže
nou odmítat federativni uspořádání tam, kde byly pro ně předpoklady.
Budiž však připuštěno, že s hlediska své doby Versailles přece jen při
nesla řešení, a že věci vůbec mohly dopadnout hůře-

Umělec a jeho dílo jsou tedy pro kritiku domyslitelnou hypotézou o pod
statě skutečnosti, a kritik tuto hypotézu formuluje a posuzuje její nosnost.
Jeho úkolem je ve vidění věcném postřehnout tvrzení ontologické, umění
je pro něho obrazně zpodobenou metafyzikou.
Umění je ve své podstatě výrazem údivu z věcí, metodikou úžasu. A bás
níkem je ten, jemuž je dáno znovu a znovu se divit, jako by byl právě po
prvé prozřel a poprvé překvapen ustrnul nad světem, v němž co věc, to
hádanka a nezřejmý význam. Obnovovat otázky nad věcmi a hledat odpo
vědi, to jeho úkol. Ba nestačí vůbec to jediné první: obnovovat otázky?
Václav Černý, - Co je kritika, co není a k čemu je na světě
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Rozhovory a polemiky
Z DOPISŮ PROMĚNÁM
Batawa, 29. ledna 1969
Pan Dr. Ladislav Radimský, New York.
Milý pane doktore
děkuji Vám za dopis i pohlednici, v nichž opakujete otázku jak rozumět
dobrovolnému upálení Jana Palacha a dalším smrtím, které se v Českoslo
vensku opakují. Vím, že jsem posledním, který má schopnost proniknouti
hloubkou lidského citu a mysli, z nichž se zrodilo takové rozhodnutí v čase
(době) a prostoru, kde se stalo. Nicméně, jako snad každý Čech a Slovák a
snad i mnoho příslušníků jiných národů se táži; Proč? A druhá otázka; J a 
ký to má smysl a kam, nebo k čemu to povede?
Jan Palach byl jedenadvacetiletý, nadaný, zřejmě (podle fotografie) zdra
vý a pěkný člověk značného vzdělání. Zapálil se na Václavském náměstí, u
pomníku Sv. Václava, ve 3 hodiny odpoledne. Zanechal dopis, jehož obsah je
znám. Jeho čin byl zřejmě uvážený ve skupině jiných mladých lidí a měl ná
sledovníky. Nicméně tragedie tohoto činu je ve zničení jednoho lidského
života a to v dobrovolném zničení. V tomto je mohutnost tohoto činu, proto
že smrt jednotlivce je tragedií, smrt miliónu statistikou. Jeho smrt připomí
ná sebevraždu plukovníka Švece na Sibiři s úmyslem otřást svědomím bou
řícího se, anebo váhajícího mužstva. Nicméně jsou v ní také prvky, jež při
vedly na hranici Jana Husa před 554 léty - a jež zanechala hluboký vliv v
tehdejší generaci Čechů rozdělených také v oné době do dvou táborů - a jež
tehdy také rozdělovala idea, představa o životním stylu, o smyslu života, o
zajištění národní a státní existence - a konečně nationalismus národního
kmene a internacionalismus náboženské a světské organizace. Rozdíl je jen
v tom, že Palacha neupálila soudní Instituce Sovětského Státu (který vy
stupuje jako Organizace Internacionální, jež je nadějí lepšího příští lidstvu),
ale že se upálil sám, aby přinutil vládu své vlastní země k pevnosti v odporu
k otroctví, jež tato koloniální Velmoc uvaluje na lid z něhož vyšel, zastírajíc
svůj hrubý kolonialismus maškarádou internacionálního všelidství, jež na
zývá socialismem.
Jan Palach je v mé mysli typem všelidského zjevu, který se objevuje v
zoufale kritických poměrech, v nichž někteří lidé volí smrt nežli aby žili
způsobem, který se příčí jejich duchu, který znamená lež a tedy duchovní
smrt. Mučedníci z prvních dob křesťanství jsou mu nejblíže, ačkoli on i jeho
čin jsou rozdílnými. Šlo mu nesporně o efekt, o účinek a tedy o čin, vojen
ský čin. Jeho smrt je proto pádem v boji, s tím rozdílem, že si uložil svůj
úkol dobrovolně a jeho provedením se odsoudil k smrti sám. Jeho čin nemá
také nic společného se smrtí japonských kamikaze, které vyslali na smrt je
jich vojenští nadřízení a hluboká samurajská tradice. Nemohu posoudit mo
tivy, jež vedly k dobrovolné smrti upálením budhistické mnichy v Saigonu.

71

Vím jen tolik, že v Západní historii není příkladu dobrovolného upálení jed
notlivce za účelem naprosto neosobním a nesobeckým, za účelem pomoci
společnosti k životu, jež považuje za žádoucí, ale z něhož se těšit nebude.
Podobné pohnutky asi řídily Johanku de Are, ačkoli ji upálili nepřátelé.
Francouzi na ni nezapomněli nikdy. Češi a Slováci proto nezapomenou na
Palacha nikdy a také proto ne na to, co bylo vlastní příčinou jeho smrti.
Možná, že si toho nebyl vědom uvědoměle, ale že to cítil instinktivně, že
v této tupé době, kdy lidstvu narostla hroší kůže a kdy stamiliony lidí
ohluchlo ze záplavy řečí v radiu, parlamentech a shromážděních Spojených
národů - a kdy stejné miliony osleply televisi takže nevidí - že tedy v ta
kové době je třeba mluvit jiným jazykem a opatřit mu jiný obraz, aby usly
šel a uviděl. Myslím že se mu to podařilo v celém světě - s výjimkou Ruska
a Číny, ačkoli je možné, že čínští komunisté o tom Číňany uvědomili. My
slím také, že v myslích jednotlivců lidské rasy jeho čin zanechal hlubší
dojem nežli celá sovětská invase do Československa.
Na tu malou skupinu ruských vladařů, kteří poslali komunistické armády
do ČSR, tento čin nebude míti žádný vliv. Na komunistickou vládu čsl. bude
míti silný vliv, stejně jako na komunistické strany po světě. Největší ohlas
tohoto činu se ovšem projeví v historii a to jak příští historii československé,
tak i světové. Na soudu historie Palach zůstane vítězem, ruskosovjetský ko
munismus poraženým. A protože příklady táhnou, historický účinek na lid
stvo v tomto případě je neodvratný.
Se srdečným pozdravem Váš
A. Cekota

NÁZOR JEDNOTLIVCE
Jsou doby a okolnosti, ve kterých je určitý názor tak nemoderní a zaosta
lý, že nikdo se nechce k němu hlásit - i když ještě před nedávném v něj
mnozí věřili. Takový názor přestává být názorem společnosti a stává se ná
zorem jednotlivců, z nichž mnozí o něm raději mlčí. Já však bych jeden
takový osobní názor chtěl vyjádřit - když pro nic jiného, tak pro to, aby
dostal spravedlivější epitaf, a i pro to, aby mu bylo v případě potřeby usnad
něno vzkříšení. J e to názor o národní jednotě Čechů a Slováků.
Patnáct let mne učili, že Češi a Slováci jsou jeden národ. Za čtyřicet let
jsem se nesetkal s ničím, co by tento názor vyvrátilo.
Narodil jsem se v Opavě, dostudoval v Brně, pracoval v Bratislavě, byl
politický činný v Praze. V Bratislavě jsem neměl pocit, že jsem ve městě
spřáteleného národa - jako v Krakově, Paříži nebo Chicagu. V Bratislavě
jsem byl doma - jako v Brně nebo v Praze.
V Bratislavě jsem se naučil - snad obstojně - slovensky mluvit a psát.
Naučil jsem se za obdobných okolností polský, francouzský a anglicky; ale
slovenčinu jsem pociťoval jako svou mateřštinu - ne jako cizí, byť přibliž
ný jazyk.
Mezi Slováky a se Slováky doma i ve světě jsem byl mezi svými - ne me
zi příslušníky spřáteleného národa, jak na příklad mezi Jugoslávci nebo
Poláky.

72

Národní píseň je snad nejintimnější částí naší národní kultury. Od ma
lička znám slovenských písní snad víc než českých, a nikdy jsem v nich
necítil nic cizího. Mám je teď v duchu přeřadit k písni polské nebo ruské?
Národní vůdcové slovenští mi byli vždy vlastními národními vůdci vedle
vedoucích postav českých - od Kollára po Hviezdoslava, a ť šlo o postavy
kladné či záporné - na první jsem byl stejně hrdý, za druhé jsem se stejně
hanbil. V mé mysli jsou slovenští spisovatelé pohromadě s českými spiso
vateli; obojí jsou mi stejně blízcí a stejně bližší než spisovatelé polští nebo
ruští. Dubček je mi ve stejné kategorii jako Smrkovský; ne ve stejné ka
tegorii jako Tito.
*

*

*

Když slyším, že Slováci jsou národ od Čechů zcela odlišný, mám pocit, že
mě někdo vyhazuje ze středu mé vlastní rodiny. Žádá se po mně, abych se
odřekl kusu své národně-kulturní identity. Jak to mám udělat? Mohu se
smířit s politickou nutností, ale nemohu se odříct kusu sebe sama. O kolik
bych byl chudší! A hodně se divím Slovákům, kteří cítí, že něco získávají,
když ze své národní kultury a velikosti amputují Přemyslovce a Karla TV.,
Husa a Komenského, všechny ty ušlechtilé české spisovatele, básníky, vý
tvarníky a skladatele, kteří tvořili také pro ně; p'alackého a Masaryka. I
když jim toho zůstane hodně, je toho nepřirovnatelně méně než naše společ
né národní bohatství.
Stejně Slovensko právě svou odlišností znamenalo pro Čechy nedocenitel
né a nedoceňované, skutečné i potenciální bohatství, schopné nepředstavitel
ně rozmnožit kulturní vědomí národa. Češi chybovali v tom, že si ho málo
všímali a že se nesnažili tuto studnici kulturního bohatství zajistit vhodnými
zřízeními a opatřeními proti nivelizačním silám moderní civilizace. Naopak centralizační tendence, inherentní každé byrokratické mašinérii, tyto nivelizační síly ještě zintenzivnily.
Státoprávní kroky, které mají zajistit rozvoj slovenské svébytnosti, ne
jsou v našich dějinách spojeny s celonárodním - slovenským i českým uznáním, že jsou ve společném zájmu Slováků i Čechů jako jednoho kultur
ně zvlášť bohatého národa. Jsou spojeny s názorem, že Slováci a Češi jsou
dva odlišné národy; a tou či onou formou pokračují od doby t.zv. Druhé
republiky až do současné doby. Zatím s nimi také není nikdo nikdy zcela
spokojen. Jestliže přesvědčení o národní jednotě Slováků a Čechů neslo s
sebou nebezpečí uniformity a centralizace, názor o naprosté národní odliš
nosti Slováků a Čechů nese v sobě nebezpečí jiné povahy. Společný náš stát
nemůže být postaven na zásadě “rovný s rovným”, protože Češi se těžko
smíří trvale s tím, že jeden Slovák má v rozhodování o celostátních věcech
stejnou váhu jako dva až tři Češi. Nemůže být postaven na zásadě poměr
ného zastoupení, protože Slováci se nesmíří trvale s tím, aby byli pořád
majorizováni. Řešení bude tudíž vždy v také či onaké kombinaci obou zásad
a v takovém či onakém výkladu toho, co jsou věci celostátní a co jsou věci
místní, a bude vždy zavdávat příčinu k nespokojenosti konstruktivně řešit se
základny dvou národních egocentrismů, ne-li egoismů? Stojíme-li na stano
visku dvou národů, je jen přirozené, že každý z nich bude hledět uchovat
pro sebe co nejvíc výhod. Vědomí, že oba národy potřebují ve svém vlast

73

ním zájmu společný stát, bude národnímu egocentrismu klást meze - ale bu
de to pouto trvalé a bude dosti pevné v každé situaci? I v situaci, kdy si
jeden národ bude moci vykoupit samostatnost či existenci na účet národa
druhého?
V takové době nude dobré mít mezi sebou ty, kteří jsou stále přesvědče
ni o národní jednotě Slováků a Čechů a kteří budou hledět na jejich po
třeby s hlediska celku, ne s hlediska těch a oněch. Zatím by těmto věrným
mělo být dopřáno aspoň jedno: aby i oni směli nadále bez pohany projevo
vat svůj názor a být současně Čechy a Slováky, jak upřímně a nejlépe do
vedou.
Dr. V. Chalupa

VÝZVA DOMINIKA TATARKU
Za všetkých spisovateľov Dominik Tatarka dal k dispozícii Slobodnému
vysielaču Čs. rozhlasu na Dunaji ohlas tohto znenia:
“V danej situácii prosíme všetkých Slovákov, aby rokovanie o federácii od
ložili na čas, keď nepriateľské vojská opustia územie Československej socia
listickej republiky. Z mnohých javov sa môžeme priamo obávať, že so Slo
venskom, východnou časťou republiky, sa pripravuje špinavá veľmocen
ská hra.
Drahí Slováci! Ak môžete dať na moje slová a úsudok, všetkých vás pro
sím, aby ste v dnešnej situácii zdôrazňovali spoločný osud s českým náro
dom. Federatívne postavenie, ktoré by nám iste ochotne ráčil udeliť oku
pant, bolo by nezmazateľnou škvrnou na mene slovenského národa. Prosím
svojich českých priateľov, aby prijali odo mňa bratský pozdrav a objatie!”
Ľud - 25. VID. 1968.

POZNÁMKA K ČLÁNKU “ČESKOSLOVENSKÁ FEDERACE”
V článku “Československá federace”, uveřejněném v tomto čísle, čteme i
tuto větu: “předsednictvo ústředního výboru (rozumej komunistické strany
československé, pozn. red.), v jakémsi metafysickém normativním pojetí,
zcela podobném s pojetím “z Boží milosti”, zdá se býti výlučným ohniskem
ústavodámé moci ve státu československém”. Autoři článku jistě znají řeč,
kterou president Masaryk pronesl 28. října 1928 v parlamentě při oslavě
desátého výročí republiky, řeč, v níž nikoliv jen jednou větou zdůrazňuje,
že i demokracie musí vládnout z Boží milosti. Náhodou mám dokonce tuto
řeč doma, natočenou na gramofonové desce. Domnívám se, že při psaní této
věty se příliš myslelo jen na Františka Josefa a vládce jemu podobné, a za
pomnělo se, že od počátku politického myšlení je ve spisech největších fi
losofů a vládců prokazována rozhodující a často dobrá role metafysiky v po
litice, nikoliv jen teoretické.
Ladislav Radimský
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DĚJINY A NÁROD
Málo článků, které jsem v poslední době o naší československé situaci
četl, jsem shledal tak hutných, podnětných a rozčilujících jako esej Národ a
dějiny, napsaný Ivanem Svitákem a uveřejněný v tomto čísle. Protože nic
nemůže být větší poklonou pro autora, než polemika s ním, chci zde jen
konstatovat, že při vší úctě k jeho vývodům nemohu souhlasit s jeho filo
sofií dějin, podle které dějiny “samy jsou suverénním soudcem, jsou mo
derním osudem a sekularisovaným bohem”.
Neimponovalo by asi, kdybych zde citoval protivné názory historiků sta
rověkých, středověkých a novověkých, pro mnohé názory Herodota, svátého
Augustina, Croceho nebo Toynbeeho dávno nejsou směrodatné. Možná, že
je dobře znát názory myslitelů nejmodemějších i když poznamenaných
křesťanskou etikou: například knihu History and Eschatology (Edinburg,.
1957) Rudolfa Bultmanna, Christianity and History (Londýn, 1943) Herber
ta Butterfielda, The End of the Modem World (New York, 1956) Romana
Guardiniho, On the Philosophy of History Jacques Maritaina, The Interpretation of History Paula Tillicha a studie jiné. Zjistilo by se, že tito auto
ři se shodují s názory většiny našich českých dějepisců, s názory Palackého, Pekaře, Krofty a také Masaryka, který v předmluvě k prvnímu vydání
České otázky z roku 1894 napsal: “Věřím s Kollárem, že historie národů ne
ní nahodilá, nýbrž se v ní projevuje určitý plán Prozřetelnosti a že tedy
je úkolem historikův a filosofův, úkolem každého národa, ten plán světový
postihovat, místo své v něm poznat a určit a podle toho poznání co možná
s nejhlubším a nejjasnějším vědomím postupovat při vší práci, i politické.”
Jmenovaní a mnozí jiní, včetně Hegela - nepatří k nim však Feuerbach a
Marx - nekladou rovnítko mezi historií a Bohem, Bůh jim není immanentní dějinám, stojí nad historií a není její částí.
Tento názor je někdy odmítán jako metahistorie, a to těmi, kteří metafy—
siku prohlásili za neexistující a kteří věří, že smyslové zkušenosti jsou je
diným zdrojem našeho poznání, a že jednou věda dokáže, že nebude nic ne
známého mezi nebem a zemí. Jejich protivníci, filosofičtí i političtí, naopak
se snaží dokázat, že historický materialismus je čirá a nekritická metafysika, protože učí, že historie je dialektický proces, který se odehrává nezá
visle na vůli lidské. Masaryk - smím-li ho citovat ještě jednou - tvrdí, že
“historický materialismus je po výtce positivistický amoralism”, (Viz stranu
156 prvního svazku sedmého vydání Otázky sociální.)
Jako příslušník malého národa se domnívám, že by bylo lépe, kdyby nad
historií často nespravedlivou byl někdo vyšší a spravedlivější, který by hi
storii řídil a nebyl jí ovládán. Namítne se mi, že zde je přání otcem my
šlenky, proti čemuž stavím v souhlase s lepšími našimi mysliteli, že jsme se
tak dlouho udrželi na tak nebezpečném místě Evropy a že jsme jako ná
rod zasáhli do evropských a světových dějin jen tehdy, kdy jsme věřili, že
pravda boží zvítězí, a když jsme povznášeli své mysle z relativního a do
časného k absolutnímu a věčnému. Víra v Boha, stojícího mimo dějiny a
nad nimi, se mi zdá v našem československém případě podivně, ale také do
kazatelně pragmatická. Krátce řečeno, víra v absolutní a věčné hodnoty se
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mi nezdá být nejhorší medicínou k léčení zel současné doby, topící se mravně i politicky - v relatitvistické kaši, ošklivě páchnoucí.
Jsem dalek toho, abych chtěl těmito několika řádky v Proměnách zahájit
debatu o protivě filosofického idealismu a materialismu, debatu tak starou,
jako samo myšlení člověka. Důvod k uveřejnění těchto řádků na okraj cen
né Svitákovy studie je mnohem skromnější a praktičtější: chtěl bych jen
vědět, jak dalece rozličné filosofie dějin ovlivňují výklad posledních tra
gických událostí v Československu, a zda by jiné pojetí role historie do
spělo či nedospělo k jiným závěrům, než ku kterým došel Ivan Sviták roz
borem o tolik hlubším, než na jaké jsme si pohodlně v zahraničí zvykli.
Ladislav Radimský
OSLAVY 100. VÝROČÍ NAROZENÍ OTOKARA BŘEZINY
V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU
Dlouho, pečlivě a s láskou jsme se připravovali na oslavy 100. výročí na
rození Otokara Březiny. Zahájení Březinova roku dne 17. února t.r. vysoce
hodnotnou přednáškou univ. prof. Karlovy university Dr. J. B. Čapkem (v
té době ještě nerehabilitovaného), bylo velkolepou, skutečně březinovskou
slavností a svátkem neřku-li Božím hodem mnohých jemných a citlivých
duší.
V přeplněném sále jakoby se věčně slunce odráželo v básníkově slově a
v radostnou extásí zardívalo bratry a květy jejich touhy obracelo k ohnisku
věčného zrání.
(Ranní modlitba)
Účast a zájem na současné výstavě březinovské literatury byla povzbu
zující, velká a také výstava splnila své poslání.
24. května t.r. byla v sala terena jaroměřického zámku otevřena výstava
abrazů A. F. Stehlíka: Krajem Otokara Březiny.
5. května t.r. jsme uspořádali tradiční pouť: Pb stopách Otokara Březiny.
Při autokarovém zájezdu jsme navštívili všechna místa která byla po
svěcena pobytem Otokara Březiny. Zavítali jsme do rodného domku na
šeho básníka v Počátkách, položili malou kytičku na zdejším hřbitově
na hrob rodičů O. Březiny za jejich velkého syna, prohlédli jsme si krás
nou renesanční Telč, kde Březina studoval, přijeli jsme do Nové Ríše,
kde vznikla převážná část Březinova díla. Zastavili jsme se před myslivnou sv. Magdalena, kde v rodině Otcově býval Březina častým hos
tem. Také na hrob velikého básníka položila kytičku něžných květů žá
kyně a oddaná ctitelka O. Březiny učitelka Vlasta Cigánková, strážce a
ošetřovatelka básníkova hrobu. Pouť jsme zakončili v Chýnovském ate
lieru akad. sochaře Fr. Bílka, důvěrného přítele našeho básníka.
9. června t.r. v sala terena jaroměřického zámku byla uspořádána výstava
prací Fr. Bílka, zahájená krásnou přednáškou p. Berty Bílkové-Mildové,
dcerou F r. Bílka. Poutavým, zasvěceným výkladem přiblížila poslucha
čům oba veliké Mistry, kteří se tak vzájemně doplňovali.
10. srpna t.r. opět v krásné sala terena byla instalována výstava obrazů
akad. mal. Dr. Ludmily Hynkové, jaroměřické rodačky, ctitelky a vyznávačky O. Březiny a Josefa Kapinuse, sochaře, jaroměřického učitele, pří
tele a ctitele velikého básníka.
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11. srpna v den tradičního jaroměřického posvícení se v rámci oslav 100.
výročí narození O. Březiny konal sjezd jaroměřických rodáků a přátel,
při kterém se sešli bývalí žáci a žákyně našeho básníka a členové bý
valých, zrušených spolků a organisací.
Na jaroměřické škole, kde O. Březina působil jako učitel, byla odhalena
pamětní deska akademického sochaře Jaroslava Kruly, jaroměřického
rodáka.
14. září t.r. měla být uspořádána literární pouť “Po stopách Otokara Březi
ny” (autokarový zájezd svazu čsl. spisovatelů).
Zájezd se neuskutečnil v důsledku srpnových událostí - příchod cizích
vojsk.15. září ve stínu srpnových událostí vyvrcholily oslavy 100. výročí narození
O. Březiny v sále předků jaroměřického zámku.
Slavnostním řečníkem byl znalec brezinová díla univ. prof. Dr. Oldřich
Králík, Dr. Václavková, ředitelka Památníku nár. písemnictví,
Dr. Vilém Závada, nár. umělec a básník za svaz čsl. spisovatelů,
Dr. Kopecký, I. náměstek min. kultury
Zástupci Masarykovy a Karlovy university,
Zástupci mor. spisovatelů,
Zástupce Bílkovy galerie p. Mildová a další.
Březinovy básně recitovali známí herci brněnských divadel Zd. Kampf
a umělkyně VI. Fialová,
Na ukončení Březinova roku provedla Brněnská konservatoř v Jarom ěřicích n. Rok. hodnotný koncert.
Závěr oslav Březinova roku prožíváme v době, kdy
Sugescí mdloby ranila nás nepřátelská síla
ve zracích slunce zajiskřil se tvrdý pohled zlý.
Z třesoucích rukou vypadl nám nástroj tvého díla
na balvan v lomech tvých jsme smutni usedli . . .
ale s velikou vírou v nepomíjející hodnoty Březinova díla.
V důvěře, že básnické dílo je nezničitelné, zvláště dílo takových hodnot!
Mohou přijít doby, že básník znovu bude na indexu, nebude se moci jeho
dílo vydávat, nebude se smět recitovat a číst. Snad bude spáleno na hrani
cích! Ale stále zůstává naděje: Taková smutná doba nepotrvá stále! (Máme
na paměti období minulých 20. let) Všechny knihy na hranicích neshoří Nec igni nec ferro.
I když se zachrání jen 1 výtisk, dílo je zachráněno pro příští generace,
které jej dorostou.
Je to snad štěstím pro literární díla. Jsou šťastnější proti dílu výtvarné
mu, architektuře a pod. Zatím co tato díla mohou být zničena v okamžiku
živelnými pohromami, ve válce, z vandalství a pod. a jsou nenávratně ztra
cena.
Literární dílo má vždy naději, že přijde opět den a jak Otokar Březina
říká:
Všechna proti nám vyslaná vojska přidají se k nám . . .
Ferd. Hofer, Jaroměřice n. Rok.

77

NEORTODOXNÍ A POLEMICKÁ POZNÁMKA K
VÝRO ČÍ KARLA ČAPKA
Chválit beletrické dílo Karla Čapka by bylo nosením dříví do lesa - tři
cáté výročí jeho smrti v prosinci minulého roku bylo právem oslaveno doma
i v zahraničí. Nebyl však jen velkým spisovatelem, znalcem malého českého
člověka a bojovníkem za lidská práva, krátce šiřitelem humanity, byl i filo
sofem. I jako filosof - nejen jako spisovatel a dramatik - měl velký vliv na
mládež první republiky, vliv, který podle mého neortodoxního a osamocené
ho nazírání ne vždycky šťastný.
Karel Čapek, jak známo, se stal doktorem filosofie na základě disertace o
pragmatismu, zejména americkém. Od mládí mi tento pragmatismus vadil v
jeho hrách, tak úspěšných, zajímavých a vlivných. Text disertace jsem kdy
si četl, nemohu z ní však nic citovat. Tyto dni mi však padl do oka citát z
článku Karla Čapka, který se nazývá “Pragmatism” a jenž vyšel roku 1919
na stránce 136-137 prvního ročníku Června, tendenčního čtrnáctideníku, kte
rý byl založen S. K. Neumannem roku 1918. Citát zní takto:
“Pravdivé jsou ty myšlenky, které jsou z určitých důvodů dobré pro ži
vot. Nemusím podotýkat, že tato nová definice pravdy je změnou nejen ve
formě, nýbrž i ve věci: přijmete-li ji, musíte uznat za pravdu každou víru,
každý útěšný sebeklam, každou osvobozující domněku, která byla třeba je
dinému stísněnému srdci ve zlém okamžiku dobrá pro život. To konečně
není nejhorší protismysl: shledá-li dobrý lékař, že aqua destillata zázračně
pomohla nemocnému , nebude se s ním příti, že aqua destillata není lékem,
ale ovšem bude se příti se šarlatánem, který by vytloukal kapitál z lahviček
destilované vody, nebo s teorií, která by do nás chtěla nalévat destilovanou
vodu za všech okolností. Relativnost pravdy neznamená tedy anarchii po
znání, ale ovšem zbavuje pravdu jejího absolutního nimbu. Je -li pravda ná
strojem, není cílem; je-li poznání prostředkem praktického života, nemůže
samozřejmě býti výsostným účelem bytí a nejvyšším úkolem člověka, nýbrž
ukazuje na praktický život: v něm, praví, je všechen účel a úkol a veškerá
svrchovanost.”
Potud citát z časopisu Červen, který Neumann, mimochodem řečeno, změ
nil v orgán komunistických skupin a později zastavil, neboť začal vydávat
revui Proletkult.
V citátu jsou myšlenky, které - jistě ne výlučně vlivem Karla Čapka se staly krédem generace, dospívající za první republiky, krédem, které podle mého mínění - určovalo dění naší vlasti v těžkých dobách, které ná
sledovaly. Tyto myšlenky jistě jednou musí být i předmětem zkoumání čes
kých historiků, kteří patrně dospějí k poznání, že jsou v přímém odporu s
učením velkých mužů našich dějin, kdy naši předkové sice neměli ještě to
várnu na Absolutno, bojovali však za absolutní pravdu s úspěchem, věříce,
že jen tato pravda zvítězí.
Karel Čapek se ku konci svého života filosoficky změnil a pragmatismus
opustil. Důkazem toho je jeho poslední drama Matka, která je umělecky
Čapkovým dílem nej slabším a nejméně úspěšným, patrně proto, že filoso
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fický obrat hlavní ženské postavy dramatu je příliš rychlý, příliš podobný
filosofickému zlomu Karla Čapka.
Účelem těchto několika řádků je přání, aby náš národ, který si bohudík
zas může brát světlý příklad lidumilnosti, pokrokovosti a vřelé lidskosti,
kterými hýří spisy Karla Čapka, vzal si příklad i z jeho konečného odklonu
od filosofie, kterou Masaryk i v Hovorech s Čapkem nepřímo odmítá, nazý
vaje ji noetickým subjektivismem, zradou filosofů a zradou vzdělanců vůbec.
Je naší povinností víc než dosud ocenit filosofické dozrání Karla Čapka na
konci jeho života, kdy jeho intuitivní inteligence mu dala dar zření nebla
hých událostí příštích.
Ladislav Radimský

ČESKÁ KULTURNÍ RADA V ZAHRANIČÍ OBNOVUJE
VYDAVATELSKOU ČINNOST
Kritik Ladislav Jehlička, odsouzený v padesátých letech ve známém spi
sovatelském procese se Zahradníčkem, Knapem a dalšími napsal nedávno o
české knize:
“Málokterý národ na světě má patrně tak důvěrný, ale zároveň tak speci
fický poměr k literatuře, ke knize, k písemnictví, jako národ český. Od po
čátku naší národní existence, od prvních cyrilometodějských a svatováclav
ských legend, nebyla u nás nikdy kniha jen předmětem potěšení, zábavy, ba
ani ne jenom vzdělání. Vždycky to byla zbraň. Zbraň, kterou se národ brá
nil, udržoval při životě, chránil své nej dražší statky, vítězil.”
Platí to také o české knize v exilu?
Ve srovnání s malými baltskými národy nebo třeba s Ukrajinci je naše
situace velmi trapná - náklady knih i našich největších exilových autorů
(o které je doma v poslední době veliký zájem) jsou malé a velká část leží
ve skladištích. Původní české krásné literatury vyšlo v exilu na 500 titulů
a český exulant si sám koupil a zaplatil nanejvýš 4 knihy.
Zakladatel České kulturní rady a její dlouholetý sekretář profesor Dr.
Robert Vlach jako jedinec udělal pro českou knihu v exilu více než řada
těch, kteří si osobují různá práva a disponují různými konexemi. Vydal
sám v edici “Sklizeň svobodné tvorby” 50 původních českých básnických,
prosaických, dramatických a essayistických knih. Věřil v ozdravení exilu a
proto svou akci nazval “kulturou z krise”.
Po několikaleté přestávce dostáváte novou knihu edice “Sklizeň svobod
né tvorby” v obnovené České kulturní radě v zahraničí. Česká kulturní ra
da v zahraničí, která již v dřívějších letech někdy spolupracovala s Křes
ťanskou akademií, se nyní přímo napojuje na úzkou spolupráci s generál
ním sekretariátem Křesťanské akademie v Beneventě a bude řadu akcí pro
vádět v přímé spolupráci s Akademií. Tato úzká spolupráce a nová metoda
práce byla dohodnuta v roce 1967 na sjezdu Křesťanské akademie v Gazadě
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mezi generálním sekretářem Křesťanské akademie Pavlem Želivanem a ge
nerálním sekretářem Kulturní rady. Nový svazek edice “Sklizeň svobodné
tvorby” představuje svérázného autora exilu Viléma Špalka. Jeho kniha
jihoamerických novel “Tam Portugués nalévá svůj jed” patří k významným
prosaickým pracím našeho exilu.
Knihu zasíláme především bývalým předplatitelům edice “Sklizeň svo
bodné tvorby” a prosíme je, aby zůstali i v budoucnu věrni české knize v
zahraničí. Špalkova kniha stojí 8.-DM nebo ekvivalent v kterékoliv měně,
který zaplaťte na adresu autora:
Vilém ŠPALEK, Apartado de Correos No. 2895, Caracas - Venezuela
V edici hodláme pokračovat a vydáme ještě letos jednu básnickou sbírku
a jeden essayistický sborník. Mimo ediční program vydala Česká kulturní
rada v zahraničí ve spolupráci se západoněmeckým nakladatelstvím Fides
knihu Dr. Kratochvíla “Die kommunistische Hochschulpolitik in der Tschechoslowakei”, kterou pro předplatitele edice “Sklizeň svobodné tvorby” dá
váme slevou 33%. Ostatní dostanou slevu 10%. Knihkupecká cena 29,50 DM.
Za Českou kulturní radu v zahraničí:
Dr. A. KRATOCHVIL, Můnchen 22, Schlissfach 166

TĚŽKÝ JE ÚDĚL HISTORIKŮ
Dne 30. října 1918 byla v Turčanském Svatém Martině vyhláišena Dekla
race představitelů slovenských politických stran. Představitelé slovenského
národa se v této deklaraci přihlásili k jednotě s národem českým. Významný
tento dokument se ztratil, patrně byl zapomenut v tiskárně Národních No
vin. Dr. Ivan Derer, který se účastnil porad v Turčanském Martině píše
v I. ročníku ve 2. čísle “Listů”, týdeníku Svazu čsl. spisovatelů, svoje vzpo
mínky. Na str. 13. Listů píše, že Národní Noviny udělaly v Deklaraci jednu
opravu: “tam, kde je řeč o československých vztazích, změnily původně
jednoslovné Československo za slova dvě - ve znění Česko-Slovensko, česko
slovenský.”
Těžko hádat, kdo asi zasáhl do znění Martinské Deklarace, poprvé v Ná
rodních Novinách uveřejněné.
Od roku 1918 se udržoval text Národních Novin. I já jsem se ho až dosud
držel. Z Dérerova odhalení plyne mravní naučení. Nezapomínejte originál
důležitých dokumentů v tiskárně. Pokud ho ovšem považujete za důleži
tý. Jinak má historik potíže.P.S. Kdo by něco věděl o tom, co se stalo s mrtvolou Andreja Hlinky, a ť o
tom laskavě napíše autorovi této poznámky. Apeluji jmenovitě na bývalé
partizány z okolí ružomberského.
Vratislav Bušek
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Beletria
Z V U K Y JARNEJ NOCI
A n drej E liáš
Prvé teplé vetry, čo už vyše týždňa otužovali sa ma šírych rovinách
zemplínskych, náhle sa rozbehli hore údolim Tople a zastavili sa až kde
si pod Makovicou. Cestou zaklopali na zavreté okná driemaj úcich chalúp
a kde spánok bol pritvrdý, tam živšie šibli ocasom. Zazelenala se riedka
trávka, vzduchom sa mihla slabá muška a v bořině zakukala kukučka.
Okopnelá zem zavoňala novým životomSypanou hradskou, podlž Tople, prechádza sa Ju raj Dubravin. Krátka
veľkonočná dovolenka z bratislavskej vojenskej akadémie priviedla ho
na staré známe miesta. Jeho delostrelecké čižmy, okované hlavne k voli
cvengu pri salutování, dopiadaj ú na kamennú cestu v lenivom rytme..
Často sa obzerá bore-dolu hradskou, ako keby na niekoho čakal a ne
vedel odkiaľ má prísť.
Jurajovi víria hlavou neusporiadané myšlienky. Čím dlhšie čaká, tým
sa mu všetko stáva podozrivej ším. Či bo len ten Mit’o nezradil? Je síce
popov syn a jeho dobrý kamarát, lenže táto vojna pokryvila už nejeden,
rovný charakter.
M iťo má styky s partizánmi. Nie s tými radovými, ale s tými zo štá
bu. A Jurajovi povedal, že sám štábny veliteľ sa s ním chce dnes tu
stretnúťBola takmer úplná tma, keď si Ju raj sadol na vŕbu vyvalenú v prie
kope. Dnešný večer vyzeral mu už načisto skazený. Od horného konca
dediny ťahavo niesla sa pieseň o nevernej frajerke. Ju raj mal tú pie
seň rad. Piesne o nevernej frajerke sú veľmi staré, ale vždy aktuálne..
Je v nich kus dedinskej tradície, podľa ktorej aj bolest’ sa vyjadruje
spevom- Najmä u mladých.
Na hradskej spoza zákruty, zarachotil rebriniak. K eď už mal minúť
spadnutú vrbu, pohonič pritiahol opraty, zatiaľ čo jeho společník hýbko
preskočil košinu. Nato popohnané kone znova zbystrili klus. Ramenatý
chlapík strednej postavy rezko kráčal ku priekope. Na hlave mal klobúk,
aky nosia ro ľníci šarišsko-zemplinského pomedzia a ani svojim oble
kom a celým výzorom, nijako sa nelišil od mladšieho, zámožnejšieho
sedliaka.
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“Odpusťte, že som sa Oneskoril,” prihovoril sa chlapík čistou sloven
činou, čo prezrádzalo, že nehol tam ojším sedliakom.
“J á som Kukorelli. T eší ma, že som Vás stretol. Hneď Vám poviem,
prečo som pre Vás poslal. Čo keby sme odbočili hen na poľnú cestu?”
Po šírom okolí rozprávali si ľudia mnohé historky o odvážnych či
noch Kiikurelliho- Jeho meno už vtedy naberalo legendárnej zmelosti |a
snáď po prvý raz v histórii k raja bola prestíž Jánošíkova vážne ohro
žená.
Sadli si na hromadu zaprášeného štrku. Kukurelli rozprával a občas
odpovedal na nesmelé otázky Dubravina. Vysvetľoval ako má pracovať
vyzvedačská sieť, prečo je nutná sabotáž, kedy je najvhodnejšie zdezertovať. Jeho tlmené slová načrtávali novú spoločnosť, v ktorej kaž
dému sa bude rovnako merať.
Reči hrdinov sú vždy krátke a výstižné. Krasoimluva zvyčajne nebýva
darom mužov veľkých činov. T á spadá takmer vylúčne do oblasti pa
pierových vojačkov a salónnych bojovníkov.
“A pamätajte, pri organizovaní V ašej sieti, zdôverte sa oddelene iba
dvom kadetom a tí nech si získajú ď alších dvoch a tak postupne ďalej.
Týmto spôsobom v prípade zrady - a s tou musíte počítať - vznikne nebezpečie len pre troch zasvätencov- P re civilné šaty, peniaze na ceisitu,
alebo ákúkoľvek náhlu pomoc obraťte sa na pána Vargu, Valy 44. Oča
káva sa, že prídete so zbraňou. Jestliže budete m ať niečo pre mňa, odo
vzdajte to na tej adrese ako odkaz pre Martina. A prosím Vás, nijaké
zápisky, to všetko si musíte pam ätať.”
Aprílové noce sú ešte studené v údolí Tople. Zem je slabo prehriata a
po západe slnka skoro vychladne. Nedá se dlho sedieť na jednom mieste.
Aj zvuky týchto nocí líšia sa od zvukov nocí májových. Hladina rieky
nemá ešte ustálenú hladkosť a je j voda má príchuť roztopeného snehu.
Stromy sú väčšinou holé a keď sa o ne oprie siln ejší vetrík, namiesto
laškovania počuť iba tupý hvizd.
Rachot voza na kamennej ceste je počúť na kilometre. Zem ešte ne
začala plne žiť svoju krátku bujnú mladosť. J e nahá a nemá čím tlmiť
cudzie nesúladné zvuky. Len zaslone občas z hlboká, ako keby je j po
rodné boleSbi boli neobyčajne veľké.
Rachot voza, čo unášal Kukorelliho, zanikol v diaľke. Dubravin sa
pomaly vracal do dediny. Mal veľa o čom rozmýšlaľ. Pred dvoma ho
dinami bola mu jeho budúcnosť celkom jednoduchá a praktická: po
čúvať rozkazy svojich nadriadených. V eď čo iné sa od Šarišana čakalo?
Na čo iné bol Šarišan schopný? Otročil cudzím a otročil svojim. Štátna
zmena bola preňho iba zmena pána- On sluhom ostával tak č i Itak.
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Niekedy i slabší vietor vyvalí strom, ktorý dlhé roky vedel odolávať aj
najvôčšiim [búdkam. Strom, keď bol ešte mladý zistil, že silné víchry ho
šľahajú všetky s jedinej strany. Proti tej strane s!a naučil tvrdošijne
vzpierať a nebolo sily, čo by ho bola odtiaľ povalila. Až keď zadul vie
tor oidkiaľ ho strom nečakal, prekvapené korene vzdali sa bez boj a.
Dvojhodinový víchor, keď duje s nečakanej strany, môže celkom na
rušiť starý svet človeka. Najmä, jestli je to svet človeka mladého. Zá
huba, čo sa rysuje v jeho šľapajach je jen zdánlivá, pretože pod rui
nami starého, klíčia semená sveta nového. A -mladý človek nemôže inak
iba dúfať, že sú to zárodky -sveta krajšieho-.
Bola pozdná noc, 9. apríla 1944-

MYSTÉRIUM ZRADY
M ichal R a cek
Co říkáte? Jistě ne, to byla malá suma. V ěřil jsem, že to lidem něco
napoví. Kdo chce vydělat, zvolí jinou cestu a může získat víc. Ale já . . .
ono už to bylo ve mně od dětství. Díval jsem se do oblak a viděl jsem v
nich hrozivé zvěsti. Pozoroval jsem boj divou šfcorpionů, a poněvadž
jsem litoval toho slabšího, zamáčkl jsem pak kusem dřeva toho- silněj
šího, který zvítězil. Láli mi, že nemám k zvířatům cit. Ale já chtěl jen
spravedlnost. Takovou přímou, jak jsem si j i preldsítavoval. Snad se to
ve mně probudilo v -d-obě, kdy mě otec Šimon zbil pro vinu jiného-. P ři
šlo se pak na to, ale tvrdě se zasmál a řekl klidně: “To mu neškodilo,
dostal to jako zálohu dopředu,” J á jsem ho už tehdy proklínal. Volal
jsem Hospodina do oblaků, -ale můj hlás se vracel jako míč zbytečně vy
hozený se země. Neustále mi pěchovali do hlavy M ojžíšův zákon “oko za
oko, zub za zub.” Chtěl jsem to tedy vidět ve skutečnosti. Ale čekal jsem
marně. Vnášel jsem svo-u představu spravédlnosti mezi zvířata, ale ne
pořídil jsem. Malé hlodavce, ktetré jsem vyrval ze spárů dravého ptáka,
mi pak ještě ze strachu prokouslo ruku. Mezi dětmi jsem se ujímal slab
ších proti silnějším , ale ti pak o mně prohlašovali, že jis-em buřič, a ti
slabší zase, že si je chci podrobit a proto že je na oko chráním. A já
cihtěl jen takovou jednoduchou a přímou spravedlnost, takovou bezpro
střední jako je pecen. Víte, kulatou, jedinodudhou k pochopení. Spravedl
nost bez -mystérií. Víte, já nevěřím na žádné zvláštní a mučednické po
slání národů. A nevěřím, že utrpením člověk sílí. To si lidé jen ták při
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k rašlu jí mizérii života. J á jsem miloval spravedlnost tak, že jsem jed
nou mrštil kupeckými vážkami o zem jen proto, že neukazovaly přesně.
Nu, my neznali ten složitý systém, jaký dnes máte vy. Ale vhodíte-li do
jezera oblázek, voda vystříkne méně. A vhodíte-li velký kámen, voda vy
stříkne víc. A takovou spravedlnost jsem stále hledal a vyžadoval pro
váhu slov i skutků. Ale když já neuměl vidět něco, co není. Já jsem vi
děl, že jsou vedle sebe bohatí a chudí, zlí a dobří, že kdo je chytrák a
umí mluvit, vlicholtí se mocným. Mně se protivilo farizejské pokrytectví.
Proto jsem stále hledal skupinu lidí stejně nespokojených. Napřed
dlouho nic, a pak tu byly hned dvě, Sikariové a G alilejští. Byl jsem me
zi nimi napnut j ak pavučina mezi dvěma stromy, až to bolelo. Sikariové
chtěli revoluci a národního krále. Galilej ští se svým Mistrem hlásali něco
podobného a přece jiného'. Chtěl jsem obojí vduebu smířit, ale jaksi to
nešlo. Na obou stranách mi věřili a Galilejští mi dokonce svěřili měšec.
Ne, nevěřte, že bych býl miloval peníze. Já jsem miloval jen zákon rovno váhy. A když přišla Maří z Magdaly, viděl jsem jasně, že zákon rov
nováhy byl porušen a že se té rovnováhy již jiafctěživ nedočkám. Já byl
ošklivý a byl jsem jim dobrý jen pro ten měšec. On byl krásný, ale k
ženám vztah neměl, přesto se mu vrhaly v cestu. Jak ho ta žena milovala
a dívala se ma něj očima nemocnýma touhou.
Ale největší zklamání přišlo, když on na rozdíl od mé filosofie spra
vedlnosti začal hlásat opak. Člověk prý nebyl stvořen pro světskou spra
vedlnost, ale pro osvobození duše. Ano, on dokonce ospravedlňoval Hos
podina za to, že zlí nejsou již v tomto životě trestáni a dobří odměňo
váni. Až prý po smrti. Nu, tam už z té duchovní rovnováhy ri,ic mít ne
budu. Tam může být třeba deset M aří Magdalen . . . Ale to ne, to neby
lo to hlavní. Ale omloulvat skutečnost a oídkládat spravedlnost až do zá
hrobí, to jsem přijmout nemohl. Jemu se to hlásalo, byl velký a šťastný.
Do očí jsem se mu nemohl podívat, mě b’olelo i když jim i hladil. A ostat
ní se snažili ho ve všem napodobovat a bylo to trapně hloupé. Prosím
vás, co chcete od rýhám. Ani pořádně zorganisovUt se neuměli. A věčně
se jen dohadovali, kdo z nich je víc. Nu, já říkákn, že hloupost a pýcha
chodí pohromadě jako dvě rodné sestry. A já býl v jejich očích dobrý
jen pro měšec. Vždy v noci jsem se dívával na hvězdy a ty mi zářily ja 
ko je jí zrak. špatně se mi usínalo'. A ve dne zase byla obloha modrá ja 
ko jeho ooi a já klidu nenacházel. A pořád jsem si připadal jako v mrač
nu a prachu. A tak jsem ho začal nenávidět, poněVadž jsem se nemohl
naučit ho milovat a poněvadž on nenastolil spravedlnost natolik, aby
lidem k něčemu byla. Prakticky ji jen odkládal a učil lidi pokoře. Sika-
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liio'vé ho chtěli mít národním králem. Říkal jsem si, donutím-li ho k ve
řejnému vystoupaní, snad už pák neibulde spravedlnost odkládat a vyva
žovat j i pokorou. To jako hyste démant nahrazovali skleněným korál
kem. Démant opravdu řeže a svítí, kdežto sklo - ale darmo mluvit. Nu,
tehldy jsem býl přívržencem Sikaniů a jednou v životě jsem věřil, že
jsem měl opravdu dobrý nápad.
Vlastně ani nebyl můj, poněvadž mi je j nadhodila jedna věštkyně.
Řekla mi: “On má zvíltězlit, ale jen tehJdy, dotknoui-Ii se červánky klidné
hladiny jeho očí.” To ony hadaěky mluvily často obraizmě a pak si z to
ho každý výbíral to svoje jako hrozinky z pečivá. Tak jsem si to přelo
žil po svém: To chce oheň, do jeho očí muší být napěchován oheň revo
luce jako hořící koudel. Pak se zvednou Sikariové, shodíme Řím a náš
národ . . .
Ovšem, dopadlo to jin ak. Zklamal jsem se na zemi a m oje bolest ne
přestává and po smrti. Pálí mě věčný oheň, je to, abyste rozuměl, něco
jako nekonečná touha, nekončící cesta, jako obzor, který před vámi ne
ustále ustupuje jako pravda před lží. Úlevu cítím, když si mě někdo za
volá prostřednictvím media. To pak rád podám vysvětlení a je mi tro
chu lépe.
Totiž, to máte tak. Stále se nemohu smířit s tím, že lidé, kteří si vi
dí jen na špičku nosu, jsou šťastn ější než já , který svýma očima klouže
po nekonečnu. Ne bolest, nemá žádnou perspektivu, je mimo čas a pro
stor a vy j i po smrlti cítíte sice jin ak než za života, ale cítíte ji-.
A - tak ten konec - o to vám jde. Nu, co dál, provaz se hodí ke zradě
jako ke psu obojek. Vš.ak on má kažldý ten isvůj obojek, i když není vi
dět. On každý občas někoho zradí nebo něco v sobě, alspoň jednou v ži
votě. I vám se to stane. Proto jsem ho prodal za třicet stříbrných, za
cenu otroka, áby pochopili, že o peníze mi nešlo.
Ale ovšelm, dopadlo to jinak. Ne, spravedlnost chtít neismlíce, jin ak
ovšem můžete chtít cokoli. Ale víte, pochopit zradu - to je těžké. To je
jako pochopit nekonečnost kruhu, který se nikdy nerozvine do přímky.
Udělejte pokus a zavřete záraveň světilo i tmu do malé skřínky. Že ne
můžete? Ovšem že ne. A proto taky nemůžete pochopit zradu.
Co říkáte? Ano, byl jsem Sikarius, a oni to překroutili na IŠK A R I
OTSKÝ, ano . . . ano . . . nekonečná bolest . . , nekonečné chození
v kruhu . . .
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MŮJ ŽIVOT
P avel B erger
Mám vypouklé čelo jako génius, řídké blonďaté vlasy jako strýc K a
rel a sklony k alkoholismu po tatínkovi. Jsem člověk,protože mě porodi
la mamenka. Mám rád knedlíky, pivo a holky, ale ty se mě vyhýbají,
protože trochu slintám- Jakoby nikdo neslintal, když vidí pěkné hol
ky. A taky mám rád te. . . , no to radio, ja k jsou v něm všichni vidět.
Taky bych tam chtěl bejt jednou vidět. Třeba až 'dostanu ty nový šaty,
co mi mamenka slíbila až se vyučím tím . • . no • . . kopáčem, jako je
tatínek. Mamenka říkala, abych si iz toho nic nedělal, že jsem b lb ej. To
přej je dneska poklad. Člověk se nemusí aspoň tolik rozčilovat a šetří
si nervy. Já se nikdy nerozbilim. Jenom když vidím někoho číst. Mně
ty písmenka skáčou před očima jako blechy. Mamenka říká, že by
byla v baráku, kde jsou blechy, že by ho radši zapálila. Ale když to chci
udělat já s tou knížkou, tak mi j i všichni trh ají z ruky. I ten pán, co
mu ta knížka patří. Rád tancuj u a zpívám a nic si z toho nedělám, že
mi to ostatní lidi závidějí a nevraživě se po mně na ulici dívají. Jó ,
b ejt veselej je umění. Abych řek pravdu, já jsem smutnej, jen když
mám hlad. A ten mám málokdy, protože se teď o mě mamenka moc
dohře stará. Dřív na mě často zapomínala. S jídlem a vůbec. V zimě
mě někdy nechávala venku. Brouzdal jsem se ve sněhu až do rána. A
když mě ráno mamenka našla u stavení zbila mě, že jsem si ucoural
noční košilkuPodruhý jsme se šli koupat a mamenka mě zapomněla v tůni. Málem
jsem se tenkrát utopil. Ale naštěstí jsem začal hrabat rukama a nohama
a za chvíli jsem byl na břehu. Mamenka tam stála něj ak divně se na mě
dívala a pořád říkala: “Pro kristapána, Pro kristapána!” Ale od té do
by už na mě nezapomíná.
Nejlepší by bylo, kdybych byl už ze školy venku. Moc mě to tam
nebaví. Už umím skoro číst a psát, tak proč bych tam měl pořád chodit.
Vejplatu si spočítat dovedu a to je to nejdůležitější, co si má člověk ze
školy odnést, jak říká tatínek. Nehejt toho, že nám dali pěknou učitelku
a >ta když si dá nohu přes nohu, je jí vidět až na stehna, nikdo by mě
tam nedostal- A taky bych už chtěl vydělávat proto, že ke konci měsíce
máme většinou doma jenom chleba a brambory- Mamenka sice pere ve
Svobodné domácnosti a taky j i za to něco dávají. Ale je nás ošum dětí
a ty už něco spotřebujou. A tatínek na tabák a na pivo musí mít, pro
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tože to by už ten život stál úplně za ho vno, jak říká. Jin ak se máme moc
rádi a jsme na sebe hodný. Jenom když zlobíme, tak nás mamenka se
řeže na jednu hromadu, ale my víme, že to tak nemyslí. Až budu velký,
chtěl bych dělat kopáče jako tatínek. Jenže bych chtěl chodit po ve
čerech do školy a potom dělat ostatním kopáčům vedoucího a onli 'by
mě museli pořád ožírat, abych jim šel na ruku, jako strýce Karla. A až
budu úplně velkej, tak si pořídím ženskou a hodně dětí, aby jim neby
lo smutno, jako nám není smutno1. A potom řeknu kopáčům, aby mě
přestali ožírat a koupím si za to .auto a budu v něm vozit svoji ženskou
s dětma a vostatní budou koukat, ja k se máme a holky budou po mně
koukat a když pojedu sám, tak je svezu a budu jim šahat na stehna.
A taky bych si chtěl pořídit stavení jako máme my, s kůlnou, aby mii
nepršelo na auto- To by bylo škoda, aby mi takový krásný auto zrezlo,
když stojí tolik peněz. A až mi děti .vyrostou, tak jim dát školy, aby se
měly lip -než já . A do kuchyně si dám takovou bílou kiisnu, co v n í maso
nesmrdí ani za tejden, a to rádio, co jsou v něm všichni vidět. Nejradši bych měl auto zelený, nebo modrý a barák červený. Takový veselý.
Budu si s dětma hrát, budeme si dělat ohníčky a tak, a všichni nás bu
dou mít rádi. Já to budu mít všude dobrý, protože se nebudu starat o
politiku, poněvadž na to nemám hlavu. Ale m oje děti budou chytrý.
A možná, že někdo z nich bude třeba prezident. Proč ne, u nás je
všechno možný. A to už by mě potom nemuseli kopáči ožírat, ale já
bych moh ožírat je. A můj kluk prezident by se musel občas p řijít o;žírat mezi nás a my bysme všichni říkali, jaký je dobrý prezident, aby to
všichni věděli. Ale asi nebude prezident, protože mu řeknu, aby se na
to vyprd a nekazil si nervy. Nej lepší by bylo, kdyby můj kluk byl dok
tor a vždycky mi něco pich a já bych tady byl věčně. Jenže můj kluk
nebude asi doktor a tak až budu moc velkej, pudu do penze a bude. To
už mě kopáči nebudou ožírat, ale zase nebudu muset ráno vstávat do
práce. Ale nejvíc se těším, až pudu na vojnu. To budu střílet z kulometu
nebo jezdit v tanku a všici se mě budou bát. A kdyby byla třeba válka,
moh by ze mě bejt i důstojník- Ale o to nejn!i co stát, poněvadž by mě
mohlo něco trefit a hylo by po srandě. To budu radši kopáčem a až bu
du úplně největší, tak umřu, voblíknou mi nový černý šaty a všichni bu
dou říkat, ja k jsem byl bodný. Že jsem ani moc nemlátil svoji ženskou
a ty parchanty a že ten soused, kterýho jsem probod v hospodě, si to
zasloužil, protože se mně pořád poškleboval. Potom mě šoupnou do díry
a začne hrát muzika. A na to se těším ze všeho nejvíc, protože jsem
strašně rád veselej.
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HLEDÁM KONĚ S VELKOU HLAVOU
P avel B erg er
Člověk je monstrum čím dál víc. K tomuto neradostnému výsledku
musíme dojít, když uvážíme, že dnešní vyspělá technická civilizace do
káže zplodit výrobky nejen estetické, ale i naprosto dokonalé ve své funkkci. Kam se hrabe profesor matematiky na elektronkový počítač nebo
největší silák na malý skládací jeřáb. Ten učený kybernet se nesplete
o dvě desetinná místa jenom proto, že jeho dcera má nemanželské dí
tě a jeřáb, ani ten nej prim itivnější, nedostane chu ť na pivo a guláš
zrovna když je potřeba vykládatUžitek z nás velký není, to si nebudeme namlouvat. Ještě tak něeo zni
čit, rozbít, na to nás u žije Kam šlápla noha člověka, tam sedm let trá
va nerostla a teď, když máme atomovku, by následky takového lidské
ho kroku trvaly o něco déle. A co se týče krásy, té j sme taky moc
nepohrali. Podle mého názoru kolie nebo kůň je mnohem hezčí než my.
Musíme se smířit s tím, že jsm e taková hříčka přírody, která se nedopotřením stala pány tvorstva. Ale proč? Jak k tomu došlo?
[Několik učených teorií nám sice chce namluvit, že se tak stalo kvůli
většímu množství naší mozkové kůry, ale ja k historie lidstva ukazuje,
bylo to spíš proto, že člověk je jediný tvor, který si dokázal udělat z
vraždění program a open-tlil si ho ták překrásnými idejemi, že neváhal
začít je j uskutečňovat.
Můžete mi namítnout, že jsem skeptik a že vidím všechno černě. Mů
žete mi doporučit, abych vzal také laskavě na vědomí rozvoj vědy a
techniky, rozvoj kultury. Ano, máte pravdu. Postavili jsm e si města s vo
dovody a kanalizací. Ale také s továrnami, tramvajemi, blokovými četa
m i a mastnými činžemi- Chemický průmysl nám vyrábí umělá vlákna,
která se při praní nesráží a nemusí se žehlit, ale zase jsm e si zničili ře
ky. Umíme tavit železo, kalit ocel, umíme vyrobit radiové přístroje, kte
rými určíme na sta kilometrů pohybující se předmět. Vyrobíme dokoná,
léodposlouchávací zařízení velikosti náprsků. Jsme dokonalí opičáoi, kte
ří zvládli svůj klacek a daří se nám srážet s ním čím dál víc banánů. Ale
zapomínáme, že s chutným ovocem padají i větve a strom odumírá. Snad
proto se tak zoufale snažíme dostat se na jisté planety, abychom měli
možnost záchrany, až se nám Zemi podaří docela zničit.
Máme nejvyšší čas nechat všech hloupostí, přestat se honit za rych
lostí, hloubkou nebo výškou. Neporoučet větru dešti, ale sami sobě, aby-
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čhom se stali lidskými 'bytostmi. J á vím, je sobota, večer se jd e do bi~
jáku a zítra >na fotbal- Tak to nechrne koňovi, ten má větší hlavu. Jenže
kůň si ví rady a dokáže se bavit bez televize i bez rozhlasu.
'Dokud lidi s sebou nemohli tahat radia byl klid aspoň v přírodě. Ale
teď si i v nej idyličtěj ších místech musíte vyslechnou t koncert pražských
učitelů nebo big-beat Mefisto. Ale nejvíc s vámi otřese, když vidíte dvo
jici mladých milenců večer v parku. On j i pravou rukou drží kolem pa
su, v levé nese tranzistor a poslouchají Dvanáct na houpačce. Kolikrát
mě napadlo, jestli vyznání lásky pronese .mladík vlastnoúsbně nebo si
počká až bude něco na toijo téma v rozhlase. Myslím, že by rozhlas měl
na takové milence pamatovat a v kritických měsících zařazovat do pro
gramu různé druhy vyznání lásky. A ť si každý vybere. Prostě samo
obsluha- Bojím se doby až budou tranzistorové televizory. To lidi pole
zou pod auta a pod tram vaje jako můry pod lampu. A teď jsme u toho:
lidi se musí zbavit všeho co je ohlušuje a rozptyluje. Samozřejmě ne
stačí rozbít radio kladivem nebo hodit televizi z okna, abychom se stali
svobodnými lidmi. Telekomunikační prostředky jsou dobrá věc a mno
ha lidem poskytují dobré živobytí. Ale nejsou tady proto, abychom jim i
dělali kolem sebe permanentní hluk. Nebo se dívali na mrkavé obrázky
jen proto, že se nechceme bavit s manželkou.
Nuda je největší nepřítel svobodného člověka. Když se člověk nudí
je pasivní. Jako by byl ve vězení- J e totiž nudou tak zaneprázdněn, že
nemůže dělat nic jiného- Stát ise člověkem zabere čas. V první řadě musí
lidé vidět kolem sebe a přemýšlet o tom, aby je něco napadlo.. Ja k znám
lidi, když je něco napadne, nedají pokoj 'dokud se s tím nepočhlubí iněkomu jinému. Jenže ten také na něco přišel a uiž je z toho debata. Víte
co dá práce, když na všechno musí mít člověk vlastní názor. Jenže by
ho lidé měli víc uplatňovat a nenechat za sebe mluvit různé funkcioná
ře, kteří si z toho dělají pohodlná korýtka. Potom je nutné, aby lidem
patřil jejich život. Zní to sice paradoxně, ale uvědomte si na kolika li
dech je člověk závislý, když si chce třeba vzít dovolenou v termínu, kte
rý mu vyhovuje- Nemluvím už o záležitostech, v kterých za něho rozho
dují uliční a národní výbory, štábní a politické orgány.
Vidíte, že na jednoho člověka je toho moc a chtělo by to aspoň tro
chu zjednodušit. Ale ja k ? O tom by se muselo přemýšlet. Jenže do dneš
ka se mi nepodařilo n ajít koně s tak velkou hlavou.
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Kritické marginálie
August 21 - The Rape of
Czechoslovakia
(21 srpen - Znásilnení Českosloven
ska) Napsal Colin Chapman, zahra
niční redaktor londýnskych The
Sunday Times, s přímými reportáže
mi z Prahy Murray Sayleho, zvlášt
ního korespondenta The Sunday
Times, Londýn. Vydalo nakladatel
ství J. B. Lippincott Company, Phila
delphia a New York, 1968, 124 str., 15
snímku, 1 mapa.
Tento první referát v knižní formě
v řeči anglické o okupaci Českoslo
venska Sovětským svazem a čtyřmi
jeho spojenci z Varšavského paktu
byl zřejmě připraven do tisku s nej
větším urychlením, aby skutečně vy
šel jako první. Ačkoli tento trochu
nemístný spěch byl zřejmě příčinou
některých nedostatků knihy, je to
přesto výborný referát dobře infor
movaný, který se čte jako napínavá
detektivka. I čtenář, který v této
knize nenajde mnoho, o čemž by ne
byl věděl, sotva odloží knihu než ji
přečte celou. V 11 kapitolách kniha
napřed líčí krátce invasi Českoslo
venska dne 21. srpna 1968, vrací se
pak až v druhé kapitole k úvodu vývoji událostí v Československu od
druhé světové války a obzvláště bě
hem 1 -V i měsíců “liberalisace” od
ledna 1968. Další kapitoly líčí krát
ce neúspěch “kvislingů”, “odpor oby
vatelstva,”, “jednání v Moskvě”, “si
tuaci na venkově”, “návrat z Mos
kvy”, “plánované hospodářské re
formy (Oty Sika)”, sovětského vojá
ka v Praze a Dubčeka. V poslední
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kapitole nadepsané “Proč”? autor
porovnává Dubčekův program z ro
ku 1968 s povstáním vojáků a ná
mořníků Kronštackých v březnu
1921, a podotýká, že v obobu přípa
dech brutální zásah vladařů Sovět
ského svazu byl způsoben obavami o
monolitické postavení komunistické
strany, “předvoj pracujícího lidu”:
“Obsazení Československa dokazuje,
že ruští komunisté myslí, že jsou
stále ještě předvojem nejen ruské
pracující třídy, ale pracující třídy
všech komunistických zemí východní
Evropy či dokonce pracující třídy
celého světa” (str. 122).
Ačkoli obal knihy uvádí, že kniha
liči “události mezi 21. srpnem a 1.
říjnem 1968’, zdá se, že autor skuteč
ně dokončil svůj manuscript někdy
mezi 21. a 24. zářím, jinak by se byl
jistě zmínil o t.zv. Březněvově dok
tríně, t.j. o článku o “svrchovanosti
a mezinárodních povinnostech socia
listických zemí”, uveřejněném v
Moskevské “Pravdě” dne 25. září
1968, který potvrzuje jeho názor. Po
dobnou zmínku by čtenář očekával v
souvislosti s citátem z “Varšavského
dopisu” ze dne 15. července 1968 na
str. 25: “Každá komunistická strana
je zodpovědná nejen své vlastní pra
cující třídě, nýbrž také mezinárodní
pracující třídě; myslíme proto, že
boj proti antikomunistickým silám,
který je nutný na záchranu socialismu
v Československu, není pouze Vaším
bojem, ale také naším.” Z tohoto
stanoviska pak vyplývá přímo tvr
zení článku “Pravdy” z 25. září:
“Každá komunistická strana je zod-

povedna nejen svému vlastnímu lidu,
ale také všem socialistickým zemím,
celému komunistickému hnutí . . .
Svrchovanost každé socialistické ze
mě nesmí být v rozporu se zájmy so
cialistického světa, světového revo
lučního hnutí . . . právní normy,
včetně norem o vzájemných vztazích
socialistických zemí, nemohou být
interpretovány úzce, formalistický a
bez ohledu na všeobecný třídní
boj . . . zákony a právní normy po
dléhají zákonům třídního boje, zá
konům sociálního vývoje” (přelože
no z anglického znění uveřejněného
podle překladu sovětské tiskové
agentury Novosti v New York Times
dne 27. září 1968). Toto myslím je
nej zlověstnější část “zkušenosti Čes
koslovenska”, zatím co autor doufá,
že “zkušenost Československa bude
důležitým příspěvkem, vynoří-li se
konečně jednou svobodný a tvůrčí
druh socialismu ve východní Evropě”
(str. 124). Prozatím, obávám se, jsme
vzdálenější od “svobodného a tvůrčí
ho druhu socialismu ve východní
Evropě” než jsme byli před 21. srp
nem 1968.

legální Československý rozhlas), “Má
vlast” prý je opera, a heslo “Jsme s
Vámi, buďte s námi” autor překládá
do angličtiny takto: “We are with
you, you are with us” (jsme s vámi,
vy jste s námi). Na stejné straně (83)
autor tvrdí, že prý okupační “Zprá
vy” přestaly vycházet po dvou
dnech, a mluví o soše sv. Václava
slovy “the statue of the Good Wenceslas”. Ľudovít Štúr i Ludvík Va
culík se v knize objevují s křestním
jménem “Ludovik”, a jméno Šik se
prý vyslovuje “Steek”. Zdá se mi ta
ké, že autor trochu přehání, tvrdí-li
v závěrečné kapitole (str. 122), že
komunistická strana Československa
prý “projevila ochotu podílet se o
moc s jinými organisacemi s dobrý
mi úmysly’ (“showing itself ready to
share power with other well-intentioned organizations”), i když uzná
vá, že ve skutečnosti mnoho té moci
moci nerozdala (“Not much power
had, in fact been shared out”). Prav
da, ustavení některých organisací
nestraníků bylo tolerováno před
okupací, ale pochybuji o tom, že by
se skutečně dalo tvrdit, že by stra
na byla kdy bývala ochotná rozdělit
se s nimi o jakoukoli moc.
Hanuš J. Lexa

Ač jsem pochválil knihu pro její
živý sloh a za věcnou reportáž srp
nových událostí, nemohu mlčet o
celé řadě vážných nedostatků, které
zřejmě jsou následkem přílišného
spěchu v závodě o to, aby tato kniha
vyšla jako “první”. Mnoho jmen a
názvů vyšlo ve zkomoleném znění:
“Mazaryk”, “Deyvice”, “Tardubice”,
“Strahow”, “Dobryin”, “Breshnev”,
“Malater”, “Wadislau” (Gomulka),
“'Chesky Brod”, knihovník Matice
Slovenské je “Sovenskás librarian”,
slovo “sovereignty”’ (svrchovanost)
prý zní česky “suverentia”, a slovo
“věrnost” znamená “faithful”, autor
mluví o podzemních novinách zva
ných “Svobodny Legalni” (Svobodný

The Birth of Czechoslovakia
Published by Czechoslovak National
Council of America, Washington,
D.C. Chapter, October 1968, stránek
110, cena $ 5.-. Možno objednat na
adrese: Mrs. Anna M. Faltus, 9708
Kenmore Ave., Apt. 303, Alexandria,
Va. 22304.
'Kniha je velmi užitečnou pomůc
kou a referenční publikací pro kaž
dého, kdo studuje nebo chce psát o
zrodu Československé republiky od
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roku 1915 do 1918. Přetiskuje totiž
skoro všecky důležité dokumenty,
týkající se československé revoluční
činnosti v době první světové války,
a je zásluhou Čestmíra Ješiny, že ty 
to dokumenty vybral a sebral velmi
vhodně, což nebylo lehké vzhledem
k omezenému počtu stránek naší pu
blikace. Také Úvod Ješinův zaslouží
pochvalu pro svou přehlednost a in
formovanost, a jistě dobře seznamu
je Američany s nej důležitějšími sku
tečnostmi našich dějin, vedoucích k
28. říjnu 1918. Dokumenty jsou uve
řejněny často v anglickém překladu,
nemyslím, že je dobře překládat z
překladu jiného, jak se to stalo s
textem Manifestu českých spisovate
lů z roku 1917, jenž byl přeložen z
francouzštiny. Kniha přináší také
mnoho zajímavých fotografií, z nichž
leckteré jsem viděl poprvé. Krátce
řečeno, jde o dobrý vydavatelský čin,
na který vydavatelka může být hrda.
Jak by bylo krásné, kdyby oblastní
výbory NRA vydávaly ročně aspoň
jednu vhodnou knihu v mateřské
řeči.
V poznámkách jsem vděčen za vy
světlení, proč v knize chybí “diakri
tická” znaménka, což se omlouvá
technickými obtížemi. Tyto technic
ké obtíže znám a na jedné schůzi
SVU je vtipně vyložil jeden z pří
tomných, když slyšel podobnou
omluvu, vysvětlující, proč v anglic
kém Buleténu SVU česká a sloven
ská jména byla vysázena nesprávně.
Řekl, že musíme být vděčni za to,
že se buletén nedal tisknout tiskár
ně, která má jen arabské písmo.
Ladislav Radimský
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Gordon Brook-Shepherd:

Um Krone und Reich
Die Tragodie des letzten Habsburgerkaisers. Pův. název: The last
Habsburg. Z angl. přeložil Johannes
Eidlitz. Vídeň, Verlag Fritz Molden,
1968. 400 str. 32 str. ilustrací.
Cena tohoto životopisu posledního
držitele - ale ne nositele, a v tom
je částečný výklad událostí - svato
václavské koruny je ve veledůleži
tých pramenech, které jsou tím děje
pisu zpřístupněny. Pisatel směl užít
královského archivu na hradě Windsoru, řady deníků zúčastněných osob;
především však jemu dosud jediné
mu bylo dovoleno se dotazovat vdo
vy císaře Karla, císařovny Zity. Tím
se kniha stala nepostradatelnou pro
každého příštího badatele po udá
lostech, které vedly ku převratu a
následovaly po něm. Bylo by ovšem
bývalo krásné, aby ku padesátileté
mu výročí převratu byl o sesazeném
panovníkovi sepsán životopis alespoň
prozatím konečný, a to bylo snad
úmyslem autora. Některé předpokla
dy tu pro to byly. Autor cizozemec
mohl psát nestranně, což je lidem z
nástupnických států i dnes ještě do
jisté míry těžké; a přece zároveň
nej horší příčiny zaujatosti odpadly.
Odpadly nejen pouhým průběhem
času, nýbrž i působením hrozných
událostí oněch padesáti let. Oněm
velkoněmcům, kteří spílali Karlovi
zrádců, jsou dnes celkem ucpána
ústa (mluvě slovy 62, žalm u); Ra
kušané, kteří nemohli pochopit český
boj o samostatnost, naučili se od těch
dob státní samostatnost ocenit; a
Čechové? Dnes už by netleskali po
směškům, které Karel Hašler sklá
dal na nezdařený Karlův podnik
proti Horthymu; naučili se ocenit
hlavu státu, která se od poznané po

vinnosti nedá hrozbami odradit a
složenou přísahu bezpodmínečně spl
ní. Nestranné a postačitelné živo
topisné dílo tedy sepsáno být mohlo;
ale nebylo. Na to nestačily předběž
né znalosti autora, který není děje
piscem z povolání. Také jeho dotazy
císařovně nebyly ani přibližně dosti
soustavné a úplné. A tak v jeho díle
nejsou ani všecky ty podstatné a vý
značné údaje, které lze v dosavadní
literatuře najít. Musíme proto dou
fat, že se najde povolaný spisovatel,
který zpracuje jednak dosavadní
Karlovy životopisy, jednak bohatou
vzpomínkovou literaturu z oněch
dob, jednak dějepisnou literaturu o
převrate a jeho důsledcích - ovšem
literaturu ze všech nástupnických
států; úkol nesnadný, ale krásný!
Dobrý životopis Karlův je podstat
ným požadavkem dějepisu.
Karel Schwarzenberg
Zdeněk Mahler:

Search for the Golden Age
Praha, SNDK, 1966. 235 str. 33 Kčs.
Z půl tuctu knih o Českosloven
sku, které vyšly v poslední době v
angličtině, žádná není graficky lépe
vypravena než publikace Zdeňka
Mahlera “Hledání zlatého věku”.
Přes polovinu místa v ní zaujímají
ilustrace Jana Černého. Mnohé jsou
jednoduché a naivní na způsob dět
ských kreseb, jiné jsou výrazné ka
rikatury, jaké dělal Josef Čapek ne
bo Antonín Pele, ale všecky jsou
vtipné a mají umělecký švih. Foto
grafií je v knize na dvě stě, od kumštýřských záběrů Hradčan a Vltavy
Karla Plicky až po méně známé, ne
však méně krásné obrázky Bratisla
vy a Tater L. Sitenského. Je tištěna
na kvalitním papíře, významnější
údaje v textu vysazeny modře, ta
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ké několik kreseb je reprodukováno
v modré, jinak jsou fotografie černo
bílé stejně jako většina ilustrací. Ce
lek působí dojmem dobře zladěného
díla. Knihu graficky upravil Oldřich
Hlávsa. Listuješ v ní a máš radostný
pocit.
Mahler praví v úvodu, že náplní
dějin je pro něho ustavičné hledání
i tvoření šťastného života, Zlatého
věku. V tom smyslu pojímá i histo
rii Čechů a Slováků, kterou vykládá
v krátkých kapitolách a někdy jen
odstavcích, napůl žertovných a zase
filozoficky zamyšlených, počínajíc
praotcem Čechem na Řípu a Matúšem Čákem Trenčianským a končíc
třetí pětiletkou. Období po druhé
světové válce jsou věnovány dvě tře
tiny knihy. V kapitolách o státním
zřízení, průmyslu, zemědělství, škol
ství, zdravotnictví, kultuře atd. jsou
podány základní informace a nej dů
ležitější statistické údaje z počátku
šedesátých let. Nej rozsáhlejší je stať
o tom, “co lidé dělají, když nic ne
dělají”, jak tráví volný čas. Autor v
ní věnuje mnoho místa sportu, klu
bům tělesné výchovy a pod. Škoda,
že se ani slovem nezmiňuje o Sokolu,
jehož tradice je přece jen starší než
jsou Spartakiády.
Když už je řeč o tom, co v knize
není, nemůžeme přehlédnout, že se
tu ani jednou neobjevuje na příklad
jméno Tomáše Masaryka. Nebo se
autor opravdu domnívá, že TGM je
v dějinách našeho národa méně vý
znamný než Julius Fučík, jehož jmé
no uvedeno je? Ve statistice o počtu
obyvatel chybí zmínka o 600.000 Ma
ďarech a 160.000 Ukrajincích, kte
ří jsou prostě přihozeni ke Slová
kům, stejně jako do poštu Čechů je
přidáno 160.000 Němců a 120.000 Po
láků žijících na území ČSSR. Po
strádáme tu také aspoň krátkou in

formaci o Češích a Slovácích v za
hraničí. V souvislosti se sociálním a
politickým útlakem na Slovensku
autor jen píše, že mnozí Slováci v
18. a 19. století emigrovali, takže dnes
je “skoro tolik Slováků v Americe
jako jich je doma”. To není ovšem
pravda. Slováků první a druhé gene
race je v USA sotva 600.000, kdežto
na Slovensku přibližně 4 milióny.
Cizímu čtenáři by také dobře poslou
žila mapka s historickým vývojem
hranic republiky a mapka ukazující
místo ČSSR mezi Německem a Rus
kem. Ty zde chybí.
Překlad Karla a Leonory Strádalových je dobrý, čte se plynule. Jen
nevím, proč nenechali pro Karla Ve
likého vžité jméno Charlemagne a
překládají ho “Charles the Great”.
Nebo proč používají pro orloj na
Staroměstské radnici slova “horologe”, což je výraz zastaralý a v
angličtině téměř neznámý (běžné
slovo je “tower-clock”).
Knihu vydalo Nakladatelství dět
ské knihy, ale to nás nesmí mýlit —
hodí se stejně dobře pro dospělé ja
ko pro mladší čtenáře. Vyšla také
německy s názvem Dem goldenen
Zeitalter auf der Spur.
Rudolf Šturm
Karel Skalický:

Radost a naděje
Vydala Křesťanská akademie
Římě, 1968. Stránek 430.

v

Kniha předně obsahuje první úpl
ný český překlad Pastorální konsti
tuce Radost a naděje (Gaudium et
spes) o církvi v dnešním světě, při
jaté Druhým vatikánským koncilem
7. prosince 1985. Překlad krásnou
češtinou byl jistě obtížný - náš
autor děkuje za pomoc při překladu
Dru O. M. Petrů, odborníkovi na
slovo vzatému - je již sám o sobě

činem chvályhodným. Kdyby více
Čechů a Slováků se s textem sezná
milo a jej studovalo, mohlo by to
přispět k tvořivé jednotě národa,
dnes sjednoceného příliš jen v od
poru proti okupantům a komunismu.
Kniha obsahuje víc: čtenář v ní
najde vysvětlivky Dra Skalického k
textu, někdy pro svou nutnou struč
nost obtížného. Autorovy poznámky
pro lepší pochopení pastorální kon
stituce říkají mnoho o teologické
předehře sněmu, o ekumenickém
hnutí, o liturgické obnově a o současnění, které bylo hlavní příčinou
svolání Druhého vatikánského kon
cilu. To vše by měli znát nejen přá
telé církve, nýbrž i její nepřátelé:
nutný dialog by se takovou znalostí
mohl stát tvořivější.
Největší zásluhou knihy jsou auto
rovy výstižné dějiny zrodu této kon
stituce. Dajk v nich vidí, že katolická
církev není sebevědomý monolit, ný
brž instituce, jež úporným a ostrým
dialogem a debatami mezi mnohými
skupinami a skupinkami se pokouší
hledat pravdu, jež je pak přijímána
jednomyslně. Dr. Skalický právem
říká, že tato jednotnost by nebyla
tak přesvědčivá, kdyby se neukáza
lo, jak těžká a klikatá byla k ní
cesta.
Každý, kdo píše o veřejných pro
blémech člověka a společnosti v
druhé polovině dvacátého století,
měl by mít tuto knihu ve své refe
renční knihovničce. Ne aby slepě
přijal, co se v ní o našich světských
problémech říká - to by bylo proti
duchu, z kterého text vznikl - ale
proto, aby věděl, co o jednotlivých
akútních problémech říká moudrost,
nejen vyčtená z moderních vědec
kých poznatků, nýbrž i vyrovnaná
zkušenostmi dlouhých věků, které
z ní mluví mezi řádky textu.
Ladislav Radimský

Elena Jakešová:

Krajania, Slováci v zahraničí
Bratislava, Universitná knižnica, 1967
97 str.
Slovenská bibliografie je jednou z
nejmladších v dějinách evropského
knihopisu a přitom se honosí díly,
která nemají například v české bi
bliografii obdoby. Vzpomeňme jen
šestisvazkové Bibliografie sloven
ského písomníctva (do roku 1900)
Ľudovíta V. Riznera nebo čtyř sou
pisů knih, v nichž Jozef Kuzmík
obsáhl prakticky beze zbytku pu
blikace v cizích jazycích majících
vztah ke slovenským věcem (do ro
ku 1959). Mimochodem: Riznera i
Kuzmíka vydala Matica slovenská,
která uveřejnila také svou vlastní
významnou bibliografii s titulem Vy
davateľské dielo Matice slovenskej
v Martině r. 1963.
Práce Eleny Jakešové má podtitul
“Súpis literatúry o dejinách a živote
krajanov, Slovákov v zahraničí za
roky 1946-1966”. Autorka tu zazna
menává 514 publikací od mohutné
knihy Eduarda Wintera Die tschechische und slowakische Emigration
in Deutschland až po drobné články
z bratislavských novin a brožury o
Slovácích ve Winnipegu nebo na
“Dolnej zemi’ v Jugoslávii.
I ti, kdož pečlivě sledují sloven
skou literární tvorbu v zahraničí,
najdou zde titulky zcela neznámé
nebo už dávno zapomenuté. Mezi ta 
ková slovenika počítám na příklad
knihu Jána Bora o Rudolfu Dilongovi (Buenos Aires, 1957, 144 str.),
Z reči do reči - o prvých Slovákoch
v Austrálii z pera Pavla Hrtuse Ju riny (Melbourne, 1984, 163 str.) ne
bo studii Františka Hrušovského
Slovenské rehole v Amerike (Cleve
land, 1955, 496 str.) Pro mnohého
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bude objevem také publikace The
Americans of Slovak Origin, kterou
vydala v roce 1960 republikánská
strana USA jako “Guide book for
Republican candidates”.
Nejvíc zůstává bibliografie paní
Jakešové dlužna Slovákům v USA,
ačkoli jim věnuje největší počet zá
znamů. Ve Spojených státech vy
chází pěkná řádka časopisů, věnova
ných výlučně nebo převážně slo
venským vystěhovalcům či exulan
tům. Rozumí se, že život amerických
Slováků je nejpodrobněji zachycen
právě v nich. A tu zjišťuji, že J a 
kešová zpracovala pro svou knížku
jen clevenlandský Most a middletowskou Slovakia. Připusťme, že
ostatní časopisy nebyly v ČSSR k
dispozici, a vyslovme naději, že ve
druhém vydání, které je nezbytné,
použije autorka tohoto pramene
mnohem vydatněji. Z důvodů, které
lze těžko pochopit, vyšla totiž tato
užitečná publikace jen ve 120 vý
tiscích.
Rudolf Šturm
Přemysl Pitter:

Geistige Revolution im
Herzen Europas
Quellen der tschechischen Em euerung. Vorwort vom Peter Lotar.
Rotapfel-Verlag, Ziirich - Stuttgart.
Stránek 127.
Největším kladem studie Přemysla
Pittra, vydavatele “Hovorů s pisa
teli” v Affoltem am Albis ve Švý
carsku, je skutečnost, že “pražské
jaro” či mravní a politickou obrodu
československou neodvozuje jen od
IV. sjezdu československých spiso
vatelů v roce 1987 nebo dokonce od
poznání komunistického hospodář
ského bankrotu, nýbrž hledá její
hlubší kořeny v celých našich ději

nách od jejich počátků. Tím se stalo
naše vzkříšení nikoliv jen krátkou
episodou, nýbrž pokračováním tisíci
letého vývoje československé pouti
za pravdou a svobodou. Tím také so
větský zločin z konce srpna a celá
okupace se jeví v celé své zbyteč
nosti a uhohosti a neruší náš naděj
ný pohled do budoucnosti. Nemůže
překvapit, že autor neekumenicky
zdůrazňuje jen klady reformace a
že po Jiráskovi nazývá protirefor
mační dobu dobou temna - přes její
velký přínos našemu umění, zvláště
lidovému. Toto porušení rovnováhy
mezi katolictvím a protestanstvím a
nedbání jiných než protestantských
historiků - proč autorův stručný
“Quellennachweis” nejmenuje na
příklad i Pekaře? - se děje způsobem
co nejtaktnějším a autor si toho pa
trně vůbec není vědom. I tak ně
mecký čtenář dostává do rukou sice
malinko zkreslený, za to však mo
hutný obraz české historie, jejímž
smyslem není Cézar, ale Ježíš, obraz,
který mu dobře přibližuje českou
duši a její osudy v proudech staletí.
Ladislav Radimský
Ludvík Němec:

The Czech Jednota, the AvantGarde of Modern Clerical
Progressivism and Unionism.
The Conmuinist Ecclesiology
During the Church-State
Belationship in
Czechoslovakia, 1945-1967.
Reprinted from Proceedings of the
American Philosophical Society, Vol.
112, No. I. and 4., 1968.
První studie profesora Rosemont
College v Pennsylvanii Ludvíka
Němce líčí vznik a osudy avantgard
ního a pokrokového hnutí z doby
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první světové války a první republi
ky, nazvané Jednotou českosloven
ského duchovenstva. Toto hnutí, in
spirované národním probuzením, cy
rilometodějským unionismem a tak
zvanou Katolickou modernou, hledě
lo čelit hnutí “pryč od Říma” někte
rými reformami, jež by činily kato
lickou církkev vítanější novým obča
nům Československé republiky po
roce 1918. Profesor Němec patrně
jako první objektivně zpracoval dě
jiny tohoto hnutí, které konečně na
lezlo zalíbení v Římě, oceňuje je s
porozuměním pro jeho cíle a vidí v
ně jednu z mnohých sil, vedoucích
k aggiomamentu církve, jak se
uskutečnilo na Druhém vatikánském
koncilu. Jednota, založená již v ro
ce 1895, žádala demokratizaci církve
a nezávislý český patriarchát, zru
šení Patronátu, tehdy rakouského, a
uvolnění celibátu kněží. Nesetkala se
s pochopením, zvláště pro založení
Římu nepřátelské Československé
církve, v níž našli útočiště někteří
zklamaní členové Jednoty, ač tato
chtěla posílit sílu církve. Fodle mého
laického a neinformovaného mínění
jde o důležitou studii, která nepřímo
také podává vysvětlení vzrůstu ate
ismu v poválečných letech v Česko
slovensku.
Druhá studie obsahuje objektivně
psanou historii vztahu katolické cír
kve - a také církví protestantských ke komunistickému státu. Čtenář v
ní nalezne mnohé texty zákonů a na
řízení, jež jsou směrodatné pro stu
dium poměru církve ke státu a také
k pochopení náboženské nesvobody
za vlády režimu, který ani své
vlastní zákony neplnil a jemuž byly
jen kamufláží útisku věřících.
Obě studie mají svůj základ v po
drobné znalosti náboženských po
měrů v Československu a čtenář v

nich nalezne hojnou bibliografii k
dalšímu studiu otázek, jichž zodpo
vědění je důležité nejen pro kato
lickou církev, nejen pro národ, ovlá
daný komunismem, nýbrž pro po
chopení sil, které bojují o tvoření
nové Evropy v našem století. Tato
příliš povšechná recenze přenechává
kritiku podrobností zasvěcenějším.
Ladislav Radimský

Sebrané spisy
Františka Halase
z ústředních bodů Halasovy tvorby.
V listopadu 1988 vyšel v naklada
telství Čs. spisovatel první svazek
Sebraných spisů Františka Halase
‘“Krásné neštěstí” (k vydání připra
vil Jiří Brabec, úvodní studii napsal
Ludvík Kundera, na vydání básní
kova díla se ještě podílejí František
Hrubín s F . X . Halasem). Svazek
obsahuje první tři Halasovy sbírky
(Sépie, Kohout plaší smrt, Tvář),
básně, tištěné pouze časopisecky a
asi 250 básní rukopisných.
Ke Kunderově obsáhlé studii, kte
rá bude zřejmě pokračovat v dalších
svazcích Halasova díla, budeme snad
mít příležitost se ještě vrátit. Oproti
předmluvě k výboru “Sbohem mú
zy” (Mladá fronta, 1968) vychází
důsledněji z básníkova textu, zvý
razňuje souvislosti, upřesňuje, dopl
ňuje a objevuje nové detaily, problematizuje některá skicovitě nazna
čená
přímočará
zjednodušování:
např. básníkova krize na počátku
třicátých let není pouze hledáním
nové krajiny, vysvobozujícího místa;
pozitivní jistota, po které touží, se
nevyčerpává nalezením bodu v pro
storu své domoviny. Kunderova stu
die, alespoň se tak zdá z její první
části, směřuje k novému přehodno
cení a zvýznamnění básně Nikde
(Dokořán), která je zajisté jednou
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Jestliže byla doposud odmítána a
znehodnocována povrchními odsud
ky (Štoli, Brabec, ale též Miloš Dvo
řák, Bedřich Fučík), znamenalo to,
že byla nepochopena nejen podstat
ná část Halase, ale celé Halasovo dí
lo ve své úplnosti. Nikde, předzna
menané Starými ženami a především
sbírkou Kohout plaší smrt odkazuje
k básníkovu “A co”, vydanému po
jeho smrti.
Poznámky k literárním impulzům,
které Halas přijal a které lze vysto
povat v jeho díle, budou ještě - u
vědomí rozsáhlosti Halasovy četby dlouho neukončené. Kundera nově
připomíná “Nervózy” Maurice Rollinata, které k nám v r. 1912 přelo
žil Václav Durych a “Blasfémie”
Jeana Richepina, pařížského přítele
Rimbaudova. Znovu se - po “na
první pohled velmi svévolném” tvr
zení Jiřího Koláře - zkoumá Hala
sova tvůrčí poplatnost Bohuslavu
Reynkovi, resp. Georgu Traklovi,
Halasův expresionismus, kubismus
(“abstraktní krystalizace”, Salda),
baroknost. Poprvé vůbec vycházejí
Halasovy dadaistické básně (Bulvár
dadaismu, Zvířecí epos, Čoeěe-se ví
že sem tam byl . . ,)Na brněnské fi
losofii měl Halas okolo r. 1925 před
nášku o dadaismu, kterou mu prav
děpodobně pomáhal koncipovat Vá
clavek. Karlu Schulzovi v jednom
dopise napsal, že chce se pokusit o
dadaistický román. Kundera rovněž
připomíná, že ani “surrealistická
metoda automatického textu nebyla
Halasovi tak cizí, jak by se na prv
ní pohled zdálo. “Nicméně Halasova
konfrontace se surreliasmem je stej
ně problematická jako náročná, mi
mo jiné též proto, že surrealismus
není jen básnickým či uměleckým
směrem a hnutím, nýbrž svou pod
statou přesahuje uměleckou pro
dukci.
P.B.

Jan Zahradníček:

Rouška Veroničina
Vyšlo jako 32. svazek “Vigílie”, edi
ce Křesťanské akademie v Římě
1968. Stránek 111.
Vydání básnické sbírky Rouška
Veroničina a básní ze Zahradníčko
vy pozůstalosti je důležitým činem
vydavatelské práce Křesťanské aka
demie, ba celého exilu. Dříve než
čtenářům doma, dostává se v zahra
ničí zájemcům do rukou kniha jed
noho z největších českých básníků
našeho století. Jan Zahradníček k
nim patří jednomyslným uznáním
nemarxistické kritiky, patří k nim
svou silou, kterou svým uměním
zvítězil nad dlouhým utrpením,
osobním a národním. Jan Zahradní
ček - i jeho knížka v exilu vyšlá, o
níž píšeme - přejdou do dějin české
literatury jako bojovníci za křes
ťanskou radost v těžké době národ
ních zkoušek.
Nebudu rozebírat smysl Zahrad
níčkovy poezie, učinil tak nejlépe
Pavel Želivan ve svém Doslovu k
vydané knížce. Podle pravdy Za
hradníček je v něm líčen jako vítěz
nad přesilou zloby, čímž je krásným
příkladem našemu těžce bitému ná
rodu. Zahradníček svým vlastním
utrpením, kterým se probil k radosti
života, je skvělým příkladem nám
všem. Je možná větší chvála a krás
nější osud? Je možná větší radost,
než kterou dává víra v Boha, nejvýš
spravedlivého, národu, který byl
opuštěn všemi?
Slyšte, jakou píseň zpívá Zahradní
ček o domově:
Zazpívám píseň o domově
a vstane dětství mé.
Tu vůni vánoc horkou červencově
blaženi vdechneme.
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Zazpívám píseň, která slzu setře
a další zabrání už mocí hvězd.
Buď opravdový, chlebe, spánku,
větře,
jak opravdová radost naše jest.
Zahradníčkovo léto “bez kukaček
a krokem stále tišším” prošlo kolem
něho a musel napsat, že “jako už v
jiný čas kejhání husí z dálky dět
ství” slyší. Přece však život mu po
dává svou ruku “přes rozvrat a přes
pohromy.”
Přál bych si, aby Zahradníčkovy
verše četl každý, kdo je nešťastný,
kdo je “odcizený”, každý, kdo si my
slí, že víra v Boha je ponurou zá
ležitostí, nehodící se mladým a zdra
vým. Foznal by, že básník je po
volán k rozžehávání naděje a že
proto Zahradníček je, při všem svém
zaměření do věčnosti, básníkem naší
doby a našeho národa.
Petr Den

Spiritus Minor
Jan Opolský:

Představení v soumraku
Světová četba, Odeon, 1968. Vybral,
uspořádal a předmluvu napsal Ivan
Slavík.
Z početných básnických transfigurací faktů nitra z konce minulé
ho století předkládá Ivan Slavík k
novému posouzení Jana Opolského.
Opolský je v oné linii české poezie,
která začíná (nechceme-li už být
natolik pedantičtí a sledovat ji od
Písma) Centrum securitatis a Unum
necessarium Komenského přes ba
roko a Máchu k Halasovi, Zahrad
níčkovi, Ortesovi. Samotářský me
lancholik absorboval ve své jedno
dimenzionální umělecké disposici
bolestnou uhrančivost barokního ab
solutna, noční zádumčivost roman
tiků i k výlučnosti odsouzenou osa

mělost dekadentů. Salda jej nazval
“kouzelným malířem”, který “zná
život mrtvých věcí, řeč němoty,
smysl podvědomého a temného.” V
mládí byl uhranut smrtí - v deseti
mu zemřela matka, v devatenácti
otec: “Bylo to v počátcích jara. Orná
země nedávala ještě žádné vůně a
kaluže v polích třpytily se oslnivě
tak jako skleněné střepy. Bylo to
ještě hluché, bezvýrazné stadium
procitání jak lidské úmysly prová
zené sporými nadějemi. A v této do
bě matného buzení zemřela moje
matka. To byla rána tak prudká, že
jsem bolest její zprvu ani dost in
tenzívně nepocítil.” (Loučení). Opolského krajina je naprosto vyprázd
něná a její ticho je synonymem
úzkosti: “Strašně se tiše sype sníh”,
“val ticha strašný strmí nad městysem”. Spíše než-li o jeho vztahu ke
krajině, či determinovaností novo
packou krajinou, jak o ní píše I.
Slavík, bychom měli určit jeho
vztah k prostoru. Protože i případná
Opolského koexistence s nicotou
tkví v tomto vztahu, čímž se pod
statně liší od nicoty Máchovy, spo
čívající v časovém prožitku jsoucna.
Halas Opolského ovšem velmi dobře
znal - Václavek snad měl mj. na
mysli i novopackého osamelce, když
svému bývalému brněnskému spo
lubydlícímu vyčítal v knize Tvorbou
k realitě styk s přejemnělou měš
ťanskou kulturou, která ho prý vy
šinula z původních jistot. Slavíkův
výbor a jeho velmi dobrá předmluva
nastoluje ještě otázku tzv. “malých
autorů”, resp. autorů v ústraní ofi
ciálních zájmů institucí. Na příkla
du zcela neznámé Irmy Geisslové,
autorky Imortel z r. 1879 dokládá, s
jakou vyčerpávající jednoznačností i
vyhraneností předznamenává domi
nantní systém norem české literatu
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ry devadesátých let, což bezpochy
by nemá nic společného s kalkulu
jícím vizionářstvím. Dodáváme k
Slavíkem znovupoložené problema
tice, že podobně uprostřed poetistic
kých optimismů v polovině dvacá
tých let, před krátkodechým ruralistickým nárazem a Halasovou “kunštátskou” odpovědí (Já se tam vrá
tím . . . ) na katastrofickou prosto
rovou úzkost třicátých let vydává v
Trutnově či Jičíně v obdobném
předznamenání procitlivělé verše
“pozdější” ruralista František Křelina. A abychom nezůstali jen u české
literatury: celý Bretonův a Eluardův surrealismus je prvně předzna
menán nikoli v Lautréamontovi, ale
celé půlstoletí před Lautréamontem
v Confessions of an English OpiumEater” Thomase de Quincey. Tato
Zpověď vyšla poprvé v češtině v
Knihách dobrých autorů Kamilly
Neumannové r. 1909.
Paul Baker
Michel Racek:

Poztrácené šlépěje
Verše - Vydal Hlas - edice knih a
hudebnin, New York. 1968. Cena
$ 2.-

Exulantská poezie, již tak četná,
byla zase rozmnožena touto kníž
kou, na kterou upozorňuji bez zau
jetí stanoviska. Stojím nad ní bez
radný, protože v ní nedovedu na
lézt základní tóninu, která by ji
určovala. Nalézám v ní rýmová čtyř
verší, vždy vkusná, která mohla se
zrodit před mnohými desetiletími,
avšak také pokusy o volnou a mo
derní básnickou formu. Jsou v ní
výlevy citů k vzdálené vlasti a k
drahým, zanechaným doma, jakých
již bylo hodně v exilu napsáno bez

nároků na básnické objevy, jsou v ní
však také básnické náznaky znalce
psychologie bolestné puberty a mi
lostného učarování a rozčarování.
Některé “verše” znějí příliš jako su
chá próza, jiné, velmi dobré, dove
dou zpívat. Básně zápasí jedna s
druhou svou nevyrovnaností, ukazu
jící na jejich autora, což je jejich
předností, protože se vzchopí k za
jímavé myšlence v okamžiku, kdy
čtenáře verš začne nudit. Přečetl
jsem jich několik několika poslucha
čům a nikdo z nich nenašel odvahu
je buď zamítnout nebo přivinout na
srdce. Po pravdě musím doznat, že
ani já to zatím nedovedu a budu če
kat na Rackovu sbírku další. V bás
ni “Divná návštěva”, která je jednou
z nejzajímavějších, Šílenství, Vášeň
a Nenávist hrají o autora v kostky
a protože žádná hra není poslední,
náš básník sám neví, kdo nakonec
bude jeho pánem. Jak to má vědět
ubohý recenzent?
Petr Den

Přemek Kocián:

Pod deštníkem kouře
Vydal kruh autorových přátel, tis
kem Nového světa v Clevelandu,
1968, stránky nečíslovány, cena ne
udána.
Sympatický obdivovatel Šumavy
a rodného Chodska vydává tenkou
knížečku svých básní, z nichž mno
hé jsou známy čtenářům Proměn.
Experimentováním Kocián se stává
hlubší - i když jeho verše ztrácejí
na své zpěvnosti. Snad nej lepší je
báseň z Faříže, která dobře zachyti
la zkratku tohoto mnohotvárného
města. Dvě básně “domovu”, jistě

tak dobře myšlené, bohužel nepře
vyšují průměr básní podobných. Ne
překvapuje to, protože v celé české
velké poezii není mnoho Dyků a
Bezruěů.
K básním je připojen malý esej
o Rudolfu Slivovi, básníku Pozdní
žně, který je znám jako dobrý pře
kladatel poezie Sandburgovy. Je
dobře, že nám Kocián Slívu připom
něl.
Petr Den

Ludvík Aškenazy:

Vajíčko
Vydal Československý spisovatel v
Praze roku 1967. Druhé vydání.
Stran 156.
“Vajíčko” je název jedné ze šest
nácti povídek, obsažených v této
maličké knížce. Jde o záběry ze ži
vota nacistických koncentráků, dob
ře zachycených a obdařených hu
morem, o němž zde právem můžeme
říci, že je humorem šibeničním. Fi
gurky žalářníků i vězněných jsou
fotografovány s realismem někdy až
cynickým, žalářovaní i žalářníci jsou
lidé stejně ubozí. Je dobře připomí
nat hrůzy nacistické doby, ale ná
vrat do nich má něco eskejpistického
a historizujícího, protože krutosti
stalinské doby jsou bližší a ještě je
nemáme za sebou. Aškenázy sympa
ticky i tak bojuje za svobodu, z je
ho povídek však nemluví láska k
trpícímu a bezmocnému člověku.
Aškenázymu člověk je něco pohrdli
vě malého, něco, co lze zašlápnout
jako švába. Čtenář se někdy směje,
ale jen smíchem studeným. Aškená
zy se na své lidičky dívá příliš zblíz
ka a je známo, že pod mikroskopem
i barevní motýli jsou odporní.
Petr Den
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