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Proměny

ROČNÍK 6 ., ČÍSLO 3 ., ČERVENEC 1969

JOSEF, KARDINÁL BERAN, ARCIBISKUP PRAŽSKÝ
narozený v Plzni 29. prosince 1888, zemřel 17. května letošního roku
v Ěímě. Sotva bychom mohli uctít jeho památku lépe než uvažová
ním o tom, co řekl Společnosti pro vědy a umění jako její nový čest
ný člen jedenáctého dubna 1966 v Novém Yorku:
“ - vidíme denně, jak nejen světadíly a národy, nýbrž i naše malé
skupinky žijí v nesvornosti. Není však náhodné, že právě vy dáváte
krásný příklad jednoty. Uvědomujete si totiž více než jiní, co lidstvo
spojuje: společné úsilí po poznání a vyjádření pravdy, jež je jediná.”
“A věda - co jiného je, nežli právě jisté poznání hluboké pravdy
věcí, jejich povahy a podstaty? Čeho jiného věda dosahuje, než že
vrhá stále více světla na cesty Boží skryté v stvořených věcech, lá
kajících od věků svým tajemným kouzlem zvídavého lidského ducha?
Avšak nejenom věda, nýbrž i umění hledá a vyjadřuje pravdu, a to
především její dobro a krásu, když snáší na zem z duchovního světa
poklady, jež odívá slovem, barvou a tvarem. - Jeho posvátným po
sláním je vyvádět lidstvo z jeho úzkého a úzkostného uzavření pro
storem a časem, v němž žije ponořeno, a otvírat okno jeho duchu,
toužícímu po nekonečnu.”
“Tak jako v minulosti i dnes a v budoucnosti bude nejen Církev,
nýbrž i celý národ potřebovat vědce a umělce, jejichž úsilí vychází z
moudrosti a je si vědomo svého vysokého metafysického zaměření.”
“Vědci a umělci, udržujte naši krásnou národní tradici a pokra
čujte v ní! Bez hlubokého a živného zakořenění v ní se člověk stává
třtinou větrem se klátící. Dnešní doba však potřebuje silných osob
ností.”
“Vlast předků je něco jiného než státní občanství. Každý může být
nejloyálnějším občanem země, v které žije, a přece podle krásných
slov Karla Hynka Máchy nemusí zapomínat na tu “zemi krásnou,
zemi milovanou, kolébku svou i hrob svůj, matku svou, vlast jedinou
i v dědictví mu danou, širou tu zemi, zemi jedinou.”
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Proměny se letos právem obíraly - snad víc než jiné československé
zahraniční publikace - československou federací a ústavním zákonem z
27. října 1968. Uvažovaly o vhodnosti jejího zřízení v době okupace
a o příčinách, jež k ní vedly. Protože se stala skutečností, je však také
čas mluvit o její budoucnosti.
Jmenovaným zákonem vývoj se nezastavil. Žádný zákon, ani ústavní,
nedovede zastavit živý proud národního života. Jscu jen dvě možnosti:
po provedené federalizaci Češi a Slováci se budou buď dále od sebe
oddělovat nebo se budou sbližovat. Třetí možnost není - historie status
quo nezná. Příklady federací, v nichž zvítězily síly odstředivé i soustředivé, jsou v moderních dějinách známy. Československo není na konci
svého ústavního vývoje. Spíše na jeho počátku.
Budou-li se Češi a Slováci nyní dále od sebe oddalovat, politicky a
zejména kulturně, Československo přestane existovat. Pochybuji, že by
pak jejich osudy na nejnebezpečnějším místě světa byly šťastnější:
svět se menší technologickými vymoženostmi, kultura i hospodářství
volají po větších politických celcích, historie bude trestat ty, jichž na
cionalismus v době touhy po evropském i světovém sjednocování začne
bořit místo aby stavěl. Budou-li se naopak Slováci a Češi po •zřízení
federace sbližovat, bude československá státní myšlenka posilována nikoliv k potěše četných nepřátel republiky a základních svobod člo
věka. My sami si rozhodneme nyní, zda federace bude tragedií nebo
požehnáním. Češi a Slováci jsou teď rovni nejen v právech, nýbrž i
v odpovědnosti.
Masaryk nás učil, že politický život je jen malou částí života národ
ního. Kulturní pracovníci, více než kdo jiný, rozhodnou o naší budouc
nosti. Studentská mládež, spisovatelé a novináři, mají nyní hlavní slo
vo. Před slovenskými i českými vědci a umělci stojí velký úkol. Přeje
me jim i sobě, aby jej pochopiliI naše SVU má tento úkol, nikoliv docela okrajový. Proměny jako
její orgán za sebe slibují, že i při zachování svobody debaty nikdy nepropujčí své stránky tendencím rozkladným a že vždy budou se snažit
posilovat československou státnost zdůrazňováním kulturního bratrství
Čechů a Slováků.
Ladislav Radimský
2

Naše nová poezie

ZEĎ

Jiří Morava
Stane se jednoho dne
(Co všechno jsi musel prožít)
A člověk, ať v prostředí vhodném či nevhodném,
Najednou dostane pocit,
Že není tak sám,
Jak se mu doposud zdálo.
Je úplně oddán představám
(Dost možná, že chůzí až vytrvalou,
Skrýváš v sobě to, co netuší druzí)
Ač přece, i když něco náhodného
Jako auto nebo zeď
Jej zastavíJá vím, co může taková zeď
Z hlediska svého ztrnulého
Po ulici vyprávět.
Ale ať už si žije nahoru či dolů,
Nestěsnána jako stěna do symbolu,
Přece je všechno v ní.
Vždyť považte,
je den první a poslední,
A člověk vnímá onen sled
Omítky, cihel. ..
(Na tento okamžik
Jsi čekal tolik, tolik let)
1962
3

CHODEC
Jenom tak lze pochopit jednoho náhodného chodce,
Procházejícího se po ulicích nočního neznámého města,
Že za každým okamžikem, který rozkrajuje svým krokem,
Se rozprostírá celý jeho život.
Je nesnadné říci jakého druhu je tato chůze,
Zdali ustavičné stání (neboť věže znamenají jeho názor
A množství domů minulé zážitky) anebo pohyb,
Připadá-li si právě jako rozsvítivši se pokoj plovoucí na hladinách
širého moře.
Avšak rozhoďte jeho střevíce a uvidíte, že se vrátí,
Že se vrátí i plamen jeho zápalky, který pobyl s ohni ve vysokých
horách,
Neboť chůze jako bytí si přitahuje vše minulé, přítomné i budoucí
Podobna pojmu s plností podstatných znaků, a ať se to nezdáJenom tak lze pochopit jednoho náhodného chodce,
Procházejícího se po ulicích nočního neznámého města.
1962
JUDITA
Nemiloval bych Tě,
Judito,
Kdybys byla jiná.

Ač vše bylo podvojné,
Nebylas to Ty.

Aniž bych Tě miloval,
Judito,
Kdybys byla stejná.
Dnes v úplňku noci
(Bylas tak klidná a spala)
Přišla žena
Jakási,
Která mne vyzývala,
Abych Vás srovnal
A laskal se s jejími vlasy, očima a rty.
4

Stalo se druhého dne
(Něco zlého se Ti zdálo)
A přišla opět.
Na podkladě totožném
Se v času Hrůze
Začal rozvíjet uzel
Vlastností TvýchTo svítalo.
Bylas to Ty?
Judito!

Obměnami stými,
Tmou,
Stíny,
Přišlo to ráno,
Kdy poduškou noci,
Výkřikem rozbouranou,
Jsi se probudila.

Látku poutat v ptáky, stromy,
Co je nad částice,
A nad atomy,
Začala vybuchovat.
Kdo jsi?
Judito!
A kdo byla ona žena?

A samotná síla ta,
S mocí kladnou

1962

APPOLLÓNCI
Zdeněk Salzmann
Tři
dvě
jedna
Křídla zaduní
šíje se vypne
a milión nervů zajiskří v předtuše panenských dálek
Plameňák vzlétá
zpočátku váhavě a takřka s úsilím
brzy však sebejistě
a plní prostor svou nepatrnou hmotou
odvahou Apollónců
a tužbou staletí
A Země robinsonáda vesmíru?
Strašlivě osamělá a maličká
žízní po míru a bratrství.
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EX TEMPORE MLÁDÍ
Pavel Javor

PÍSEŇ
Hořel bych, jako v létě lom,
všechno bych rád dal v sázku.
Kvetla bys, kvetla jako strom
a byl bych silný jako hrom,
kdybych měl tvoji lásku.

Až do smrti bych tě měl rád
láskou, již srdce si vysní Zpíval bych, zpíval jako pták,
co letí vzhůru do oblak
s vysokou, jasnou písní -

Přečistou píseň v srdci mít,
zář hvězd, které se rojí Růžičky prsů políbit,
nic nežádat, a vděčen být,
jenom mít lásku tvoji-

TICHO PO LÁSCE
Jak stará plíseň v matném zrcadle,
žal ke mně tiskne ruce prochladlé Plazí se večer s polí do zahrad
k jediné růži, kterou jsem měl rád.
Chtěla tu se mnou zůstat do skonání,
tak jako teplo osiřelých dlaní,
ze kterých před chviličkou odešla.
Však její světlo stále v oknech plá -

POVZDECH
Bývalas, lásko, pevná jako hrad.
Věčně jsem toužil na té skále stát.
Jiný se sklonil ke tvým rudým rtům,
spí v srdci strašně vyhořelý dům 6

Křik ptáků děsí mě teď v domě tom,
pahýl, kde kdysi kvetl mladý strom,
děs ptáčat spadlých z ohořelých hnízd
a snad i nenávist. (Bože i nenávist!)
A děs a pusto, prázdno a zas děs,
stín andělů vzlétnuvších do nebes Na hrdle noci ruka neživá Spí nenávist, neho se nedívá?
Nač ještě čekat? Ach, co zjeví mi
úzkost křičící ústy němými
na samém konci zamotaných cest?
Živote hořký, jak jsi mohl kvést!

DON

QUIJOTE

Ptám se čekanek a svěřují se trávám,
kam jsi odešla, že tě tu nepotká vám Tichých hvězd se ptám, co hoří ve výši,
zda tě nevidí anebo neslyší Tehdy plálo léto. Horké vání
vlálo nad nebem našeho milování.
Dnes na všechno padá mlha nostalgie
i na srdce, které doufá, touží, bije Lásce zvoní zvon. Malý zvon, umíráček.
Zmoudřelýma očima sleduji tanec hraček.
(Šašku, blázne, co jsi čekal od života,
ptám se v marném, směšném gestu Don Quijota.)
Jiný osud, jiný boj, jiný čas na orloji,
na orloji srdce, jež se chystá k boji.
Nikdo nechce je a o boj nestojí,
přelomené kopí trčí v orloji. . 7

Setkání se světovými básníky

Z REVOLUČNÝCH BÁSNÍ ANDREJA ADY
Úvodné slovo napísal a básne preložil Neresnický
Premeny s úctou vzpomínajú autora tohoto textu, Dr. Juraja Slávika,
ktorý zomrel 31. mája t.r. vo WashingtonuAndrej Ady (1877-1919)
Keď sme v októbri 1943 v Londýne v “Nových Časoch” venovali
niekoľko článkov československo-maďarskému pomeru, požiadali sme
tiež dobrého maďarského spisovateľa, ktorý písal na Slovensku, Illésa
Kaczéra, aby napísal článok: “Ady, revolucionár”, ktorý som potom
preložil do slovenčiny. Myslím, že väčšina mojich prekladov z Adyho
veršov je z tejto doby. Kaczér veľmi dobre vystihol, že od smrti Petofiho až do objavenia Adyho, tak asi za šestdesiť rokov, nemalo Maďar
sko vátesa, prorockého básnika.
Ady vedel smrteľne, aká je bezodná priepasť v Maďarsku medzi ná
rodom a ľudom. “Národ - kasta barónov, grófov, magnatov zeme, jed
no dvatisíce majetných a možno právom povedať, všetko vlastniacich
pánov. “Ľud: pracujúce miliony ožobráčených sedliakov a robotníkov.”
Ady videl jasne, že tento pomer môže zvrátit iba revolúcia. Revolúcia
odníme tisícročné práva od niektorých privilegovaných a odovzdá ich
množstvu bezprávnych “Maďarom i Nemaďarom, ktorí žijú, robotujú,
trpia a na rozkaz sa množia a umierajú v tisícročnej vlasti.”
“Roku 1906 vystúpil Andrej Ady na kolbiště s asi polstovkou veršov,
s “Novými veršami”- “Ady stal sa prorokom, vizionárom, novým me
siášom.” “Slobodno plakať pod Karpatami?” vykríkne v básni, napí
sanej v čelo knihy . . . Odváži sa napísať v “Speve maďarského jakobína”, že “maďarský, rumunský a slovenský žiaľ ostane vždy tým sa
mým žiaľom” a opováži sa i vyzývať k spoločnej revolúcii bratské ná
rody, tie “beztak už nespratné národnosti.”
“Veď naša hanba i naša bieda
sú príbuzné už tisíc liet,
Prečo sa nezídeme v eláne
na barikádach myšlienok?”
8

Kedy si už podáme ruky?
kedy vyslovíme veľké slovo
my, utlačení, polámaní
Maďari i Nemaďari?”
Pavel Orzságh-H viezdosla v v svojich “Dozvukoch” odpovedal Adymu
v “Slovenských Pohľadoch r. 1910:
“Tak, herolde ty svitajúcich časov:
nám v jednu vôľu načim túžby sliať,
po článkoch ochabnutých, osamelých;
keď žialime dnes kvíľbou jednohlasnou;
by zajtra, dá-li Boh a šťastie smelých,
sme rovnako sa mohli radovať.”
Trpíme krivdou všetci, nyjúc všetci
dňom vykúpenia zreme v ústrety,
od vekkov v úval zatlačené plemäNuž, spolčme už raz vôlu v spolnej veci,
vyrknime: ďalej strádať nebudeme.
Nie; väčšina, vzkrič, biedy obre ty!
Sme uhly stavby, dychtivej vzrásť k nebu,
korábu vlny smerom v Kolchide;
snáh ramená sme v neustálom ruchu :kde za to nám mzda, pripust k výhod chleba,
česť “ľudská, srdcu rozkoš, svetlo duchu . . .?
tie chceme! voláme . . . kým nepríduA nebude viac “potlačených, sbitých”,
smier bratský zvelie; s právom jednostaj
si pôjde povinnosť; vždy krotkí v práci,
od stola zásluh toľko vstane sýtych;
a rodné rečí kôl sťa spevní vtáci
sprevádzať budú tvorčí vlasti máj . . •
Mnoho slovenských básnikov prekladalo Adyho - medzi nimi hlavne
Vladimír Roy a Štefan Krčméry. Zvláště preklady Štefana Krčméryho
boly dokonalé9

Že nečakáme márne, vieme:
My života sme ženísi.
Je v našich srdciach lásky semä,
My družku krásnu mať budeme.

ZAHNANÁ SLZA
S tvárou hrdou, oči suché
Pohľad lepší na svet mali.
Plakal s nami hrat falošný:
ale sme ho odohnali.

A keď aj osud mreť nám velí:
My Života sme ženísi.
Bár tisíckrát sme v pravde mreli
My sídeme sa na veselí.

Dobre bolo kedys’ plakať?
Pokoj bol pri stole pána
Nám chudákom dostalo sa
Farára a požehnania.

(1908)

Najali sme slzu, ale
Zahnali ju, vieme dosti
Jak falošná slza bola
Ukradla nám naše zlosti.
PRINÚTENÝ K BOJU

Nechceme sa uspokojiť,
Nechceme tiež pokoj hnilý,
Nežli slza, krajšia stokrát’,
Ba tisíckrát krv je, milá.

Nepriali si duša-telo
Ale pustili sa v boj,
Či bojovat sa im chcelo,
Však bojovať museli.

Veľké doby sa už blížia
Chystajú sa veľké boje.
Sľz nechceme. Všakže bratia
Vysušíme slzy svoje?

Haldu ľudí obetoval,
Ako národ najväčší,
Drahé city v srdci choval
Do krvi ich vyciedzal.

(1907)

Ach, čo z toho bude, milí,
Také hlúpe krvácanie,
Či sa ztratí mnoho sily,
A či novú dá to moc?

ŽENÍSI ŽIVOTA
My nie sme starí, ani mladí,
My života sme ženísi.
Na nás už tisíc rokou hľadí,
My na truc ženiť by sa radi.

(1915)
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POD ÚDERMI
Skoro nás bez boja porazili
A čelo nezdobia nám vavríny.
Za svatů vec hrdinsky sme sa bili
A vzdorné, ale nebo nedoprialo
Nám víťazstvo- Bolo nás málo.
Jaká to je divná krajina
Zas naše oči vzdorom planú
Na tvrdo tvár nám vyschýna
A v strašidelnom, mŕtvom tichu
Maďarsku nemôž zničit pýchu.
Tak bývalo to odjakživa,
S prebitou hlavou Maďar zbitý
Sa nepoddal, ba tvrdším býva.
Ač v troskách boly sny tiež hrdé,
Tie lebky boly stále tvrdé.
Rozbili naše riedke rady
Na naše plecia hnusní páni
Nám naložili ťažké klady.
Že v nás však bolo toľká viny
Tu vzkvitne život nový, iný.
(1914)

KURUCI TAKTO HOVORIA . .
Mne je, druh môj, všetko jedno,
Vlk nás zje, či čerti zjedia,
Však zjedení budeme.

Je to smutné, je to jedno,
Že keď boly časy dobré,
Nik osudom nehrozil.
Mne je, druh môj, všetko jedno,
Čo je komu do paroma,
Kto nás smutných sožerie.

Medveď zje nás, všetko jedno,
Je to smutný, starý osud,
Náhoda je, kto nás zje.

(1915)
11

Statí a úvahy

VĚDA Ä POLITIKA
Dr. Adolf Procházka
Splichtění sociálních věd s ideologiemi a toho povážlivé následky
Úkolem mé přednášky je podat rozbor vztahů vědy a politiky, a to
na podkladě filosofického učení, jemuž zpravidla říkáme: “Brněnská
škola právní a národohospodářská”. Ale pro krátkost času, vymezeného
této přednášce, rozbor vztahů vědy a politiky bude se týkat jedině věd
sociálních- A ve věci samé má přednáška jen zdůrazní, že sociální vě
dy, chtějí-li zůstat vědami, tedy nezaujatým poznáním, musí být přísně
odlišeny od ideologií, na nichž je zpravidla založena praktická činnost
zvaná politika.
Souběžným úkolem této přednášky je ukázat na povážlivé následky,
k nimž vede splichtění vědy s ideologií. Vede ke zmatku ve vědeckém
uvažování, neboť splétá vědecké poznatky se subjektivním hodnocením,
(jímž je ideologie). Usnadňuje zpolitisování vědy, tj. podrobení vědy
politickým účelům, hlavně mocenským cílům vládnoucího činitele,
např. vládnoucí politické strany. Je nasnadě, že takové porobení vědy
politikou je spojeno s potlačováním myšlenkové svobody a - pokud vě
da není tajně pěstována - ústí do zániku vědy jako nezaujatého po
znávání.
Z historie víme, jak středověk vázal vědeckou činnost pouty ideo
logií náboženských systémů- Ale neočekávali jsme - počátkem tohoto
pokrokového století -, že po renesanci, po osvícenství a po optimistické
myšlenkové svobodě let před první světovou válkou (1848-1914), so
ciální vědy budou musit projít temnem diktatur totalitních politic
kých ideologií.
V mnoha zemích, ba řekl bych ve značné části zeměkoule, sociální
vědy tímto temnem dosud procházejí. A my nevidíme jeho konce. Ale
nesmíme propadnout beznaději. Boj za čistotu vědy je bojem za vítěz
ství pravdy. Je současně bojem za odstranění mythů, z nichž povstá
vají násilné vojenské intervence, revoluce a války. Je ukazovatelem na
cestě, jež v epoše nukleárních zbraní vede lidstvo k ideologické tole
ranci a tím ho vzdaluje nebezpečí sebezničení. Můžeme a musíme tedy
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doufat, že úsilí o čistotu vědy, a zejména o svobodné sociální vědy, na
lezne své přesvědčené a účinné zastánce.
A tu je mým přesvědčením, že ostrým odlišením vědy od ideologie,
tedy odlišením poznávání od chtění, teorie od praxe, jak mu učila a
učí Brněnská škola právní a národohospodářská (čistá nauka právní,
též zvaná normativní teorie a Englišova teleologie), a postavením kon
kurujících ideologií na jejich správné místo, totiž na místo subjektivních
hodnotících úsudků -, získáváme pevný filosofický základ pro vítězství
objektivního uvažování nad zpolitisovanou vědou, nad myšlénkovým
zmatkem z toho pocházejícím, a nad mythy, nebezpečnými světovému
míru.
Tragedie sociálních věd
Abych učinil svou přednášku konkrétnější, názornější a aktuálnější,
chci se zmínit o tragedii, jež postihla sociální vědy a jejich pěstitele v
zemích porobených politickou totalitou.
V takových zemích je konec sociálním vědám. Politická totalita - ať
je to např. fašismus, nacismus nebo komunismus - v zájmu své sebe
záchovy nemůže trpět např. netendenční politickou teorii, sociologii,
ekonomiku, právní vědu, historii atd. Pravé sociální vědy jsou jí nebe
zpečné, neboť odkrývají její mythy. Politická totalita je bud’ potlačí,
nebo je učiní svými služkami• Např. jim uloží za úkol obhájit a propa
govat svůj politický program, na prvním místě mocenské postavení
vládnoucí, monopolistické politické strany.
Pěstitelé těchto věd, zejména vysokoškolští profesoři, existenčně zá
vislí na státu, musí pak zkřivit své mozky a křivit je svým studentům.
Jejich intelektuální integrita je obětována. Zůstanou-li na svých ka
tedrách, ztrácí respekt sami před sebou a nutí se - což je psychologicky
pochopitelné - ospravedlnit svou pavědu a svou tendenční literární prá
ci houževnatým lpěním na svých neudržitelných teoriích. Stávají se
apologetiky něčeho, v co sami nevěří.
Mluvě o tom, vzpomínám si na zprávu amerického profesora FEUERa
o jeho návštěvě u pěstitelů sociálních věd v Sovětském svazu (viz “The
New York Times Magazine,” 1963, 18. srpen). Profesor FEUER ozna
čuje situaci svých sovětských kolegů jako osobní tragedie. Poznamená
vá, že sovětští profesoři sociálních věd trpí pocitem zmařeného života,
neboť jej věnovali službě nepravdě. A proto tím houževnatěji lpí na
svých thesích a obhajují svou pavědu. Ale ještě větší tragedie a škoda
je v tom, že celá epocha jejich země zůstává bez pravé sociální vědy a
že mozky generací jsou zmrzačeny.
13

Doufám, že u nás v Československu škoda z pěstování pavědy - t.zv.
vědeckého marxismu-leninismu - nebude tak veliká jako v Sovětském
svazu. Po roce 1948 se u nás tajně studovala domácí literatura z let Ma
sarykovy republiky a ze Západu pronikala k nám alespoň některá hod
notná díla z oboru sociálních věd. Je vskutku radost číst např. článek
profesora Petra Pitharta: “Národní fronta nebo parlament?” (“Lite
rární listy”, 21. května 1968), neboť článek tohoto druhu (a je jich
zajisté více) dokládá, že logické myšlení při rozboru politických otá
zek (např. ústavních) je u nás nadále na světové úrovni.
Ale bohužel - po událostech z 20. srpna 1968 - hrozí návrat k bývalé
mu temnu. A jeho trvání je úzce spojeno s celkovou světovou politickou
situací, kterou určuje především snaha po dohodě o nukleárních zbra
ních mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými.
Přírodovědci přejímají vedení v boji za intelektuální svobodu
Zatím co sociální vědy v totalitních státech jsou potlačeny nebo vtla
čeny do úlohy služek režimů, přírodní vědy zůstávají v nich celkem
nedotčeny ve své čistotě a nezávislosti. Lze snadno vysvětlit, proč se
tak děje. V přírodních vědách se pravda dá těžko potlačit. V nich po
znatky lze snadno ověřit zkušeností. Nad to totalitní režim nezbytně
potřebuje objektivních výsledků přírodních věd, chce-li v technologic
kém pokroku držet krok se svobodným, demokratickým světem.
Ale přesto, jak si připomínáme, Stalin na vrcholu své diktátorské
kariéry neváhal rozkazovat i biologii (viz Lysenko).
Totalitní režimy nejen šetří přírodních věd, ale též opatrně zachá
zejí s jejich úspěšnými představiteli. Dávají přírodovědcům poměrně
dostatečnou osobní svobodu a vysoký životní standard. Tím jim umož
ňují, aby se postavili v čelo intelektuálního života své země a reklamo
vali svobodu, kterou mají pro sebe, též pro pěstitele a obory věd sociál
ních a pro veřejný život. Přírodovědci-fysikové, jimž totalitní stát vdě
čí za praktické využití nukleární energie, jsou pak nabádáni vlastním
svědomím, aby varovali před světovou katastrofou nukleárního sebezničení, k níž vede nesmiřitelnost totalitní ideologie, spojená s potla
čením myšlénkové svobody. Je totiž tragické, když přírodovědec ví,
že výsledků jeho bádání bude použito k destruktivním a anti-sociálním
účelům. Vzpomínám si např. na nedávno zemřelého německého profe
sora Hahna, jemuž hrozila taková tragedie. Profesoru Hahnovi se však
naštěstí podařilo zabránit, aby Hitler použil jeho výzkumů v atomové
energii ve své útočné válce.
Přírodovědci-fysikové (a matematici, viz např. Einstein) zdůrazňu
jí zásadu, že pokrok věd přírodních, má-li být požehnáním lidstvu, mu14

sí mít svůj protějšek v pokroku věd sociálních a v mravním, jakož i v
právním zlepšení lidské organizace, zejména v účinné nadstátní světo
vé autoritě.
Právě v roce 1968 ruský fysik (otec sovětské nukleární pumy), aka
demik profesor Andrej D. Sacharov, ve svém manifestu uveřejněném
v sovětském svazu jen v mimografu: “Myšlénky o pokroku, mírové ko
existenci a intelektuální svobodě” (viz “The New York Times” ze dne
22. července 1968, str. 14 a n.), měl odvahu požadovat - pro Sovětský
svaz - svobodu myšlení, a to i ve věcech sociálních. Sacharov současně
zdůraznil subjektivní charakter všech ideologií, včetně ideologie ko
munismu. Varoval před vírou v “inkompatibilitu”, tedy neslučitelnost
ideologií- Její hlásání neváhal označit za “ šílenství” a “zločin” . Ale
Sacharovi ihned odpověděl (nepřímo, aniž by ho citoval) obhájce ko
munistického režimu, národohospodář Dr. Viktor A. Čeprakov, pojed
náním “Problémy poslední třetiny století” (viz “The New York Times”
dne 19. srpna 1968), jež vrcholí ve větě: “Jen komunismus může vy
řešit základní problémy společnosti . . .”. Tedy Čeprakov se nedal pře
svědčit (a patrně nesměl se dát přesvědčit) slovy profesora Sacharova, že ve stínu nukleárních zbraní roste smrtelné nebezpečí “ideologic
kých mythů, jež ponechávají národy na pospas krutým a zrádným de
magogům”, a že svoboda myšlení je “jedinou zárukou proti nákaze lid
stva masovými mythy, které v rukou zrádných hypokritů a demagogů
hrozí býti přeměněny v krvavé diktátorské režimy”.
O t.zv. dogmatismu
Národohospodář Dr. Viktor A. Čeprakov ve svém citovaném článku
klade si otázku, “jaké jsou hnací síly sociálního pokroku v těchto zá
věrečných letech druhého milénia?”. Odpověď prý musí býti založena
“na dvou podstatných podmínkách: . . . na teorii marxismu-leninismu
a na skutečném vývoji společnosti.” Píše o “životaschopnosti učení za
kladatelů revoluční teorie proletariátu”, totiž učení Karla Marxe a V. ILenina, a zjišťuje, že “život probíhal a bude pokračovat jak Marx a
Lenin o něm uvažovali”. Na jednom místě svého článku, mluvě o socia
lismu a komunismu, Čeprakov poznamenává, že “vítězství hnacích sil
revoluční přeměny světa je předurčeno” (mnou podtrženo).
Čeprakov tím přejímá známou filosofii Marxe, Engelse a Lenina o
“nevyhnutelnosti” vítězství komunismu. Je to tvrzení, že zkomunisování
světa se uskuteční, poněvadž se musí uskutečnit, tj. poněvadž je to
kausální nutností. Ale Čeprakov - věren Marxovi, Engelsovi a Lenino
vi - současně pokládá komunismus za ideál, k němuž je nutno pracovat.
Praví, že pouze “komunismus řeší základní problémy společnosti, zba15

vuje lidstvo útlaku a vykořisťování, hladu a chudoby, militarismu a vá
lek, a zaručuje na zemi pravou demokracii, mír a přátelství mezi náro
dy, a rozkvět civilizace”.
Tedy pro Čeprakova je vítězství komunismu jak ideál (“to, co má
býti” ), tak “předurčení”, tj. kausální nutnost, předvídatelná přírodní
vědou (totiž “ to, co se v budoucnosti stane” ). Tím Čeprakov usuzuje
na platnost svého ideálu ze svého úsudku o přírodě, čili vyvozuje “ to,
co má býti” z “toho, co jest”. A to je základní logická chyba.
Čeprakov si asi neuvědomuje - jak před ním si neuvědomovali Marx,
Engels a Lenin - že učení o “nevyhnutelnosti” vítězství komunismu
zbavuje toto vítězství charakteru “ideálu”. Je totiž protismyslné, aby
“to, co nutně nastane”, bylo “ideálem”, o jehož uskutečnění se člověk
má snažit. Je protismyslné, aby komunistická hnutí pracovala (a bo
jovala) za vítězství komunismu, když tento komunismus “nutně na
stane”. Samozřejmě, lidé se mohou těšit na příchod komunismu asi tak,
jako zahradník se těší na příchod slunce nebo deště. Ale ideál není to,
nač se člověk těší, ale to, oč se snaží, tedy to “co má být,” to, co se
může, ale nemusí uskutečnit. Řeknu-li, že “má býti to, co nutně nasta
ne”, pak jen říkám, že o nic se nemusím snažit, že se mohu plně spo
kojit s hnacími silami přírody a že nemám žádného ideálu. Neboť “to,
co býti má” (ideál) má smyslu jedině tehdy, je-li možnost rozporu
mezi “tím, co býti má” a “tím, co jest”.
Na druhé straně Čeprakov si asi dobře uvědomuje, že these o “pře
durčení vítězství komunismu”, tedy o jeho “nevyhnutelnosti”, odzbro
juje odpůrce komunismu (resp. je určena k tomu, aby je odzbrojila).
Říká jim, že jejich snaha zamezit komunismu je marná. Chce na ně pů
sobit motivační silou představy o “nevyhnutelnosti”.
Proto - podle Čeprakova a podle Marxe, Engelse a Lenina - nezáleží
na tom, mají-li odpůrci komunismu většinu v lidské společnosti. Demo
kracie podle Marxe a jeho stoupenců není cestou vedoucí ke komunis
mu. Tou je přírodní proces, přírodní síla, jež se projeví zlomem existu
jícího pořádku, tedy revolucí. Tento proces je podle Marxe a jeho
stoupenců jak příčinou komunismu, tak jeho důvodem. V tomto učení
je tedy kausalita splichtěna s normativitou, a normativita (ideologie)
je proti všem zásadám logiky vyvozena z kausality.
Kdo přijme přesvědčení o “předurčení” komunismu, tedy o jeho
“ nevyhnutelnosti”, stává se komunistickým dogmatikem. Takovými
dogmatiky jsou všichni t.zv. orthodoxní komunisté. Věří v uskutečnění
komunistického ideálu asi podobně jako pravo věrní lidé věří v nábo
ženské dogma. Kdežto náboženské dogma se opírá o vůli metafysické
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bytosti, je komunistické dogma založeno na “přírodní nutnosti”, tedy
obrazné řečeno - na “vůli přírody”. Náboženské dogma je pro věřícího
človeka nenapadnutelné. Co je v něm řečeno, je absolutně platné. Pro
komunistického dogmatika je obdobně nenapadnutelné a nevyvrátitelné
dogma komunistické. Toto platí absolutně, poněvadž nutně nastane.
V důsledku toho pro komunistického dogmatika též absolutně platí,
že komunistický řád sice má zbavit lidi státního donucení (“odumření
státu”), ale dokud se společnost bez státního donucení neuskuteční, že
má býti diktatura proletariátu, konkrétně diktatura komunistické strany.
To vše je pro komunistického dogmatika ideál a současně “před
určení”. Avšak pro ty, kdož rozlišují mezi normativitou a kausalitou
a jsou si vědomi, že ideologie je pouze systémem subjektivních hodno
tících úsudků a že ideologie nemůže být vyvozena z kausality, je komu
nistická dogmatika mythem. Tak ji s určitou opatrností kvalifikuje
shora citovaný profesor fysiky, ruský akademik Andrej D. Sacharov.
A správně dodává, že ideologický dogmatism vede k netoleranci. Na
proti tomu, kdo uzná relativní charakter ideoligií, musí logicky přij
mout též zásadu politické tolerance, a s ní demokracii.
Mythus dogmatického komunismu tkví v logickém pochybení Marxe,
Engelse a Lenina, kteří svedeni filosofií Hegelovou, ztotožnili svůj ideál
(“to, co má býti”) s realitou (“s tím, co se nutně stane, tedy jest v bu
doucnosti”). Myšlénkovým otcem komunistického mythu, tohoto ne
přípustného ztotožnění normativity a kausality v říši sociálních zjevů,
je především Karel Marx.
Filosofické kořeny Marxova logického pochybení
(opření ideologie o kausalitu, resp. splichtění normativity a kausality)
Marx byl žákem Hegelovým, jenž učil, že to, co je skutečné, je ro
zumné, a to, co je rozumné, je skutečné. Hegelova filosofie byla pochy
bená, ale přes to měla mohutný vliv na myšlénkové systémy devatenác
tého a dvacátého století, často i tím, že jednotliví filosofové polemisovovali s jejím zakladatelem, nebo převzali z ní jen některé these. Hegelovo ztotožnění skutečného s rozumným znamená popření dualismu
mezi “tím, co jest”, tedy kausálním světem (realitou), a “ tím, co má
býti”, tedy normativitou- Tímto ztotožněním soudy o hodnotě ztrácejí
jakéhokoliv významu. Neboť podle Hegela “vše, co jest,” tedy celá
příroda, včetně jednání člověka, je “rozumné”, tj. “ to, co má být”
(“dobré” ). (Srovnej o tom spisy Hans KELSENA, např. “The Political Theory of Bolshevism: A Critical Analysis”. Berkeley and Los.
Angeles: University of California Press, 1948, p. 15).
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Marx se sice chtěl odlišit od Hegela (např. z dialektického idealismu
přešel k dialektickému materialismu, viz Morton White, “The Age of
Analysis”, A Mentor Book, 1961, p. 15), ale přesto podlehl jeho vlivu
natolik, že svůj politický program, tedy svou ideologii, oděl do roucha
přírodní vědy; totiž do úsudků o “tom, co jest, resp. co nutně nastane”.
Marx, monista a hrdý na “vědeckost” své prognosy vývoje a svého po
litického programu, tvrdí, že se “socialismus” uskuteční s kausální
nutností (viz Marxův “vědecký socialismus”). Odmítá ho opřít o
ethiku a proti P. J.. Proudhonovu spisu “Philosophie de la misěre”,
jenž hlásal ethické založení socialismu, staví svůj polemický spis
“ Misěre de la philosophie” (1847), v němž vývoj k socialismu označil
jako nevyhnutelný. Ale právě tímto determinismem Marx vystavil svou
nauku oprávněné kritice, kterou částečně nalézáme už v knize T. G.
Masaryka “Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des
Marxismus” (1899). T. G. Masaryk vytkl Marxovi, že jeho učení o so
cialismu trpí rozporem mezi moralismem a amoralismem.2 Přesněji ře
čeno - jak doložil Hans KELSEN ve svých spisech (viz např. “Sozialism
und Staat- Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxism.”
C. L. Hirschfeld - Verlag - Leipzig, 1923, str. 2-3) - Marxovo učení
trpí synkretismem method - a splichtěním dvou rozdílných světů -, ne
boť hodnotu (to, co býti má” ), totiž socialism jako politický program
opírá o realitu (“o to, co jest” ), totiž o nutnost či nevyhnutelnost vý
voje. Tato Marxova logická chyba (nepřípustné vyvozování “toho, co
býti má”, z “ toho, co jest” ) dává jeho celému učení punc zneužití vědy
k účelům politickým. (0 tom viz blíže má přednáška “Normativní teo
rie a politika”, uveřejněná v lednovém čísle roku 1948 “Časopisu pro
vědu právní a státní” v Brně2).
Jak už jsem shora poznamenal, snaha opříti ideologii o přírodu má
vždy své povážlivé praktické důsledky. Vede k autoritářství, neboť
předkládá ideologie a politické programy jako “vědecké pravdy” . Pro
to tyto ideologie a politické programy na linii řečené snahy nesmějí bý
ti popírány. A kdo je popírá, ten jde hlavou proti zdi a vystavuje se
těžkým sankcím. Pryč je tolerance a respekt k cizímu mínění. Pryč je
filosofická moudrost o relativní platnosti ideologií a z ní plynoucí po
žadavek demokracie.
Kupodivu - a k lítosti všech pravých demokratů a upřímných přátel
světového mírového pořádku - i v demokratických státech (např. zde
ve Spojených státech amerických) vysokoškolská mládež je stále při
tahována konfusním nelogickým učením Marxovým a Leninovým. Četl
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jsem před nedávném, že profesor HERBERT MARCUSE, marxista, je
jejím “prorokem”.
Brněnská škola právní a národohospodářská o poměru vědy a politiky
Už z toho důvodu je namístě, abychom vedli mládež ku správnému
myšlení ve věcech sociálních. Nepochybuji, že cesta k němu jde přes
důsledné rozlišení vědy od ideologie, vědy od politiky. Toto rozlišení
odkrývá relativní povahu ideologií a tím staví socialismus na jeho pra
vé místo, totiž mezi subjektivní hodnotící soudy. Vysvětluje, proč mar
xismus - jenž nesprávně ztotožnil ideologii s realitou - trpí dogmatičností a proč ústí do politické netolerance a útočnosti.
Mohu říci, že už před padesáti léty Brněnská škola právnická a ná
rodohospodářská jala se budovat logiku myšlení ve vědách sociálních,
zejména v právu a v národním hospodářství. Po přestávce za druhé svě
tové války, kdy od listopadu 1939 byly naše university Hitlerem uza
vřeny, jsme pokračovali v budování logiky právního a národohospo
dářského myšlení. Nebylo náhodou, že komunisté ihned po svém úno
rovém puči z roku 1948 zrušili právnickou fakultu Masarykovy univer
sity. Zajisté naše učení o ryzí, politické vědě a o subjektivním charak
teru ideologií (a o logickém pochybení marxismu) bylo pro ně anathema. Ale věřím, že poúnoroví komunisté naše myšlénky ze světa nezprovodili - a že je nezprovodí ze světa ani tragické události srpna 1968.
V závěru chtěl bych ještě říci - k vyvarování nedorozumění -, že
Brněnská škola právní a národohospodářská nikterak nepopírá praktic
ké vědy sociální. Mezi ně patří vědecky zpracované ideologie, resp.
politické programy, formulované na výsledcích teoretických věd.
Chceme-li totiž dosáhnout určitého společenského ideálu (např. spo
lečnosti založené na relativní svobodě obyvatelů státu, ale s patřičným
zřetelem k ochraně sociálně slabých - nebo naopak společnosti zajišťu
jící na prvním místě hospodářskou existenci jednotlivců), pak musíme
hledat prostředky, jež vedou k uskutečnění tohoto ideálu. Můžeme je
hledat empiricky a nesoustavně- Ale jistě je s výhodou, použijeme-li
při jejich vyhledávání výsledků teoretických věd, např. politické teorie,
vědy národohospodářské, právní vědy, sociologie, psychologie a pod.
(Zcela obdobně používáme v technologii výsledků mnoha teoretic
kých věd přírodních, např. fysiky, chemie, a abstraktních věd jako je
matematika a geometrie.)
Používat výsledků teoretických věd k vyhledání prostředků ve vě
dách praktických je zajisté běžné a žádoucí. Ale něco jiného (a pochy
bené) by bylo, kdybychom se pokoušeli prohlásit cíl praktických věd,
např. svůj politický ideál nebo program, za “vědeckou pravdu”. O to,
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bohužel, se pokusil a pokouší marxismus a jeho zhoršené nové vydá
ní - leninismus. Oba tyto systémy zavedly lidstvo do politických dikta
tur a do nebezpečí nesmiřitelných konfliktů ideologií, ústících do válek
a do revolucí.
V protikladu ke komunistickému národohospodáři Dru. Viktoru Čeprakovu, jenž v závěru druhého millenia vidí nevyhnutelně přicházet
komunismus, doufejme s ruským fysikem profesorem Sacharovem, že
dorůstající generace prohlédne falešnost mythů marxismu-leninismu a
přikloní se jak k čistotě sociálních věd, tak k ideologické toleranci. Ve
věku nukleárních zbraní bude to vítězství lidského intelektu nad nebez
pečím sebezničení.
’Feuer Lewis S.: “Dilemma of the Soviet intellectual”, The New York
York Times Magazine, August 18, 1963, p. 13.
2Die Philosophischen und Sociologischen Grundlagen des Marxismus. Stu
die zur sociálen Frage von T. G. Masaryk, Wien, Verlag van Carl Konogen,
1899, S. 482.
3V této přednášce jsem zdůraznil, že obdobně jako ideologie soukromého
vlastnictví se dovolávala “přirozeného práva”, aby se opřela o “autoritu”
přírody, resp. metafysiekého stvořitele přírody, a tím se stala “nenapad
nutelnou”, tak marxistický socialismus (ideologie kolektivismu) pokusil
se zakotvit v autoritě přírodní vědy, tedy v úsudcích “o tom, co jest”, V
obou případech se ideologie (hodnota, “to, co býti má”) nepřípustně opí
rala o realitu.

O MOŽNOSTECH KONTROLY LIDSKÉ ÚTOČNOSTI
A HRABIVOSTI
Antonín Cekota
Není podivné, že nejničivější války zahájily a vedly národy nej
vzdělanější?
Proč vyšší stupeň vzdělanosti - a zejména slovní a matematické vzdě
lanosti - zvyšuje sklon k svárům, pud k hmotné zištnosti a způsobilost
k vedení války? Proč právě tací národové chtějí válku, jednou začatou,
dovést k posledním důsledkům, to je k totálnímu zničení “nepřítele” ne
bo k jeho úplnému ponížení?
Válka, tato nej důslednější forma útočnosti, není novým zjevem v
dějinách člověka. Magazin Time z 24. září 1965 citoval podle norského
pramene, že “v 5.560ti letech zaznamenané historie člověka bylo 14.531
válek, což představuje roční průměr 2.6135 válek.” Z 185 generací
zaznamenané lidské zkušenosti jen deset se těšilo neposkvrněnému mí
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ru”. Ač Time nic neříká o metodách norského výzkumu, je tato studie
pravděpodobně tak spolehlivá jako každá novější. Time se zmiňuje o
výpočtu Pentagonu, týkajícího “čtyřiceti konventiálních válek, vede
ných od roku 1945 do 1965”, což dává průměr dvě války ročně. Když
v době, kdy to píši, jsou jen dvě přiznané války, a to ve Vietnamu a
v Nigérii, situace člověka v našem světě se zdá být “normální”.
Co je však “ válka” ? Clauseáitz ji definoval jako “pokračování státní
politiky jinými prostředky”. V době napoleonských válek na počátku
devatenáctého století “válka” mu byla vždy válkou vojenských sil. Je
jím cílem bylo zničení “nepřátelských sil” nebo při nejmenším odra
žení jejich útoku. Tato definice je dnes nedostatečná. Proč? Poněvadž
lidská vynalézavost při tvoření “pokroku” v devatenáctém století vy
tvořila docela nové typy válčení, otevřela jim nové obzory, o nichž se
dříve ani nesnilo a které nikdy před tím neexistovaly.
Snad nej plodnější pramen těchto nových obzorů má svůj původ v
mysli Karla Marxe, který vynášel pojem “ třídního boje”. V lidských
věcech není nic tak plodného jako schopnost lidského mozku snít sny a
formovat je v pojmy. Je-li pojem dost široký, mysli jiných lidí počnou
jej vykládat a plnit obsahem. Pak tyto pojmy rodí činy-jako je třeba
pojem božího otcovství a lidského bratrství s ideálem lásky jako v křes
ťanství; nebo pojem nirvány v budhismu; nebo pojem fatalismu v ná
boženském životě islámu; nebo pojem třídní nenávisti a ospravedlňo
vání třídní války jako jediné cesty k vytvoření ideální společnosti, jež
promění lidi v lidi ideální. Pojmy, ve své teleologické funkci se podo
bají Pandořině skřínce a uvolňují síly, jejichž účinky jsou často dlou
hodobé a nepředvídatelné- Marxův pojem “třídního boje”, spojený s
pojmem teologie “historického materialismu”, posvětil třídní boj tak
účinně jako Islám posvětil svou Svatou válkou jeho výboje od sedmého
do šestnáctého století.
Pro Marxe krvavé války králů a států byly “porodními babičkami
revoluce”. Jeho svátá válka komunismu byla však zralá k výboji až
když nalezla svého Napoleona v Leninovi. Zatím co Napoleon uvolnil
útočné pudy člověka nacionalistickým hnutím, Leninova mistrná stra
tegie organizovala lidská sociální hnutí, aby bojovala na nesčíslných
frontách k porážce všech možných existujících společností ve všech
zemědílech. Prostředky a zbraně této války jsou rozmanité, zejména
jsou jimi psychologická propaganda, podvracování, vyzvědačství, in
triky, sabotáže, gerily, stávky a revoluce, vedoucí k státním pučím.
Všechny tyto nové formy agrese nastavovaly prostředky staré, to je
užívání pravidelných vojenských sil. Ty - podle Leninovy válečné stra21

tegie - měly zůstávat v pozadí- V úloze Damoklova meče nad hlavou
“nepřítele”, vojenské síly měly nastoupit jen když už nepřítel klesl na
kolena po uplatnění výše zmíněných prostředků totalitní útočné války.
Pak měly býti jakýsi “Gnadenstoss”, rána z milosti, zasazená až když
je už v posledním tažení. Tak třídní válka se stala pravým Zeitgeistem
našeho století.
Ani válka - ani mír
Pojem a strategie svaté války, stvořená trojicí Marx-Lenin-Stalin, je
odpovědna za situaci “Ani válka-ani mír”, v níž žijeme dnes. Proniká
životem naší generace svou útočností, našla si cestu do všeho a všude,
zejména do podvědomí lidí a odtud do řeči moderních komunikačních
prostředků. Dokonce i v demokratických společnostech, když vedoucí
chtějí zlepšit život chudých, nazývají svou snahu “válkou proti chudo
bě”, jako ve Spojených státech. V zemích jižní Ameriky, podle kato
lického tisku, kněží káží “revoluci” se stejným nadšením, s jakým kdy
si kázali milosrdenství- Tak zvané “aktivní živly mezi universitními
studenty zlepšují své výchovné ústavy” vytloukáním oken a rozbíjením
nábytku, obsazováním kanceláří svých děkanů, rektorů a presidentů.
To vše jsou ovšem dětské hříčky ve srovnání s agresivnosti v Rusku,
když se tam pobíjeli soukromí rolníci jako “kulaci”, což se zvalo meto
dou zdokonalování zemědělství a společnosti. Nebo ve srovnání s Hit
lerem, který ve vybití Židů viděl metodu cesty k ideální rasové spo
lečnosti a ke své tisícileté říši.
Výsledky tohoto ducha agresivnosti v Rusku a Německu jsou dnes
známy dobře. O tom, co vyjde z Číny, máme jen dohady. Podaří se jí
vykořenit a zničit Konfuciův způsob života, s jeho tradicí a kulturou,
jenž od svého počátku se ukázal být nezničitelný? Číňanů je víc než
Rusů a Němců a možnosti útočných činů jsou dnes větší. Čínský vliv
na světě stoupá- To vše je velmi přirozené, protože mají mocného spo‘
jence v útočném instinktu člověka, jenž je tak silný jako instinkt po
hlavníAgresivní instinkt člověka se zvyšuje nyní v hospodářství. Rusové a
komunističtí vůdci v jiných komunistických zemích, mají své “výrobní
války”, vedené organizovanou propagandou, aby z dělníků dostali “víc
za méně”. Americké a britské dělnické svazy, jež jdou příkladem uniím
a syndikátům celého svobodného světa, vedou válku proti podnikům s
cílem právě opačným, to je dostat “víc peněz a výhod za méně náma
hy” . Vpravdě, je-li nějaký společný jmenovatel východní a západní eko
nomie, pak je tento jmenovatel agresí.
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Současná válečná psychosa, zřejmá ne jen v životě nadvelmocí, nýbrž
i v mnoha “rozvíjejících se zemích” mění situaci, nazvanou “Ani válka-ani mír”, v jakousi “Třetí světovou válku” . Takové zjevy jako krva
vé války ve Viet Namu, na středním východě nebo v Nigérii, jsou jen
příslovečnou jednou desetinou ledovce viditelného jen z desetiny nad
hladinou, nebo občas viditelnému výbuchu sopky. Skutečná hnací síla
obecné útočnosti je neviditelnáKde ji hledat? Kde je jeji původ? A kde je původ její krvavé sestry,
obecné hrabivosti lidí, jejichž chtivost roste, ne jen matematickou řa
dou, se vzrůstem jejich počtu, nýbrž geometrickou řadou s jejich žá
dostivostí a touhami, jež spotřebovává naši planetu rychlostí neznámou
během sta tisíce let jejího organického života? Lze tyto dva mocné in
stinkty kontrolovat? A lze-li, jak a jakými prostředky?
Před mnoha lety na cestě z Elsaska-Lotrinska do Paříže šel jsem se
podívat na verdunské bojiště, abych viděl místo, kde zahynulo víc než
milión lidí, polovina při jeho dobývání, druhá při jeho obhajobě. Na
šel jsem na daumontském předhoří dlouhou kapli, postavenou Fran
couzi na památku lidí, kteří zde bojovali v rozhodných měsících roku
1917, s jmény všech divisí a regimentů, vrytých ve zlatu do mramo
rových zdí jejích chodeb. Pod kaplí je dlouhá krypta s úzkými okny,
jen tak širokými, aby bylo vidět hromady lidských kostí, nakupených a
anonymních, pomník výmluvnější než všecky zlaté nápisy v hořejších
síních.
Kdo byl vinen touto hekatombou? A co způsobilo její opakování po
krátkých dvaadvaceti letech, od 1939 do 1945? Můžeme kontrolovat
příčiny válek? Kým a jakými prostředky?
Úloha útočných pudů v přežití odrůd
Po mnoha letech setkal jsem se s jinou hramadou kostí, ne fysicky jen při čtení knihy. Knihy populární. Africká genese, napsaná Rober
tem Ardreyem a informující o paleetnologických nálezech několika věd
ců v Jižní Africe v místech pouště Kalahari a jezera Victorie.
Po prvních nálezech lebky divné bytosti, kterou její objevitel profe
sor Raymond Dart, nazval “Australopithecus”, a po pracech Dra. L. S.
Leakeyho, Mary Leakeové, Dra. R. B. Yonga a Roberta Brooma, vyko
pali sdostatek důkazů, že se Adam objevil zde, v této části země, asi
před miliónem roků. Když vyšel z Ráje v pleistocenské době Jižní Afri
ky, rychle se proměnil v Kaina. Užitím svého většího mozku k výrobě
prvních zbraní a k metodě zabíjení, pud útočnosti se v něm objevil ja 
ko rozhodující faktor pro přežití jeho pokolení.
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Jako dědičný hřích (nebo dědičná ctnost) útočnost se osvědčila po
tisíciletí pro přežití slabé bytosti bez drápů a silných svalů, bez dravých
zubů a křídel, bez kožešiny, peří nebo tuhé kůže. Útočnost, jež užívala
mozku trochu většího než jiní tvorové okolo (asi 600 až 700 gramů) k
dělání zbraní jako prvních nástrojů a k užívání jich proti všemu, co
bylo kolem. Pohlaví, sdružování a ono skvělé světlo, které počalo mu
osvětlovat cestu, když nová mutace stvořila novou odrudu, Homo Sapiens, s jeho zvětšeným kortexem, to vše jistě pomohlo člověku přežít
a stát se nej dominantnější odrudou na světě. Přežije-li skutečně jako
odrůda je jiná otázka. Neboť jeho panovačnost rostla krutostí, ne jen
v bojích, nýbrž i v politice, v hospodářství a sociálních otázkách živo
ta a v poměru člověka vůči organickým i neorganickým látkám země.
Po dobytí země člověk ji nyní polyká s rychlostí tak hroznou, že lze
se důvodně tázat, zda nezničí sebe samu, nikoliv válkou, ale podvýži
vou z nedostatku potravin, vyčerpáním hmot nutných k životu a zne
čištěním země odpadky, vyrobenými jeho hmotnou chtivostí.
Proto nejdůležtější otázkou člověka je, zda bude umět kontrolovat
svou agresivitu s jejími souputnicemi hravivostí a chamtivostí. Bude
umět vytvořit si takovou kontrolu dřív než změní velké kraje země v
pouště, dokonce v pouště megaloměstské?
Člověk žije nyní na myšlenkovém stupni “Čarodějnického učední
ka” . Zmocniv se znalosti magické formule, odposlouchané od svého mi
stra, změnil čarodějovo kuchyňské koště v pekelného otroka, nosícího
vodu, kterou podle rozkazu mistrova měl nosit sám. Formule je správ
ná, ďábel pracuje s ďábelskou rychlostí. Avšak běda! Radost je krát
ká, protože učedník se nenaučil druhou formuli, jak ďábla zastavit a
znovu proměnit v koště. “In die Ecke Boesen - Bessen bist gevesen”,
rozkáže mistr, vrátivší se v poslední minutě, když voda ve sklepě do
stoupila učedníkových úst. To se mohlo podařit s jedním ďáblem před
šesti generacemi, neboť i Goethe skončil svou povídku varováním:
“Die Geisters die ich rief - die werde ich nicht loss”.
O možnostech kontroly
Z vyprávění o dějinách Homo Sapiens se učíme, že nic nemění způ
sob života a lidských věcí tak hluboce jako lidské sebepoznání. Když
takové sebepoznání je spojeno s ideou o cíli života, když se týká pří
tomnosti i budoucnosti a když touží po poznání posledních věcí lidské
ho osudu, jde vždy o poznání teologické a proto náboženské.
Člověk vždy slouží svému bohu nebo bohům. Ačkoliv velký počet
lidí současné generace žije v iluzi, že Bůh nebo bozi, byli odstraněni,
neznají ty nové. Stvořili si je ve formě Hedonistického materialismu a
24

Historického materialismu. Tito noví bozi jsou bozi žárliví, tak mocní
a nemilosrdní jako byli ti, jichž sochy a chrámy jsou pochovány v
pouštích Egypta a Mezopotánie nebo v džunglích Jižní Asie nebo v
andských prostorách Jižní Ameriky.
Pak-li mozková kůra homo sapiens ho patrně nutí k uctívání bohů,
původní pudy starší části jeho mozku nutí k agresivnosti. Plamenný
meč, povstalý z obou částí, zdá se být spravedlivý, nepřemožitelnlý a
všemohoucí. Tento meč Allaha, křižáků a komunistických komisarů,
má jednu společnou vlastnost: mesiášskou víru ve správnost jejich po
slání a ďábelskou krutost, kterou vnucují svou víru nevěřícím.
Avšak ani ten nejkrutější bůh tohoto století, Historický materialis
mus, není svrchovaný, je podřízen vlastnímu božstvu naší doby, Hedo
nistickému materialismu. Proč? Protože lidé se neklaní božstvům jen
slovy modliteb, obřady, vzýváním a ideologiemi. Lidé se klaní věcem,
v které věří více svou prací, denní i noční, a svým rozhodnutím je zí
skat a držet. Jinými slovy, věří v ty věci, pro které jsou ochotni oběto
vat i své životy. Jména jejich hedonistického Panteónu se mohou mě
nit. Včerejší Dionysius, Bakus a jejich družky, Astarte, Afrodita a Ve
nuše, vyvstávající z popele zašlých věků, se dnes objevili jako podivné
sloučeniny iluzí a strohé skutečnosti. Tito bozi Hedonistického materi
alismu, ve spojení s dnešní populační explozí, jsou vlastními nositeli
lidské útočnosti a chamtivosti. Jde o explozi čísel a hedonistické žádosti
vosti! Lze ji udržet v mezích?
Neolitická revoluce
První velký vynález, jenž změnil lidský způsob života a zvedl ho k
pochopení jeho lidství, měl svůj původ v ženě. Myslím zejména na vy
nález jedlých semen, které bylo nutno sít, obdělávat, sklízet a měnit v
potravu- Sem patří i zdomácnění zvířat a jejich chov. To vše je plod
mozku ženy, odkázané na jedno místo, ne jenom těhotenstvím, nýbrž
i žárem téměř zvířecí lásky k dětem a k organickému životu, s nímž si
musela umět vědět rady, s nímž si hrála a jehož pěstovala, zatím co
její mužský druh nebo druzi honili nebo úskočné čekali na zvěř, aby
ji zabili.
Není pochyby o tom, kdo z obou partnerů života se konečně usadil a
založil nejen rodinu, kmen a neolitickou vesnici, nýbrž vynašel i pro
středky, kterými mohly žít a vyrůst v kulturu. Nomad nikdy kulturu
nevytvořil. Jak mnoho tento vývoj přispěl k rozvoji řeči, užívané v den
ním styku mezi lidmi, usazenými na jednom místě, je patrno tomu, kdo
srovná křiky pobíjejících lovců s rozhovory lidí v uzavřené místnosti
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nebo obecním shromaždišti. Řeč ovšem není jen prostředkem dorozu
mění, nýbrž i prvotní nástroj k formování mysli. Ač lidé mohou snít
v obrazech, jejich proces myšlení je dílem slov, takže jejich duchovní
vývin závisí na ovládání jazyka. Vliv neolitické ženy v tomto procesu
znám není, zdá se však, že byl tak rozhodující jako její zásluha o za
čátky zemědělství.
Písemné záznamy o životě neolitické vesnice neexistují, existují jen
mýty z doby úsvitu lidské rasy o “ztraceném ráji”, což dokazuje, že
trval po mnohé generace než byl překonán prvními městy. Zlatý věk?
Nikoliv! Byl to Ženský věk, věk Istary, Astarty, Evy, Afrodity a Venu
še, věk Velké matky bohů a pramen života všude, kde člověk vyšel ze
své izolace divočiny a jeskyň. A když tento věk skončil, neskončil rych
le, ale pomalu. Když vzrůstající počet lidí se spojil v první města, ono
nezralé jablko se stromu poznání vedlo ho k vynálezu naprosto jinému,
k teokratické vládě s jeho kastou kněží, vojáků a obchodníků, k vyna
lezení písemných symbolů a písařů, kteří změnili ženskou kulturu v
mužskou.
Proces byl pomalý, ale nezvratitelný. Končil nejen k potření vlády
ženy, které dal postavení otrokyně, nýbrž i odtraněním ženského my
šlení a ženského citu z formování dalších typů civilizace a kultury,
včetně typu našeho. Proto naše civilizace je jen civilizací mužskou,
zosobněnou v Prometeovi, v člověka, dobývajícího svět svým ohněm,
dynamitem, buldozry, atomovými bombami a všemi útočnými instinkty
vysoce vyvinuté technologie, jež slouží současným teokratickým systé
mům nových bojovných bohů (historický materialismus)nebo zábavě a
chamtivosti (hedonistický materialismus.)
Ženská vzpoura posledního století nepřinesla nic nového, což by mohlo
být alternativou mužské prometeovské civilizace. Žádala si jen politic
ké uplatnění, právo volební. I když dnes revoltuje ve svých komických
minisukních a sahá po všem, co je v rukou muže, nechce vlastně nic
měnit, nechce měnit celomužskou civilizaci v syntézi dualistické lidské
kultury. Chce jen víc toho, co už je. A když žena kráčí ve stopách této
celomužské kultury, tato roste do nebezpečných rozměrů. Víc všeho ve
skutečnosti a žádostech, víc bomb, větší města, víc odpadů, víc špíny,
víc lidí, víc lichého slovního a zrakového kázání, to vše jsou typické
mužské odpovědi pro řešení všech problémů lidského života, žádající
ho víc za méně.
Žena však ve svém srdci ví, že vše velké v lidském životě bylo stvo
řeno spíše dáváním než braním. Toto poznání získala při výchově svých
dětí. Dnes je ale němá a neumí předat svou moudrost kulturnímu prak26

tickému životu. Dokonce si ani není vědoma tohoto svého posláníOpravdu, žena dneška představuje největší sektor nevyvinutých lid
ských možností na světě.
Je třeba druhé ženské revoluce
Největší civilizace Západu, řecká, padla, protože neuměla do své spo
lečnosti vstřebat ženy a otroky. Její pokračovatel Řím, se udržel déle,
protože oběma aspoň trochu pootevřel dveře: ženě vážností, kterou
dal matce rodiny, otrokům dobrovolným propuštěním na svobodu a
možností koupit si svobodu penězi a službou státu. Co zůstalo zacho
váno z Řecka a Říma, zůstalo zachováno zásluhou křesťanství, které
je oba ovládlo nejen Ježíšovým poselstvím víry v Boha a lásky k lidem
a organizační prací apoštolů (zejména svátého Pavla), nýbrž také de
finováním prvního pojmu rovnosti muže a ženy. Ačkoliv tento pojem
pravé rovnosti mnoho trpěl fysickou silou muže v jeho vojenském, po
litickém a právním světě, nikdy nepřestal žít jako myšlenka a ideál, na
příklad ideál Marie, v písních trubadůrů a v romantické lásce Markétky
v nesmrtelném verši Goeathova Fausta “Das evig weibliches zieth uns
hinan”.
Aě mnoho trubadůrské romantiky bylo zkaženo zbožňováním sexu,
proměnou ženy v hračku nebo ozdobu nebo v obé, přece hluboká víra v
povnášející sílu ženy v životě mužů vítězí. Neprometeovská, nenásilná
a neútočná její síla je tak světská a duchová jako mužské síly, jimiž
muž vytvořil tento svět. Líší-li se, liší se svou milostí a milosrdenstvím.
Markétka zachrání Faustovu duši z Mefistofelových drápů přes všecky
křivdy, kterými ji častoval, a ideál Marie svítí věky jako pochodeň mi
losti, odpuštění a lásky.
Polovina lidského genia spí
Protože všechny velké pojmy náboženství, filosofie, politiky a vědy
byly formovány mužským intelektem, nepřekvapuje, že tajemná živo
todárná, život zachovávající a život omilustňující síla ženy nevyvinula
se nikde v plán, který by dovedl hníst a utvářet lidský charakter a s
ním jeho osud. Protože polovinu lidstva tvoří ženy, může se právem
tvrdit, že polovina vrozeného génia lidstva spí, byvši nejdříve potře
na brutální silou a pak nahromaděným dědictvím prometeovské civi
lizace a kultury. Tato civilizace je dnes tak mocná, že žena je do ní
dnes zapražena naprosto a topí se v ní. Což je příčinou toho, že všecky
revoluce provedené posledních sto let přinesly vždy jen to, co už zde
bylo, a neměly za následek změnu v základních hodnotách života člo
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věka. Nejen se jim nepodařilo dát životu vyšší smysl a učinit jej
ušlechtilejší a bezpečnější, některé z nich dokonce učinily pravý opak.
Když věci člověka spějí k sebezničení technologickou, politickou a
hospodářskou agresivnosti, potřebujeme nový druh revolucí! Zřejmě
dosavadní druhy revolucí jsou zastaralé- Naučily-li nás komunistické
revoluce a způsob života, který nastolily, něčemu, pak nám daly po
znání, že stav lidských věcí nemůže být zdokonalen opakováním toho,
co bylo před nimi.
Pravé revoluce ovšem nemohou vypuknout rychle, protože nepůjdou
jen proti něčemu, nýbrž za něčím. Je třeba mnoha utrpení a trpkostí,
aby několik jednotlivců vášnivě ve svých duších zavrhlo to, co je, a
v tom nadšení vybičovalo své mozky k vytvoření něčeho nového, které
by mělo existovat a jež by nadchlo a přitáhlo následovníky.
Není pochyby o tom, že dnešní ženy trpí naší civilizací víc než muži.
Žalářované ve vězeních nájemních domů v rostoucím megaloměstě, po
nořené ve špíně mnoha druhů, honěny do práce nikdy nekončícími
splátkami, strašené nejistotou výchovy svých dětí a nejistotou o jejich
chování a charakteru, žena Západu je zralá pro revoluci jako její pro
tějšek na Východě. “Osvobozená žena” na Východě nalézá se v stejné
mizérii, po dosažení “rovnosti s mužem” a jsouc honěna do těžké práce
v továrnách a na státních statcích, je vykořisťována tak jako je muž
mrtvýma rukama byrokratickými a vojenskými pány všemohoucího
státu. O osudu ženy ve většině zemí Asie a Afriky hlasitěji než slova
mluví jejich vychrtlá těla i těla jejích dětíŽenská revoluce - jakého druhu?
Instikty útočnosti a chamtivosti, tak jako ostatní životní pudy člově
ka (pud sebezáchovy a pud pohlavní), jsou tak nezničitelné jako všec
ky ostatní formy energie. Nelze je odstranit a každý pokus je zničit mů
že jen schromit člověka v jeho tvořivosti a v jeho přežití jako člověka.
Instinkt však - jako každý druh energie - může být usměrněn k účelům
a cílům, které člověk má za žádoucí nebo nutné. Po poznání, že Prometeova civilizace ohrožuje sám život, žena jistě se zřekne všech těch vě
cí, které jí brání, aby byla ženou, a ohrožují její děti, a počne svou
vlastní revoluci, nejdřív jako jednotlivec a později kolektivně ve vel
kém měřítku.
Zdá se, že první cíl její revoluce musí směřovat k rozvoji oněch kva
lit, které ji učiní nejen odlišnou, ale důležitější než je muž: teplou ži
votnost a lásku k živým věcem, vášnivé zapřísáhnutí životu, hravost a
duševní i fysickou grácii, která by dýchala v jejím okolí, praktickou
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inteligenci s láskou k přítomnosti, hloubku citu vyjadřovanou od hu
moru a smíchu až k slzám soucitu, smutek i něha, proniknutí do života
milovaných a ona jedinečná statečnost, jež dovede hýbat horami, aby
pomohla těm, které miluje, láska ke kráse, jež činí život hodný žití a
jež proměňuje vše, čeho se dotkne, v divné kouzlo, když tento cit pro
krásu v ní nebyl udušen.
Taková žena se v současné civilizaci neobjeví sama sebou. Honěním
žen do mužské roboty naše civilizace ji kazí tisícerým způsobem, od
vracujíc její zájem k hloupostem, vnucujíc jí koupě zbytečností, vzněcujíc její žádostivost a tužby být hračkou, při čemž je odkázána hrát
druhé housle v důležitých věcech světových. Nemá jiného východiska
než se vzbouřit proti tomuto druhu civilizace, nejdřív jako jednotlivec
a pak jako dav, až příklad a naučení nadaných jednotlivců jej poučí,
oč vlastně jde.
Hlavním předmětem ženské revoluce bude převést přirozené pudy
útočnosti a hrabivosti do směru zlidštění života. Což se neuskuteční ji
nak než převýchovou dětí od jejich nejútlejšího věku a po čas jejich
mládí od energií agresivnosti a hamiždnosti a pohlaví k novému způ
sobu života, v němž by byly mužské a ženské prvky v rovnováze.
Dnes výchovné systémy všude na světě byly plánovány muži. Všech
ny směřují k zachování a rozšíření prometeovského způsobu života. Na
še země začíná mít nedostatek všeho potřebného k ukojení agresivnosti
a chamtivosti člověka, jehož počet vzrůstá a pohlcuje substanci země,
na níž žije. Proto odpověď na otázku o budoucnosti člověka nedá hos
podářství stále většího množství, ani větší bomby nebo moudřejší poli
tický systém, včetně systému Spojených národů. Odpověď je blíže
všech těch snah, které by kontrolovaly počet lidí na této planetě a jež
by byly schopny formovat jeho osobnost v době nej vhodnější, to je v
dětství. V obou těchto procesech největší silou je žena, respektive všech
1700 miliónů žen. Nepodaří-li se lidstvu tuto sílu zmobilizovat úplnou
revolucí, jež by uvolnila její potenciál, naše naděje na lepší život nebo
dokonce na naše přežití na světě nejsou příliš veliké.
Výchovný systém budoucnosti musí býti opraven, aby vychovával
ženské ženy, jež by zas dovedly vdýchnout do dětí takové zájmy, ja 
kosti a nadání, aby dovedly usměrnit instinkt útočnosti a chamtivosti
na bezpečné a život neničící cesty. Zda takový systém bude koedukační,
nebo jak musí se zaměřit na specifickou životní úlohu obou pohlaví,
je nedůležité. Záleží jen na zaměření agresivnosti a chamtivosti na roz
voj zájmů a nadání při tvoření krásna ve všech jeho formách a na roz
vití osobnosti. Musí-li muž bojovat a soutěžit, nechť soutěží v písních,
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hudbě a tancích, v řeči a literatuře, v ovládání barev a forem, v dra
matickém umění a hrách, v sociálním chování a výchově, ve sportu a v
bojích vtipu a důmyslu- Jinými slovy ve všem, co neničí život a naši
zemi. To vše lze pěstovat po změně obecného výchovného systému je
po té, když prvotní výchovný úkol hyl zdolán ženou ještě než dítě při
jde do školy, a když se novým systémem bude řídit v celém životě svém
a svých dětí po celou dobu školení.
Existuje historický příklad, ukazující velké lidské možnosti, když
semeno je do mladého člověka zasazeno v jeho dětství a je pěstováno
v čase mladosti. Tento příklad nalézáme v systematické výchově dětí
“velkých rodin” a opravdové aristokracie. Znalost více řečí, sociální do
vednost a základy pro práci ve vědě, umění nebo politice se jim do
stane v dětství- Kdykoliv se ukáží být opravdu velikými ve svých vý
konech, vždy najdeme ženu, která stojí u základů jejich výchovy. Prometeovská civilizace muže dnes již stvořila dosti hmotného podkladu,
aby se umožnilo ženě dát jejím dětem takovou výchovu, jakou kdysi
měli králové. Nedokáže to ovšem bez oné vlastní revoluce ve svém
nitru a bez boje o ní. Jinými slovy, bez usměrnění své útočnosti a
chamtivosti k cílům vyšším než jsou ty, kterými dnes žije muž.
Prometeovský genius muže udělal velký hmotný svět malým. Jen
ženský genius může udělat tento malý svět mužů velkým, bezpečným
a ušlechtilým-

ZA MAXEM BRODEM
Projev na večeru novoyorské pracovní skupiny Společnosti pro vědu
a umění, konaném 15. dubna 1969.
Johannes Urzidil
Poprvé jsem se setkal s Maxem Brodem před více než padesáti lety.
Byl tenkrát ještě poměrně mladým, ale již dosti věhlasným německým
spisovatelem a básníkem. Navštívil jsem ho v jeho malé komůrce na
pražské hlavní poště v Jindřišské ulici, kde sloužil jako menší úředníkBylo to ovšem ještě v starém Rakousku. Tehdy jsem právě začal uve
řejňovat své první básně a prozaické pokusy. Bylo to období německého
literárního a uměleckého expresionismu. Z Prahy již tehda Rainer
Maria Rilke a Franz Welfel ukazovali nové cesty německému básnictví,
Kafka se ještě viditelně neobjevil na literární scéně. Seznámil jsem se
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s ním přibližně současně jako s Maxem Brodem. V Praze tenkrát žilo
a tvořilo mnoho básníků a prozaiků v německé řeči a Max Brod býval
jejich středem. Na všechny působil hlubokým poetickým vlivem a svou
znalostí české a světové kultury, přednášel a radil. Mnohým literárním
začátečníkům pomáhal na obtížném poli publikačním. Ku příkladu
Werfel byl Maxem Brodem uveden k svému prvnímu německému na
kladateli. Totéž platí - jak je obecně známo - o Franzi Kafkovi. Bez
Maxe Broda německá pražská literatura by se - s výjimkou ovšem Rilkeho - byla nevyvinula tak úspěšně a imposantně, jak se nám nyní jeví.
Od onoho prvního setkání až k nedávnému loučení, tedy po půl sto
letí - byl jsem s Maxem Brodem vždy za dobře, ačkoliv jsme se často
kráte o různých problémech neshodli. Avšak naše spory bývaly řídké
a vždy přátelské a vážili jsme si jeden druhého. Naposled jsem se s
ním hádal v říjnu minulého roku v Curychu, tedy krátce před jehoodchodem na věčnost. Byl tenkrát zvláště temperamentní a polemizoval
se mnou o svých dramatizacích románů Franze Kafky. Jsem totiž zá
sadně proti každému dramatizování literární prózy. Připadá mi to jakoorchestrace pianových skladeb. Vím, že se to dělá. Stokowski to do
konce provádí s Bachem. Já však bojují za zachování základní čistoty
literárního i každého uměleckého díla. V tomto problému jsem se s
Brodem neshodl. Za hodinu jsme se však opět obejmuli a švýcarská
televize zachytila naše poslední rokování a naše loučení.
Vždy když jsem se s Maxem v Evropě loučil, nechyběly slzy, neboť
oba jsme se obávali, že to bylo možná poslední naše setkání.
A oba jsme věděli, že jsme poslední němečtí pražští básníci a že
jednomu z nás, patrně mně, připadne ono poslední dědictví a pozůsta
lost dlouhého a ušlechtilého literárního vývoje, který měl kořeny v do
bě Přemyslovců a byl zničen barbarstvím nacistů a jeho dalšími poli
tickými následky. Co nás spojovalo, byla Praha, naše rodné město, a
společný literární úkol, při němž Franz Kafka býval činitelem nejdů
ležitějším.
S ním jsem se setkal poprvé v bývalé kavárně Areo naproti Státnímu
a později Masarykovu nádraží v Hybernské ulici. Naše styky se pak
dále prohlubovaly, neboť byl spřátelen s rodinou Thilbergrovou, s ro
dinou mé pozdější ženy, jejíž bratr, Dr. Friedrich Thilberger, vyučo
val Kafku v hebrejštině, v kterémžto studiu potom pokračoval u kabalisty Jiřího Langra. Thilberger sám byl skvělým náboženským filo
sofem a přítelem Martina Bubera, a zanechal po sobě mnoho důležitých
německých děl o smyslu židovství, mezi nimi též historické dílo o ra
bínovi Loewovi. Měl k tomu zvláštní předpoklady, neboť jeho otec,
31

můj tchán, byl věhlasným pražským rabínem a talmudistou. Hádali
jsme se spolu často o náboženských problémech, bývala to zdravá sou
těž, neboť jsem se tak seznámil s problémy židovské vědy, při čemž
mé vlastní křesťanství nabývalo větší hloubky. Thilberger ovšem byl
úzce spřátelen též s Maxem Brodem. Což ukazuje, jak se tehdy duševní
kruhy v Praze vzájemně spojovaly a doplňovaly.
Nezapomenutelným pro Maxe i pro mně zůstalo ovšem naše společ
né vystoupení při pamětním obřadu po pohřbu Franze Kafky v Praze
v červenci 1924. Brod co nejbližší přítel Kafkův tenkrát pronesl hlavní
památný proslov a já se ujal slova jménem mladé generace německých
spisovatelů. Z dnešního stanoviska zůstává příznačné, že tehda, když
Kafka byl znám a vážen jen v úzkém kruhu spřátelených německých
intelektuálů, Max Brod i já oba jsme zvěstovali příští literární, psycho
logický a sociální světový vliv Kafky. “Ein Zeitalter Kafkas steht befor”
ohlásil tenkrát v pražské “Kleine Bůhne” Max Brod a já též jsem zvěs
toval literární nepopiratelnou hloubku a příští enormní význam Kafky.
Je nenapravitelnou škodou, že se onen Brodův projev ztratil. Avšak
můj tehdejší výklad byl publikován v roce 1925 berlínským časopisem
Das Kunstblatt, a ačkoliv jsem nemohl zachránit svůj původní rukopis
při našem odchodu z Prahy v roce 1939, našel jsem opět po třiceti le
tech otisk onoho proslovu ve washingtonské Library of Congress a mohl
jsem opatřit fotokopii pro skvělou knihu “Unsterblicher Genius”,
Deutsche Dichter im Gedenken ihrer Freunde”, která vyšla v roce 1959
v Mnichově- Nyní onen projev je opět vytištěn v mé vlastní knize “Da
geht Kafka”, čili “There Goes Kafka”, vydané Wayne State University
Press v Detroitu.
Ona slavnostní hodina společného smutku, spojeného s osobností na
šeho přítele, samozřejmě hluboce spojila Maxe se mnou. Nebyl to však
jen Kafka, který hrál úlohu věčného společného jmenovatele, byla to
vzájemná úcta dvou duševních existencí, věnovaných po celý život vý
lučně literární práci a vědě. Brod byl jeden z posledních univerzalistů,
který nejen vytvořil svůj svět literárních děl a charakterů, nýbrž byl i
autorem širokého oevra teoretického, literárně-historického, hudebního,
divadelního, filosofického a náboženského. V pražském veřejném ži
votě se stal praktickým politickým činitelem židovským. Byl hluboce
přesvědčeným sionistou - což ovšem Kafka nebýval. Mezi Němci se stal
mentorem a propagátorem české kultury a literatury. Přesto zůstal vždy
ryze německým spisovatelem, neboť němčina byla jeho mateřštinou,
a ačkoliv se nazýval “ein júdischer Dichter deutscher Zunge” nedá se
popřít, že spisovatel a básník patří zásadně onomu národu, v jehož ře-

či píše a tvoří svá umělecká díla- Německá literatura má tudíž dost
důvodů, aby byla vděčna tomuto mimořádnému a skvělému básníku a
esejistovi z Prahy, jako provždy musí zůstat zavázána oněm velkým
moderním Pražanům, Rilkemu, Werfelovi a Kafkovi, kteří pocházejíce
z poměrně malé pražské německé enklávy dosáhli imposantního význa
mu pro moderní německou a světovou literaturu.
Považte jen jednoduchý fakt, že oblast německé řeči, v Říši, v Ra
kousku, ve Švýcarsku a v jiných zemích obsahovala tehda více než
osmdesát miliónů lidí a že v době německého expresionismu jen říš
ský Němec Bert Brecht a dále pak Thomas a Heinrich Mann dosáhli
jistého světového významu, kdežto Praha, kde žilo jen několik desetisíců Němců, stala se matkou nejméně čtyř spisovatelů světového vý
znamu, Rilkeho, Werfla, Kafky a Broda, při čemž nepočítám spoustu
jiných dosti významných pražských německých novelistů a lyriků. Dů
vodem této zvláštní plodnosti byla mezi jiným bez pochyby německočeská symbióza a společné soužití s jinonárodním živlem, jeho historií
a s jeho kulturou. Neboť my všichni jsme milovali Čechy a Prahu. Na
še literární díla, básnická i jiná, glorifikovala Prahu, Čechy a též české
dějiny. Oproti německým autorům v Říši měli jsme výhodu obouživelnosti a současně - musím to podotkn ut - i výhodu rakouského hu
manistického školení, které bylo hlubší a evropštější než říšsko-německé. Naše pražská němčina byla slavnou svou ryzostí- Byla to němčina,
kterou již Karel IV. a jeho velký kancléř Johannes von Neumarkt uči
nili oficielní němčinou říšské kanceláře. Vlastně to byla tato němčina,
která se stala základem oné neuhochdeutsch, do které Luther překládal
bibli. Tím se vyvinula tak zvaná moderní hochdeutsch. Kdežto němečtí
básníci a spisovatelé v Říši, v Rakousku anebo ve Švýcarsku po celý
den mluvili ve svých různých dialektech (Goethe Frankfurter Deutsch,
Schiller švábský dialekt, Grillparzer vídeňský atd. až do nejnovější do
by) a přesto psali svá díla v Hochdeutsch, my pražští němečtí spisova
telé jsme tvořili v té samé řeči, kterou jsme celý den mluvili, v tom
samém Hochdeutsch v kterém jsme rokovali a abych tak řekl milovali.
To byl základní rozdíl mezi námi a německými spisovateli z Říše, Ra
kouska i Švýcarska- Snad máme jistý slovanský akcent, ale nemluvili
jsme nikdy dialektem. V tom je naše zvláštní situace v oblasti německé
literatury. A to charakterizovalo Werfla, Rilkeho, Broda, Kafku i mne.
Druhý rozdíl záležel v našem politickém postoji. Kdežto většina ně
meckých spisovatelů a básníků v Říši i v Rakousku překypovala patri
otismem, nacionalismem a bojovností, které se projevovaly též u vý
sostné imponujících osobností literatury, kupříkladu u Thomase Man33

na, u Stefana Georga a u básníků nakladatelství Insel a jiných, my v
Praze jsme měli naše výhrady. Nikdo z nás se tehdy neindetifikoval s
válkou a s válečnou propagandou. Důvodem nebyla jen naše blízkost
k opozičnímu českému živlu. Důvodem byla zejména naše základní
bohmische Humanität, naše goethovská a herdrovská výchova. To vše
nás lišilo od ostatní německé literatury a činilo nás zvláštní a výjimeč
nou skupinou, která bývá skutečně oceněna teprve nyní. Chtěl bych po
dotknout, že naše pražské němectví bylo hlubší a zásadnější než němectví ostatní. To vše nás ovšem také lišilo od Němců v pohraničních
■oblastech českých zemí. Podle mého názoru konec pražského němectva
znamenal nesmírnou škodu též české kultury, kterou jsme v upřímné
snaze uváděli nejen do německého, nýbrž i do mezinárodního kultur
ního světa svými překlady a teoretickými články. Vyhubení pražského
němectva těžce poškodilo též celkovou podstatu německé kultury jako
takové. Pražská slovansko-německá symbióza byla kladnou a tvůrčí
skutečností pro Čechy i pro Němce všude, již ovšem zřídka pochopili,
aby věděli, oč jde.
Max Brod býval v těchto snahách během druhého, třetího a částečně
ještě čtvrtého desetiletí našeho století nej důležitějším činitelem a inspirátorem. Stačí si prohlédnout jeho poslední knihu “Der Prager
Kreis”, která charakterizuje jeho pražské přátele a vrstevníky. Obšírná
korespondence se mnou, jež se zachovala u mně a kterou jsem přislíbil
zdejšímu Leo-Bach Institutu pro jeho archiv, je zajímavým doplňkem
jeho výkladů v knize “Der Prager Kreis”.
Max Brod byl jeden z posledních osobností naší doby, které se vy
znamenaly téměř encyklopedickým věděním ve všech oborech duševní
tvorby a neuvěřitelnou sčetlostí ve všech literaturách. Byl hystrý a vy
soce důvtipný, byl poctivý a objektivní, pomáhal všude, kde bylo třeba,
a zejména vynikal povahou hluboce náboženskou. Nebyl ovšem orto
doxním židem, věřil však v ušlechtilé poslání židovství. Pojem vyvo
leného národa chápal jako ohromný úkol odpovědnosti vůči veškerému
lidstvu bez jakéhokoliv rozdílu. Toto židovství (a nikoliv nacionalis
mus) bylo základem jeho sionismu. A v tomto smyslu působil jako uči
tel pro nás všechny, též pro ony, kteří nenáleželi k židovské víře nebo
přesvědčení- Je typické, že v Praze za redakce Pražana Willy Haase,
bezprostředně před první světovou válkou počal vycházet literární ně
mecký časopis s názvem “Herder-Blätter”, s názvem odvolávajícím se te
dy na velkého německého humanistu Herdra, kterého T. G. Masaryk již
ve své České otázce pokládal za humanistického protektora českého
znovuzrození. V tomto časopise “Herder-Blätter” vyšly příspěvky Maxe
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Broda, Franze Kafky, Franze Werfla a též Petra Bezruce. A já sám
jsem v Praze ještě za světové války redigoval o něco později německý
literární časopis “Der Mensch” a to za spolupráce německých i českých
básníků a spisovatelů- “Herder-Blätter” a “Der Mensch” to bylo huma
nitní poselství pražské německé literatury. A pokud jsme byli vydáváni
a publikováni v Říši bylo to v časopisech jako opoziční berlínská
“Aktion” Franze Pfemferta anebo “Sturm” Herwartha Waldena.
V této tradici měl Max Brod základní význam. Nestačí, jak se často
děje, označovat ho za objevitele, propagátora a vyznavače Kafky, Max
Brod byl velkou a samostatnou literární osobností, která vytvořila mo
hutné a ucelené dílo německé krásné i teoretické prózy. Naše osobní
přátelství bylo pak posledním úkazem a zjevem pražskoněmecké kultur
ní vzájemnosti a hluboké literární a básnické lásky k našemu rodnému
městu a k české zemi, kterou již Goethe považoval “za pevninu upro
střed pevniny” a která, dej Bůh, nepozbude důsledkem dočasných po
litických nejapností tento význam nerozborné pevniny a ideologického
středuPoznámka redakce:

Před tímto svým českým projevem o Maxu Brodoví pronesl Jbhannes
Urzidil obecné zhodnocení vztahu pražského německého spisovatelského
kruhu k Cechům a k české řeči, a to v jazyku německém. Příslušný text
bude pro svou důležitost uveřejněn v českém překladu v říjnových Pro
měnách jako samostatný esej.

POZNÁM KY K ČESKOSLOVENSKEJ FEDERÁCII
Dr. Martin Kvetko
(Dokončenie)
V historickom vývoji česko-slovenských vzťahov vytvoril Ľudovít
Štúr zásadný medzník. Spomenul som, aký bol k jeho vystúpeniu po
stoj i niektorých Slovákov; ako sa vtedajšia československá spoločnosť
dívala na “jazykovú rozluku,” ako sa reagovalo na jeho slovenský ná
rodný program. Ako sa však táto rozluka prejavila vo chvíľach najosudovejších?
Mám na mysli obdobie prvej svetovej vojny, teda obdobie nejakých
sedemdesiat rokov od rozluky. Toto obdobie sa stalo najvážnejšou skúš
kou československých vzťahov; skúškou Štúrovho historického výroku
o tom, že Slováci sa nechcú odtrhnúť od Čechov. A skúška dopadla
skvele- Ukázalo sa, že Štúrova akcia neznamenala koniec českosloven
skej spolupráce, ba že ju v nijakom smere neoslabila. Len jej hádam
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začala dávať nové formy. Češi aj naďalej prejavovali ten úprimný a
intímny záujem o osud Slovákov, o osud bratského národa. Pomáhali
im ako len mohli. V prvom rade pomáhali Slovákom vychovať novú
generáciu inteligencie. Organizovali sa slovenské školy v Čechách a na
Morave, zaistilo sa štúdium mnohým slovenským mladíkom na praž
ských vysokých školách.
Do československej spolupráce tesne pred prvou svetovou vojnou za
siahol veľmi prenikavým spôsobom T. G- Masaryk. Stal sa vedúcim po
radcom mladej slovenskej generácie; a to nielen tej, čo študovala v
Prahe, lež aj tej čo študovala vo Viedni a v Budapešti. Tak sa stalo, že
keď prišla rozhodujúca chvíľa zápasu o našu slobodu, nebolo medzi
Slovákmi sporu o tom, že patria k Čechom a opačne. V cudzine mladý
Štefánik sa stal integrálnou časťou vedenia československého zahranič
ného odboja. Nikto nepochyboval o tom, že zastupuje Slovákov. Rov
nako nebolo problémom pre Slovákov a to či už pre tých, čo boli usíd
lení v Amerike, v Rusku a vo Francúzsku, alebo tých, čo sa dostali ako
vojáci do zajatia v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku, že majú vstu
povať do česk slovenských légií. A okrem toho americkí Slováci mobi
lizovali zase tak spontánne a s naprostou samozrejmosťou aj iné akcie;
vecné a peňažné zbierky pre československý zahraničný odboj, lebo ten
považovali za svoj. Preto Slováci sa nikdy nezmierili s názorom, že
boli oslobodení bez vlastného pričinenia; že majú byť niekomu za to
povďační- A v hodine dvanástej, keď zápas víťazne končil, zase Slo
váci doma, zhromaždení v Turčinskom sv. Martine, vedeli, čo je ich
prirodzená povinnosť. Bez toho, že by boli vedeli, čo sa 28. októbra
1918 odohrálo v Prahe, o dva dni neskoršie slávnostne vyhlásili svoj
rozchod s Maďarmi a svoj vstup do spoločného štátného zväzku s brat
mi Čechmi. Tí Slováci, ktorých Štúr prebudil a dal im novú normu ná
rodného života k sebaobrane, sa ústami Andreja Hlinku oduševňovali
a ešte precíznejšie ako to povedal Štúr, hlásali, že “sme s Čechmi jeden
národ, jedna krv.”
Sú to iste všetko veci známé a ak ich spomíname v súvislosti s teraj
šou etapou federácie, tak len preto, aby sme si uvedomili, že chvíľkové
nedorozumenie a rozčúlenie v minulosti nemohlo zničiť česko-slovensku spoluprácu, ktorá vyplýva zo zväzku príbuznosti; vždy sme akosi
pamätali na Masarykov výrok: rozčúlenie nie je program; nie je to
program ani v česko-slovenskom spolunažívaní. A tak to bude aj teraz.
Aj teraz federácia vyvolala značné resentimenty, podráždenosť a nedo
rozumenie, ale ja verim, že jak nám Boh pomôže prekonať nešťastie
okupácie, tak sa naše národy zase spamätajú a nájdu; posilnia svoju
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spoluprácu a vykonajú svoju historickú úlohu v stredoeurópskom prie
store, i keď zase prostredníctvom inej, novej formy svojho štátneho
organizmuAle náš pohľad do histórie by nebol úplný, keby sme pri tom ne
poznamenali alebo nepoukázali na jeden významný historický fakt. To
tiž na to, že aj keď spontánnosť k spolupráci s Čechmi v osudových
rokoch prvej svetovej vojny bola tak zrejmá doma i v cudzine, predsa
len Slováci v zahraní či, najmä vo Spojených štátoch, reagovali dosť
odlišne. Je predsa zaujímavé, že doma nikdy, ani v hodine dvanástej
30. októbra 1918 v Martine slovenskí vodcovia neprejavili názor ako
slovensko-české štátne spoločenstvo má vypadať, zatiaľ čo americkí
Slováci pri vstupe do zahraničného odboja i pri jeho skončení, vždy
pamätali na to, aby Slováci v novej republike mohli vystupovať a žiť
ako samostatný národ, národ s Čechmi rovnoprávny. Na začiatku odbo
ja svoje želanie vyslovili americkí Slováci v tak zvanej Clevenlandskej
dohode, ktorú spolu s predstaviteľmi Českého národného združenia v
mene Slovenskej ligy v Amerike podpísali v októbri 1915. Na konci od
boja zase na to pamätali 30. mája 1918 pri podpise Pittsburghskej do
hody, ktorú formulovali s T. G- Masarykom. Prečo tento rozdiel? Prečo
Andrej Hlinka hovoril o “jednom národe a jednej krvi” a prečo tak
nehovorili v Clevelande alebo v Pittsburghu Rovnianek, Mamatej, Furdek a ďalší? Zdá sa, že na túto dôležitú otázku dáva primeranú odpo
veď komunistický historik, profesor Gosiorovský. Ten napísal, že ame
rickí Slováci holi pred prvou svetovou vojnou uvedomelejší a v národ
nom ohľade viac emancipovaný ako Slováci doma. To je správne vy
svetlenie, pretože ide o pohnutky k počinom v oblasti politickej. To sa
mozrejme vnucuje uvažovať aj o náležitom zhodnotení činnosti ame
rických Slovákov, o ich zástoji v slovenských národných dejinách. Ale
pre nás z toho plynie jedno poučenie: nebolo treba v minulosti podce
ňovať politické akcie amerických Slovákov, nebolo na mieste znevažo
vať dôležitosť tak vážných dokumentov ako je Clevelandská alebo Pittsburghská dohoda. Koniec-koncov vidíme, že ich ustanovenia sa aspoň
po formálnej stránke uskutočňujú po viac ako päťdesiatich rokoch. A
zase platí, keby sme to neboli podceňovali, mohli sme si ušetriť mnoho
sklamania a nepríjemností- Treba uznať čo i len dodatočne, že predsta
vitelia amerických Slovákov boli naozaj ľudia prezieraví.
Nezdôrazňujem to len pre historický význam týchto udalostí v súvi
slosti s prítomnosťou, lež aj preto, že táto história je medzi americký
mi Slovákmi ešte stále živá. Ešte je mnoho Slovákov, ktorí sice už dlho
neprejavujú záujem o spoluprácu s českými a československými spol37

kami, ale stále sú presvedčení, že nová úprava československých vzťa
hov, federácia, za ktorú ich otcovia, alebo aj oni sami pracovali pred
50 rokmi, je stale dobré a zdravé riešenie československej súžitia, je
stále akýmsi historickým postulátom národných dejín oboch našich ná
rodov. A keby sme si to dôkladne uvedomili a dali tomu aj praktický
výraz v ďalšej činnosti našich organizácii, prispôsobili tomu aj svoj
vyjadrovací slovník a organizačný princip, mohlo by sa podľa a môjho
názoru ešte mnoho napraviť, zahladiť boľavé rany minulosti.
Čo však ďalej ?
Federácia sa teda uskutočnila! Nepriniesla však to uspokojenie, kto
ré sa očakávalo. To nie je jej vinou, lež v prvom rade dôsledkom mimoriadných okolností, ktoré prežívame. Ale aj tak je na mieste otázka:
ako ďalej ?
Spoločný štát aj vo federálnej forme potrebuje jednotiacu myšlienku,
štátne politickú koncepciu. Aká je? Aká má byť? Doma i v cudzine sa
začína o tom hovoriť- Je to dobré, pokiaľ je to konštruktívne. Ale sa
mozrejme, že do toho treba zahrnúť aj písanie Slováka v Amerike, kto
rý pár dní po sovietskej invázii, keď celý svet trnul strachom o nás, na
písal, že “nebude dobre, kým republika nezmizne”, alebo inokedy napí
sal, že federácia je len “prvým krokom.” Nuž bolo by to naozaj zlé
veno pre federáciu. Ale na šťastie doma sa o veci uvažuje vážnejšie.
Cíti sa, že federácii treba niečo dáť, že starý českoslovakizmus je mrt
vý a nikto ho nevzkriesi; ale že akési československé povedomie musí
existovať, musí sa vytvoriť; ináč by nás ani federácia nezachránila.
Konečne tento postulát tiež nie je nový. Pamätam sa, že po druhej
svetovej vojne sme žili tiež v takom ovzduší, ako by obnovená repub
lika bola len na výpoveď. Mnohí sa obávali, že kladenie veľkého dôra
zu na takzvané výdobytky Slovenského národného povstania oslabuje
republiku, že pripravuje novú krízu v československých vzťahoch. Mal
som v roku 1946 pravidelné rozhlasové prejavy o ústavnom probléme
česko-slovenskom- Neskoršie tieto prejavy v rozšírenej forme vyšli v
Knižnici “Času” pod názvom “K základným otázkam česko-slovenského ústavného problému”. A už vtedy som napísal, že československý
štát sa môže udržať len vtedy, keď bude existovať československé vlas
tenectvo, úprimný vzťah k štátnemu zväzku zo strany českej i sloven
skej. Ale hneď som k tomu dodal, že to môže existovať len vtedy, keď
v tomto štáte bude napred samozrejmosťou slovenské a české vlaste
nectvo. Lebo bez slovenského národného vlastenectva nemôže vzniknúť
ani československé štátné vlastenectvo. Slováci sa v tom štáte musia cí
tiť naprosto doma, inak ho nebudú považovať za svoj.
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Spomenul som rozpravu o tomto tematickom probléme. Od začiatku
roka napísalo sa o tom mnoho článkov- A na Slovensku sa vytvorili
dva tábory: jeden, ktorého predstaviteľom je docent Mlynárik, varuje a
apeluje na Slovákov, aby boli rozumní a keď už dosiahli svojho, aby
teraz nezabudli aj na to, že štátne spoločenstvo je tiež živý organiz
mus, že ho tak treba brať a naplniť ho poslaním. Zdôrazňuje sa, že je
už na čase, aby sa teraz začala dávať priorita celoštátným potrebam a
komponentom politického života pred národnými, lebo ak sa tak ne
stane, bude zle. Druhý tabor predstavujú pracovníci Historického ústa
vu akadémie vied, dr. Holo tíková, dr. Holo tík a dr. Plevsa. Hádam že v
pozadí sú aj iní. A tí stále žijú v národnej eufórii, stále ich dráždi
každá pozitívna zmienka o funkcii centralistického štátu v minulosti.
Ale tak či onak: to je jeden z našich najdôležitejších úkolov. Nemôže
nám byť federácie ľahostajná a nemôžeme nevidieť, že potrebuje poli
tickú a ideologickú náplň. Staré sme zbúrali, treba postaviť nové. Fe
derácia je moderný princip spolunažívania národov v jednom štáte.
Razí si cestu aj medzi takými národmi, ktoré nie sú si tak blízke kul
túrne a rečove ako naše dva národy. Nám v exile pripadá jedna úloha:
v kľude a s rozvahou hľadať zmysel a nápln česko-slovenskej federácie.
My nemôžeme ovplyvňovať jej funkciu v praxi, ale môžeme pomáhať
vytvoriť jej ideové základy, politickú kulisu, ktorá by trvale upevnila
československý štát.

ČESKOSLOVENSKÁ KULTURNÍ FRONTA
( SRPEN 1968 - DUBEN 1969)
Dr. Antonín Kratochvil
K SITUACI

Invaze jednotek Varšavské smlouvy v čele s Rudou Armádou 21. srpna
1988 našla československou kulturní frontu zcela jednotnou. Její politická
aktivita se začala projevovat hned v prvních dnech okupace řadou provo
lání k mezinárodní světové kulturní a vědecké veřejnosti - českoslovenští
kulturní pracovníci žádali především okamžitý odchod jednotek pěti států
Varšavské smlouvy a odsouzení invaze.
Reakce kulturních pracovníků se projevovala mezi jiným v řadě rozhla
sových a televizních projevů, dále ve vydávání zvláštních vydání kultur
ních listů a časopisů. V čele těchto akcí stály oba orgány Svazu čs. spiso
vatelů: Literární listy a bratislavský Kulturný život a dále orgán mladé
inteligence týdeník Student. Dohromady vyšlo na dvacet zvláštních vydání.
Zvláštní vydání vydaly ovšem i kulturní a vědecké měsíčníky a dvouměsíčníky.
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Ve zvláštním vydání literárního měsíčníku SEŠITY pro mladou litera
turu se např. zdůraznilo: “Nikdo z nás se nechce smířit s osudem otroků.
Není toho mnoho, co nám zbývá, cosi nám však zbývá stále. Zbývá nám
to, co bývá nazýváno slovy, o nichž si mnozí mysleli, že nic neznamenají:
čest, hrdost, svědomí, svoboda, lidskost, právo.”
Ve zvláštním čísle Československého časopisu historického říká v úvod
ním článku šéfredaktor dr. František Graus, profesor filosofické fakulty
University Karlovy a člen Akademie: “V dějinách se vždy vyskytují okam
žiky, kdy se každý musí rozhodnout, jak se zachová a zda celou svou osob
ností je ochoten hájit spravedlnost proti zvůli, lidskost proti brutalitě. Zít
jako stvůra nebo jako člověk je rozhodnutí, které se vyžaduje od každého
z nás dnes . . . Ještě nikdy nebylo možno na trvalo umlčet pravdu, zastavit
vývoj, i když se o to pokoušeli sebemocnější okupanti a sebebrutáilnějšími
prostředky. Nikdy neuznám žádnou okupaci ČSSR, nespravedlnost, zpá
tečnictví.”
Frof. dr. Jaroslav Hájek v témže čísle ČČH zdůraznil: “Nikdy se nesmíří
me s tím, že by se nemělo vrátit ovzduší volnosti, tvůrčí práce a radosti,
které jsme prožívali od ledna do vpádu dizích vojsk.”
Hiistorik dr. Josef Janáček pak napsal: “Věřím, že národy s takovou kul
turní minulostí a přítomností nezlomí ani dnešní barbarství okupantů”. Hi
storik dr. Vilém Prečan v závěru zvláštního vydání píše: “Dějinná zkouška
odhalila kvality národa, o nichž se již mnohdy pochybovalo . . . Boj za
svobodu a nezávislost může mít mnoho fází a každá z nich pak různé formy
boje -na konci je vítězství.”
Nejen významní vědci, kteří představují duchovní elitu českého a slo
venského národa, ale i básníci, spisovatelé, filosofové a pedagogové v celých
básnických sbírkách1, prózách, prohlášeních a manifestech odsoudili jed
notně sovětskou invazi.
Když vešlo ve známost, že vláda ČSSR pod sovětským tlakem musí zřídit
Úřad pro tisk a informaci - většina představitelů těchto kulturních listů
se rozloučila se svými čtenáři a někteří vedoucí redaktoři odešli pak na
Západ.
Z rozloučení nejvýznamnějšího listu polednové éry - Literárních listů,
(22.8.1988), vyjímáme:“ ‘Nevíme do této chvíle, zda slova, která píšem ne
jsou poslední . . . Naše země, jež si přála žít v socialismu a v míru, byla
znásilněna mocí, proti níž nemáme jiné než duchovní obrany. Použili jsme
ji. Tanky cizí země rachotí pod okny, z nichž k vám voláme v nejvysši
nouzi. Sliby jsou zase jen lež, pravda má Zase slabý zvuk. Okované pažby
tlukou na naše dveře, cizí vojska táhnou městy, jež po staletí bývala pří
bytkem moudrostí, rozumu, ducha, jen proto, že jsme otevřeli brány věz
nic nevinným, že jsme otevřeli okna za nimiž nebylo možno dýchat. Je to
naše hodina pravdy, v niž neopouštíme zemi, jejímž jazykem píšeme a
mluvíme . . . Dokud žijeme nepřestaneme doufat v sílu své pravdy, jež je
pravdou svobody a slušnosti, rozumu, pravdou nás všech, jež je tím, co
dělá člověka člověkem. I ten, kdo se musí podrobit násilí, neztrácí povin
nost pohrdat . . . Kdybychom se s vámi Už nesetkali, přejeme vám všem,
abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.”
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Týdeník mladé inteligence Student (28.8.1968) uzavřel svou existenci pro
voláním: “Soudruzi, zástupci Československé socialistické republiky na jed
náních v Moskvě plné kapitulovali před brutální silou okupantů. Jejich čin,
nezávisle na nátlaku, jemuž byli vystaveni, se rovná zradě této republiky,
zradě lidu. Ratifikací výsledků moskevských jednání ztrácíme všechno.
Svou svobodu, svou čest, své svědomí. Staneme se - pokolikáté už v naší
historii - národem otroků, stádem bez charakteru. Zradíme nejen sebe, ale
i historický úkol, který naší zemi připadl: otřást nelidskou stavbou stali
nismu a najít lidskou podobu socialistického zřízení.”
POKUSY O NORMALIZACI

Po prvních dramatických deseti dnech se v září začaly projevovat první
pokusy o normalizaci poměrů i na kulturní frontě. K této normalizaci jistě
přispělo, že byly vyměněny i některé jednotky Rudé armády. Velká část
kulturních redaktorů, vědeckých pracovníků, která byla na Západě, se po
konferencích ve Vídni, ve Frankfurtě u příležitosti Mezinárodního knižního
veletrhu a v Curychu v rámci setkání představitelů české a slovenské lite
ratury se zástupci německého literámě-kritického světa, vrátila během říj
na a listopadu zpět ke svým psacím stolům. Z významných představitelů
polednové kulturní a vědecké fronty a celého obrodného procesu, zůstal
na Západě prof. Ivan Sviták, předseda Svazu čs. Spisovatelů a prorektor
University Karlovy Eduard Goldstúcker, tvůrce nového ekonomického mo
delu prof. dr. Otto Šik, nám. předsedy vlády, dále ekontom EVžen Lobl, za
stupující šéfredaktor Literárních listů Ludvík Veselý a vedoucí redaktor
Literárních listů, kritik Antonín J. Liehm, šéfredaktor Studenta dr. Alexej
Kusák, spisovatel Josef Jedlička, redaktor pražského rozhlasu Sláva Volný,
spisovatelé Ladislav Mňačko a Ivan Pťaff a mnoho dalších. Snaha o nor
malizaci poměrů se projevila v prvé řadě částečným obnovením činnosti
tvůrčích uměleckých svazů a jejich tiskových orgánů. Svaz českosloven
ských spisovatelů - jeho česká část - se rozhodl zastavit vydávání Literár
ních lisů, poněvadž nová situace způsobená okupací vyžadovala změnu v
politické linii časopisu. V té době byly Literární listy také terčem stálých
útoků rozhlasové stanice Vltava.
Zrekapitujeme-li situaci kultumě-politického tisku přestaly po srpnových
událostech vycházet Literární listy, Student, Kultumy život, Kulturní tvor
ba, která měla být nahrazena časopisem Politika - tento nový časopis byl
po několika číslech “z rozhodnutí předsednictva ÚVKSČ s okamžitou plat
ností zastaven”, přestal vycházeli i ilustrovaný týdeník Svět sovětů. Z orga
nizací nebylo po srpnových událostech povoleno Dílo koncilové obnovy,
což bylo hnutím katolických intelektuálů, ve kterém vedle duchovních pra
covali i laici.
SVAZ ČS. SPISOVATELŮ SE AKTIVIZUJE

Jako dosud vždy byl to Svaz čs. spisovatelů, který jediný z uměleckých
svazů několik týdnů po invazi sovětských jednotek, uchopil tvůrčí inicia
tivu “při organizování nové reality kulturního života.”
Dne 22. srpna byla budova Svazu čs. spisovatelů obsazena Rudou armá
dou, sovětské jednotky vyklidily budovu po třech týdnech 11. září. První
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významnou akcí Svazu bylo vypracování apelu (dokumentů), který byl
zaslán Národnímu shromáždění - spisovatelé v něm žádají zrušení trestu
smrti. V dokumentu se mezi jiným praví: “Jsme přesvědčeni, že zrušení
trestu smrti by významně doplnilo sérii důležitých ústavně-právních a
zákonodárných rozhodnutí, chystaných u příležitosti padesátiletí naší sa
mostatnosti. Bylo by zároveň zřetelným vyvrcholením úsilí o nápravu všech
minulých nespravedlností, jehož projevem je nedávno přijatý rehabilitační
zákon.” Dokument byl zaslán předsedovi Národního shromáždění Josefu
Smrkovskému.
Dne 17. září zasedal ústřední výbor Svazu čs. spisovatelů a vydal pro
hlášení ve kterém se v historickém obraze 50. let rozebírají demokratické
tendence a tradice českého a slovenského národa, k tomuto prohlášení se
připojil i Svaz čs. výtvarných umělců. Na tomto zasedání bylo přijato roz
hodnutí o vydávání nového týdeníku Svazu Listy a bylo požádáno o jeho
registraci. 4. října pak zasedalo předsednictvo ÚV Svazu čs. spisovatelů jeho česká část - a rozhodlo doporučit ÚV SČSIS na základě dopisu ze
24.9.68, aby předsedovi Svazu Eduardu Goldstůckerovi byla poskytnuta
tvůrčí neplacená dovolená. Do funkce úřadujícího předsedy byl povolán
národní umělec Jaroslav Seifert.
Významnou akci Svazu ke které se pak připojily ostatní umělecké a
tvůrčí Svazy a vědecké organizace byla “dohoda o solidaritě”. Tato dohoda
byla formulována na Aktivu Svazu čs. spisovatelů, který se konal v Praze
31. října. Smyslem tohoto dokumentu bylo upevnit pocit bezpečí a právní
jistoty všech kulturních pracovníků. Dohoda představuje vzájemné ručení,
že v dnešní situaci v Československu nemůže být nikdo stíhán pro své ná
zory a pro své dílo. V jádru dohody se říká, “Kdyby se jediný český nebo
slovenský umělec, vědec nebo novinář, ať pobývá kdekoliv, stal obětí persekuce nebo trestního stihání pro své názory a pro své dílo, považovali by
to všichni podepsaní za útok proti celé kulturní obci a svůj nesouhlas by
kolektivně projevili způsobem, který by účinně posloužil boji za opětné
zjednání práva!” Tato dohoda byla reakcí na útoky sovětského tisku, roz
hlasu a tisku pěti států Varšavské smlouvy.
PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH SPISOVATELŮ A PROJEV JAR. SEIFERTA

Nej významnějším kultumě-politickým dokumentem posrpnové éry se
stalo bezesporu - dnes již můžeme říci - historické prohlášení Aktivu čes
kých spisovatelů, konaného v Praze dne 31. října 1968. Je to realistický
dokument bez všeho emocionálního podbarvení, jak tomu bylo v prvních
týdnech okupace. Krátce po zveřejnění byl tento dokument již přirovná
ván v pražských vědeckých kruzích k slavnému Manifestu českých spiso
vatelů z května 1917, v němž se čeští spisovatelé přihlásili k boji českého
národa za samostatnost.
V úvodu dokumentu je rozebrán polednový vývoj a jeho význam pro
společnost, pak přechází dokument na důsledky invaze jednotek Varšav
ského pakta. V této části dokumentu je zdůrazněno: “Pokud jde o náš spi
sovatele, jsme rozhodni učinit vše na podporu politiky, která povede niko
liv k zdánlivému, ale ke skutečnému překonání dnešní situace a tím i k
dalšímu rozvoji toho, čemu jsme zvykli říkat socialismus s lidskou tváří.
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Nejsme však a nikdy nebudeme ochotni přiznávat zločiny> kterých jsme se
nedopustili, či děkovat za pomoc, která není než křivdou. Nejsme la nikdy
nebudeme ochotni nazývat lež pravdou a nespravedlnost nutností. Mocí lze
likvidovat lidi, nikoliv však jejich myšlenky. Jen v tomto století byli jsme
v Čechách svědky třikrát, jak se zhroutily monolitní systémy, aby opět
zazněla pravda. Padesátá léta zůstávají pro nás výstrahou, že svědomí není
prázdný pojem. Milujeme své životy, ale dražší je nám odkaz, který chce
me zanechat svým dětem. Soudy lidí jsou pomíjivé, soud dějin je věčný.”
(Listy, 7.11.1968)
Na aktivu 31. října promluvil i národní umělec Jaroslav Seifert, jeho
programový projev přinesl pak ústřední 'orgán Svazu Listy (7J.il.68) pod
titulem “Zvýšeným hlasem” - Seifert mluvil o tradici a historii české lite
ratury, o temné době padesátých let i práci rehabilitační komise Svazu
československých spisovatelů, kterou řídí. Seifert dále zdůraznil: “V těchto
dnech . . . chceme reklamovat právo pro každého našeho spisovatele, aby
si sám rozhodl, kam si chce odnést své pero a svůj pracovní blok. Ať to
slyší všichni, kteří tu nejsou s námi. Posíláme jim nevyčítavé a přátelské
pozdravy.” A na jiném místě Jaroslav Seifert zdůraznil: “Ještě bych se
chtěl obrátit ke spisovatelům zemí, jejichž orgány k nám mluví o přátelství,
které jsme my snad měli narušit. Jsou mezi nimi jistě i ti, kteří z vlastní
kruté zkušenosti dobře vědí, co znamená a co slibuje hlaveň děla namířená
proti domovu. Škoda, že nemohli vidět hlavně děl, které byly přesně na
mířeny na Pražský hrad a do oken našich domovů, škoda, že nemohli po
čítat s námi tisíce zásahů samopalů na smutné a nevinné fasádě našeho
Národního musea. A tu bych chtěl jen připomenout, že je to stavba našeho
probuzení, která je nám po Národním divadle nej dražší.” V závěru pozdra
vil Seifert slovenské básníky a přál federaci mnoho úspěchů.
ČERNÁ A BÍLÁ KNIHA

Téměř současně se sovětskou propagační Bílou knihou2 vyšla v Praze tak
zvaná “Černá kniha” pojmenovaná jednak symbolicky, jednak podle černé
obálky publikace s bílým nadpisem “Sedm pražských dnů 31 - 27. srpna
1968 - Dokumentace.” Na titulní straně je uvedeno: “Studijní materiál pouze pro vnitřní potřebu - vydáno v záři 1968”. Máme důvod se domní
vat, že kniha vyšla pravděpodobně až v říjnu nebo v listopadu 1968. V tirá
ži na konci knihy je uvedeno: “Tento svazek dokumentů byl připraven k
tisku Historickým ústavem Československé akademie věd v Praze - výtisk
je neprodejný.” Metodické zpracování Černé knihy ukazuje vysokou vě
deckou erudici. Černá kniha není snad polemikou se sovětskou propagační
Bílou knihou, nýbrž přináší vědecky zpracované a uspořádané některé
oficiální materiály, oisobní svědectví, články a poznámky z novin, letáky,
provolání, kresby a fotografie vysloveně dokumentačního charakteru. Tyto
materiály jsou převážně bez komentáře a bez rozsáhlého hodnocení. Ma
sloužit jako první shrnutí dokladů a materiálů pro budoucí historiky, ne
však jako integrální hodnocení prvních dnů okupace. Úvodem nejmenova
ní vědečtí pracovníci Historického ústavu ČSAV vybízejí, aby se podobné
dokumentace uspořádaly i mámo Prahu, v krajích a především ve velkých
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průmyslových závodech a ve vědeckých institutech. Z řady skutečností se
můžeme domnívat, že zpracování Černé knihy provedl redakční kolektiv
Československého časopisu historického.
X X

X

V druhé polovině roku nesplnila československá nakladatelství všechny
své vydavatelské závazky - v tomto období nevyšlo žádné významnější dí
lo krásné literatury, které by vyžadovalo estetickou analýzu - ovšem na
druhé straně na konci roku uveřejnila většina nakladatelství své tradiční
programy pro první měsíce roku 1969 - podle těchlto programů vyjde v
první půli roku řada závažných původních prosaických, dramatických,
esejistických i básnických knih. Není bez zajímavosti, že zde dominují auto
ři, kteří byli v padesátých letech odsouzeni ve velkých spisovatelských pro
cesech: Zahradníček, Kalista, Křelina, Knap, Kostohrýz, Renč a Josef Pa
livech Zajímavé jsou i ohlášené překlady pro příští rok - jsou mezi nimi
autoři, které dříve nebylo možno publikovat jako francouzský filosof Teilhard de Chardin, spisovatelé R. H. Benson, G. Bemanos, L. Bloy, B. Mar
shall, J. Bishop a řada dalších. Ohlášené jsou i knihy některých češkých
exilových autorů.
NOVÉ A OBNOVENÉ ČASOPISY: LISTY, OBRODA, ZÍTŘEK A TVÁŘ

V říjnu a listopadu začaly vycházet nové a obnovené časopisy, které
ovšem s výjimkou Listů, orgánu Svazu čs. 'spisovatelů, byly předány k re
gistraci již před 21. srpnem.
První číslo Listů vyšlo 7. listopadu 1968. Ŕéfredaktor Milan Jungman in
formoval 31. října 1968 pražské novináře, že nový týdeník Svazu čs. spicovatelů chce v grafické úpravě navázat na tradici Literárních listů, “v
obsahu však dojde ke změnám - na rozdíl od Literárních listů, nebudou se
Listy zabývat otázkami vnitřní a zahraniční politiky, ale musí zaměřit svo
ji pozornost na problémy literatury a kulturní politiky.” Náklad Listů zů
stal stejný jako Literárních novin a redakční rada byla doplněna o národ
ního umělce Jaroslava Seiferta, dále o Alexandra Klimenta, Jiřího Frieda,
Ivana Vyskočila a brňáky Ivana Kříže a Milana Uhdeho.” Novými členy
redakce se pak stali filosofové dr. Karel Kosík a dr. Lubomír Sochor, pře
kladatel dr. Petr Pujman a do redakce se vrátil bývalý šéfredaktor Orien
tace Milan Schulz.”
V programovém úvodníku Výzva přítomnosti šéfredaktor dr. Milan Jung
man zdůraznil: “Měli jsme dost času, abychom si promysleli způsob své
nynější aktivity, když jsme několik týdnů čekali na registraci. Naše úvahy
vycházely ze základního faktu srpnové skutečnosti: tisk přestal hrát roli
přímého spolutvůrce politiky.”
OBRODA, nový čtrnáctideník Čs. strany lidové, začal vycházet dnem 9.
října 1958. Šéfredaktor je Jiří Sůva, ozdobou redakce je básník Kamil
Bednář. Brněnskou filiální redakci vede básník Zdeněk Rotrekl, který byl
v padesátých letech odsouzen na doživotí. Podle tiráže je však Obroda ná
stupcem časopisu Důvěrník (Obroda č. 1 - Důvěrník č. 14. Obroda byla
původně deníkem lidové strany v Brně, který byl zakázán v únoru 1952.
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První čísla ukazují, že časopis se stává tribunou rehabilitovaných spisova
telů a kritiků. Mezi jiným nacházíme zde příspěvky Jana Zahradníčka neznámé verše z pozůstalosti z vězení, Františka Lazeckého, Zdeňka Kalisty, Dominika Pecky a celé řady dalších. Obroda také otiskuje příspěvky
Ester Krumbachové, autorky řady proskribovaných filmových scénářů
(“Sedmikrásky”, “O slavnosti a hostech” a dalších).
ZÍTŘEK je týdeníkem Gs. strany socialistické vydávaný nakladatelstvím
Melantrich, jde v podstatě také o obnovený .časopis býv. Čs. národně socia
listické strany Svobodný zítřek. Šéfredaktorem je bývalý tajemník redak
ce Svobodného slova JUDr Vladimír Novotný. Časopis má jako členy re
dakce několik významných žurnalistů (např. IMidhal 'Lakatoš, Aleš Fuscfas
a Sylva Daníčková. V redakční radě jsou pak spisovatelé: národní umělec
František Hrubín, Ladislav Fuchs, Hana Bělehradská, Alfréd Radok, Jin 
dřiška Smetanová a Václav Trojan.
Obnovení literárního měsíčníku TVÁŘ je určitou senzací. Básník Jiří
Šotola bývalý šéfredaktor Literárních novin a býv. tajemník Svazu čs. spi
sovatelů svého času zdůraznil, “že okolo časopisu Tvář se vyostrila jedna z
nejdramatiěnějších situací v dějinách Svazu.” Zákaz Tváře a vyloučení je
jího šéfredaktora Jana Nedvěda ze strany bylo formulováno Životem strany
takto: “Typickým případem nepochopení, co je to komunistická strana, je
býv. ved. redaktor Nedvěd, který v této funkci nerespektoval doporučení
nejvyšších stranických orgánů . . . a se svými spolupracovníky zásadně
změnil kurs poslání a obsah časopisu, a to v rozporu se zájmy naší sociali
stické společnosti. Časopis, který měl být tribunou mladých pokrokových
autorů, se vinou J. Nedvěda a dalších stal šiřitelem a propagátorem buržoasních filosofů, různých idealisticko-mystických odrůd, pochybných směrů.”
Nový - třetí ročník Tváře vychází v širším rozsahu a více je zaměřen
na oblast filosofickou a literárně kritickou. Složení redakce se nezměnilo a
ideovou hlavou literární skupiny kolem Tváře je přední český dramatik
Václav Havel. Redakce věnuje pozornost autorům, kteří dříve byli na in
dexu: J. Hanče, R. Weiner, J. Deml a další. V prvních číslech byla pak vě
nována zvláštní pozornost filosofickému dílu Emanuela Rádla.
PROBLÉMY KOLEM SVAZU SLOVENSKÝCH SPISOVATELŮ

Situace ve slovenském spisovatelském svazu je značně nepřehledná a
komplikovaná, řadu nerozřešených otázek má vyjasnit Zjazd Sväzu sloven
ských spfeovatelov, který se má konat začátkem roku 1989. Značnou vinu
na této nepřehledné situaci má nejednotné vedení svazu, kterému se do
dneška nepodařilo po zániku Kulturného života v září 1958 prosadit vydá
vání nového ústředního orgánu Svazu časopisu, který se má jmenovat Literárný život.

Současnou krizi Svazu slovenských spisovatelů rozebral Mlilan Rezutík
v článku nazvaném “Rozlomený zväz”. Rezutík vidí příčiny současné krize
v řadě sporných otázek: Např. v odstoupení Vojtěcha Mihalíka, Láci Novomeského a Miroslava Válka z redakční rady Kulturného života, dále v
postoji některých členů předsednictva Svazu a výboru Svazu slovenských
spisovatelů k odchodu Ladislava Mňačky do ciziny (červenec 1966) a v
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souvislosti s tím i reakce na izraelsko-arahský konflikt, k současné krizi
přispěla podle Rezutíka i nepružná a váhavá činnost výboru Svazu po 21.
srpnu a slabá aktivita předsednictva a výboru Svazu okolo zakládání a re
gistraci nového tiskového orgánu Svazu.
Současná situace Svazu je taková, že po rozpadnutí předsednictva Svazu
slovenských spisovatelů - musel jeho funkci převzít výbor - to je ovšem
řešení jen velmi provizorní a celou krizi může rozřešit jedině ohlášený
sjezd Svazu slovenských spisovatelů.
ZÁVĚR

Demokratisační a liberalisační proces, který od ledna 1938 zasáhl všechny
oblasti umění, vědy, kultury a náboženství, byl sice invazí jednotek Var
šavského paktu zastaven - nejtíživěji zde zapůsobilo zřízení Úřadu pro tisk
a informace - ovšem nikoliv úplně zlikvidován. Rozšířením a obnovením
kulturních časopisů došlo k určité diferenciaci a obohacení thematiky, ne
malou roli zde sehráli právě rehabilitovaní spisovatelé a kritici. Původní
teorie invazních jednotek o potlačení “kontrarevoluce k jejímž silám je
nutno počítat i sionismus (Tribuna ľudu 25.8.1968), ustoupila po několika
týdnech a byla nahrazena osobně zakročenými útoky proti některým kul
turním osobnostem, tiskovým orgánům a “pravicovým elementům”. Prog
noza dalšího vývoje na kulturní frontě je vážná a komplikovaná.
SITUACE ZE ZAČÁTKU ROKU 1969

První měsíce roku 1969 nepřinesly na literární a kulturní frontě mnoho
významných změn. Pokud nějaké změny byly - tak měly více charakter
organisační a technický. V rámci federalizaee byly rozděleny všechny umě
lecké a vědecké Svazy na české a slovenské. Nekonal se ani dlouho oče
kávaný a několikrát oznámený sjezd Svazu čs. spisovatelů, který se měl
jako poslední termín 12. dubna konat v Bratislavě a při němž mělo být de
finitivně rozhodnuto o budoucí formě a práci českých a slovenských spi
sovatelů.
Tragické politické události z ledna a z konce března a začátku dubna vy
volaly určitá manifestační prohlášení a protesty jak spisovatelů tak ostat
ních umělců. Tragické sebeobětování studenta filosofické fakulty Jana Palacha a později i studenta Jana Zajíce ovlivnily hluboce tvorbu básníků,
spisovatelů i hudebních skladatelů. Smrt Jana Zajíce byla pak vládními
místy pod sovětským tlakem prohlídnuta. Znovuzavedení předcenzury v
tisku a televizi (2JV.69) vyvolala reakci, jak u spisovatelů tak i u novi
nářů - výsledkem bylo zabavení několika časopisů. Censura se opět stala
nástrojem mocenské koncepce.
JNa Západ se dostala vynikající sbírka: “Ruce Goliášovy” J. Davida (pseudoným významného českého básníka reflexivní lyriky).
5Autorský kolektiv: “K událostem v Československu”, fakta, dokumenty,
svědectví tisku a očitých svědků, Tisková skupina sovětských žurnalistů,
(překlad z ruského vydání) Moskva 1968, str. 160.
3Autorský kolektiv Historického ústavu ČSAV: “Sedm pražských dnů 21.27. srpna 1938, Dokumentace, Praha 1938. V anketě Listů byla Černá kniha
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uváděná jako jedna z nejpozoruhodnějšídh kniih roku 1988.
‘Pozadím procesů a rehabilitací těchto spisovatelů jisrrae se podrobně zabý
vali v Baekground Report Czetíhoslovafcia, A. Kratochvil: The Situaťion on
the Literary Front in the ČSSR p. 11-12 (Zahradníček), REFR 24. July
1985; dále Baekground Report Czechoslovakia, A. Kratochvil: The Literary
Scene in Czechoslovakia July-December 1966 p. 4-7, RFER 8. February
1967 a celkově Baekground Report Czechoslovakia, A. Kratochvil: The
Cultural Scene in Czechoslovakia January-June 1968, RFER 13. August
1968, p. 6-9.
‘V této souvislosti je nutno ještě uvést, že Památník národního písemnictví
na Strahově v Praze (Museum české literatury) připravuje obsáhlou vý
stavu “Po 20 letech neználmí?” o českých exilových autorech. Ústav pro
českou literaturu při ČSAV připravuje nové vydání Slovníku českých spisovatélů, ve kterém mají být zastoupeni i autoři žijící v zahraničí.

CESTA K MNICHOVU
Miroslav Schubert
Otázka, zda jsme měli či neměli se za Mnichovské krise hrániti se
zbraní v ruce, zůstává stále otevřena. Odpověď není snadná, protože
závažnou úlohu hrály nejen úvahy vojenské, ale i smluvní a politické.
Je pravdou, že čs. armáda byla tehdy z nej lepších v Evropě, hranice
dobře opevněny a nálada ve vojsku i mezi obyvatelstvem, jak ukázaly
obě mobilisace v 1938, výtečná. ČSR měla s Francií smlouvu o vzájem
né pomoci v případě nevyprovokovaného útoku se strany třetího státuFrancie pak měla úmluvu s Velkou Britanií o vojenské pomoci za urči
tých podmínek. Třebas Francie a Velká Britanie nebyly ještě připrave
ny na válku, uvedené úmluvy by vázaly velkou část německých bran
ných sil na západní hranici. Ani říšská branná moc nebyla připravena
ještě plně na válku. Jak vyšlo najevo před norimberským mezinárodním
soudem proti válečným zločincům, němečtí generálové opětovně varo
vali Hitlera před zahájením války. Gen. Jodl poznamenal 30. května
ve svém deníku rozpor mezi Hitlerovou intuicí o válečném zákroku pro
ti ČSR ještě v 1938 a míněním armády, že “ to ještě nemůžeme provésti, protože západní mocnosti téměř určitě zasáhnou a my se jim do
sud nevyrovnáme” .
Ve dnech kolem 14- července 1938 konala se na Obersalzbergu tajná
vojenská porada, na kterou Hitler pozval ministry Goringa a Goebbelse,
šéfa SS Himlera, generála Keitela a nejmenovaného vyššího důstojníka
výzvědné služby. Na této poradě Hitler pravil podle smyslu a ducha:
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“ Dne 21. května utrpěli jsme ztrátu na prestyži. Nemohu nikomu
z nás přikládati vinu, avšak musíme věc napraviti. Jsem toho ná
hledu, že dojde k rozdělení Československa do šesti měsíců a to
mezi Německem, Polskem a Maďarskem. Bez pochyby budeme
míd před sebou nepřítele statečného. Bude-li zápas s ním asi krát
ký, bude přece krvavým. Příjdou-li Československu na pomoc i
Francie i Anglie, bude tato země (t.j. Německo) ruinována. Avšak
postaral jsem se již o to, aby Anglie byla v Palestině a jinde tak
zaneprázdněna, že ztratí chuť k útočnosti. Francii musíme udržet
v šachu zdánlivým útokem, takže neopustí Maginotovu linii.”
Generál Keitl namítl po těchto slovech, že Francouzi mají výbornou
špionáž, která tento manévr odhalí. Hitler odpověděl:
“Nálada ve Francii je taková, že se vyzvědači neprosadí. Věřit se
bude naší propagandě. Francouzi si nepřejí bojovati za jiné ná
rody a chtějí toliko hájili svou půdu. Ostatně - Hitler se obrátil k
Dr. Goebbelsovi - bude to Váš úkol, abychom Francouze uvedli k
uvědomění realismu situace.”
Po stránce vojenské tehdejší situace byla pro ČSR nanejvýš přízni
vou. Naproti tomu politicky a diplomaticky vývoj šel proti nám:
1. Sudetští Němci nebyli ochotni k nějaké dohodě. Při jednáních
stupňovali své požadavky podle berlínských pokynů tak, aby nebyly
přijatelný- Hitler se neodvážil vojenského útoku, protože tím by byl
dán pro Francii “casus foederis”. Proto dával přednost podněcování
nepokojů a snad i povstání, jež by oslabovaly ČSR doma i v očích
ciziny.
2. Lord Runciman zprávou z 14. září 1938 informoval britského mi
nisterského předsedu Neville Chamberlaina o výsledku svého šetření v
ČSR. Runciman došel k závěru, že dohoda mezi Čechy a sudet. Němci
není možná a že jediné řešení je v uznání práva sebeurčení sudet. Něm
cům- Protože pak ti chtějí připojení k Říši, Runciman doporučil od
stoupení sudetoněmeckého území Říši a to hned bez jakéhokoliv plebis
citu, který by mohl zaviniti průtahy a další nepokoje.
V důsledku Runcimanovy zprávy britská vláda pozvala francouzskou
vládu do Londýna na den 18. září 1938 k projednání dalšího postupu
ve věci ČSR.
3. Krátce před odjezdem francouzských ministrů do Londýna přijel
do Paříže ministr sociální péče Nečas v tajném poslání presidenta Be
neše, který dal Nečasovi písemně instrukce o 8 bodech s přiloženou
mapkou. Beneš navrhuje uzavření dohody s Francouzi a Angličany o
přesném ohraničení území, jež by ČSR mohla odstoupiti (celkem asi
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4000 až 6000 qkm) za podmínky, že Německo převezme nejméně 1.5
až 2 miliony německého obyvatelstva. Znamenalo by to přesun obyva
telstva tak, že demokrati, socialisti a židi by zůstali u nás. V instrukcích
Beneš několikráte zdůrazňuje, že nikdy nesmí býti přiznáno, že plán
pochází od Čechoslováků, nebo dokonce od Beneše samotného a že
dohoda musí zůstati v úplné tajnosti protože stává nebezpečí, že by
“druzí” (míněni jsou asi Angličani) dali Hitlerovi vše, kdyby věděli,
že jsme přijali zásadu odstoupení území.
Nečas se zhostil svého pověření rozmluvou s bývalým francouzským
ministerským předsedou Leonem Blumem, s nímž se znal osobně ze soc.
dem. hnutí. Leon Blum informoval o věci min. předsedu Daladiera,
krátce před jeho odjezdem do Londýna.
Obava Benešem v instrukcích vyslovená se splnila: Chamberlain na
bídl Hitlerovi vše a to dokonce tak, že ani netrval na přesunu obyva
telstva. Toho si byl jasně, bohužel pozdě vědom i Daladier sám, který
v 1947 prohlásil: “Snad by bývalo bylo lépe, kdybych byl nebyl do
stal návrh Prahy před mým odjezdem do Londýna-” (viz B. Čelovský,
Das Munchner Abkommen, str. 348).
4. Podle protokolu o britsko-francouzských rozhovorech v Londýně z
18. září 1938 (viz Documents of British Foreign Policy čís. 3/2/928
str. 373 a násl.) Chamberlain předložil Runcimanovu zprávu a vyslo
vil názor, že rozhodnutí, jež je třeba učiniti je zcela jednoduché: je
třeba rozhodnouti, zda má se příjmouti zásada sebeurčeníNa to Daladier navrhl, aby abstraktní otázka práva sebeurčení byla
ponechána stranou a aby byla rozhodnuta pouze konkrétní otázka sudetoněmeckého území. Účastníci porady se pak rozhodli navrhnouti ěs.
vládě, aby odstoupila Německu sudetoněmecká území. Na otázku Cham
berlaina, zda Daladier může říci něco o stanovisku čs. vlády k tomuto
řešení, Daladier odpověděl, že dle jeho mínění čs. vláda by s tímto
návrhem souhlasila (might agree to such a proposal), učiní-li se na ni
přátelský nátlak s poukazem na dané potíže a na nutnost vzdáti se části
sudetského území.
5. Ve smyslu londýnských ujednání francouzská a britská vláda poda
ly Československu dne 19. září 1938 souhlasné noty žádající odstoupení
území o více jak 50% německého obyvatelstva Německu. K tomu bylo
v notách poznamenáno, odstoupení menšího území na podkladě vyš
šího percenta je nedostatečným. (Tato poznámka je zřejmě odpovědí
na Benešův návrh v instrukcích daných min- Nečasoví o odstoupení
území o 4000 až 6000 qkm. Mapka připojená k instrukcím se nezacho
vala. Podle informací daných mi před Mnichovem na francouzském vel49

vyslanectví v Berlíně šlo o výběžky Ažský, Šluknovský a Frýdlantský,
jakož i kus území na severní Moravě. Území odstoupené Německu podle
mnichovské dohody bylo 28,200 qkm s 3,6 miliony obyvatel, tedy pod
statně více, než president Beneš přes Nečase navrhl).
V notách dále obě velmoci uznaly, že Československo, kdyby přijalo
doporučované opatření, bylo by oprávněno žádat zajištění své budoucí
bezpečnosti. V důsledku toho obě velmoci projevily ochotu pripojiti se
k mezinárodnímu zaručení nových hranic československého státu proti
nevyprovokovaným útokům. Hlavní podmínkou takovéto garancie by
bylo, že na místo stávajících smluv, které obsahují vzájemné vojenské
závazky, by vstoupila všeobecná garancie proti nevyprovokovaným úto
kům.
6- Čs. vláda napřed zamítla tento francouzsko-britský plán. Ale po
nesmírném nátlaku obou velvyslanců na presidenta dr. Beneše, čs. vlá
da dne 21. září 1938 plán přijala “jako celek, při čemž zásada garan
cie, tak jak byla v notách vyjádřena, nesmí býti od něho odloučena”.
Rozhodnutí čs. vlády příjmouti francouzsko-britský plán stalo se pro
ČSR nejen osudovým, ale i osudným. Přijetí plánu znamenalo nejen
ztrátu sudetoněmeckého území, ale i ztrátu vzájemných vojenských zá
vazků s Francií. Plán a jeho přijetí představovalo dohodu, jak ji na
vrhoval pres- Beneš v instrukcích min. Nečasoví, ovšem za podmínek
mnohem tíživějších. Jedině otázka garancií zdála se mluviti ve pro
spěch Československa. Plán přece jasně uváděl jako hlavní podmínku,
že garancie by vstoupila na místo stávajících smluv. V Praze bylo to
mu rozuměti tak, že smlouvy vojenské povahy, zejména smlouva s
Francií, bude nahrazena či vystřídána mezinárodní garancií t.j. že až
do uzavření smlouvy o takovéto garancii stará smlouva s Francií trvá.
Mezinárodní garancie se zdála dokonce lepším zabezpečením, protože
by se jí účastnila jistě aspoň Velká Britanie. Tak i sám dr. Kamil Krofta, který jako tehdejší ministr zahraničních věcí vedl jednání s oběma
velmocemi, psal v knize “Z dob naší první Republiky” na str. 321 o
“slíbené” záruce nových hranic.
Takový slib však ani Francie ani Velká Britanie neučinily. V jejich
plánu nebyla slíbena garancie hranic, nýbrž pouze ochota účastniti se
mezinárodní garancie nových hranic. V tom je ovšem podstatný rozdíl.
Francouzsko-britský plán zůstal podkladem dalšího jednání s Hit
lerem, i když Hitler plán napřed zamítl. Na tom, že zůstává v platnosti,
trvaly nejen vlády francouzská a britská, ale i československá. Tak gen.
Syrový, jako nový předseda vlády, notami z 25. září 1938 potvrdil
francouzské a britské vládě, že béře plnou odpovědnost za rozhodnutí
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předešlé vlády, jímž byly přijaty tvrdé podmínky francouzsko-britského
plánu- Ve stejném smyslu byla i nota vyslance Jana Masaryka britské
vládě z 26. září. Chamberlain šel dokonce tak daleko, že ústy Horace
Wilsona 27. září slíbil Hitlerovi garantovali vydání sudetského území.
Mnichovská dohoda nepřinesla žádné nové rozhodnutí o odstoupení
sudetského území Německu, nýbrž stanovila pouze prováděcí modality
odstupu. Hned v preambulu dohody se činí odvolání na zásadní ujed
nání o odstupu - “tenant compte de ľarrangement déjá réalisé en prin
cipe.” Nesporně je tím míněn fr.-britský plán a jeho přijetí Českoslo
venskem.
Z uvedeného přehledu politických a diplomatických událostí je zřejmo, že odmítnutí mnichovské dohody se zbraní v ruce by bylo nejen
opožděné, ale že by to bylo národní katastrofou.
Poslední a jedinou příležitostí zachrániti celistvost čs. státu bylo za
mítnutí francouzsko-britského plánu. Ovšem diplomaticky Českosloven
sko dostalo se do obtížné situace, když přece plán vznikl na podkladě
Benešova návrhu dohody o vydání části sudetského území. Ovšem plán
daleko přesahoval Benešův návrh, což bylo by přece dostatečným důvo
dem pro zamítnutí. A ČSR by byla nezůstala ve Francii a Velké Brita
nii bez podpory. Churchilova liberální skupina, Labour Party s Attleem
v čele jakož i Mandelova skupina ve Francii se postavily proti plánu.
Mandel, který byl dokonce členem vlády, telefonoval několikráte do Pra
hy, aby získal presidenta Beneše pro zamítnutí plánu. Churchill, který
tehdy nebyl členem vlády, jel 20. září do Paříže, aby tam podpořil po
litiky, kteří nesouhlasili se slabošskou politikou Daladiera.
Je pak ironií dějin, že sám Daladier ve svých pamětech dává vinu
za Mnichov dr. Benešovi, protože prý vysláním Nečase do Paříže vy
volal otázku odstoupení sudetského území Německu. Churchill pak ve
svých pamětech označuje Benešův ústup za omyl. Vyslovuje přesvěd
čení, že přepadení Československa by přineslo pomoc Francie a že by
se Velká Britanie připojila k Francii.
V tom Churchill dr. Benešovi jistě křivdil. Nemůže býti sporu o tom,
že dr. Beneš neměl v úmyslu nabídnouti již předem odstoupení něja
kého území. Chtěl spíše včas postaviti hráz nějakým přemrštěným ná
vrhům lorda Runcimana a ukázati tak na nejzašší ústupovou linii a to
ještě jenom za podmínky přesunu obyvatelstva. Nebylo vinou dr. Be
neše, že poslání Nečasovo bylo prozrazeno a že západ toho využil jenom
jednostranně ke škodě Československa.
Neméně osudovým a osudným než souhlas k odstupu sudetského úze
mí stala se i otázka garancií. Francouzská vláda nikdy nevysvětlila, jak
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je rozuměti pojmu “mezinárodní garancie” zmíněného ve francouzskobritském plánu. Stejně nevysvětlitelným je, proč se čs. vláda na to ni
kdy neptala, ba ani nespecifikovala, jak si takovou garancii představuje.
Snad tehdy úmyslně nebylo mluveno o podmínkách a jednotlivostech
garancie, aby snad Hitler nebyl popuzen, kdyby mezi garanty byly po
jaty i Sověti. Zdá se však, že přece jenom čs. vláda měla ukázati více
opatrnosti než jenom projevili souhlas nejasným rčením, že “zásada
garancie nesmí býti od plánu odloučena”. Vždyť v plánu obě velmoci
“uznaly, že Československo, kdyby přijalo doporučované opatření, bylo
by oprávněno žádat zabezpečení své budoucí bezpečnosti”. Podle li
tery plánu Československo mohlo tedy ve své odpovědi z 21. září prohlásiti, že přijetí plánu předpokládá mezinárodní garancii obou vel
mocí dnem přijetí plánu.
Ale čs. vláda ve své odpovědi se spokojila zásadou garancie tak, “jak
byla v notách vyjádřena”. Zní téměř cynicky, jak obě velmoci vyhověly
“ do slova” tomuto čs. požadavku. V příloze k mnichovské dohodě pro
hlásily, že ponechávají nabídku garancie obsaženou v plánu (qu’ils
maintiennent 1’offre contenue dans le paragraphe 6 des propositions
franco-britanniques du 19 septembre 1938 touchant une garancie internationale des nouvelles frontiěres de 1’Etat tchécoslovaque contre toute
aggression non provoquée). Tedy ani v Mnichově neslíbily garancii,
nýbrž jenom ochotu “pripojiti se k mezinárodnímu zaručení čs. hra
nic”. Z toho, že Hitler a Mussolini v témže protokolu slíbili dáti Čes
koslovensku garancii po vyřízení otázky polské a maďarské, je jasno,
že neměli na mysli nějakou společnou mezinárodní garancii.
Není ovšem jisto, zda by Francie a Velká Britanie byly daly garan
cii nových hranic československých za souhlas k plánu. Není to však vy
loučeno- Obě mocnosti věřily Hitlerovi, že “nemá žádných dalších
územních nároků v Evropě”. Sám Chamberlain prohlásil po návratu z
Mnichova, že mnichovskou dohodou byl zajištěn mír “na naši dobu”.
Je pak otázkou, zda a jak by se Hitler byl přenesl přes takovou mezi
národní garancii, kdyby přece jenom chtěl obsaditi Československo
celé.
Čs. vláda si pozdě uvědomila své opomenutí ve věci garancii t.j. opo
menutí požádati o zajištění hranic, kteréžto právo obě velmoci uznaly
ve svém plánu- Teprve notou ze 7. února 1939 Praha připomněla Fran
cii její závazek. Francouzská vláda se vyhnula přímé odpovědi tím, že
notou ze dne 8. února 1939 se pouze dotázala německé vlády na její
stanovisko k zárukám čs. hranic.
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Německá vláda notou z 28. února 1939 odpověděla Francii, že ČSR
leží nyní ve sféře zájmu Německa a že garancie hranic západními moc
nostmi by přinesla více škody než užitku. Německá vláda současně no
tou stejného obsahu informovala o svém stanovisku i vládu britskouObě velmoci příjmuly toto sdělení mlčky.
Československo bylo tak vydáno na pospas Hitlerovi. Francouzský
velvyslanec v Berlíně Coulondre ve své zprávě do Paříže z 2. března
charakterizoval to slovy: “Československo se stalo výhradní honitbou
Říše”.
Laguna Hills, California, 28. září 1968.
Autor této studie byl až po přepadení Československa Hitlerem přidělen
čs. vyslanectví v Berlíně jako legační rada a v době mnichovské krise jako
chargé ďaffaires. Měl tak příležitost poznat z vlastní zkušenosti pošetilou
snahu západních mocností udržeti mír na úkor Československa, ač Německo
tehdy nebylo ještě připraveno k válce na dvou frontách, jak ukazuje vý
ňatek ze zprávy vyslanectví o poradě na Obersalzbergu a jak to bylo do
datečně potvrzeno při norimberském soudu i německými generály.
Studie byla napsána původně pro Komisi pro vojenskou historii SVU.,.
která shromažďuje materiál kolem Mnichova, Druhé světové války a odboje
zahraničního i domácího. Příspěvky po jejich zhodnocení mají býti publi
kovány, avšak o formě a době uveřejnění nebylo ještě rozhodnuto. Proto
předseda komise generál J. Eret dal souhlas k tomu, aby autor uveřejnil
svou zajímavou studii v Proměnách ještě před její evaluací vojenskou ko
misí.

POLSTOROČIE SLOVENSKÉHO FILMU*
Albert Marenčin
Päťdesiat rokov nezávislej Československej republiky, päťdesiat’ ro
kov slobodného národného života je obdobím najväčšieho rozmachu
slovenského umenia a slovenskej kultúry. V každom umeleckom odvetví
znamenajú tieto roky dôležitú, v mnohom ohľade rozhodujúcu vývino
vú etapu: v literatúre, v hudbe aj vo výtvarnom umení je toto obdobie
obdobím nebývalého rozkvetu. A predsa možno povedať, že ani jednej
zo spomínaných disciplín nedalo toto polstorčie toľko ako disciplíne
najmladšej, ktorá pri zrode Československa a ešte dlho potom ani
*Prednáška prečítaná na 4 zjazde SVU, konanom v dňoch 31. august - 1.
septembra 1968, na Georgetownskej univerzite, 'Washington, D.C., U.S.A..
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vlastne neexistovala - že ani jeden umelecký odbor nie je s osudmi na
šej vlasti a jej sociálno-politickým vývinom tak úzko spätý ako sloven
ský film- Vysvetlenie je jednoduché: ani literatúra, ani hudba, ba ani
výtvarné umenie nepotrebujú na svoju realizáciu také nákladné materi
álne prostriedky ako film; a malej kinematografii malého národa mô
že tieto prostriedky zabezpečiť jedine ten, pre koho nie je obchodným
artiklom ale významným kultúrno-politickým nástrojom.
Pravda, ak hovorím o slovenskej kinematolografii, nemám na mysli
jednotlivé filmové diela, ale celý komplex filmovej tvorby, výroby a
distribúcie, ktorý možno považovať za samostatnú zložku národnej
kultúry. Jednotlivé filmové diela vznikali na Slovensku aj pred zrodem
národnej kinematografie - ba dokonca aj pred vznikom Českosloven
skej republiky - a neboli to len bezvýznamné pokusy diletantov.
Ale vraťme sa ešte ďalej do minulosti: do histórie slovenského filmu
nepatria iba diela, ktoré s dnešnou slovenskou kinematografiou bez
prostredne súvisia, ale aj tie, ktoré sa len nepriamo podieľali na utvá
raní jej profilu, aj tie, o ktorých sa už dnes dozvedáme len z literatúry
a zo starých archívov, ba aj tie, ku ktorým sa len neradi hlásime- A pre
to, ak by sme chceli obsiahnuť celú históriu slovenského filmu, museli
by sme sa vrátiť nielen do prvých rokov samostatnej Československej
republiky, ale ešte ďalej, do prvých rokov nášho storočia a museli by
sme sa pristaviť na príklad pri slovenskom rodákovi Júliusovi Pekáro
vi, ktorý roku 1901 nekrútil v Budapešti prvý uhorský film pod ná
zvom TANEC; museli by sme spomenúť aj bratov Schreiberovcov, kto
rí od roku 1907 nakrúcali v Lednických Rovniach prvé dokumentárne
filmové zábery na území Slovenska a roku 1910 aj prvý hraný film
ÚNOS, ktorý bol paródiou na vtedy už známe a obľúbené americké
kovbojky. A nemohli by sme opomenúť ani také snímky ako SALA
MANDROVA POCHOD, nakrútený roku 1913 v Banskej Štiavnici a
podobné amatérske, dokumentárne filmy, ktoré vznikli pred prvou sve
tovou vojnou na Slovensku alebo ako diela slovenských tvorcov.
Zrod Československej republiky nebol pre slovenský film ani zďaleka
takým významným medzníkom, akým bol pre literatúru alebo výtvar
né umenie. Nielenže niet jediného filmového záberu, ktorý by bol za
chytil historické okamihy z októbra 1918, ale ani nasledujúce roky ne
priniesli v tomto ohľade podstatný obrat; jedinými filmovými záber
mi z tohoto obdobia sú dokumentárne snímky z revolučných udalostí na
východnom Slovensku v lete 1919, keď bola v Prešove vyhlásená Slo
venská republika rád. História slovenského filmu v slobodnej republike
nezačína sa teda rokem jej zrodu ale už o tri roky neskoršie - roku
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1922 - keď na Slovensku vzniká prvé veľkorysejšie koncipované fil
mové dielo - prvá verzia JÁNOŠÍKA, ktorú v slobodnej vlasti nakrútili
americkí Slováci, bratia Siakeľovci. V tom istom roku aj v nasledujú
cich vzniklo ešte niekoľko ďalších filmov - SICILIÁNA Imricha Dorányiho z Nitry, bankobystrický ČIERNY PONDELOK, ZLATÝ VEK
Oskara Demu z Užhorodu, PAJÁCOV OSUD, nakrútený Otom Ková
čom v Košiciach podľa Leoncavallovej opery Komedianti, STRÍDŽA
SPOD HÁJA, filmová adaptácia Urbánkovej hry, ktorú nakrútili Pavol
Jamrišška a Ján Barto a niektoré ďalšie - Ale JÁNOŠÍK je z nich ne
sporné dielom najvýznamnejším a umelecky naj zrelejšim.
Žiaľ, československé filmové archívy nemajú ani jedinú kópiu tohto
filmu, ba dokonca ani naša filmová veda - ako píše filmový historik
Emil Lehuta - nepozná do tejto chvíle celého siakeľovského JÁNOŠÍ
KA, takže som odkázaný iba na neúplné a možno aj nepresné filmografické údaje, získané z druhej ruky. Spomínaný Emil Lehuta vo svo
jej fundovanej štúdii uvádza, že film nakrútila prvá slovenská spoloč
nosť nazvaná “Tatrafilm Corporation”, založená roku 1920 z iniciatívy
našich amerických rodákov, žijúcich v Chicagu. Producentmi boli
Andrej Šustek, majiteľ tamojšej továrne na premietacie aparatúry,
ktorý dal kamery, filmový materiál a kryl časť financovania a plukov
ník William Nicholas Selig, objaviteľ a výrobca cowbojského seriálu s
Tomom Mixom. Za finančnú účasť na tomto filme požadoval W. NSelig vlastníctvo negatívu a výlučné právo predaja distribučných kópií
na území Spojených štátov. Tieto bežné podmienky naši filmári prija
li, nemohli sa však zmieriť s ďalšou Seligovou požiadavkou, aby sa
totiž film končil happyendom. Členovia výrobného štábu sa preto med
zi sebou dohodli, že celý film nakrútia dvoma kamerami, čím získajú
dva negatívy pre dve rozdielne verzie - americkú a slovenskú. Scenár
filmu napísal novinár Ján Žák-Marušiak, réžiu zverili redaktorovi Já
novi Horlivému, ktorý bol aktívnym režisérom a hercom chicagského
Ľudového divadla. Bratia Siakeľovci, Jerry a Daniel však v priebehu
čoraz viac uplatňovali svoj vplyv - a to rovnako v réžii ako v snímaní a preto sa im obyčajne pripisuje nielen produkcia ale aj autorstvo
filmu.
Hodno ešte vari spomenúť, že titulnú úlohu Jánošíka vytvoril vtedy
ešte málo známy, no neskoršie slávny český herec, interpret celého
radu komických rolí Teodor Píšťek a v úlohe Anky vystupovala Mária
Fábryová, ktorá dodnes žije v Dolnom Kubíne; interiéry sa nakrúcali
v pražských ateliéroch a exteriéry na Slovensku, v Blatnici, v Šútové,
v Štiavničke, Mošovciach a Necpaloch; film dohotovili v októbri 1921,
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slovenskú premiéru mal na Vrútkach, celoštátnu začiatkom novembra
v Prahe a americkú o mesiac neskoršie v ChicaguAj keď sa tento prvý film o Jánošíkovi nezachoval, možno si o ňom
podľa scenára, fotografií a niekoľkých dostupných záberov urobiť
predstavu ako o diele, ktoré tematicky aj formálne vynikalo nad prie
mer vtedajšej českej produkcie. Nachádzame v ňom pútavé dramatické
akcie, komické situácie s výraznými gagovými pointami aj vytříbená
filmovú reč. Ako uvádza Emil Lehuta, osobitnú pozornosť si zasluhujú
najmä tri výrazové prvky, ktoré svedčia o filmovo-dramatickej kultúre
diela: prvým je takzvaný nepriamy záber - odraz dramatickej akcie na
nezúčastnenej osobe - druhým dejový paralelizmus a tretím filmový
detail. Celok nie je prirodzene bez chýb, ale v kontexte vtedajšej čes
kej kinematografie a slovenskej kultúry je to významný umelecký čin
trvalej hodnoty. Ak som sa o tomto diele tak obšírne zmienil, chcel
som - možno v naivnej nádeji - podnietiť našich amerických krajanov
a menovite filmových nadšencov, aby pátrali po amerických kópiách
JÁNOŠÍKA, ku ktorým nebol možno osud taký nemilosrdný ako k
tým, ktoré ostali doma.
Dovoľte mi na tomto mieste prerušiť chronologický sled rozpráva
nia a vsunúť do tejto stručnej filmovej kroniky malú kapitolku s nad
pisom - “Slovenský film a Amerika”. V slovenskom filme objavuje sa
totiž Amerika niekoľkokrát - či už v priamom zobrazení, či ako dramaticko-fabulačný prvok alebo tak povediac v osobnom zastúpení americ
kých Slovákov. Bratia Siakeľovci boli prvými, no nie jedinými americ
kými krajanmi, ktorí zasiahli do dejín slovenského filmu. Po nich pri
šiel klenovský rodák Ján Barto a spolu s Pavlom Jamrišškou nakrútili
niekoľko dokumentárnych filmov a jeden hraný, STRÍDŽA SPOD HÁ
JA, podľa divadelnej hry Ferka Urbánka. O tri roky neskoršie objavu
je se na Slovensku tretí, tentoraz takpovediac čistokrvný Američan, re
žisér Sidney M. Goldin a nakrúca v Bratislave dva filmy . TRINÁSTY
a BAR MICEO. Po desaťročnej prestávke sa filmové kontakty medzi
Slovenskom a Amerikou obnovujú, ale už v opačnom smere: roku 1933
odchádza do Spojených štátov Karol Plicka a nakrúca pre Maticu slo
venskú celovečerný dokument ZA SLOVÁKMI OD NEW YORKU PO
MISSISSIPI. V neskorších rokoch už nedochádza k priamej spoluprá
ci medzi Amerikou a Slovenskom, zato Amerika objavuje sa niekoľko
krát v slovenských filmoch ako dôležitý dejový prvok: v Bielikových
filmoch VARÚJ a LAZY SA POHLI, aj v Bahnovom filme POLE NE
ORANÉ nachádzame Ameriku v prímom zobrazení - rozumie sa, po
mocou trikovej techniky - aj v osobách vysťahovalcov, Amerikánov. 56

Technické služby, ktoré slovenský film poskytuje zahraničným partne
rom, nepatria síce medzi tie formy spolupráce, o akých hovoríme, no
aspoň pre zaujímavosť hodno spomenúť, že americká spoločnosť Co
lumbia nakrútila tohto roku v našich ateléroch a v slovenských exterié
roch farebný veľkofilm podľa klasickej Kleistovej novelky MICHAEL
KOLHAS, OBCHODNÍK S KOŇMI a že sa rokuje aj o nakrúcaní ďal
ších amerických filmov v bratislavských ateliéroch na Kolibe.
Ako som už v úvode povedal, ani jedna z umeleckých disciplín nie je
tak úzko spätá so společenským a politickým vývinom v našej republi
ke ako film, čo sa prirodzene odráža aj na periodizácii jeho dejín. Tak
mer všetci autori, ktorí sa doposiaľ zaoberali touto témou, delia dote
rajší vývin kinematografie na Slovensku na štyri hlavné etapy, ktoré
sa zhruba kryjú so štyrmi historickými etapami Slovenska: prvá etapa
zahrňuje počiatky filmového podnikania na Slovensku až do konca
prvej svetovej vojny a do vzniku Československej republiky - druhá ce
lé obdobie prvej, predmníchovskej republiky - tretia sa kryje s obdobím
takzvaného Slovenského štátu a štvrtá sa začína po druhej svetovej voj
ne a zahrňuje zrod a rozvoj slovenskej národnej kinematografie až po
naše dni. Nazdávam sa, že táto periodizácia pomáha definovať základ
né vývinové tendencie slovenského filmu.
Úsilie o národnú emancipáciu, ktorým sú poznamenané celé doteraj
šie slovenské dejiny, premieta sa prirodzene aj a osudy slovenského fil
mu ako jedna z jeho hlavných vývinových tendencií. Z tohoto hľadiska
druhá zo spomínaných periód - čiže obdobie predmníchovskej republi
ky - znamená počiatok cieľavedomého úsilia o národnú kinematogra
fiu: po JÁNOŠÍKOVI bratov Siakeľovcov vznikajú ďalšie diela s ná
rodnou tematikou - ZEM SPIEVA Karola Plicku, zvukový JÁNOŠÍK
Martina Friča, MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK, MATKINA SPOVEĎ
a ďalšie - ktorými slovenský film preniká čoraz hlbšie do povedomia
divákov a stáva sa čoraz významnejšou zložkou národnej kultúry. Zvu
ková technika pomohla ešte zvýrazniť ich národný charakter, tým že
dala zaznieť z filmového plátna slovenčine a slovenskej piesni. Pravda,
hlavný význam týchto diel nie je v ich “slovenskosti” ale v ich vysokých
umeleckých kvalitách, ve estetickom zážitku, ktorý skrz tieto filmy pre
búdzala slovenská krajina, slovenská melodika, slovenské osudy, v ohla
se, ktorý tieto diela vyvolávali u domácich i zahraničných divákov. Vy
soké ocenenie, ktoré získali filmy JÁNOŠÍK a ZEM SPIEVA u medzi
národnej kritiky a najmä na filmovom festivale v Benátkach, otvorilo
im cestu takmer do celého sveta a prispelo k propagácii Slovenska a
slovenskej kultúry viac než všetky dovtedajšie kultúrno-politické akcie
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dovedna- Pre ďalší vývin slovenského filmu je však táto etapa dôle
žitá aj po inej stránke: realizácia spomínaných filmov - ktorých reži
sérmi boli napospol českí umelci - bola školou, ktorá odchovala Slo
vensku prvých filmových hercov, prvé umelecké i technické kádre neskorších zakladateľov slovenskej národnej kinematografie. Slávny
filmový Jánošík Paľo Bielik stal sa prvým slovenským režisérom, Ka
rol Plicka, pôvodom Čech, vrátil sa po vojne na Slovensko a pomáhal
klásť základy slovenskému filmu - a desiatky slovenských hercov ako
na príklad Andrej Bagar, František Dibarbora, Rudo Bachlet, Janko
Borodáč, Mária Sýkorová a ďalší mohli uplatniť v prvých slovenských
filmoch skúsenosti získané v spolupráci s českými filmármi.
Rozbitím Československej republiky zanikly odrazu všetky predpo
klady pre ďalšie systematické rozvíjanie filmovej tvorby na Sloven
sku: zrazu sa v celej nahote ukázala nedemokratická podstata česko
slovenského filmového hospodárstva, pre ktoré Slovensko bolo iba ex
ploatačným územím, zásobárňou talentov, tém a prírodných krás, zatiaľ
čo všetka filmová technika, všetko čo tvorí základ filmového podnika
nia, bolo sústredené v Prahe. Na Slovensku ostali po rozbití republiky
iba najskromnejšie prostriedky, postačujúce ako tak na výrobu zvu
kového týždenníka NÁSTUP, ktorý bol potom celých päť rokov ná
strojom ľudáckej propagandy. Propagačným účelom slúžila v podsta
te aj “Slovenská filmová účastinárská spoločnosť’, ktorá však okrem
niekoľkých ľudáckych agitiek zabezpečila aj viac-menej plynulú vý
robu hodnotných krátkometrážnych filmov a tak umožnila, aby sa vy
tvoril pracovný kolektív budúcich profesionálnych filmárov. V tomto
kolektíve absolvovali svoje účňovské roky Paľo Bielik, teraz už režisér
a scenárista, kameraman Karol Krška, hudební skladatelia Tibor Frešo, Dezider Kardoš, Alexander Moyzes, Šimon Jurovský, herci Viliam
Záhorský, Mikuláš Huba, František Zvarík . . . Čásť tohto kolektívu na
čele s režisérom Paľom Mielikom pripojila sa potom v jeseni 1944 k
Slovenskému národnému povstaniu a nakrútila tam dokumentárne zá
bery, ktoré sú dnes naším jediným filmovým dokumentom o týchto
historických dňoch.
Tri vývinové etapy, ktoré som tu stručne načrtol, predstavujú tri fá
zy pohybu, smerujúceho v rozpätí takmer štyridsiatich rokov k ideovej
i umeleckej emancipácii slovenského filmu: tento pohyb logicky vyústil
vo vzniku samostatnej, ideove, umelecky aj hospodársky nezávislej ná
rodnej kinematografie. Rozumie sa, kinematografia podobne ako li
teratúra je dielom dlhého tvorivého procesu a nie jednorázovej uda
losti, ktorá by sa dala označiť presným dátumom. Existujú však dve
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významné dáta, bez ktorých by sme o jej zrode nemohli hovoriť: 23.
júla 1945 vzniká na troskách ľudáckeho “Nástupu” Slovenská filmová
spoločnosť “Slofis” pod vedením profesora Karola Plicku - a 28. augus
ta 1945 nadobúda platnosť Dekrét prezidenta republiky o znárodnení
československého filmu. Tieto dva historické momenty vytvorili zákon
né podmienky pre systematické organizovanie tvorivých síl, materiálných prostriedkov aj administratívneho aparátu vznikajúcej filmovej
produkcie na Slovensku.
Pravda, filmoví tvorcovia nečakali na vybudovanie ateliérov a labo
ratórií, ba ani na zakúpenie elementárneho technického zariadenia, ne
čakali ani na vládne vyhlášky a dekréty, ale začali nakrúčať s tým, čo
mali a tam, kde mohli - takpovediac po partizánsky. Tak vznikol prvý
dokumentárny film NA TROSKÁCH VYRASTÁ NOVÝ ŽIVOT, kto
rý nakrútil vtedy ešte neznámy debutant Ján Kadár a tak vznikli aj
prvé slovenské hrané filmy. Nakrúcali sa v podstate za rovnakých pod
mienok a rovnakým spôsobom ako predvojnový JÁNOŠÍK - v českých
ateliéroch a slovenských exteriéroch, so slovenskými hercami a českými
režisérmi a technikmi. Takto nakrútil Martin Frič adaptáciu Stodolovej
hry “Bačova žena” pod titulom VARUJ i Ján Čáp BIELU TMU podľa
pôvodnej Laholovej predlohy. Paľo Bielik vytvoril síce medzitým svoj
prvý celovečerný film VLČIE DIERY takrečeno bez českej pomoci, v
slovenských horách a v bratislavskom rozhlasovom štúdiu - “najmen
šom ateliéri na svete” - so slovenským kameramanom, hudobným skla
dateľom aj hercami, ale bola to výnimka, ktorá ešte dlho potom potvrd
zovala pravidlo: tým pravidlom bola pravidelná účasť českých umelec
kých aj technických pracovníkov ta tvorbe slovenských filmov najmä
v prvom povojnovom desaťročí. Českí kameramani, strihači ale najmä
režiséri - Wassermann, Cikán, Kubásek, Zeman, Mach, Krejčík, Blumenfeld - ktorí pomáhali nakrúcať prvé slovenské filmy prispeli takto
nemalou mierou k rýchlemu rozvoju začínajúcej slovenskej kinemato
grafieNo k spolupráci hlásili sa aj významní slovenskí umelci - spisovatelia,
hudobní skladatelia, divadelníci aj publicisti: pracovali v poradných a
schvaľovacích orgánoch, pokúšali sa písať námety a scenáre, ktoré sa
nikdy nenafilmovali, komponovali filmovú hudbu, ktorá sa ponášala
na symfónie - a bolo v tom všetkom veľa nadšenia, dobrej vôle a dile
tantizmu. Ale predsa aj tých pár málo vydarených pokusov o spoluprá
cu malo veľký význam. Ak dnes môžeme hovoriť o národnom profile
našej kinematografie, je to aj zásluha týchto filmových diletantov, kto
rí do služieb mladého umenia dali svoj rozhľad a vytříbený umelecký
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cit, nezaťažený remeselnou rutinou: dovolím si tvrdiť, že bez Michala
Považana, bez Michala Chorváta, Dominika Tatarku, Eugena Suchoňa,
Jána Jamnického či Petra Jilemnického nebol by slovenský film tým
čím dnes je.
Českí režiséri a technickí pracovníci uchránili síce prvé slovenské
filmy od diletantizmu a ochotníctva, dali im dobrú profesionálnu úro
veň, no dať slovenskej kinematografii výrazný charakter a svojský pro
fil mohli len slovenskí umelci, ktorí sami ten charakter aj profil mali a
navyše mali aj dostatočný talent a profesionálnu prípravu. Žiaľ, slo
venská kinematografia vo svojich počiatkoch takéto osobnosti postrá
dala: Paľo Bielik bol dlhé roky jedinou osobnosťou tohto druhu, čoh
najlepším dôkazom sú jeho filmy, zreteľne dominujúce nad produkciou
prvého povojnového desaťročia. Obrat nastáva až v polovici päťde
siatych rokov, nástupom novej, v poradí už tretej generácie filmových
režisérov, absolventov pražskej vysokej školy filmovej - Štefana Uhra,
Stanislava Barabáša, Petra Solana a Martina Hollého.
Rozsah tohto referátu mi nedovoľuje zooberať sa podrobnejšie jed
notlivými autormi a ich dielami, ani podrobnejšie sledovať postupný
rozmach slovenskej kinematografie. Za dvatsať rokov postavili sa v
Bratislave moderné ateliéry s dvoma veľkými halami, moderné labora
tória - jedny z najlepších v strednej Európe - nakrútilo sa dovedna HO
celovečerných hraných a takmer 1-300 dokumentárnych a krátkych fil
mov a naša ročná výroba dosiahla v priemere desať celovečerných hra
ných filmov. Myslím, že nemá zmysel pokračovať v tomto štatistickom
výpočte, najmä nie na pôde takej filmovej veľmoci akou sú Spojené
štáty, kde naše údaje môžu pripadať až smiešne malicherné. O ich sku
točnej hodnote urobíme si vari lepšiu predstavu, ak si uvedomíme, že
také bohaté a vyspelé štáty ako Švajčiarsko, Belgicko, Rakúsko alebo
Holandsko nevyrobili v tom istom čase dovedna ani toľko filmov ako
malé, nedávno ešte zaostalé Slovensko.
Tých 110 hraných filmov, ktoré sú výsledkom dvadsaťročného tvo
rivého procesu, vydáva svedectvo predovšetkým o umeleckej vyspe
losti svojich tvorcov, ale aj o atmosfére, v ktorej vznikli, aj o živote,
ktorý sa pokúšali zobraziť. Žiaľ, v tomto poslednom bode je ich sve
dectvo často pochybnej hódnoty. Nie že by sa ich autori boli snažili zá
merne falšovať skutočnosť, skôr naopak: snažili sa ju zachytiť čo naj
vernejšie a ak ju pritom skreslili, tak najčastejšie v naivnom presved
čení, že takto odhaľujú jej skrytú, neznámu tvár. Myšlienkový naivizmus sa tu obyčajne snúbil s politickým dogmatizmom aj s umeleckým
diletantizmom, proti čemu ždanovovská estetika nemala nijakých ná
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mietok. Išlo zdanlivo o umelecké nedostatky, no v skutočnosti boli to
iba odrazy hlbokej spoločenskej a politickej krízy tých rokov. Sloven
ský film postihla táto kríza citeľnejšie ako ostatné umelecké disciplíny,
keďže - ako som už povedal - zrodil sa v podmienkach socialistického
zriadenia a ostal s ním dodnes bytostne spätý. Preto naše filmy tak ci
tlivo reagovali na všetky jeho otrasy a deformácie, na všetky zmeny
politickej atmosféry, preto tak pohotovo prekladali do filmovej reči
všetky stranícke uznesenia a direktívy. Preto sa do našich filmov čoraz
okatej šie vkrádali bombastická politická fráza a demagógia a preto sa
z nich vytrácali farby a tóny skutočného života.
V snahe aplikovať vo svojich filmoch neustále a čoraz nástojčivejšie
politické požiadavky zriekali sa mnohí autori nielen kritického mysle
nia, ale často aj umeleckého citu a takto postupne upadal do tvorivej
impotencie a umelecky degeneroval celý rad režisérov a scenáristov
prvej a druhej generácie; výnimkou je tu hádam jediný Paľo Bielik,
ktorý ako silná individualita dokázal si aj v tých najťažších podmien
kach obhájiť vlastnú tvár. Spisovatelia sa spolupráci s filmom za tých
to podmienok pochopiteľne vyhýbali a náš najtalentovanejší scenárista
tých rokov, Leopold Lahola dokonca emigroval. Nie div, že od súčas
ných látok a aktuálnej problematiky slovenskí filmári čoraz viac utekali
do histórie alebo k adaptácii literárnej klasiky. Vďačnou témou bolo
najmä Slovenské národné povstanie, o ktorom vzniklo niekoľko pozoru
hodných diel, menovite Bielikove filmy VLČIE DIERY a KAPITÁN
DABAČ a Barabášova PIESEŇ O SIVOM HOLUBOVI. Myslím, že zub
času, ktorý tak nemilosrdne hlodá nielen filmový materiál, ale ešte viac
to, čo je na ňom zachytené, sa týchto nedotkol a že ešte aj dnes odnáša
si z nich divák hlboký a čistý umelecký zážitok.
Tretia filmová generácia nastúpila triumfálne, takrečeno s fanfára
mi - priniesla nové témy, nový pohľad na skutočnosť, novú poetiku.
Štefan Uher, Stanislav Barabáš, Peter Solan a Martin Hollý mali oproti
predošlým dvom generáciám dve veľké výhody - že začínali po doko
nalej profesionálnej príprave na pražskej Vysokej škole filmovej a že
debutovali v hranom filme za oveľa priaznivejšej atmosféry ako ich
predchodcovia. Ich prvé filmy spadajú totiž do prvých rokov po dvad
siatom zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, čo bol dôležitý
medzník v živote našej spoločnosti, najmä v oblasti umeleckej tvorby.
Z ich filmov zazneli zrazu nové, u nás neslýchané tóny, po rokoch ofi
ciálneho optimizmu ozvali sa prvé kritické hlasy a z filmového plátna
zaútočil na diváka drsný, neprikrášlený obraz nášho života. Ak by sme
za prevládajúci znak predošlej etapy označili myšlienkový a umelecký
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schematizmus, potom túto generáciu by sme mohli charakterizovať
ostrým spoločenským kriticizmom. Jeho korene nájdeme už v tvorbe
predošlého obdobia, v takých filmoch ako boli Lettrichove ČISTÉ RU
KY - film, ktorého ústrednou postavou bol okresný diktátor Stalinovho
razenia - alebo Lackov dokument PRÍBETSKÁ JAR, ktorý rozpráva
o rozpade jedného roľníckého družstva. Vtedajšie politické vrchnosti
tieto odvážne diela zakázali, no kritické myslenie tvorcov už utlmiť ne
mohli- Kritický duch sa nezadržateľne šíril, strhával masky, búral le
gendy a mýty, revidoval staré fikcie, ktoré sa tvárili ako pravdy. Mladí
režiséri si našli k spolupráci nových autorov, nezaťažených remeselnou
rutinou ani dogmatickým myslením - spisovateľov Alfonza Bednára,
Dominika Tatarku, Petra Karvaša, Poliaka Jozefa Hena. Prvé filmy
týchto autorov priniesli svieži, kritický pohľad na prítomnosť aj mi
nulosť, odhalili dosiaľ zakrývané tienisté stránky života, ukázali ne
schopných politických funkcionárov, mládež, ktorá sa odvracia od sko
rumpovaných rodičov a hrdinov, ktorí okrem odvahy poznajú aj nei
stotu a strach- Po sérii naivných “optimistických” veselohier sa ob
javila satira. Nie div, že tieto dosiahli razom prenikavý úspech u divá
kov aj u kritiky, doma aj na medzinárodných fórach: spomínaný Barabášov debut PIESEŇ O SIVOM HOLUBOVI reprezentoval Českoslo
vensko na filmovom festivale v Cannes, Solanov BOXER A SMRT
získal ocenenie v San Franciscu a Uhrové filmy, nakrútené podľa pô
vodných scenárov Alfonza Bednára, SLNKO V SIETI, ORGAN, TRI
DCÉRY patria ku kmeňovým číslam medzinárodných prehliadok čes
koslovenskej kinematografie. Hodno vari ešte pripomenúť, že práve
tieto diela mladých slovenských tvorcov boli prvým impulzom k obrod
nému prúdu, ktorý neskoršie vyvrcholil v dielach Miloša Formana,
Viery Chytilovej, Pavla Juráčka, Jána Nemca a Jiřího Menzela a ostat
ných pr.slušníkov českej “novej vlny”. Presnejšie povedané, bola to
Barabášova PIESEŇ 0 SIVOM HOLUBOVI a SLNKO V SIETI Ste
fana Uhra, ktorého právom označujú za “Jána Kristiteľa mladého čes
koslovenského filmu” .
Politický a kultúrny pohyb, ktorého sme v posledných rokoch na
Slovensku svedkami, je vyvrcholením už spomínaného emancipačného
a demokratizačného procesu, ktorým je výrazne poznačená takmer ce
lá naša filmová produkcia. Paralelne však prebieha aj diferenciačný
proces: kedysi uniformovaný jednotný prúd rozpadá sa na skupiny, z
ktorých sa potom vyčleňujú vyhranené osobnosti - popri tradicionali
stických realistoch vzniká skupina experimentátorov, popri režisérochrealizátoroch objavujú sa režiséri-autori, vytvárajú sa skupiny generač62

ne a umelecky príbuzných autorov, orientované jedny smerom k anga
žovanému filmu, druhé k takzvanému filmu pocitovému a je len pri
rodzené, že časť autorov sa hlási, hoci len v tichosti, aj k nenáročnému
filmu diváckemu. Novým a čoraz významnejším poľom umeleckej pô
sobnosti stáva sa spolupráca filmových autorov s televíziou, z ktorej
vzišli desiatky prevážne priemerných filmov, no aj niekoľko pozoru
hodných diel, medzi nimi aj Barabášov prepis Dostojevského novely
KROTKÁ, ktorý získal hlavnú cenu na medzinárodnom festivale tele
víznych filmov v Monte Carlu.
Osobitnú zmienku si zaslúžia koprodukcie so zahraničnými partne
rmi, ktoré pomáhajú slovenskému filmovému umeniu prenikať za
hranice a výraznejšie sa uplatniť najmä v kapitalistickom svete. Po
prvých koprodukčných skúsenostiach s maďarskými a gruzínskymi fil
mármi nadviazali sa dobré pracovné styky aj s filmovými pracovníkmi
juhoslovanskými, nemeckými a francúzskymi: v rámci týchto kopro
dukcií nakrútil známý francúzsky spisovateľ, zakladateľ a teoretik “no
vého románu” Alain Robbe-Grillet na Slovesku svoj dosiaľ najlepší
film MUŽ, KTORÝ LUŽE - Juhoslovan Dušan Vukotič detský film
SIEDMY KONTINENT - a po dvadsaťročnej emigrácii vrátil sa aj
slovenský dramatik a režisér Leopold Lahola, aby doma nakrútil svoj
posledný film SLADKÝ ČAS KALIMAGDORY, po dokončení ktorého
náhle zomrel.
Nechcel by som zakončiť túto krátku a pre svoju stručnosť aj kusú
bilanciu päťdesiatročnej histórie slovenského filmu obligátnymi fráza
mi o jeho pevných základoch, o nádejach a perspektívach, ktoré sa pred
ním otvárajú. Lenže tie základy, tie nádeje a perspektívy nie sú tento
raz frázou ale skutočnosťou a musím sa pri nich pristaviť, aj keby to
malo vyznieť ako konvenčná rečnícka pointa. Ano, slovenská kinema
tografia je dnes rovnocenou zložkou slovenskej národnej kultúry, stojí
na pevných materiálnych aj ľudských základoch, združuje desiatky ta
lentovaných umelcov, ktorí sú zárukou jej ďalšieho rozvoja. A ak ho
vorím o náde j ách, musím spomenúť mená dvoch mladých režisérov,
ktorých diela iste aj vy zakrátko uvidíte: je to Juraj Jakubisko a Eliáš
Havetta, dvaja mládenci, o ktorých bude čoskoro hovoriť celý filmo
vý svet.
Bratislava, august 1968
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Rozhovory a polemiky

Z DOPISŮ PROMĚNÁM
Tentokráte od českého studenta jedné důležité americké university:
“Zájem o Československo na naší universitě není veliký a zejména vý
klad československého problému je dost divný. Shledal jsem, že jen asi
40% amerických studentů se zajímá o politiku, většina se kloní spise do
leva, dokonce jsou zde skupinky pro Maa, v jejichž buleténu jsem se do
četl, že Československo tajně spolupracovalo se západním Německem a při
pravovalo útok proti Varšavské pětce. Mnoho radikálů tomu zde věří, a je
skutečně strašné, že tito lidé, ač mají přístup ke všem informacím, mohou
cestovat a porovnávat, věří nejhloupějším výmyslům východoněmeckého a
polského tisku. Američtí studenti se nechtějí kriticky vyjadřovat o Sově
tech, tvrdíce, že je pro ně důležitější role UISA ve Vietnamu, jež jim i ame
rické vládě béře právo kritiky. Totéž slyším od indických a latinsko-amerických studentů, kteří obdivují Che Guevaru a Fidela. I starší Američané
mají podivný názor na naši situaci. Především pokládají světovou politic
kou rovnováhu Východ-Západ za danou, a kdo ji narušuje, je trouble
maker a komplikuje situaci, což ovšem v zemli, kde všecko je fine, happy,
wonderful, exciting, glamorous a beautifu] se nemůže nikomu líbit. Mnoho
Američanů je přesvědčeno, že Československo, když jednou volilo komu
nisty, komunistickým má zůstat, že se od jiných států za železnou oponou
neliší a Američanům po tom nic není. Na plotech zde v září byly dva ná
pisy, jeden “Help Czechs to get out Russian Figs”, druhý “Death to Czech
Revisionists”. Zatím nám americký tisk, zvláště Christian Science Monitor,
věnuje hodně pozornosti, mám však dojeta, že až na pár výjimek to nikdo
nečte. Studenti z latinské Ameriky se mě ptají, proč chcete svobodu, když
máte znárodněný průmysl? Prý sem přijede Šik na přednášku.
Jinak je zde živo, do školy chodíme skrz kordóny policie. Českoslovenští
studenti zde vystupují jako 100% reakcionáři, poněvadž chodí řádně do
přednášek (a k holiči.) Je zarážející, jaký vandalismus je zde mezi studen
ty, vždyť jím přece zdiskreditují své požadavky pro department of AiroAmerican Studies. Je komické, jak jejich politická činnost závisí na počasí,
je-li krásně, je jich všude spousty, a jak zafoukne vítr hned zmizí. Neexis
tuje u nich žádná úcta k autoritě a k hmotným hodnotám. Nelze si s nimi
rozumět. V technologických odděleních jsou studenti spíše konservativni,
přemýšlejí jen o kariéře, dívkách a autech. ‘^Cžechoslovakia? Wait a minute.
Was not there some revolution, just recently? How is Tito?”
S.T.
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Z moravského venkova došla Proměnám tato krásná veršovaná ukázka
politického cítění našeho lidu:
P I O N Í R

Jsem pionýr - to všechněm hrdě pravím,
kol krku nosím šátek červený.
Chci vlasti sloužit duchem, tělem zdravým což jistě úkol velký, vznešený.
Chci prvním být, co rudou vlajku nese,
ať závistné jsou druhů pohledy.
Školíme ducha, táboříme v lese za cílem jdem - neznáme ohledy.
Před námi rozbleskuje nová meta,
my budujeme lidstvu nový řád.
Vždyť komunismus spásou bude světa v něm vytrváme věrně napořád.
My odkazujem staré lidstva zvyky,
co bylo kdys, dnes jenem přežitek.
Trháme klidně doma rodné styky,
svědomí naše nezná výčitek.
Jsem pionýr - to hrdě všeohnětm pravím,
kol krku nosím šátek červený.
Pro ideu i bratra, otce zradím kol krku provaz dám jim stočený !
HESLO REPUBLIKY

Ve svém nástinu dějin státního znaku (viz Proměny z října 1968) jsem
opomenul naznačit, odkud pochází husitské heslo, které se stalo heslem
Republiky. Pochází z knihy dnes málo známé, z Třetí knihy Esdrášovy; to
je totiž kniha, kterou Církev katolická nepočítá k uznaným, kanonickým
knihám Starého Zákona. K těm se počítá jenom Kniha ESdrášova, a kni
ha Nehemiášova, která se druhdy nazývá druhou Esdrášovou. Protestan
tismus, který jak známo vyloučil i “deuterokanické” knihy, které sněm
Tridentský za část Físma uznal, neuznává tedy snad ani Třetí a Čtvrtou
Esdrášovu. Ale za středověku v té věci nepanovala ještě naprostá jednota,
a zejména husité tyto knihy uznávali. Má je např. ve Vídeňské Národní
knihovně nádherná latinská husitská Bible, cod. 1217; má je zejména česká
husitská bible zvaná Padeřovská, cod. 1175. Ostatně jsou ty knihy číslo
vány v každém kodexu jinak. V Padeřovské bibli dotyčné biblické verše
stojí na listu 168, a znějí: “Nad wšiecky vieci přemáhá prawda” a “Prawda zostawa a rozmáhá se na vieky, a žiwa gest a obdržuge na vieky viekow,” a opět: “Welika gest prawda a přemáhá.” Latinsky se zpravidla cituje
prosté “Veritas vincit” jako na husitské korouhvi, vyobrazené v Jenském
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kodexu. Jindy psávali husité: “Pravda Páně vítězí”; ale kratší znění, pojaté
do velkého m aku Republiky, je původní. Lze ardi řídi, že lepší Smysl dává
znění širší; neboť není-li to pravda Páně, pravda Všemohoucího, pak není
znát, proč by pravda nutně zvítězila . . . Ale zůstaňme při znění biblickém;
vždyť v řeči Písma pravdy není, než pravda Boží.
Karel Sdhwarzenberg

Předpokladem kultury je vědomí transcendence; aby člověk byl člově
kem, aby mohl vytvářet své civilizace, musí důvěřovat, že svět není jen
světem, že jeho hmotnost je průzračná. Teprve pak může být tento svět
místem pro realizaci jeho svobody, teprve pak v něm může svůj živdt znova
a znova tvořit. Dalo by se říci, že úkolem kultury je udržovat toto vědomí
o průzračnosti světa. Činí to nej různějšími způsoby — sumerskou intelektu
ální jasnozřivostí i aztéckou hrůzností. Ale Evropa jako by byla tuto dů
věru v průzračnost světa ztratila. Je něco bezmocného už v půvabu dvor
ské gotiky a ještě více v hořké melanchólii čtrnáctého století, “podzimu
středověku”; pro manýrismus šestnáctého století je svoboda už jen snem a
svět se mění v přízrak. A tehdy začíná definitivně náš moderní věk: v bez
nadějném rozpolcení na svět onen, na nezbytí a svobodu. Zdejší svět se
nám stal naposled jedinou skutečností a my jeho vězni.
Jindřich Chalupecký v článku “Všechnu moc dělnickým radám”
v Listech, ročník II, číslo 7.

Generácia emigrantov po druhej svetovej vojne mala prevládajúci cha
rakter politický. Preto v nej bola početná skupina ľudí narábajúcich pe
rom - novinári, publicisti, spisovatelia. Treba však konočne uviesť na pra
vú mieru názor, že všetci “museli ujsť’, pretože sa doma diskreditovali.
Mnohí iba vytušili nastupujúci atmosféru päťdesiatych rokov. Nie je ani
pravda, že zmyslom celej povojnovej emigrácie bolo štvať proti republike,
politicky sa exponovať proti socializmu. Niektorí jednotlivci nasiaknutí demokratikým duchom sledovali spoza hraníc výsledky a následky kultovských a dogmatických opatrení u nás; nedivme sa, že sa ozývali proti, tak
ako my sme sa ozvali po dvatsiatieh rokov. Niektoré knihy vydané v za
hraničí, si však kladú iné ambície než analyzovať politickú situáciu. Mnohé
z nich si pre svoju úroveň zasluhujú, aby sme ich prestali obcházať s roz
pačitým mlčaním.
Bratislavský ičtmáctideník Výber z 3. ledna 69
Z článku Juraja Alnera “Česká literárna emigrácia”.
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Beletria
JELENA
Ivan Sviták
Ze sbírky povídek Krachy, (1956)
U dozorčího stolku v druhém patře seděly dvě terciánky a držely
hlídku- Zapisovaly do linkovaného sešitu, kdo jde během vyučování
nahoru a dolů a trochu se nudily, protože nikdo nešel. Kdyby byl ale
spoň vyhlášen poplach. Když zahoukala siréna, měly nařízeno vzít
tlumnice a odvést třídy do sklepa podle pokynů profesorů. Byla při
tom švanda a ulily se z vyučování. Ted’ se tu jen nudily. V druhém
patře byla sice jedna klukovská sexta, ale sextáni byli náfukové a ter
ciánky u dozorčího stolku je nezajímaly. Odzvonila hlavní přestávka
a do jedné měly ještě francouzštinu a zeměpis.
Jelena psala cvičení z češtiny na thema “Jaro”. (Líčení.) Moc jí ta
nešlo, nemohla se dostat přes první větu. “Na jaře mám nejraději tá
ní.” Okousávala konec násadky a čmárala na lavici, ale nepomohlo to.
Nebude přece psát o tom, že se na jaře hrají kuličky, nebo takové hlou
posti, že kvetou stromy. Na to je už moc velká. Psala by raději, že se
těší, až se bude hrát tenis, ale to zase nebylo lyrické a češtinářka jim
dala úkol právě proto, aby se naučily rozlišovat mezi líčením a vyprá
věním. Prý mají popsat zážitky z jarní přírody. Ale na zahradě nic
nekvetlo a tenisový kurt byl pustý“Evo, měla jsi nějaký jarní zážitek” ? zeptala se Jelena.
“To se ví, dala jsem Ivanovi facku. Chtěl mě políbit.” Bylo to oprav
du tak. Ten sextán si o sobě moc myslel a vsadil se, že ji políbí na ulici,
až půjdou ze školy. Evě se líbil. Ve fotbalové jedenáctce hrál středního
útočníka, dal proti septimě dva góly, byl primus a psal verše. Nejmoc
něji přitahoval tím, že přečetl knihovnu rodičů a mluvil o věcech, kte
ré nikdo neznal: o Halasovi, osudu, bohu a ideální lásce, psal surrea
listické texty a občas prohodil nějakou nehoráznost o ženách, kterou
tentýž den přečetl v Schopenhauerovi- Terciánka se přece musí zami
lovat do sextána, jenž přichází na schůzku a říká: “Jdeš-li k ženě, ne
zapomeň na bič.” A používal cizích slov, věděl co kdo řekl o různých
věcech a měl tlustou knihu výpisků z četby, do níž si zapisovat abeced
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ně výroky, jež ho zaujaly. Bylo tam možno najít Baťu vedle Bakunina
a Baudelairea vedle Buddhy. Kromě těchto literárních sklonů ho čini
la populární hra na basu ve školním orchestru. Hráli jen nudnou klasi
ku, z níž si pamatoval jen své sólo z nějaké nudné symfonie, sólo po
výstupu sboru, jenž zpíval: “Duchu nebeských těch harmonií, které
slýchal Plato ve svých snech.” Co je to za pitomost, myslel si vždycky
a pak zahrál dva takty svého sóla. Neuznával symfonie, nedaly se srov
nat s možnostmi, jež dával base dixieland, Gerschwin nebo sóla pro
basu a buben- To bylo něco. Když zahrál sólo z Vinetky před školou
nebo o přestávce na chodbě, byly z toho vedle i oktavánky. Erotické
možnosti symfonie byly proti jazzu ubohé.
Teď šel do ředitelny pro sešity a zastavil se u služby. “Ahoj, píšeme
kónu z frániny”, řekl s předstíraným klidem Evě, ačkoli si nebyl jist,
zda mu vyjde tahák. Když šel do schodů, všiml si po prvé holky vedle
Evy. Kdo je ta terciánka v sukni se skotským vzorem a se žlutou Mu
žičkou? Skotská sukně měla dva úzké pruhy s podélným pruhem naprsou. Bylo to ušité pro dvanátileté děvče, ale u terciánky pruh nějak
překážel, alespoň pohledu na ňadra. Při tom na té terciánce skoro nic
nebylo, měla pihy kolem očí a trochu příliš vystupující tváře, než aby
splňovala nějaký klasický ideál. Ale bylo v ní něco feudálně krásného,
kultivovaného, nemoderního. Takové divné oči ještě neviděl.
“To je Ivan”, řekla Eva, když odešel.
“Ujde”, odpověděla bez zájmu Jelena a psala další větu: “Na jaře
mám nejraději tání. Roztává sníh, všude je plno vody a Vltava stoupá.
Chodím k řece a těším se, že najdu první blatouch nebo sněženku.”
“Nech to, napíšeš to doma, dnes přece není rytmika,” naléhala Eva,
protože se chtěla bavit.
“Tak něco povídej. Třeba ten jarní zážitek”. Jelena sklapla sešit, da
la s gestem rytmiky ruce pod bradu a poslouchala jak to bylo.
Poznali se na odpoledním kursu angličtiny. Eva měla pověst velice
hrdé a nepřístuné holky, protože když chodili bruslit v neděli na staďák, nejezdila nikdy s klukama. Když s ní chtěl někdo jezdit, řekla
“ Odprejskni, emajle-” Prosím, to tedy všechna čest stranou, když holka
dovede říct odprejskni emajle, tak to má právo na to, aby ji neobtěžo
vali. Když přišel Ivan poprvé do kursu angličtiny, uviděl tu známou
holku, která na něj dělala oči, když hrál před školou sólo z
Vinetky, šel k ní a řekl: “Ahoj, ty jsi z naší boudy, z kvarty, ne?” Pak
si s ní sedl do lavice a dal jí číst pasáž ze Zarathustry. Eva byla po
lichocena, že ji o třídu povýšil, a že ji zasvěcuje do Nietzscheovy filo
sofie. Opravdu, byla přece už velmi vyspělá. Ale Ivanovi se v kursu lí
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bila dvacetiletá učitelka Barbora a protože se před ní chtěl ukázat, učil
se v elektrice nepravidelná slovesa a četl Wildeovy povídky anglicky,
aby si rozšířil slovní zásobu. Pak chodil místo Barbory starý profesor.
Hodiny angličtiny se staly nudnými a tak Ivan načmáral jednou do
Evina textbooku větu: “Pojď se mnou v neděli bruslit na staďák.” Na
volných stránkách příručky “A Short History of English Literature”
byla zahájena tak korespondence, která pokračovala až do kapitoly
“Elizabethean Drama”. Těsně před Shakespearem oba přišli na to, že
je daleko zajímavější jít místo kursu do kina. Na dvaceti stránkách
textbooku se odvíjel dramatický děj, začínající uvedenou větou, děj, z
něhož je možno rekonstruovat celý příběh, jak to dělají egyptologové
z nalezených fragmentů papyrů. “Nemůžu, musím za babičkou do ne
mocnice. Jak je past tense od teach? “Teach, taught, taught. Přijď po
tom'” “Možná.” “A budeš se mnou jezdit, když možná přijdeš?”
“Možná.” Tento zápis je velikým historickým dokumentem Evina ví
tězství a pokračuje pak ve stupňujícím se tónu, až po několika strán
kách rozpaků vedle středověké anglosaské literatury nacházíme na po
čátku XIII. století zápis “I love you” vedle zápisu “I you too”, což je
mužkou rukou přetrženo a opraveno na “So do I.” Pak zápisy končí,
protože lekce angličtiny pokračovaly v kinu Metro, kde jsou hluboké
lóže. Bylo to půvabné, chodili se líbat do kina. Eva to uměla. Ivan byl
zvýklý na polibky z mejdanů a her o fanty, ale toho nezažil. Vycházelo
v tom slunce, bylo to magické.
Kupoval čtyři lístky, ačkoli na to musel krvavě doplácet. Ale co se
dalo dělat, když lóže se staví pro čtyři a ne pro dva. Jako by lidem,
chodícím do lóže, šlo o to, dívat se na film. To je ale pitomost, stavět
lóže pro čtyři. Drželi se za ruce a dívali se na žurnál, potom ji hladil
po vlasech a pak začaly nekonečné polibky. Chvílemi se dívali na plát
no. Položila si mu hlavu na rameno, on ji objal oběma rukama, aby cí
til křivky ňader na obou zápěstích. Když byl milý, mohl jí lehce hladit
ňadra. Eva se na něho dívala z temna lóže, on se díval na ni a bylo to
fantastické, ryzí a vždycky se mu chtělo hrozně plakat nebo co. Jednou
byl dokonce mimořádně smělý, protože měl narozeniny. Držel její
ňadra v dlaních a cítil jak jí skrze jemnou pleť rychle bije srdce. Oba
se toho nějak zalekli a už to nikdy neopakavali. Tehdy jí poslal vel
kou kytici narcisů. Dal za ně všechno, co dostal k narozeninám. Když
šli z kina domů, toulali se po Ungeltu, ukazovali si domovní znamení,
renesanční loggie a mluvili o knihách. Když jí u Jakuba ukazoval ten
pahýl lidské ruky a vyprávěl legendu, jak Panna Marie chytila zloděje,
cítil jak jí vlasy voní šamponem a chtěl ji líbat. Ale byli tam lidé, tak
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šli do ochozu a na schodiště na kazatelnu, až je vyhnal kostelník. 0
prázdninách jí psal dlouhé dopisy o osudu, křesťanství a ideální lásce,
v nichž vůbec o nic nešlo, ale které byly nesmírně významné. Ona mu
poslala fotografii s dopisem, že milovat lze jen jednou.
Ivan odešel do třídy, přinesl sešity a začal smolit překlad “Les cinque sens.” Ale ta holka v kostkované sukni u dozorčího stolku mu ležela
v hlavě, i ve všech jeho pěti smyslech. Napsal perfektum od dire il disa
místo il dit, což byl důkaz šestého smyslu-lásky. Vynesl mu trojku z kó
ny. Tentýž den ji viděl znovu, když jel ze školy tramvají. Stála na plo
šině, měla modrý kabát s trochu odřenou kožišinou a malou hnědou
čepičku s anténou. Dělal jako že čte Wildea, ale doopravdy se na ni
díval skrze spojovací dveře a chtěl se přesvědčit, že na ní vůbec nic
není. Vsadil by se, že ji ještě ani nikdo nepolíbil. Na náměstí vystou
pila z elektriky. Vystoupil za ní a díval se kam jde. Ohlédla se a trochu
se usmála. Nebo ne? To je jedno. Odpoledne má stejně rande s Evou.
Zapomněl na to.
Za týden pořádala sexta B pingpongový přebor třídy. Hrálo se u
Honzy, na střeše moderního skleněného domu. “Vyjeď nahoru výta
hem do šestého patra, schodiště B a tam nás uvidíš,” řekl Honza. Vy
jel výtahem nahoru a otevřel dveře na terasu. Ale místo spolužáků se
tam slunila na lehátku v dubnovém slunci ta pihovatá holka z elektriky.
Byla přikryta plaidem, četla, a bůhví proč, měla vedle sebe na zábradlí
veliký starodávný budík. Byla to surrealistická nádhera. Díval se na ni
dlouho skrze skleněné dveře a jakoby ztrácel sebe, svou jistotu. Bylo
to opět cosi neznámého, asi jako když se líbal s Evou v kinu, ale něco
prudšího a hlubšího, co v něm naráz vyvolávalo pocit vlastního bytí,
zmatený pocit, jenž nebyl provázen štěstím, a přece byl daleko ostřejší
nežli proud něhy, který ho zachvacoval v kinu. Když otevřel dveře, za
skřípalo to, ona sňala zelené brýle a podívala se na příchozího.
“Ahoj”, zabručel, “sím tě, nehraje se tu někde pinčes?”
“To musíš ještě o patro výš, po schodech na horní terasu.”
“Díky”. A šel. Proč tam nezůstal, proč jí něco neřekl, mohli se se
známit, určitě by naletěla na některý trik. Ale nešlo to, před ní to ne
šlo, ztrácel před ní sebe, tu masku lehkého cynismu, tak průhledně vy
čtenou z Wildea a Schopenhauera. Co to bylo? Před ní byl prostě vedle.
Nahoře hráli semifinálové zápasy. Bude hrát s Karlem a vyhraje-li,
utká se o první místo s vítězem druhého semifinále, o malý pohár,
který stál na židli, krásně se leskl a na němž bylo vyryto: “VÍTĚZI
PŘEBORU VLB.” Zatím šel za Honzou.
“Honzo, kdo je ta holka, co sedí dole na terase a sluní se?”
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“To je moje ségra”, odpověděl Honza, “co má bejt?”
“Nic. Jak se jmenuje?”
“Jelena-”
“Co je to za jméno?”
“To si vymyslel dědeček, má to z Turgeněva. Ale nic s ní není. Pojď
se podívat na Evelýnu, to je něco. Byl jsem s ní v garáži. Takovýhle.”
Obo lehce vyhráli semifinále. Pak přišlo finale na tři vítězné sety.
První set vyhrál Honza, druhý a třetí Ivan, čtvrtý Honza a v pátém se
muselo rozhodnout. Bylo to napínavé. Když Honza vyhrál čtvrtý set a
střídali strany, přišla nahoru i Honzova matka s tou holkou s terasy.
Teď musí vyhrát, musí, musí. Když v polovině setu střídali strany,
Honza vedl 11:9, ale Ivan měl servis. Vyhrál čtyři míče, další čenž byl
18:17 pro něj. Když to vyhrajú, vyhrajú ji. 19:19. Honza opatrně a
takticky pinkal, Ivan riskl prudký smeč a vedl. Měl mečból, ale zkazil
servis. Vlna zklamání, Evelyna vypískla. 20:20. “Ivane psychologicky
jsi prohrál”, řekl Honza. Nervosně pinkal i o druhý mečból. Krátký
bekhend za síť, Honza ho nevybral. Ivan dal dlouhý ostrý servis na
Honzův bekend, Honza vrátil příliš velkým obloukem, smeč a konecIvan vyhrál a podíval se na Jelenu. Tleskala s ostatními. Honza byl
otrávený, ale potom rozdělili ceny, Honza dostal plaketu jako druhou
cenu a už ho ta porážka tolik nemrzela, protože šel stejně večer s Evelýnou do garáže.
Šli potom dolů k Honzovi umluvit se na prvním čísle třídního časo
pisu a rozdělit si rubriky. Dostali kávu a Honza předsedal redakční
schůzi. U empirového stolku se sklopným zrcadlem seděla Jelena a psa
la úkol, “Les trois filous”. Ivan se díval do zrcadla a viděl jak píše a
hledá francouzská slovíčka. Kluci se přeli o obsah rubrik. Když se
Jelena podívala do zrcadla, viděla je všechny, skloněné za stolem. Li
stovala ve slovníku a občas se dívala na kluky. Teď se podívala na
Ivana. Zachytil její oči, ale one necouvla, dokud on nesklopil oči. To
se mu ještě nestalo. Ostatní nic nezpozorovali a hádali se o sportovní
rubriku.
Když pak šel domů, zastavil se pod okny a díval se přes tenisový kurt
na její osvětlené okno. Někdo se tam mihl. Jelena? Ta pihovatá holka
mu nešla z hlavy. Přišel kvůli ní pozdě na zkoušku orchestru, protože
se coural pomalu ulicí a bylo mu tak divně, že se mu celá ulice zdála
jiná, překvapující, zvláštní, stejně neobvyklá jako setkání s dívkou na
terase. Orchestr právě začal první větu, musel počkat, až bude moci
vylézt na pódium a zařadit se. Zatím vytáhl basu, sedl si do kouta sálu,
vytáhl Evinu vlásenku a ryl do krku basy jméno: Jelena. Napadly ho
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při tom verše symfonie: “Duchu nebeských těch harmonií, které slý
chal Plato ve svých snech.” Dnes poprvé mu nepřipadaly hloupé. V
druhé větě zahrál dva takty svého sóla, s citem. Pak se podíval na jmé
no, vyryté do krku basy a lehce ji pohladil. Jako by si tam byl vyryl
svůj osud - Jelenu.

KRITIČTÍ ĎÁBLÍCI
Ivan Sviták
(Praha, 1956)
Kritičtí ďáblíci jsou tvorové, kteří člověka terorisují svými nekoneč
nými nařízeními co se může a co ne. Zabraňují nám olíznout šlehačku
z dortu, poskakovat na ulici, hrát si, nutí nás být morálními, korektní
mi a dobře vychovanými. Bez ďáblíků se nemůžeme pohybovat v lid
ské společnosti- Společenský život je vůbec možný jen díky ďáblíkům,
protože civilisace je dílem ďáblovým. Teprve současná věda však ob
jevila, že ve skutečnosti není ďábel symbolem abstraktního zla, démo
nem a běsem. Ďáblík je reálný tvor, který sídlí v našem vědomí a pe
čuje o jednotlivé obory naší činnosti. Tento objev má stejný význam
jako objev struktury atomu a je třeba litovat, že Nobelovy ceny jsou
udělovány podřadným fysikům a lékařům, zatím co světodějný objev
ďáblíků nedošel ještě uznání ani v národním měřítku. Zaostalí psy
chologové berou dosud málo na vědomí existenci ďáblíků, ačkoli moti
vy lidské činnosti nejsou ani pavlovské reflexy, ani freudovské pod
vědomí, ale ďáblíci, jejichž zoufalými a téměř bezmocnými obětmi
jsme my, lidé.
Toto poznání je obsaženo již v Hermovi Trismegistovi, ve slovech
“cum diabolo parvo” . Matně je vyjádřeno ve středověké filosofii a
první kroky k vědeckému postižení existence ďáblíků jsou u renesan
čních kabalistů, zvláště u Agrippy z Nettesheimu. Základy novodobého
poznání o ďáblících je však třeba hledat v práci německého diabologa
Kurta von Trottelsteina”, “Der Teufel in der Weltgeschichte. Ein Beitrag zur Speziellen DMmonologie, mít besonderer Rucksicht zu Sachsen
- Sachsen”. Thůringen 1866. Pozoruhodná je dále sociologická studie
amerického profesora J. B. Blockheada, “The Devil in the Social Life”,
New York 1903 a francouzský essay od neznámého autora, “Le diable
amoureaux”, Paris, Hachette 1883. Nověji se však oznamuje, že obsah
těchto prací byl znám již v patnáctém století Petru Amfitrijeviěi, který
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v Saratovské gubernii vyřezal do kůry jedlového stromu své poznatky
o ďáblících. Zajistil tak i v tomto oboru prioritu ruské vědě, nedbaje
nepřízně bojarů, pronásledujících velkého vlastence. Člen - korespon
dent Všesvazové akademie věd, Valentin Arkadijevič Tupov, poukázal
správně na to, že Petr Amfitrijevič těžil z poznatků lidové moudrosti,
jež se nám dodnes zachovala v úslovích: “Jděte k čertu”, “Kam čert
nemůže, starou bábu nastrčí” atd. Za tyto své objevy byl v období kul
tu osobnosti vyznamenán Stalinovou cenou.
Tyto jeho názory byly nyní ostře kritizovány akademikem Pavlem
Eimanem, který dokázal, že objevy cenu nezasloužily, protože byly ne
jen známy, ale dokonce kriticky posouzeny a zhodnoceny v oktavánské
komposici Karla Marxe, viz Marx - Engels, Gesamtausgabe, I. Abteilung, I. Band, 2. Halband, str. 312. Bylo tedy nesprávné přeceňovat
nacionalistické velkoruské hledisko, dokazoval soudruh Einman, také
proto, že Petr Amfitrijevič byl po matce nearijec. Soudruh Eiman v
letech kultu ovšem naopak vystupoval velmi rozhodně proti podceňo
vání ruské diabologie- Existenčně zničil starého zasloužilého cestova
tele, který napsal velkou monografii o představách ďábla u středo
afrických kmenů, avšak byl Eimanem nařčen z kosmopolitismu, proto
že nevzal v úvahu jihočeské pověsti o zmokovi a valašské skřítky. Ces
tovatelova pozorování odporovala též hledisku jistého akademika, vy
jádřenému v jeho spise o rozšíření pltavky hltavé v českém třetihorním krasu, a to v poznámce pod čarou na straně 215. Protože se
ukázalo, že ubohý cestovatel o ní ani nevěděl, byla jeho práce odmít
nuta jako neseriosníHlavní argumentace Eimanova nebyla však založena na pouhém em
pirismu. Eiman odhalil praktické nebezpečí, jež vyplývají z nacionalis
tického hlediska, takže tu vlastně šlo o vážnou úchylku. Na to vyhlásil
boj na dvě fronty, ale nebojoval na žádné, protože číhal na úchylky. Ve
vědecké diskusi, která z toho vznikla, se shodli všichni na tom, že kult
osobnosti přinesl diabologii četné škody, že je nutné více se věnovat
výrobní činnosti drobných ďáblíků a nechápat historii jen jako činy
Belzebuba. Byl schválen návrh, aby se práce koncentrovala na klíčový
problém vztahu ďábla k rozšíření pltavky hltavé v českém třetihorním
krasu, což přijal známý akademik se slzami v očích, řka: “Kdyby se té
slávy dožila má pltavka hltavá”. Tři dny p;- tomto rozrušení skonal,
ačkoliv nebyl méně senilní než ostatní. Tisk psal s dojetím o jeho zá
sluhách v české vědě a jeho žák, starší profesor na fakultě, napsal do
jemný nekrolog, ačkoli bylo známo, že na smrt svého učitele čeká již
dvanáctý rok. Jelikož však nebylo jiného odborníka na pltavky a pro73

fesor ovládal dokonce celou čeleď hltnopltných ve čtvrtohorách, byl
jmenován na místo zemřelého- Svou úvodní přednášku nazval: “Můj
přínos českému pltání. Ke kritice názorů zesnulého akademika na hltavku královskou (voratrixegula)”.
Po zásahu Pavla Eimana se rozvinula diskuse o demonologii,
jež měla velmi slibný průběh. V novinách se objevily zásadní
stati o úloze ďáblíků v zaostávající theorii a bylo dokázáno,
že právě oni způsobují schematickou šedivost a dogmatické zkres
lení. Bylo tu však mezi řádky naznačeno, že sami řadoví ďáblíci ne
vysvětlují toho zkreslení, jež má určité společenské podmínění, což byla
zahalená narážka na démonickou podstatu ministra kultury. S tím však
projevil zásadní nesouhlas týdeník Tvorba, jehož redaktor dokázal, že
takové názory čpí na sto honů revisionismem a že se nikdy nevzdáme
názorů klasiků na ďáblíky a že budeme ostře bojovat proti svévolnému
zaměňování ďáblíků satanáši. Tato ideově cizí tendence směřuje proti
podstatě vědeckého názoru na svět, obnovuje hanebný fideismus a víru
v buržoasní přízraky, zatím co je možno věřit jen v přízraky socialis
tické. Redaktor Tvorby napsal ještě mnohé další stati, protože byl za
vázán zmíněnému ministrovi za byt ve vile. Kromě toho se považoval
za ministra známého, protože mu ministr kultury jednou nabídl ciga
retu a zeptal se, co dělá jeho holčička, ačkoli redaktor měl čtyři klukyVšichni teoretikové byli zajedno, že článek v Tvorbě byl podlý, ale ni
kdo to nenapsal, takže projevený názor platil jako směrodatný. V sou
hlase s tím poslal krajský výbor Č S M v Ústí protestní resoluci literár
ním novinám. Doporučil časopisu, aby se více věnoval otázkám ďáblí
ků v ústeckém kraji, zvláště v oblastech povrchových dolů. Navrhl též
ministerstvu vnitra, aby obec Ďáblice byla přejmenována na Kněževes.
Ministerstvo to přijalo a provedlo, ale zároveň přejmenovalo obec Kně
ževes na Ďáblice.
Brzy po té se konalo na filosoficko-historické fakultě v Praze zvlášt
ní zasedání věnované problematice ďáblíků v jednotlivých vědních
oborech. Zahajovací projev děkana fakulty podal podrobnou analysu
opery “Čert a Káča” z hlediska marxistické demonologie a velmi pře
svědčivě ukázal na národní osobité rysy v pojetí ďábla v naší hudbě,
na jeho blízkost lidu a národní buditelské tradici. Proto se teprve nyní
dostává našemu čertu tak vřelého ocenění i v cizině, jak o tom svědčí
inscenace “Katjuscha und der Teufel” v NDR. Po tomto úvodu vy
stoupil historik, jenž dokázal, že vědecká periodisace českých dějin ne
jen neodporuje, ale přímo předpokládá existenci ďáblíků. Filologové
přinesli nové objevy ze středověké lyriky, zejména dovozovali, že kla74

sická památka “Andělíku rozkochaný, nade všechny převýborný” je v
nových souvislostech klenotem české literatury, protože odráží symbo
lickou formou zaujetí našeho lidu pro dobro a odpor proti imperialis
mu. Další referát měl filosof, který dokázal, že historický materialis
mus musí být obohacen novými poznatky, neboť obsahem světových
dějin není ani třídní boj, ani vývoj absolutní ideje, ale boj ďáblíků.
Nebudu Vás dále unavovat historickou stránkou otázky a přímo Vám
řeknu výtěžky současné doby. Ďáblíci jsou jacísi byrokraté, řídící auto
ritativně naše činy. Každý má na starosti určitý okruh otázek, jež
spravuje naprosto svědomitě, pečlivě a korektně, se strašlivou důsled
ností úředníka na Kafkově Zámku. Ďáblíci mají přesně vymezenou
kompetenci, systematisovaná místa v šedé kůře mozkové a nejvýznamější z nich sídlí v čelním laloku. Pro každou činnost, které se člověk
podrobuje z vnější nezbytností a kterou nedělá spontánně, máte určité
ho ďáblíka. Tak ďáblík slušného chování nás nutí usmívat se na ne
příjemné lidi, říkat “ale vůbec mne nezdržujete”, když právě spěcháte
a neříkat lidem co si o nich myslíme. Kritický ďáblík censuruje dopi
sy, vyhání vás brzy ráno z postele a vůbec znesnadňuje život. Ďáblíci
řídí chod našeho života naprosto suverénně, protože lidé se jim nako
nec vždy bez reptání podrobí.
Smrtelnými nepřáteli ďáblíků jsou děti bez výjimky, studenti, mi
lenci, básníci, kteří nejsou laureáty. Děti proto, že dělají principálně to,
co se nesmí. Když onehdy vyhodila Káťa květináč z okna, byl jsem
zvědav na motiv jejího činu a s překvapením jsem shledal, že to žádný
motiv nemělo, kromě jediného, totiž kromě zájmu o to, vidět jak padá
květináč z třetího patra, tedy kromě nádherného dobrodružství pozná
ní, na něž dospělý vůbec nemůže sám přijít, leda v nějakém záchvatu
zuřivosti. Děti ještě neovládá ďáblík, ale přirozená potřeba svobodyChce se mi shodit květináč, tedy jej shodím, to je logika, kterou ďáblí
ci všech stupňů nesnášejí. Ale v dětském světě by bylo nebezpečné žít
mezi padajícími květináči. A tak uzavírají dospělí spiknutí proti dětem
a vsazují dětem do hlav ďáblíky, kteří se rychle množí ve školním pro
středí. Školy jsou démonické instituce ke kultivaci ďáblíků v docela
vzrostlé démony a nejjdokonalejší zďábelštění pak poskytuje univer
sita, která běžného smrtelníka učiní navždy neschopného vzpoury.
Připoutá ho k nějakému úplně zbytečnému úkolu, třeba aby počítal
celý život parní stroje v českém království, při čemž je nadosmrti ne
šťasten, že mu nesouhlasí skutečnost se statistikou, neboť dva parní
stroje beznadějně chybějí.
Dalšími úhlavními nepřáteli ďáblíků jsou sice lidé dospělí, ale urči75

tým způsobem ne dosti podrobeni vládě ďáblíků, takže se stále ještě
mohou vymknout z jejich nadvlády a provádět nepředložené činy. To
se děje přirozeně ponejvíce mladým lidem, kteří dovedou občas zorganisovat kruté porážky celým vojskům démonů, početnějším nežli byly
šiky z Apokalypsy. Ale principiálně je možná revoluce proti ďáblíkům
vždy, máme-li dost odvahy a trochu ducha. Tím se dostáváme ke vzta
hu ďáblíků k lásce. Ďáblíci jsou jejími ničiteli, systematickými a zpra
vidla úspěšnými. Vědouce, že se této síle nemohou ubránit, snaží se
jen udělat vše, aby ji udrželi v jakýchsi přijatelných kolejích. Mstí se
na lidech institucí manželství a tím, že do zdravé smyslnosti normální
ho člověka kapou jed. Konečně básníci jsou proti ďáblíkům imunní.
Právě proto Belzebub vymyslel státní ceny, aby se básníkům pomstilJe humorné vidět, jak člověk, jehož normálním stavem je myšlenkový
průjem, odměňuje myslitele státní cenou. Zďábelštění české literatury
je pod vlivem státních cen tak dokonalé, že český učitel se stal přiroze
ným spojencem ďáblíka, jsa k tomu nucen existenčně profesionálními
zájmy. Tak české učitelky jsou posledními čtenářkami veršů Pavla Ko
houta, z nichž přímo čiší démonismus autora, prokládaný ofensivně výchovou erotikou, jež by měla být čtena za trest vězňům, odsouzeným
za chlíplost. Tyto nedostatky budou odstraněny novou školskou refor
mou, která podle návrhu pionýrské skupiny žáků obecné školy zavede
tyto nové osnovy výuky dadasofie:
1. školní rok: Chytání myší a rozšiřování těchže mezi spolužákami.
Zardoušení slepice: a) vlastní, b) cizí, c) školníkovy. Skupinové ničení
drůbeže hodem kamene. Kaňky prosté a soustavy kaňkové na nedělním
ubruse. (Spojte s estetickou výchovou.) Vrh květináčem s vyšších pa
ter školní budovy.
2. školní rok: Rozbití okna kamenem. Totéž s útěkem. Kladení napí
náčků na židle: a) spolužákům, b) učitelům, c) rodičům. Nadávky a
sprostá slova. Použití jich v písemných pracích, zejména v anonymním
dopise řediteli. Rytí nadávek do lavic.
3. školní rok: Kladení praskavých kuliček do cesty pensistům (jen
pro pionýry). Zničení růžových záhonů ve školní zahradě (pod vede
ním ČSM). Týrání koček (pro pokročilejší žáky). Střelba namočenou
houbou: po náhodných pouličních chodcích. Prosté ničení školních po
můcek. Výměny hlavy pštrosa afrického za hlavu sovy pálené a naopak.
4. školní rok: Přivolání hasičů poplašným zařízením. Totéž, soustav
ně procvičované kolektivem. Kouření na záchodě (povinné). Kresba
oplzlostí tamtéž. Souboj modely. Záplava učebny vodou. Provedení vý
buchu ve fyzikálním kabinetu. Rozšiřování mylných zpráv o úmrtí ře76

diíele školy. Inscenace pohřbu školního inspektora, provedená za jeho
pobytu na školení.
5. školní rok: Vybírání ptačích hnízd s výměnou vajec v samosluze.
Trvalá noční služba k neustálému telefonickému buzení matematikáře
(skupinový úkol). Mazání klik veřejných místností dehtem a jinými
těžko smývatelnými látkami. Zasílání nevyplacených zásilek kamení
předním činitelům obce. Úvod četby pornografií (výklad A, Jiráska).
Konstrukce pekelných strojů. Organizace chaosu při masových pro
jevech.
6. školní rok: Organizace masových vystoupení pod těmito májový
mi hesly: Soudruzi Kondelíci! Vzhůru na pivo!
Potápěči! Do hlubin!
Údržbáři! Udržte se!
Cibuláři! Jeďte a cibuličku vozte!
Milenci! Soutěžte v délce, trvání a počtů milostných cviků!
Studenti! Vpřed za rozšíření zmatku v řadách našich občanů!
Generálové, důstojníci a vojáci! Dýchejte zhluboka, zemřete do roka!
Ředitelé! Ještě důsledněji organizujte chaos v našem hospodářství!
Cizoložníci! Za masovost, za rekordy!
Růže! Ještě více voňte ve prospěch našich zahálejících!
Bábovky! Žádejte důslednější pocukrování!
Dalajlámové! Lajte dámám!
Dudáčku! Zadu zadudej, zadu zadudej!
7. -9. školní rok: Individuální uplatňování poznatků v životě, zejména
ve funkcích. Viz další výsledky vzorných učitelů, které poukazují, jak
pevně zapouští dadasofie kořeny v našem životě a ve všech vrstvách
národa.

V SÍTI
Gertruda Goepfertová
Jsme na leteckém nádraží. S námi tři děti. Dočasně tu bydlíme. Man
žel těká sem tam. Prohlíží jízdní řády, vyplňuje dotazníky. Na mne má
pifku. Odkládá nás u výkladů, na různých lavičkách. Kabáty přehazu
jeme přes opěradla. Pak zase vztyk, švestky posbírat a musíme s sebou.
Konec pobíhání, vyřízeno. Manžel mi oznamuje, že objednal drožku.
Pojedeme do města koupit pro mne černé boty, které budu potřebovat
na společenský večer- Jen rychle. Zvlášť mi klade na srdce, abych za
tím dobře hlídala doklady a peníze, uložené ve veřejné zásuvkárně.
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Ukladač se podobá automatům na zboží, které vyvěšují obchjdy s pun
čochami nebo cigaretami. Místo skla je však přední stěna otvíráků z
plechu a má ucho. Je nezamykatelná. V zařízení pro obecní pohodlí
leží hlavně telefonní seznamy, reklamy, kapesní knihy. My jsme si dali
do prázdné zásuvky osobní papíry, dopisy a v krabičkách různokrajné
drobné peníze. Vše, co bylo třeba mít při vyřizování formalit stále po
ruce. Seděla jsem s dětmi na sedadle před zástrčkami. Bez zájmu jsem
hleděla před sebe. Když mi manžel řekl, že vůz už čeká, rozběhly se
děti za ním. Já k zásuvkám. Rychle jsem otevřela zástrčku, kterou jsem
si obsadila. Dopis na bílém papíře začínající Ovečko moje, v ní nebyl.
Ani krabičky s mincemi. Spletla jsem se? Rychle jsem otvírala zásuvky
jednu po druhé. Všechny byly naplněny novinami, plány, obecním ne
řádem. Otvírala jsem od shora dolů znova, snad jsem náš majetek přehlídla nebo jednu zásuvku vynechala? Zároveň mi něco bránilo pro
hlížet před očima čekajících skrýše, jako kdybych chtěla vědět, co do
nich kdo dal. A nadto jsem na sebe upozorňovala, že hledám, snad cen
nosti. Pachtila jsem se marně, naše doklady zmizely. Obviňovala jsem
se, že ztrácím z nudy pozorovací schopnost. Nikdo mi přece nemohl od
cizit uložené před očima- Chtěla jsem se konečně se svým zmatkem
manželovi svěřit. Rozběhla jsem se za ním. Z letecké čekárny byly však
východy na všechny strany. Před létacími dveřmi se prostíral park se
sítí pěšin. Nebyla jsem si jista, kterým východem, po které pěšině děti
vyběhly. Dala jsem se nazdařbůh prostředkem, doufajíc potkat rozzlo
beného muže, který se pro mne vrací. Nikdo však nešel, sad byl lidu
prázdný- Představovala jsem si, jak manžel čeká netrpělivě u vozu s
dětmi na některém z výběžků zeleniska. Ale na kterém? Rozběhnu-li se
kamkoliv, můžeme se minout. Zůstanu-li stát, čekají beztak oni také
nadarmo. Co dělat? Klesla jsem bezradností před nádražím v síti
cestiček.

ZTRÁTA A NÁLEZ
Jela jsem newyorským autobusem. Měla jsem tři zavazadla. Najed
nou zvolal průvodčí: Vystupovat! Musíme přerušit jízdu. Co nej rychle
ji přejděte do autokaru, který čeká nedaleko. Ukazoval skrz okénko.
Popodla jsem zelený plátěný vak s rukojetí z olivového popruhu. Byly
v něm svazky prádla. Vlekla jsem těžký ranec uličkou mezi sedadly.
Hodila jsem jej k sloupu se světly, řídícími u pouličního přechodu do
pravu. Spěchala zpět do autobusu pro oba kožené kufry. Táhla jsem
v každé ruce jeden. Hrnula jsem se k otevřeným dvířkám východu. Ři
dič mi však otvor před nosem zaklapl a rozjel se. Volal, že je pozdě
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na vystupování. Autobus se musí vrátit do garáže. Spustila jsem kufry
na podlahu- Sedla jsem si na sedátko za řidiče a zkoušela domluvit se
s ním francouzský. Neuspěla jsem. Spustila jsem na průvodčího. Ten
trochu rozuměl. Žádala jsem ho, aby mi napsal, kde museli všichni
opustit autobus. Průvodčí mi napsal na lístek z kalendáře 206 East
84 Street.
Odebírala jsem se z garáže na stanici autobusu, který by mě dovezl
zpět do blízkosti 206 East 84 ulice. Znenadání jsem potkala zemřelou
vídeňskou babičku. Byla právě na obchůzce oděvních obchodů: Sháně
la drobné doplňky k oblečení. Nabídla mi, že si mohu pro sebe vybrat
svetr nebo halenku, doprovodím-li ji. Ani ji nenapadlo, nač mám kufry
v ruce a proč se tvářím uspěchaně. Nechtěla jsem ji odmítnutím urazit
a nežádaným vysvětlováním nudit. Svetr i halenku jsem potřebovala.
Kromě toho mi rozmarný vkus babiččin odpovídal víc než maminčin,
která byla zakřiknutá, šetrná, bez fantatsie při strojení. Zdržovala jsem
se s babičkou v obchodech. Oblékala jsem angorské pulovry, vázala si
stuhy, nasazovala si límce. Bavila jsem se však jen povrchně. Uvnitř
mě rozleptávala netrpělivost, že přijdu pro svůj pohozený majetek po
zdě. Konečně jsme měly obě vybráno. Držela jsem svůj balíček skoro
bez radosti. Chvatně jsem se loučila s babičkou, která se mému úprku
nedivila- Měla jej za změnu nálady, na které byla zvyklá. Na roku
ulice jsem mávala na taxíky, naštěstí mi brzy jeden zastavil. Ukázala
jsem mu lístek: 206 East 84 Street. V jízdě jsem si vyčítala, že pro
svou prostopášnost ještě utrácím peníze za drošku, místo abych jela
podzemní drahou nebo busem. Trnula jsem, dojedu-li pro vak včas.
Když jsme se blížili sloupu, u něhož jsem ranec zanechala, vyhlížela
jsem napjatě z okénka. Spatřila jsem, jak se právě shýbá z jízdní dráhy
černoch, sbíral malé zavazadlo. Někdo už tedy můj pytel vyměnil, a
nenápadně kladl na jeho místo houslové pouzdro. Jaké jsou v něm
housle? Nebo je prázdné?

OBRÁCENÝ OBRAZ
Zitě se vdává přítelkyně. Zikmund, Zitin manžel, rozhodl, že k svat
bě darují novomanželům obraz. Pokud možno zátiší s kulatými před
měty, to je prý líbivé. Mají doma několik starých rámů, ať Zita vy
bere příslušně veliký obraz a dá zvolený rám opravit, je-li snad odře
ný, mírně poškozený.
Zita vzala z řady hotových olejů, přistavených malbou čelem k zdi
podle velikosti (tvořily tedy těleso podobné vytahovací látce na zádech
deskového fotoaparátu), poslední a zkoušela jej vsadit zezadu do rá
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mu (dívala se na rubní holé plátno). Nehodil se, byl příliš malý- Vklá
dala postupně ostatní, až došlo na rozměry, které přesně zapadly. Vhod
ný formát objevila jediný, nedívala se ani, co je zpředu namalováno.
Vstrčila obraz v rámu do kabely. Do města se jí jet nechtělo, dusit se v
elektrikách, utíkat na křižovatkách, strkat se v ulicích, čekat, spěchat,
ztrácet milý čas. Věděla o truhláři ve vsi, hraničící na předměstí; vy
dala se odpoledne za ním.
Sice si byla trochu nejistá, smí-li neznámému řemeslníkovi, o jehož
schopnostech nevěděla nic, dát přednost před vyhlášeným rámařem z
města, ale procházka ji brzy uklidnila. Krajina nebyla hezčí než čin
žáková ulice, v níž Zita bydlela. Dekorace se však změnila a Zitě se
podařilo uniknout ze všedního dne.
Pro hotový obraz šli se Zikmundem spolu; ač se divil, kam si jej
jdou vyzvednout, nabídl Zitě doprovod. Truhlář jim podával okudlaný
rám a v něm namalovaný akt, podobný miloské Venuši z mramoru.
Kůže byla jakoby potažena bílou umělou hmotou, neodlišovala barvu
ani na prsou, hroty byly bílé. Zkažený rám a nevhodný obraz: Zitu
zasáhlo leknutí jako blesk. Tělo jí ztmavlo všude tam, kde nebylo na
obraze namalováno. Stála s sžehnutýma rukama od loktů a nohama od
kolen a trnula: Zapomněla jsem se podívat zepředu, obrátit obraz. A dát
jej rámaři v městě. Byla by mohla v duchu počítat obráceně než při
bouři: kdy přijde po blesku hrom. Čekala zkroušeně sprchu výčitek.
Řekla jen chabě na zbytečn u vysvětlenou: To je můj autoportrét. Mí
sto hromobití se manžel na ni překvapeně podíval, jinak než dosud,
kdy jí proplouval jako čirou vodou. Tentokrát se o ni zarazil jako
okřídlenec o sklo. Měla dojem, že ji prohlédl a ocenil.

VOLANIE O POMOC
Rudolf Skukálek
Hoci by mi ani jeden z obyvateľov nášho mesta nedal za pravdu,
podľa svojho vedomia a svedomia musím položiť začiatok nášho prí
behu do onoho pamätného dňa, keď som si kúpil nový panamový klo
búk. Pamätám sa na to ráno, ako by sa to bolo stalo dnes. Slnko svie
tilo, ako obvykle u nás svietieva na deň svätého Parmícia, lebo vtedy
leto vrcholí a začína zber slivák. Deň pred svätým Parmíciom som za
vrel svoju holičskú oficínu a prichystal som si veľký kôš. Potom moja
žena Mária Katarína vybrala zo skrine môj tradičný panamový klo
búk, ktorý som zdedil po starom otcovi, ale sotvačo si ho lepšie podr
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žala pred očami, hlasité vykríkla. Ak moju ženu nepoznáte, musím
vám povedať, že je to žena ako drak a že ju len tak čosi nerozhádže.
Ale keď zbadala, že v mojom prekrásnom, po starom otcivi zdedenom
panamovom klobúku sa zahniezlili myši, ba že si doňho porobili ne
jedno okno a zopár dverí, skrúšilo ju to náramne. Nie preto, že by pre
nás bolo hádam problémom kúpiť nový panamový klobúk, to nijako
nie- Ale iste pochopíte, že klobúk, ktorý som zdedil po starom otcovi,
mal pre mňa ohromnú cenu, veď on bol najjasnejším dokladom a od
znakom našej autochtonnosti v meste. Nuž v ten deň, keď som si kúpil
nový klobúk, šiel som dolu Potočnou ulicou nie práve v najlepšej ná
lade, pretože kolbúk, ktorý som mal na hlave, nijako nevyhovoval mo
jim predstavám o poriadnom panamovom klobúku a už vôbec sa nedal
prirovnať k historickému a stroho nádhernému klobúku, ktorý som
doteraz vlastnil, ale ktorý mi žiaľ, zničili myši. Môžem vám prezradiť,
a pripomenul som to aj strýkovi Alfonzovi, ktorý mi pravdu povediac
naznášal hádam všetko, čo v kráme a na sklade mal, že terajšie výrob
ky nestoja za nič, nech sú akokoľvek nádherne zdobené a dôkladne
apretované. Ani jeden z nich nemá a nemôže mať práve tú prísnu jed
noduchosť panamového klokúka, aký som zdedil po starom otcovi a
ktorý mi žiaľ zničili myši. A hoci som pri onej udalosti, čo vám chcem
opísať a čo podľa mojej mienky bola začiatkom všetkých ďalších uda
lostí, ktoré sa na naše mesto privalili ako pohroma, stratil svoj nový
panamový klobúk, nevediac ani kde a ako, neľutoval som za ním vôbec
ani v ten deň, ani v nasledujúce dni a týždne, tobôž, keď ja i celé naše
mestečko sme sa chveli ani v divnej horúčke.
Kráčal som teda po Potočnej ulici trochu zamyslený a nie v najlep
šie nálade, keď z domu číslo dvanásť sa ozvalo volanie o pomoc. Je
to jeden z najstarších domov v Potočnej ulici, ktorý si vždy radi foto
grafovali turisti. Jeho múry sú opraskane a neveľký balkónik z tepa
ného železa na prvom poschodí vrhá fantastické tiene na nerovné mú
ry. Inak je to typický domček dorábateľa a predavača slivovice, ako
všetky iné na Potočnej ulici. Ostatne, často som rozmýšľal prečo sa
Potočná ulica nazývá Potočnou, netečie tam nijaký potok a hádam ani
netiekol, zato je to ulica známa tým, že azda v každom dome vás za
neveľký obnos počastujú slivovicou, ktorá vedľa čerstvých slivák a
slivkového lekváru patrí k hlavným atrakciám nášho mesta a tvorí zá
klad bohatstva nášho obyvateľstva.
Tak tomu bolo aspoň dovtedy, kým tento prvý výkrik nepreťal po
kojné ticho nášho mesta. Bolo to prvé volanie o pomoc a práve preto
veľmi vzrušilo najprv náhodných okoloidúcich a potom všetkých oby
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vateľov mesta. Z domu vybehla starenka a začala srdcervúco hořeko
vat’. Pristúpil som nenáhlivo bližšie, po chvíli sa pri mne zozbieralo
niekoľko povaľačov a konzumentov slávnej slivovice. Volanie o pomoc
stíchlo a narýchlo privolaný lekár konštatoval už iba smrť starčeka
J.B- Všetkých nás prekvapilo, keď sa rozšírila povesť, že starčeka nie
kto zavraždil. Zdalo sa to neuveriteľné.
Všetci sme sa rozčuľovali, ale pochopiteľne nikto z nás si neuvedo
moval historičnost’ chvíle. Vtedy sa po prvý raz ozvalo mestom volanie
o pomoc, ktoré nás všetkých veľmi vzrušilo, hoci sa zdanlivo nikoho
netýkalo, okrem starčeka J.B. Nikto by v tej chvíli nebol predpokla
dal, do akej miery toto volanie o pomoc zasiahne do života nášho me
sta a aké katastrofálne výsledky bude mať. Napokon dodnes nikto ale
bo skoro nikto z obyvateľov mesta nechce pripustiť, že by práve vola
nie o pomoc zničilo naše mesto, väčšina vysvetľuje náš úpadok eko
nomickými príčinami. Môj názor na vec je však naprosto iný a pokú
sim sa ho tu zaznamenať a osvetliťTo prvé volanie o pomoc nás všetkých rozčúlilo a znepokojilo, hoci,
ako som povedal, nikto ešte nemohol predpokladať, čo z toho vznikne.
Dnes sa ozýva volanie o pomoc mestom skoro s pravidelnou presnos
ťou a pritom si ho nikto nevšíma. Zdá sa, že ľudia natoľko otupeli, že
sa ich to nedotýka. Niekedy sa ozýva v noci, niekedy vo dne, inokedy
nad ránom. Nikto nedokáže predpovedať, kedy sa ozve. Spočiatku sa
zdalo, že všetko vyrieši nevšímavosť . ľudia chodili po uliciach, vo
zili sa v autobusoch, jedli v reštauráciách a v bufetoch, chodili na fut
bal a do divadla. Zdalo sa, že sa nič nedeje. Ale predsa. Divadlá a kiná
boli o poznanie menej navštevované, dokonca na medzinárodné futba
lové stretnutie s Brazíliou sa nevypredali všetky lístky. Jednu verejnú
knižnicu zakrátko zatvorili. Počet čitateľov kníh sa zmenšil natoľko,
že bolo zbytočné, aby tam vysedávali knihovníci. Tých niekoľko čita
teľov, ktorí ešte čítali, pohodlne mohla obslúžiť iná verejná knižnica
v meste. Ostatne, i tam šli na odbyt väčšinou iba detektívky. Každý
vedel, že sa čosi deje, ale nik sa neodvážil o tom prehovoriť. Noviny
písali o všedných udalostiach: Zemetrasenie na Sicílii, Zrážka vlaku s
autobusom. Medzinárodný filmový festival v Cannes. Odloženie zasa
dania Bezpečnostnej rady OSM. Zamilovanosť či láska? Víťaz Davis
Cupu. Dohodnú sa Sovieti s Amerikou? Babička pod kolesami auta . • .
V ten deň na svätého Parmícia som sa vrátil domov s prázdnym ko
šíkom oveľa skôr, než ma mohla žena očakávať. Bola prekvapená a z
mne nepochopiteľných dôvodov v tom videla zlý znak. Neverím na žen
ské predtuchy. Porozprával som jej svoj zážitok z Potočnej ulice. Po82

vedala, že to môže veľmi zle skončiť. Ja som si naopak myslel, že po
lícia bezpečna vraha odhalí a súd ho primerane potrestá. V našom me
ste je a vždy hol poriadok. A slivky donesiem zajtra. Nič sa predsa ne
stalo. Naše slivky sa vyvažujú zlatom. Stačí niekoľko košov, ahy bol
človek boháčom i v reláciách nášho mesta, ktoré je skutočne veľmi bo
haté. Naše slivky se predávajú veľmi dobre, ba stále lepšie. Ak sa v
našom meste na niečo umiera, tak na prebytok. U nás nikto nehromadí
bohatstvo, pretože bohatstvo našich slivák je nevyčerpateľné. Stačí
týždeň alebo štrnásť dní, aby človek mal z čoho žiť i v našom meste,
hoci je tu všetko neobyčajne drahé. Ale kto potrebuje, dostane zadar
mo, hoci načo by bral zadarmo, i najposlednejší žobrák v našom me
ste dostáva almužny väčšie, než sú príjmy vysokých úradníkov na ce
lom svete. Ja sám mám holičskú oficínu, ale iba preto, že by som po
celý rok nemal čo robiť a tiež preto, že v oficíne sa stretávajú príjem
ní ľudia a vždy sa tam podozvedám mnoho noviniek.
Ale volanie o pomoc sa neprestávalo ozývať. Spočiatku v oficíne o
tom občas niekto prehovoril zopár slov, ale postupne o tom ľudia pre
stávali hovoriť. Volanie o pomoc sa stalo čímsi, čo bolo neodlučiteľnou
súčiastkou nášho mesta- Ako kedysi slivky. A predsa, kým slivky boli
večnou témou našich rozhovorov v oficíne, o volaní o pomoc sa niktoveľmi nerozširoval.
Keď volanie o pomoc neprestávalo, zmienil som sa raz o tejto veci
doma pred ženou. Strhla sa, pozrela na mňa vydeseným pohľadom a
mlčala. Potom šla ku dverám, zistila, či sú dobre zamknuté, pohľadom
cez kľúčovú dierku sa presvedčila, že nik za dverami nestojí, potom
pristúpila ku mne a šepky povedala:
“Posledné volanie bolo veľmi ďaleko. Sotva ho bolo k nám počuť..
Nevšímajme si to, nás ta to netýká . . .”
Bol to zrejme všeobecne rozšírený názor. Keď sa volanie o pomoc
nieslo ponad rušnú križovatku, ľudmi trošíčku trhlo, ale nik sa neza
stavil, každý pokračoval v ceste, ponorený do seba, iba čo na tvári sa
ľuďom prekmital akýsi zarputilý výraz. Bolo to skoro ako nenávisť,
ale nik nechápal, koho by mal nenávidieť a prečo. Smiech bolo počuť
stále zriedkavejšie a keď sa aj niekde ozval, ľudia vyčítavo zdvihli
oči, pozreli na odvážlivca s výstrahou v pohľade, a ten, čo sa smial,
zmľkol, akoby uťal. Zasa zavládlo ticho.
Nedávno, keď som bol na kúpalisku, stala sa podivuhodná vec. Pri
zábradlí nad bazénom stál asi pätnásťročný mládenec a zamyslene po
zeral do vody. Mal krásne urastenú postavu a mocne vyvinuté svaly.
Keď som ho pozoroval, prešiel okolo neho asi osemročný chlapček. Ľa83

vú ruku mal strnutú akoby po obrne a pri chôdzi máličko kríval. Vši
mol som si jeho pohľad. Mal vyslovene inteligentnú tvár a výraz, ktorý
svedčil o vnútornej hrdosti. Nezdalo sa, že hy hol vrazil do svalnatého
mládenca, ale musel se ho predsa len dotknúť, pretože mládenec sa
náhle otočil a kopol chlapca bosou nohou do zadku. Chlapec asi nepo
chopil, o čo ide, obrátil sa k mládencovi a mládenec ho znovu kopol,
tentoráz do brucha. Chlapec sa skrútil od bolesti, ale po chvíli sa na
rovnal a zdravou pastičkou udrel mládenca. Mládenec sa sarkasticky
usmial, akoby mu chlapcov uder robil radosť, chytil chlapca, trošku
ho nadvihol a prudko ho sotil dolu schodmi. Chlapec sa prirodzene ne
mohol udržať na nohách, letel hlavou po schodach a zostal ležať dolu
tvárou na drsnom betóne odpočívadla. Po chvíli vstal, odišiel potáeavo
k bazénu, aby sa umyl, pretože z tváre a z prstov na nohe sa mu prud
ko valila krv. Keď prišiel k bazénu, ozvala sa plavčíkova píšťalka a
plavčík rabiátne odohnal chlapca od bazénu, aby neznečisťoval v ňom
vodu. Prirodzene, krv mohol zo seba zmyť aj pod sprchou.
Prvú stručnú správu o udalostiach v našom meste napísala do ve
černého vydania jedného rozšíreného denníka mladá adeptka žurna
listiky Marienka T. Správa bola štylizovaná trochu naivne, ale s veľ
kým zmyslom pre presnosť a s mnohými podrobnosťami. O niekoľko
dní nato umrel lekár, ktorý konštatoval u starčeka J.B. smrť zavraž
dením a šéfredaktor večerníka, v ktorom bola uverejnená prvá správa.
Podľa úsudku lekárskej komisie obaja umreli prirodzenou smrťou.
Marieka T. napísala nový článok o tom, ako pokračuje vyšetrovanie,
nezabudla v ňom spomenúť záhadné úmrtie oboch ľudí, ktorý sa akým
si spôsobom dostali do súvisu s prípadom vraždy starčeka J.B. V člán
ku sa písalo tiež o tom, že polícia mieni zastaviť vyšetrovanie pre na
prostý nedostatok akéhokoľvek materiálu.
Nový šéfredaktor večerníka si zavolal Marienku do svojej pracovne,
poďakoval jej za horlivosť, pochválil ju, že článok je napísaný výbor
ne, že ho však nemieni uverejniť, pretože prípad prestal byť zaují
mavý. Marienka bola veľmi sklamaná, nevzdala sa však a na druhý
deň, keď mala službu v tlačiarni, prepašovala do čísla článok bez ve
domia šéfredaktoraKeď šéfredaktor dostal do rúk výtlačok večerníka a prečítal si Marienkin článok, zastrelil sa rovno pri stole v reštaurácii, nedojediac svoj
obľúbený biftek. Odvtedy nijaké noviny nepriniesli už ani riadok o
záhadnom prípade, hoci Marienka pokračovala horúčkovité v písaní.
Nikde jej však články neprijali či pre nedostatok miesta, či pre záplavu
iného aktuálnejšieho materiálu.
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Stretol som jedného známeho, ktorý mi porozprával, že veľmi dobre
poznal starčeka J.B. Starček sa v deň svojej smrti vrátil z nemocnice,
ako úplne zdravý človek. Povedal môjmu známemu:
“Chodíte pekne vystretý, pán Polák, to je správne, len choďte tak
ďalej, kto chodí vzpriamene, dožije sa dlhého veku. Pozrite len na
mňa- . . ”
Mestom sa ozývalo volanie o pomoc. Ľudia umierali, ale noviny o
tom nepísali. Iba niekedy, keď umrel významnejší človek, uverejnili
nekrológ, v ktorom sa hovorilo, že dotyčný umrel na infarkt, na rako
vinu alebo na inú dlhotrvajúcu zákernú chorobu.
Ľudia si trochu vydýchli, keď v celom meste namontovali megafóny,
ktoré od rána do večera vyhrávali veselé pochody. Aspoň vo dne nebolo
počuť strašidelné volanie.
Ale problém robila noc. Ak v noci revali megafóny, nik nemohol za
spať, pretože veselé pochody rušili v spánku. Akonáhle však stíchli,
každý prepadol nepríjemnému očakávaniu, kedy sa ozve znova volanie.
A tak sa obyvatelia mesta prehadzovali v noci na posteliach, zachvátení
nespavosťou a cez deň chodili po meste bledí a v mrákotách, ako námesačníci, špinaví a zarastení, nedbalo oblečení a zlí.
Raz večer som sedel so ženou pri televízore a pozeral som sa na zábav
ný program “Veselo na koniec dňa”. Vtedy som sa znovu odvážil pri
pomenúť žene podivné udalosti v meste, ale žena zanovité opakovala:
“Nás sa to netýka, to všetko je cd nás ďaleko, veľmi ďaleko.”
Myslel som si, že ju budem presviedčať o opaku, ale napokon som
si povedal - načo ju desiť, aj tak je strhaná, bledá a nevyspatá.
Konferenciér rozprával vtipy o neverných manželkách, potom bola
piesnička: Si moje šťastie jediné. Potom sa na obrazovke objavili poloodhalené dievčatá, ale len čo začali tancovať, ozvalo sa zvonenie. Že
na sa zachvela a potom mi pošepkala:
“Sú dobré zamknuté.”
Zvonenie sa opakovaloNik z nás nevstal, aby šiel otvoriť. Televízor hučal, vyhrával z celej
sily. Ale predsa sme počuli, ako ktosi skúša kľúčku, potom sa chvíľu
ozýval akýsi šramot, napokon sme počuli, ako sa západka v zámke po
hla, kľúč sa obrátil a dvere boli odomknuté. Potom ktosi stisol kľúčku,
dvere povolili a pomaly sa otvárali.
Žena zajačala a prenikavo začala volať o pomoc.
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INTERVIEW Z ROKU 1954
0. Štorch
Vedle mne seděl Josef, Sep a ještě jeden mukl. Přehodil jsem si nohu
přes nohu a koukal na naolejovanou podlahu nemocnice. Nemocnice
se nelišila od ostatních baráků ani materiálem, z kterého vznikají hor
ské chaty, v případě války zajatecké tábory a v určitém míru někdy a
někde tábory obehnané dvojitým ostnatým drátem, který bývá zpev
něný každých padesát metrů šestimetrovou věží. Odtamtud se posílají
do pásma ‘Zde se střílí bez výstrahy’ světelné rakety, mimořádně silný
kužel světla a někdy přece jen hlučné včelky do toho, kdo poruší pás
mo. Včelky obvykle nepošlou vězně zpět do ohrady, ale spíše na věč
nost, spíše sem do tohoto dřevěného hangáru, který je také ze dřeva, ale
v průčelí má červený kříž a uvnitř je bílý.
Josefa jsem viděl každý den. Obvykle u záhonku před barákem, kde
osaměle stál s očima bloudícíma po malé zelené plošce, jakoby si před
stíral, že ten kousek trávy je plantáž různého rostlinstva, u kterého ne
ní možno nesetrvat každou volnou chvilku se zněžněnou fantasií pro
stého obdivu. Několikrát jsem ho už oslovil, ale nikdy neposkytl zájem
o můj zájem, ačkoli jsem ho nikdy neoslovil: “prosím, interview?”
Patřil kdysi celý den půdě? Není to jisté. Při posledním přesunu z
pevné věznice sem, v ©plechovaném náklaďáku, s železnými náramky
na zápěstích, jsem jel také se sedlákem, který měl přitom v tváři výraz
agitátora. Má aspoň přítele? Známého?
Absolutní slon samotář?
Proč se odvrátil od všech?
Je jeho trudnomyslnost úplná, takřka úplná? Jen o něco menší té,
která svým pánům otevírá zápěstí?
“Tak další!”
Zvedl se Sep, který kdykoli jsem ho oslovil v jeho mateřštině,
otevřel propustě, odkud se vyvalila zpěněná masa vitality. Připomněl
mi vždy otce, který také předčil kdekoho svým stářím, které jsem ne
viděl nikdy unavené.
“Servus, Sep, keine Angst vor den Uhrmacher?"
Usmál se na mne neztrpčeným úsměvem nevolníka, který za každým
úsměvem dovede skrýt únavu, když ne z jiné kletby, tak z kletby nuce
ného kolektivu. Každý den se holí; Každý dne si pere onuce; každou
volnou chvíli tráví ‘mit den Kamaraden’. Pochopitelně měl i dnes boty
bezva vyleštěné.
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Důstojníci, kteří si na svá přesvědčení navlékli balinu, nebo kterým
na jejich nepřesvědčení byla navlečena určitou vrchností v určitém mí
ru; učitelé, kteří v tom určitém míru zapomněli na svou instinktivní
poslušnost, instinktivně jim danou jejich středoevropským řemeslem;
majitelé obchůdků, kteří objektivně v tom určitém míru byli na mé
posici, a subjektivně byli na tom tak, že začátek a konec jejich ideí byly
jejich krámky, mě donutili definovat i detailnější odlišnost, než byly
boty s kousíčkem provázku místo tkaničky, které nenašly milost v je
jich snahách po dekoraci i v nedekorativním prostředíLetos se nebudu zdráhat jíst pampelišky až vylezou na okraji pásma
‘Zde se střílí bez výstrahy’, nebo přijdu o zuby jako Josef se smutkem
sedláka, kterému vzali kravičky, ovečky a koníka, aby ho poslali v tom
halasném míru kopat smrt, černou smrt pod zem.
Zkus to znovu a aniž ho požádáš o interview požádej ho o něj, ne
boť jak říká Tomáš, který jde podvědomě tak daleko ve svých ne
praktických zájmech, že si nikdy nemyje šálek po jídle, ale nanejvýš
ho dá ke kamnům vysušit a pak s ním několikrát třískne o stěnu bará
ku - novinářům je vše dovoleno. Zraněným jazykem jsem zavadil o
polorozbořenou stoličku a uvažoval přitom, zda mi zub hodinář vy
trhne nebo mi ho začne léčit. To by znamenalo minuty a minuty pře
drahého času volna v jedné čekárně uprostřed Evropy, které pan Piccaso také daroval Holubici míru, který právě nyní možná pracuje ně
kde dole, pěkně svlečený, neboť pláže tam dole jsou osvětlovány jiným
zdrojem, než jsou žárovky osvětlující písek v koridoru. Možná, že pra
cuje v tvůrčím nadšení právě na novém symbolu míru, který přibude
pak vedle Holubice na stěny baráků.
Neudělal jsem to ale- Jednak nejsem vůbec novinář jako Tomáš, kte
rého pomalu pohlcuje tuberkulosa, jednak, že hodinář-mukl-zubař vy
strčil své: “Tak další!” za dveře.
Pustil jsem Josefa napřed.
“Ještě, ještě jeden . . .”, a ten vůbec ne špatně myšlený úplatek byl
pro kočku. Šel jsem pomalu za Josefem a koukal na zubaře, na jeho
určité mytí rukou, ke kterému ho jistě neinspirovalo nic jiného než
bílý plášť“Tak copak . . .?” řekl, aniž ho přitom pozval na křeslo. Z křesla
se báječně mohlo koukat na blízké dráty, tak blízké, že . . .
A naráz jsem trčel v noci věčně konšpirujícího nevolníka.
Nanejvýš pět metrů, Nanejvýš pět metrů. Koridor měří dva. A pak
kousek ještě za dráty. Těch prvních pět metrů by se muselo nosit ven
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po troškách- Pro dva, tím konaním vydrážděné muklíky, by to zname
nalo dva měsíce dřiny. Poslední noc by se hlína házela jen do ordinace.
A úplně poslední zbytečky tunelu by se házely za sebe. Neboť, co kdy
by, co kdyby si to nakonec člověk rozmyslil a chtěl zpět do ohrady, se
smíšenými pocity nešťastníka, který zrazuje všechno to, co si před
chvílí nepokrytecky předsevzal.
Jenže sotva ten, který mimo haliny fasuje navíc bílý plášť, by se
stal komplicem pro takovou ilegalitu. Nanejvýš riskne tekutý kontra
band. A oni to nepochybně vědíNechal jsem opět okno původnímu účelu, aby sloužilo světlu, a ne
abstraktní noci konšpiruj ícího nevolníka.
Josef si nechal ohrnout ret jakoby byl kůň. Hodinář mu s přivřený
ma očima koukal na zuby.
“Pojď si sednout . . ■ musíme vytrhnout všechny!” a opět ne bez
patřičného majestátu v hlase, který ve mně hned zapnul motory ironie.
“Ne, všechny vám nedám , doktore”, odpověděl Josef, který zacho
val uctivé vykání k bílému plášti.
Hodinář se při tomhle usmál, a při chůzi k nám ještě řekl: “No, no,
přece se ještě chceš líbit dědku . . . až půjdeme domů, ne?
Josef na tuhle uhozenost neodpověděl. Stál na svá léta vzpřímeně i
když smutně na místě, s halinovou lodičkou v ruce, jako by nestál
před svým druhem v situaci nanejvýš mimořádné, která se i zde prokla
muje bílou Holubicí.
“Podívej, čeká tě bába . . •”
Zavrtěl jsem hlavou. Myslil jsem, že tuhle další uhozenost zarazím
pohybem hlavy. Josef mlčel. A když si zřejmě krajně inteligentně uvě
domil, že mlčení není vždy chápáno tak jak by mělo, neboť hodinář
to opakoval ještě jednou, řekl; “Nemám už ženu.”
“Zemřela?”
Kývnul hlavou“Tak se musíš líbit dětem.”
“Nemám,” řekl a dětsky náhle mu začly oči plakat.
“Zemřely?”
“Oba dva syny, Ondru i Josefa, mi popravili.”
“Aha, aha,” řekl hodinář a šel pomalu ke křeslu. “Posaďte se, pane
otče, uvidíme co se dá dělat.”
Strnule jsem stál na místě a po mé vousy ještě nezarostlé tváři, která
sice už poměrně dlouho byla šlehána mořskými větry, se šinuly kapky
deště jako po okenní tabuli, která ještě před chvílí nebyla sice zalita
sluncem, ale také ne tímhle.
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Kritické marginálie
Fenomenologie vesmíru
Ke knize Pavla Želivana “Teilhard
de Chardin”. Vydala Křesťanská
akademie, Via delia Conciliazione 1,
Roma, Italia 1968.

Mnoho vody u'bšhlo od té doby,
kdy první kniha Otce Pierra vyšla
posmrtně a zmátla leckterou chyt
rou hlavu v Evropě i v Americe
svou odpovedí na nevídanou spoji
tost mezi vědeckou otázkou “jak”
a metafysickou otázkou “proč”. Bi
bliografie, vztahující se k tomuto
intelektuálnímu výbuchu na zdánli
vě vyhaslé sopečné půdě moderní
ho positivismu, pragmatismu a ma
terialismu, se rozrostla do gigantic
kých rozměrů. Ti, kteří Teiltharda
tupili a napadali, jsou dnes dávno
přehlušeni vášnivým zaujetím pro
jeho obsáhlé dílo, o jehož dosahu,
hloubce a Zacílení nemůže dnes už
být pochyb, ač rozličným aspektům
jeho vize vesmíru nemůže doposud
být přiznán jednotný a jednoznač
ný smysl.
Tato rozmáchlost a mnohostran
nost Teilhardovy tvůrčí dynamiky
byla upřesněna v prvním českém
zhodnocení jeho díla v knize Pavla
Želivana. Rozdělení je organicky
opodstatněné a dává celkovému po
jetí vnitřní řád: první část pojed
nává o jeho vědecké stránce, druhá
část o metafysickém zacílení a tře 
tí o teologii implicitní i explicitní.
Zvláštní kapitola je věnována vý
znamu Teilharda pro dnešek, ve
kterém je pro ná!s zvlášítě poučný
vliv tohoto křesťanského díla po
výtce na soudobou českou kulturní
situaci.
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Zde bych ráda učinila malou osob
ní poznámku: Já sama vidím těžiště
Teilhardova díla ve Vizi budoucno
sti daleko více, nežli v hypotéze ge
netického vývoje. Želivan je vidí
obě v dokonalé rovnováze.
Autor svědčí hlubokému zaujetí a
nadšenému přitakání myšlenkové
nosnosti Teilhardova díla každým
řádkem své studie. Přesto si je dob
ře vědom nebezpečí dogmatických
závěrů anebo zkratkových interpre
tací idejí, které jsou na jedné straně
zatíženy metafysickou i teologickou
závažností a na druhé straně nadne
seny poetickou obrazností. Mystické
prozáření je asi nejproblematičtěj
ším rysem Teilhardovy vize: po
vznáší jednu část čtenářstva nad
chladnou střízlivost rozumové úvahy
a znepokojuje či dokonce odraďuje
■ty, kteří jí svým založením nedůvě
řují. V tomhle všem je Pavel Želi
van svrchovaně povolán uvést věci
na pravou míru. Uměřenost rozma
chu tvůrčí inspirace je tu spolupřítomná a účinná, nadšení nad du
chovní afinitou je rytmováno vyspě
lým myšlenkovým řádem. To vše je
výsledkem toho, čemu se na západě
výstižně říká “genuine scholarship”,
neboli pravá učenost. Cením si v
Želinově studii těchto třech věcí
nejvíce: 11. Zdůraznění pokorného
postoje velikého myslitele, který se
trvával na svém fenomenologickém
stanovisku a neosoboval si výji
mečné právo na metafysické nebo
teologické formulace. A přece, jak
autor říká na str. 22, “běží tu o jed
notu vědy a náboženské víry.”
2. Specifické zařazení Teilhardova

díla do českého kulturního prostoru
a podání přehledu českých děl, kte
rá se tímto jevem zabývala ať už
kladně, odmítavě či kriticky. 3. Vy
vrcholení této studie je, podle mé
ho názoru, důmyslné zařazení Teil
hardovy vize do dynamické koncep
ce a celkové pojmové propojenosti
díla svátého Tomáše Akvinského.
Jednoduchý a přece svrchovaně
přesvědčivý důkaz je podán na po
slední stránce knihy, kde je uveden
latinský i český text z Tomášova
díla “Summa eontra gemtiles”.
Jeden z nej modernějších a přece
klasickou křesťanskou tradicí pod
ložený teologický i teleologický po
stulát je, že “Člověk je vrcholným
cílem veškerého vývojového dění”.
Ta modernost se na něm jeví po
jmem “osobnosti” (personality), k
níž se všechen život upíná a k níž
spěje svým svobodným sebeuskutečnšním v Bohu. Teilhard to vy
jadřuje (str. 81) takto: “Osobnost
musí být transcendentním vrcholem
lidských dějin.”
Zbývá mně zmínit se o neobyčej
né vyspělosti, kráse a nosnosti Želivanova jazyka. Vzdor jeho filoso
fické průpravě básník v něm pře
vládá a asertuje se. Nemohu si ode
přít několik citátů na důkaz svého
obdivu:
72: “- svět ho zajímal jen směrem
vpřed -”
98: "Dnešní člověk si uvědomuje
stále jasněji a také bolestněji, že
nese v sobě něco většího, než je
sám.”
70: “-. . . vzpěnění nově vytvoře
ného středu, který vybuchuje sám
nad sebe . . .”
94: “Vesmír není Kristu jen pod
dán, nýbrž je podle něho navržen a
k němu vržen.”
66: “V člověku si vesmír uvědo
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muje sébe; vývojové navíjení se
sjednotilo tak prudce, že se rozzářilo
v duchovní průhlednosti, přehouplo
se přes novou dějinnou peřej a za
čalo budovat noosféru směrem vpřed
a vzhůru.”
Mám však vážnou linguisťiekou
námitku proti překladu úvodního
motta: místo "nakažlivé moci”, jež
obrátí zemi, volím “šířící se moc”.
“Nákaza” je přece jen odvozena od
“kazu”. Můj důvod je etymologický.
NakažlivoSt může šířit jen opak
dobra. Zde je tudíž oprávněna stylisace eufemisticky dokreselená a proto opravuji poněkud zlověstně
znějící překlad Želivanův, i když
je slovníkově správný.
Grafická úprava knihy je zajíma
vá svým ideogramem: moderní
skulptura, zobrazená na obálce, je
totiž hmotným vyjádřením vrchol
ného principu Teilhardovy vize svě
ta: Tout ce qui monle converge.
Věra Stárková
“Domov” v Earley, v březnu 1989
Luboš Hlaváček:

Malířovo drama
Životní drama Bohumila
Kubisty, MF, 1968
“Le cubiste Cubista”, jak žertov
ně pravil Picasso, je dnes nomen
omen, vyvzdorované však heroickým
uměleckým a životním zápasem. Ku
bista se s Picassovou a Bracquovou
tvorbou seznámil v r. 1910 v Paříži
a pod vlivem jejich strohých, takřka
nebarevných kubistických zátiší
podřizoval barevnou dimenzi svých
obrazů tvarové kompozici. Ovšem
“všechno vypjaté Kubištovo tvarotvorné úsilí bylo řízeno primárními
obsahovými záměry.” (s. 72). Je za
jímavé, že F.X. Salda, když mu Ku
bista poslal z Paříže fotografie prv-

nich kubistických obrazů Picassových a Bracquových, nebyl jimi
nadšen. Šalda též napsal o první vý
stavě Osmy v jednom uvolněném
krámě u Prašné brány r. 1907, pro
tože “spisovatelka Růžena Svobodo
vá, která nad Šaldou držela ochran
nou ruku a ve snaze připravit jej
na akademickou dráhu se bála, aby
si příklonem k radikálům proti sobě
nepoštval ty, kdož o jeho budouc
nosti měli rozhodovat” (s. 41), což
svědčí především o pražských umě
leckých poměrech počátku století.
Šaldův vztah k avantgardistickému
usilování byl nicméně upřímně přá
telský.
Kubištova doslova zoufalá život
ní bída jej nakonec donutila k akti
vaci a první světovou válku strávil
v uniformě rakouského důstojníka
u pevnostního dělostřelectva. “Na
člověka tak racionálně založeného
jako byl Kubista muselo prostředí
mocně působit;; odehrával se v něm
složitý psychologický proces. Lidsky
s válkou nesouhlasil, ale na druhé
straně teprve její mohutný organi
zační stroj mu dal pocítit význam
vlastní osobitosti, zvláště když jako
důstojník zaujímal jisté privilegova
né postavení. Zatímco na jiných
místech v poli sdíleli čeští důstojní
ci v rakouské armádě všechen tra
gický osud svých podřízených, včet
ně hladu, špíny a smrti, mohl Kubišta vidět nepřítele pouze na vel
kou vzdálenost dalekohledem z ve
litelského krytu pevnosti. Nikdy
vlastně nepoznal skutečnou krev . . .
Technický a strategický charakter
války převažoval nad její lidskou
tragédií. Byla mu příležitostí k
uplatnění vrozeného smyslu pro po
vinnost.” (s. 103).
Domů se vrátil už jen zemřít, jeho
tělo odpočívá v Kuklenách u Hradce
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Králové pod Bílkovým náhrobkem.
Kubistův osud symbolizuje obraz
Svatý Šebestián, kterého vytvořil v
roce 1912: “Světec a mučedník mo
derní doby a oběť její zločinnosti
stojí sám, k větší hanbě ještě obna
žen, uprostřed nepřátelského života,
zbaven všeho, bezmocný, s rukama
spoutanýma, vydán posměchu a
všem ranám zlomyslného světa.
Zdálo se mi, že v těchto těžkých že
lezných tvarech a silné barvě obra
zu vidím smutného a hladového
umělce, stoupajícího do nekoneč
ných schodů, bezcitné a bezduché
plochy činžáků a mokrých stěn vi
děných z kalného okénka pod níz
kým stropem plošiny u dveří ateli
éru, počemalé komíny trčící do pu
sté šedi nebes, jednotvárný a muči
vý hlas deště v okapních rourách,
pustotu a chlad prázdného ateliéru
a hořký žal a smutek v hrdle ne
šťastníka.” (Jan Zrzavý).
PJ3.

Kapka rosy tekoucí
Malý výbor z barokní poezie. Jako
příležitostný tisk k oslavám 500 let
českého knihtisku vydalo naklada
telství Blok Brno, 1968. Vybral a
uspořádal Jaroslav Novák, graficky
upravil Ivan Soukup.

Baroko, toto ještě nedávno ultrareakční jiráskovsko-nejedlovské
“temno”, prožívá - jak se zdá renesanci své rehabilitace. Vlna ob
noveného zájmu připomíná poně
kud třicátá léta i nutnost diference
mezi povrchní módností a aktuali
zací neoddiskutovatelných hodnot.
Francouzský kunsthistorik Pierre
Charpentrat v knize Le mirage baroque (Paris, 1967) vidí důvod no
vodobého zájmu o barokní umění
v odporu proti moderní industriálni
společnosti: “Pro všechny, kdo od
mítají industriálni civilizaci, zdá se

být borofco typickým únikem.” Ba
rokní tzv. bizarnost byla moderním
uměním akceptována. “Rýsuje se
nový typ krásy, poznamenaný ta
jemnou pečetí modernosti. Prchavý
a roztříštěný charakter vidění, vy
jádřený po způsobu impresionistů
pohyblivými skvrnami a chvěním
světel a lehkých stínů, zdůrazňuje
novost tohoto typu krásy a dává
nám pociťovat úsilí 20. století o je
ho definování, aniž by použitím ne
přiměřených plastických a vágních
přívlastků došlo k jejímu omezení
a zkomatění.” Od Baudelaira pro
stupuje barokní typ krásy veškeré
evropské umění až k “sezóně 1986
Divadla národů”, která “znamenala
oficiální zrod další odrůdy neobaroka; už žádná transpoziee, styliza
ce, ale snaha o vytvoření zcela ji
ného světa”, kdy “mistrem už není
Brecht, objev poválečných let, ný
brž Artaud, jehož divadlo krutosti
se muselo zrodit, oddělujíc sm rt a
zrození a likvidujíc jméno člově
ka.” “Do různých koncepcí baroka
se vejde Genet, Kafka, Musil, my
stérium barokní Prahy, černá kni
hovna, Zadkine, Beatles, odlidštěný
erotismus, černošská vzpoura i fot
balový zápas.”
Pro negativní hodnocení českého
baroka sehrál asi největší roli fakt,
že byl k nám přesazen, že není dů
sledkem imanentního vývoje. Byl
šířen italskými, španělskými, čás
tečně polskými učiteli. Při interpre
taci českého baroka je nezbytná
subtilní, nicméně striktní diferen
ce, protože barokní neznamená zá
roveň jezuitské. V obrození napří
klad hrají úlohu těch, kdo se stře
távají s jezuity, premonstráti. Ba
rok nesmíme ani jednoznačně zto
tožňovat s náboženskou literaturou,
nejsou to synonyma. Není ani prav
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dou, že baroko popírá renesanci a
humanismus a že je to pouze a je
nom návrat k náboženství. Člověk
17. století už nemůže opomenout
svůj vztah k realitě, svůj subjekt.
Jenže tento subjekt není člověku
17. století cílem, snaží se hledat pod
statu, jít za. V umění se to proje
vuje sémantickou komplikovaností.
Baroko nám nesmí splynout ani s
protireformací a katolicismem. Na
příklad ve Švédsku či Nizozemí
existuje protestantské baroko. Dů
ležitá i nesnadná zároveň bude pro
české badatele periodizace, která od
Bílé hory k národnímu obrození
není propracována. Nejednotnost je
i v kladení počátku českého baro
ka. Bitnar hovoří o baroknosti li
teratury od pol. 16. stol. (čili pod
pojem baroko se mu dostává i Bla
hoslav), Kalista vidí počátek baro
ka o něco později, Jan Blahoslav
Čapek jej klade těsně před Bílou
horu. Zdá se, že dojde k novým pře
hodnocením a zvýznamněním ma
nýristického umění (rozvinutého v
poslední době zejména badateli o
expresionismu), to jest především
výtvarného umění rudolfínského
dvora. Nejpodstatnější přínos čes
kého baroka (nikoli baroka v Če
chách) shledáváme v lyrice, jak do
svědčuje i exklusivní brněnský vý
tisk. Silný lyrický prvek je ovšem
i v kazatelské literatuře, oscilující
mezi vypjatým mysticismem a nejdrsnějším naturalismem, která je
- bohužel - veřejnosti naprosto ne
známá.
Paul Baker

Třikráte A. C. Nor
K pětašedesátinám čtivého roma
nopisce A. C. Nora, jednoho ze své
rázných zpodobitelů a historiografů české konkrétně řečeno slezské
vesnice, vydal Československý spi

sovatel v Praze roku 1988 v edici
Klíč, knihovně lidové četby, tři z
jeho prvních a nejcharakteristištejších románů: Bůrkental, Rozvrat
rodiny Kýrů a Raimund Chalupník. čtou se příjemně, jeden vedle
druhého, neboť Nor je rozený fabulista, který ví, co má říci a vždy má
co říci. Již F. X. Salda o něm na
psal: “A. C. Nor jest talent tak bo
hatý, jak jsem ho dávno již nepot
kal.”

Bezručových. Ale Nor dovede ve
dle své epičnosti obdarovat čtenáře
i přehršlemi lyrických pasáží. Do
vede tak zachytit krásu ranní kos
by, dobývání pařezů, pohodu siesty
nedělního odpoledne a vůni orby,
že nakonec cítíte s ním tu vůni čer
né, kypré, pod pluhem se doslova
rozvalující rodné země.
Trojlístek Norových románů, vy
daných v Klíči, je jedním z kultur
ních činů památného roku šedesá
tého osmého.
L N. Zvěřina

Ať je to Bůrkental, zvěčnivší komasyruňk neboli zcelování pozem Johannes Urzidil:
ků při provádění pozemkové re
Bist due es, Ronald?
formy za prvé republiky, nebo
Rozvrat rodiny Kýrů, realisticky a Erzählungen Artemis Verlag Zůrich
v šedočerné barvě podaná psycho und Stuttgart, 1968. Str. 328.
Příliš skromně nazývá autor svých
logická studie o zvířecky zlém a
surovém rodě Kýrů anebo Raimund sedm pohledů do dna lidských duší
Ohalupník, detailní, pečlivá a rea “Erzählungen”. Je pravda, že Urzi
listicky řezaná postava snaživého dil “vypravuje” svým mistrovským
a nezdolného Slezana, který téměř uměním rakontéra s nehledanou
z ničeho anebo z odměřeného mála spontáností, jež již prvními větami
houževnatostí a tvrdou prací se do- zaujme čtenáře. Je však také jisto,
může postavení svobodného vlast že jde spíše o krátké - ne docela
níka vonné a černé půdy a pevné krátké - novely, které si neslevují
ho gruntu - přečtete všecky ty tři nic při líčení charakterů jednajících
romány jedním dechem. Tak ví osob a prostředí, v nichž prožívají
upoutat tento rozený fabulista. I své osudy. Osudy smutné, Urzidil
když to nejsou romány architekto nikdy neposkytne čtenáři “šťastný
nicky plánované konstrukce - autor konec”, naopak ho nutí, aby vypra
sám je charakterisuje v podtitulech vované lidské osudy domyslil až do
jako “naprosto ne román”, “také ne trpkého konce. Osudy velmi kon
román” a “dosud ne román” - i krétní a přesně časově i místně vy
když jsou to spíše obrazy, úryvky líčené do všech podrobností, přece
dějového pásma, scény z vesnického však s oním zábleskem metafysické
života slezského pohraničí, máte obecnosti, která nám na každé strávždy před sebou živý obraz boha ce opakuje, že jde o naši věc.
Sedm pohledů do dna lidských ži
tého, plodného a v půdě pevně za
kotveného života těch, kdož jsou votů, z nichž každý nadhazuje těž
základem společnostní existence. kou filosofickou otázku o vině a
Zvláštní, místy téměř pikantní vů trestu, o roli náhody v životě, o
ni dodává Norovým pracem užití čestnosti nečestného, o spravedlno
krajového dialektu, což je při nich sti nespravedlivého, o smyslu živo
vždy plus, zmnožení celkového do ta a smrti. Urzidil tyto otázky ne
jmu, tak jak tomu bylo i v básních chce řešit, činí víc, dociluje, že si je
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musí uvědomit čtenář a že o nich
musí přemýšlet. Být didaktickým
bez didaktiky a kazatelem bez ká
zání, hle, tomu říkám vypravovatelské umění!
Čtyři novely se dějí v Americe,
tři v 'Čechách, starých i novějších.
Urzidil není doma jen ve své Praze,
nýbrž zná už Ameriku jako málo
kdo. A dovede čtenáři o Novém i
Starém světě povědět mnoho, niko
liv svými ústy - to by bylo pro ně
ho příliš snadné - nýbrž ústy sebe
vraha na brooklynském mostě, na
vrátilce z korejské války, hocha,
prožívajícího pubertní krizi na
šlechtické svatbě, služky u židov
ských manželů v době nacistické
okupace Československa. Opakuji,
že všecky příběhy jsou smutné, ne
zanechávají své čtenáře však zou
falými: protože ve všech přímo vře
nezničitelný život, který po jedné
porážce se smrtí se hned strojí k
novým výbojům.
Petr Den
Karel Pecka:

Horečka
Vydala Mladá fronta, Praha, 1967.
Stran 252. Kčs. 13.33.

divák smutného filmu, končícího
obvyklou tragickou honičkou na antihrdinu, který se stal či lépe řeče
no byl udělán vrahem. Takovéto ro
mány se dosud v Ď9SR psaly o době
nacistické okupace, je statečným
kladem Peckovým, že nepěstuje
eskejpismus a v románě Horečka
mluví o koncentráku kumunistickém,
o komunistické policii a o komunis
tické společnosti postupně ničící člo
věka. Román je škarohlídský protože
se v něm lidé proti komunistickému
osudu málo brání nebo vnitřně ne
brání vůbec, jejich odpor proti niče
ní lidských práv se ukazuje jen so
lidaritou vězňů, útěky s překážkami
a násilnými výbuchy, nikoliv vnitř
ním hledáním a proměňováním trpí
cího člověka. Peckoví antihrdinové
jsou lidé jednorozměrní, proto jsou
v jednorozměrném světě štváni jako
zajíci v leči, není pro ně záchrany.
Tím se podobají postavám Kafko
vým, Pecka však není Kafkou proto,
že Kafka existenci jiného světa
vždycky dovedl tajemně naznačit,
Pecka však je sám jen jednorozměr
ný.
Petr Den
František Křelina:

Má přítelkyně Dora

Vyšlo již příliš mnoho knih o kon
centračních pracovních táborech a
o lidech, schovávajících se v cizích
bytech před nepřátelskými režimy.
Mělo by jich být ještě více, aby lidé
na minulé i přítomné hrůzy nezapo
mínali. Autor, který o nich znovu
píše, vystavuje se však veliké sou
těži při srovnávání. Karel Pecka se
v tomto srovnání neztrácí, jeho ro
mán o tom, jak mizerný režim a
zkažená společnost postupně ničí
člověka, který za jiných okolností by
byl občanem slušným, se čte dobře,
je přesvědčivý a napínavý, při obra
cení jeho stránek si připadáte jako

Mladá fronta 1968

“Já musím, poslouchejte: Dar vě
dění byl dán jedněm; dar vyučo
vání druhým; a jiní mají ruce, jež
chválí věci a zdokonalují je. To jste
vy, řekl bych mu. Jsou dary rozma
nité a rozličné účinky, dary pomá
hání, dary vykládání řeči. A mně
byl dán dar slova. Kdybych jej za
kopal do šachty, jakou jsem pro
kopal tehdy, až jsem v ní vězel po
krk, kdybych byl uvržen do stoupy,
všechno by bylo zmarněno ve mně
a já budu vydán v plen všemu, v
čem jsem devět let žil, budu krást,
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Ulát, lámat lopaty, kázat o právu a
zlořád vymítat ne-řádem, a obviňu
je poměry, hanobil bych tento zha
nobený svět, který byl stvořen k
chválám. Nerozumíte mi? Vás znám
už od podzima. Ale teprv když jsem
zapsal vaši průpovídku, poznávám
vás nově a dokonaleji skrze ni. Po
znávat dokonale znamená chválit,
a to nikoli pouze to, co je, chválit,
co je příčinou a smyslem veškeré
chvály. Vy jste tesař. A také slovo
musí stát rovně, vzhůru, do svislice, jako vy teď rovnáte sloupky po
dle závaží, které já vám přidržuju
na tenké šňůře, já je znám oba,
vzhůru i dolů, ten stálý dialog me
zi vzhůru i dolů, mezi světlem i
temnotou, mezi zemí a nebem, mezi
vertikálou a horizontálou, na tom
kříži visí svět - ”
Necitovali bychom tak obsáhle,
kdybychom v tomto odstavci nevi
děli myšlenkové jádro příběhu a
knihy o persekvovaném českém spi
sovateli, který po devíti letech vě
zení se musí ještě jako přidavač
protloukat pražskými stavbami, ne
vyjímajíc ani budovu Čs. spisova
tele na Národní třídě. Ztotožnění
se se světem stavbařů je bezproblé
mově perfektní, což na některých
místech vyvolá až nepříjemné remi
niscence na budovatelské romány
tzv. socialistického “realismu”. K řelina se ovšem z naturalistické tříš
tě neozvláštněných drobnohledných
a nehlubokých detailů “vykupuje”
lyrickými sekvencemi o malém děv
čátku Doře, které sice tématicky do
stavbařského rámce zapadají, nic
méně stylisticky působí v kontextu
celého díla neústrojně. Tyto dva
světy jsou spíše explicitně položeny
vedle sebe než se zevnitř navzájem
prostupují, ovlivňují, doplňují. Ten
“zmetafyzičtělý” průhled do suro
vého realistického polotovaru, dá

vající textu i příběhu nové dimen
ze, zdá se svou adekvátní organičností připomínat jenom několik řá
dek: “Vím, že moji stavbaři, tito
umazaní řvouni, tito sssyčáci, kteří
dostali dar v prázdném prostoru
zdvihnout zeď; mají též podíl na
všemohoucnosti, jež se uskutečňu
je i trvá bez nás, už nemyslím na
svou smrt, ač v člověku trvá bez
ustání, nej lidštější mohutnost, a já
padám, padám, padám do šachty . .
Někdo mě zachytil, přidržel, mé tělo
si nadhodil přes rameno a takto je
bezvládné nese, slézaje ze žebříku,
na němž viselo mezi nebem a zemí,
jako my na něm všichni visíme na
hřebech smrtelnosti . . . “Vnitřní
odhaluje slabinu celkové dualistické
propojení dvou Kře línových světů
je v tomto případě organizující a
explicity “Mé přítelkyně Dory.”
V 16. kapitole, snad jedné z nejlepšíoh kapitol knihy, se v autoro
vých reminiscencích mihnou ně
které konkrétní postavy z Křelinova
života, na jedné straně soudce Čí
žek, smutně proslulý z brněnského
procesu proti katolickým autorům,
na druhé straně autorovi spoluvěz
ni, Bedřich Fučík, Josef Knap a
Jan Zahradníček: “Vidím . . . Još
ku, jak se napřímil, leč slovo ne
vychází z jeho úst, vidím Bedřicha,
jak se nakročil kulhaje, avšak slo
vo nevychází z jeho úst . . . - jenom
Jana nevidím, Jana, který mě učil
slovům nelidským. Bratře Písní slu
nečních, už nikdy je neuslyším, ni
kdy nespatřím tvou tvář, jež se v
prach rozpadá v mlčenlivém obco
vání mrtvých.” (s. 160).
Závěrečné apostrofy Dory, sym
bolizující celý nevinný dětský svět,
zbytek ráje na tomto světě, dosa
hují ryzí básnické síly, upomínající dokonce Jakuba Demla: “Děkuji
ti ze roztrhané kalhoty, v nichž ne

váhám kleknout do bláta; za širák
vytažený z popelnice; za blůzu
umazanou dehtem k nevyprání; za
pád do šachty hluboké jako hrob,
za svůj čais, kdy ti pět kroků bylo
vzácnějších než devět let v bědách,
v hladu, v nesmírné hromadnosti,
kterou jsi trpěl, šťasten, že nejsi
docela sám.”
“Doro, radosti má, Domičko,
úzkosti moje v naději proměněná.”
Paul Baker

Desáté vydání Čapkových
překladů
ičapkovy překlady “Francouzské
poezie nové doby”, které vyšly v
Čs. spisovateli jako další svazek
Díla bratří Čapků jsou tedy jubi
lejní. Navíc nejproslulejší překlad
knihy - Pásmo - vychází v době
padesáti let od Apollinairovy smrti.
Bez překladu této básně a tohoto
autora (poprvé v Neumannově
Červnu z 6.2.1919) by nebylo české
ho poetismu v podobě, v jakou
vykrystalizoval. Souvislosti mezi
Pásmem a Wolknovým ;Svatým Ko
pečkem, Kadlecovou Svatbou ve
sbírce Svatá rodina, Bieblovou bás
ní Jeden den doma a dalšími vývo
jovými body české polytématické
poezie jsou nasnadě. To všechno jsou
fakta dosti známá na to, aby měla
být ještě opakována. My v této sou
vislosti chceme připomenout, jak
pod touto apollinairovskou domi
nantou ustupují do pozadí i zapomění jiné neoddiskutovatelné vlivy,
a ne pouze z Čapkových překladů:
Rilke a Reynek, Rilke a Zahradní
ček, Holderlin a Zahradníček, Blake
a Halas, Traki a Reynek+Halas +
Holan+bm ěnští expresionisté. Na
Trakla upozorňoval už v roce 1942
v Kritickém měsíčníku Vojtěch Jirát: “Traklova dekadence vytvoří
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něco podstatně, nejen graduálně,
nového. Stal se otcem nové poezie,
protože dokonce zrušil vládu ro
zumového živlu v lyrice, vládu té
matiky ve prospěch volného sdru
žování asociací, jež poslouchá toli
ko rytmu vynořujících se představ a hlavně vládu reality vnější a prak
tické: buduje svůj vlastní svět, jenž
sice čerpá prvky ze skutečnosti, ale
hodnotí je nově a stmeluje v svéprávný nový celek . . . Na Trakla
navázala především poezie, která po
chvílích ryku a prudkých žalob, po
chvílích patosu zatoužila po novém
zvnitřnění, po truchlivé melodii nad
životem, po uvolněné výstavbě bás
ní a intenzitě obrazové. Nebyla to
ani tak poezie německá jako cizí: k
nám byl uveden brzy již po r. 1917
a pravděpodobně nebyl bez vlivu na
vývoj poválečné české poezie powolkerovské . . . “Význam (nedo
ceněný) Reynkových traklovských
překladů je mimo diskusi.
P. B.
Otakar Machotka:

Povídky exulantovy
Litera Printing, Toronto, Canada,

1968.
Petr Den konstatoval správně v
předmluvě k Machotkovým povíd
kám, že v kompozičně-strukturálním ohledu nejsou “povídkami”,
nýbrž spíše fejetony nebo eseji.
Machotkův pohled je především
pohledem poučeného sociologa. Je
ho literární projev je, jak se mi zdá,
výsledkem zřejmého úsilí o jakýsi
oddech vědeckého pracovníka, pit
vajícího složité společenské problé
my. (Jakoby pan profesor na chvil
ku odložil svůj “skalpel” a řekl si:
“A teď se na človíčka podívám bez
profesorských brýlí.”) Jestliže v
každé ze svých pětadvaceti povídek

zcela neuspěl, je to sice leckde na
závadu formě literárního projevu,
nikoli zajímavému námětu.
Machotka v sobě nikde nezapře
sociologa. Dík této profesi, jeho té
matický okruh je nejen bohatý, ale
i zajímavý a citlivý. Typickým pří
kladem může být hned prvá povíd
ka “Naběračky ve větru”, líčící osud
kychyňského náčiní, obnaženého
rozčísnutím jednoho z pražských
činžáků, zabloudilou bombou. Ma
chotka se sice ani zde nemůže zba
vit analytické metody, ale ta na
štěstí neruší “nález” a závěr takřka
básnický.
Podobně se autor zadíval i na
mrtvolky dvou mýválků, kteří za
hynuli pod koly auta. (Nebyl by to
ani Machotka - bystrý pozorovatel
a analytik - aby z polohy těch tělí
ček neusoudil, že “prvního mýválka zabilo pravé přední kolo a dru
hého levé zadní, a že tedy druhý
zahynul o zlomek vteřiny později.”)
V beletristických útvarech však
často stačí jen napovědět, naznačit,
nedoříci. Autor má počítat s jistou
čtenářovou součinností. Zdá se mi,
že Machotka se na mnoha místech
mylně domnívá, že sedí za kated
rou a že je třeba studentům ana
lytický postup vysvětlit a nález
odůvodnit. Tam, kde připojuje v
závěru jakési “mravní ponaučení”,
(jako na př. v povídkách “Chodit s
krásou po světě”, nebo v povídce
“Já jsem jazyk tvůj”,) dopouští se
pleonasmu a snižuje estetickou
účinnost literárního útvaru “belleslettres”.
Maehotkovo exulantství není bolestínské, ale mužné a poctivé. Při
pohledu na obraz Hradčan nebo na
Starý plán Prahy, autor říká: “Jsou
to opory mého češství, mého zdeci
movaného pocitu domova, mé duše,
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která už nikdy nebude tak mladá,
aby si vytvořila nový domov v
plném slova smyslu”. - Za taková
poctivá vyznání budou čtenáři Ma
chorkoví vděčni. Já jsem mu vdě
čen za zmínku o takových malič
kostech, jako je kávová lžička, již
si zachoval na všech svých blud
ných cestách exilem, nebo obálka
z jakéhosi dopisu, na niž staví kaž
dého večera, před spánkem, skleni
ci vody.
Jestliže se Machotka rozhodne
napsat ještě nějaké prózy, moc se
přimlouvám za to, aby se soustředil
na takové zdánlivé “maličkosti”.
Mačhotkovy “povídky” prozrazují
autora mimořádně vnímavého, jem
ného a taktního. A to nejsou vlast
nosti malé.
Pavel Javor
Viém Špalek (Gran Embustero):

Tam Portuhués nalévá
svůj jed
Vyšlo péčí České kulturní rady v
zahraničí (zakladatel prof. Robert
Vlach) v edici Sklizeň svobodné
tvorby - svazek padesát. Mnichov
1969, stránek 120.

Pokračovatel odkazu Dra Rober
ta Vlacha Dr. Antonín Kratochvil
měl šťastnou ruku, že jako první
svazek po delší přestávce obnovené
knihovny si vybral tyto povídky z
prostředí chudiny latinské Ameri
ky, jež obohacují naši exulantskou
literaturu a českou literaturu vůbec
nejen svou exotičností, nýbrž i svou
uměleckou kvalitou. Jejich autor,
ač si dává pseudonym Velkého lhá
ře, mluví pravdu o svých lidičkách,
točících se bolem jedné putyky ve
nezuelského města, a žijících nezří
zený život božích hovádek. To pří
davné jméno se na ně hodí, proto
že hřeší v oné nevinosti sprosťáčků,
jejichž hříchy jim musí být odpuš

těny, protože mnoho milují. Špalko- považovat za jedny z nejlepších.
H arry Schwartz je politickým a
vi se podařilo dát české literatuře
redaktorem
mnoho nových charakterů, hledají národohospodářským
cích smysl života v jeho nepláno listu “New York Times” a loňské
vaném toku, a nalézt hodně poezie události v Československu sledoval
ve špíně a v bídě. Při vší drobno- nejen ze své redakce v New Yor
kresbě, kterou se autorovo líčení ku, ale i přímo v Praze. Jeho kniha
vyznačuje, podařilo se mu zábav vysvětluje podrobně, za jakých
ným a kruté naturalistickým způ okolností došlo v Československu k
sobem čtenáři říci o jihoamerickém Lednu 1968; a pak líčí měsíc po
proletariátu víc, než to dovedly ob měsíci všechny události, které vedly
jemné sociologické studie. Pracuje k invasi. Popisuje i události kolem
přečasto přímými dialogy, které invase a pokračuje s tím, co se dělo
mají kadenci španělsko-indiánských v Československu až do prosince
dialektů, a které plynou z úst všech 1968. Končí poznámkou, že invasi
postaviček kupodivu nehledaně a československý experiment neskon
přirozeně. Nezáleží ani tak na obsa čil a vyslovuje přesvědčení, že so
hu povídek, jako spíš na ovzduší, větský lid bude jednou děkovat
které Špalek dovede zachytit slo Dubčekovi a jeho spolupracovní
hem a formou k obsahu se hodících. kům za to, že se přičinili o uspíšení
V knížce je na dvacet povídek, konce neo-stalinské diktatury v
všechny však jsou vytesány jakoby Rusku.
z jednoho kusu, všechny prozrazu
Sčhwaťtzova kniha je psána žur
jí autorovu lásku k chybujícímu a nalisticky a je to poctivé vylíčení
opilému člověku, opilému víc než toho, co se dělo v Československu
jen Portugézovou kořalkou.
roku 1988. Nejsou v ní zbytečné
Jsou spisovatelé, kteří si předepí faktické chyby, kterých se obyčej
ší velký úkol, který nedovedou spl ně západní novináři dopouštějí. Na
nit. Špalek je tak přízemní, jak jen knize mně však vadí něco jiného, co
možno, a přece jeho knížka přímo jsem od Sdhwartze nečekal. Má v
čpí člověčinou a snad také proto ní řadu klišé: Na příklad události z
voní humanitou. Doufám, že to ne podzimu 1968 popisuje jako švejkisní jeho knížka poslední.
mus. Co by asi řekl Ghandi, kdyby
Petr Den ho někdo porovnal se Švejkem? Pí
še, že sport v ČSSR je národní má
Harry Schwartz:
nie, jako by Američané neměli svůj
Prague’s 200 Days:
baseball a football. Atd. A co hor
The Struggle for Democracy
šího, Schwartz generalizuje i přehá
ní. Slováci se prý ve vztahu k Če
in Czechoslovakia
chům vždy považovali za “bílé ne
Robert Littell, edit.:
gry”!? Česko-slovenský poměr, jak
The Czech Black Book
se vyvíjel za Dubčeka i před ním,
Praeger, New York, 1969
vůbec analyzuje na základě extrem
O loňských událostech v Česko ních, jistě ojedinělých protislovenslovensku vyšlo na západě několik ských projevů a protičeských slo
knih v různých jazycích. Schwart- venských projevů, které někde za
zovu a Littlellovu je však možno slechl. A nej extremnější názor, kte
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rý Schwartz zaznamenává celkem
Není snad v historii případu, kdy
zbytečně, je tvrzení českého taxi důležitá historická událost byla za
káře, že za událostmi čs. jara jsou znamenávána vědecky už v okam
prý židé.
žiku, kdy se odehrávala. Budoucí
■Mám podezření, že Schwartz, aby historikové budou Historickému
dosáhl žurnalistického efektu, si ty  ústavu v Praze vděční. A jistě i
V. N. Duben
to extrémy přímo naplánoval, aniž národ.
si uvědomil, že tím zkresluje situa
ci v ČSSR. I když připouštím, že v Prof. Dr. Josef Grňa:
každé zemi, tedy i v ČSSR lze najít
Sedm roků na domácí frontě
lidi s nej různějšími názory, anti
semitismus není pro náls typický. A
Nakladatelství BLOK v Brně vy
jistě dalo dost práce najít v českých dalo zajímavé vzpomínky zesnulého
zemích na jara prostého člověka, prvního předsedy Svazu Národní
který by neměl kladný poměr k Revoluce. Tuto knížku napsal Dr.
Dubčekovi.
Grňa již před dvaceti lety. Vyšla
Schwartz má ve své knize také teprve v roce 1988, za Dubčeka.
několik chybně psaných českých či Zdržení dvaceti let je vysvětlitelné
slovenských jmen. Vím, že má v přímočarostí a upřímností, se kterou
New Yorku řadu přátel mezi naši je knížka psána. Dr. Grňa se odva
mi lidmi. Proč jim nedal do svého žuje i vět, “že ho zklamala dělnická
třída”, “že zvyšování výkonu za ci
rukopisu nahlédnout?
“The Czech blaek Book” je čes garety mělo až ráz národní zrady
ká “Černá kniha”, kterou loni na . . .” atd. Vytýká dokonce, že před
podzim připravil Historický ústav zákeřným přepadem Ruska Němec
Čs. akademie věd pod názvem kem, komunisté v ČSR nebojovali
“Sedm dní v Praze” jako odpověď za osvobození vlasti, nýbrž jen za
na Bílou knihu sovětských noviná všeevropský komunismus. Podobné
řů, jež byla v Československu roz postřehy by před dobou Dubčekošiřována pod názvem “O událostech vou censurou neprošly.
Autorovi knihy jsme povinni
v Československu.”
Tento historický záznam událostí vděčností, že se odvážil vyzvednouti
kolem srpnové invase nebyl v Čes zásluhy i těch, kteří upadli v nemi
koslovensku nikdy oficiálně vydán. lost Komunistické strany. Většina
Koluje jen v opisech. Jedna kopie knih a článků o letech 1939-1945
se dostala na západ a výňatky v ní zkreslovala historii a přistřihovala
se objevily jednak v listě “New ji dle někdy až komické koncepce,
York Times”, jednak v týdeníku řízené trubači orgánů strany.
Tak na příklad v knížce jsou plně
“Newsweek”. Politický redaktor ča
sopisu “Newsweek”, Robert Littell, doceněny odbojové zásluhy št. kap.
nyní dal pořídit anglický překlad J. ROBOTKY, který byl komunisty
celé studie, který upravil a doplnil popraven. Autor knížky je si vě
vysvětlivkami pro Fraegrovo vydá dom, že nepíše historii odboje, ný
ní. Je to jedinečné dílo, jak Littell brž jen osobní zážitky a vzpomínky.
píše ve svém úvodu: “Je to popis Nepsal si zápisky. Správně tvrdí, že
zločinu obětí, pořízený zatím co byl soustavnost toho druhu často vedla
k řetězovému zatýkání. Toto stanozločin páchán.”
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Visko musí pochopit historikové,
když budou srovnávati fakta z růz
ných pramenů. S profesorem Plš
kem jsme zakoupili vysílačku pro
Balabáma hrzo po okupaci. Vysílač
ka byla po jistou dobu ukryta v by
tě generála Eliáše. Písek mi doručil
prvé depéše z Londýna a smluvil
mé schůzky s Balabánem, dávno
před vznikem R3. Robotka mne znal
od dětství, nepotřeboval mne “objeviti”. S generálem Lůzou a Steinerem-Veselým mně Robotka zpro
středkoval schůzky dávno před tím,
než se oba seznámili s prof. Grňou.
O Radě tří se Londýn dozvěděl
poprvé z rukopisu prof. Gmi, který
jsem mikrofilmoval. Mikrofilm byl
potvrzen heslem “Jaro volá”. Zá
sluhu na tomto prvém spojení R3 s
Londýnem měl ředitel Rudolf Fraštacký, který do Švýcarska osobně
převážel mikrofilmy v mincích.
Rozpoltěné a slisované mince s du
tinou pro mikrofilm obratně vyrá
běl ředitel firmy Sandrik F. Franci.
V podstatě je tato knížka čtení
smutné, neboť odhaluje naši sla
bost, konfusi a nejednotnost po
Mnidhově. Vydáním pevností byl
náš národ bezbranný. Zbýval nám
jen vězeňský úbor nebo gardistická
uniforma. Prof. Grňa našel třetí vý
chodisko - partyzánství!
Když se Grňa rozhodl pro party
zánství, zajisté si nespočítal kolik
tisíc občanů, rolníků, farářů i stat
kářů, nesdílejících jeho ideologii,
musilo riskovat své životy, aby
ukryli a uživili jednoho opravdové
ho partyzána. Proto prof. Grňa
spravedlivě oceňuje, že hlavní zá
sluhu na odboji za války má česko
slovenský lid. Sám se do odboje te
prve zapracovával. Líčí s nevšední
upřímností svůj prvý pokus navázati styk s poštovním úřadem ve

Velkém Meziříčí. Dostal odpověď:
“Pane profesore, kdybych chtěl ně
co dělat, tož ne s Vámi, když to dě
láte takhle!” (cituji).
Prof. Grňa byl štván z místa na
místo, unikaje honičce Gestapa.
Skrýval se dokonce v lese a prodě
lal i zápal plic. V jedné ťási mu i
Steiner-Veselý radí, aby se zachrá
nil tím, že se dobrovolně přihlásí
na práce do Německa. Do stupňo
vaného utrpení ho hnala láska k
vlasti a nenávist k okupantům.
Ovšem pro každou bojovou činnost,
tedy i boje partyzánů, je třeba ne
jen nadšení, ale určité odbornosti.
Totéž vyžaduje vážná zpravodajská
činnost. Poválečná literatura zazna
menává význačné úspěchy česko
slovenského odborného vojenského
zpravodajství.
Němci reagovali na činnost odbo
jových skupin s typickou germán
skou lstivostí. Organisovali rozsáh
lou činnost agentů provokatérů, do
jejichž sítí polapili tisíce našich lidí.
Po válce popravený zrádce Ryšá
nek si po jistou dobu získal plnou
důvěru také celého vedení R 3. Od
řekl jsem gen. Lůžovi kategoricky
schůzku s “velmi schopným” Favlem (Ryšánkem). To mně zachráni
lo život.
Grňa považoval partyzánství za
jedinou spolehlivě čistou formu
vlastenectví. Jeho postoj k protektorátní vládě, vyjádřený v kapito
le “Kdo stál mimo”, shledávám na
prosto nespravedlivým. Ani maje
stát smrti generála Eliáše, prvního
iniciátora inteligentního odboje, ne
dovede partyzána Grňu smxřiti s
“osobnostmi” této kategorie. Píše
“Sinad jim ubližujeme! Je to jejich
lidská tragedie, že musili býti obě
továni!” Také k četníkům je nekri
ticky nespravedlivý.
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Grňovy originelní plány na boj
“lidu” proti okupantům a smetení
německého panství “lidovým” p o 
v stá n ím byly asi příčinou občasných
rozporů s realistickým vojákem ge
nerálem Lůzou. Snížení vojenského
potenciálu Říše naší partyzánskou
válkou bylo dle mého názoru ne
patrné,- rád se dám poučit věro
hodnými statistikami. Výsledky by
ly neúměrné obětem. Grňa neměl
jasnou představu o krvelačnosti K.
H. Franka, který byl ochoten organisovat vyvraždění libovolného poč
tu Lidic v odvetu za boje v týlu
ustupující německé armády.
Často jsem v Americe hovořil o
problémech shozů zbraní pro R 3 s
generálem Ingrem. Byly tu vážné
technické překážky, nedůvěra An
gličanů atd. Ke Shozům zbraní do
šlo až v poslední fázi války. Londýn
správně odhadoval nebezpečí roz
poutání předčasných bojů. Mám do
jem, že zbraně nebyly žádány jen
pro boj proti okupantům, ale také
k upevnění politické moci těch, kdo
je budou míti.
Čestný a nezáludný vlastenec ja 
ko Dr. Grňa jistě neměl postran
ních úmyslů, když v květnu 1945 v
Košicích důrazně žádal zbraně pro
partyzány. Teprve generál Boček,
generál Svoboda i sám president
Beneš přesvědčili prof. Grňu, že je
již skutečně po válce. U Velkého
Meziříčí boje pokračovaly. Ještě dne
7. května 1945 bylo zastřeleno Něm
ci čtyřicet mladých mužů. Vyšetřo
vání této zbytečné tragedie ukáza
lo, že vinu nemělo partyzánské ve
lení samo.
Po válce se dostalo prof. Grňovi
nejvyšší pocty za odbojovou čin
nost. Byl po zásluze zvolen předse
dou Svazu Národní Revoluce. Vnitř
ně spokojen nebyl. Za války si v

lesích vysnil jakýsi ideální socia
listický stát, bez politických stran,
zejména bez agrárníků, dokonce i
bez komunistické strany. Armáda
měla být lidová, bez hodnostářů, s
generály výhradně od piky. Plně
věřil ve spravedlnost právních lai
ků v partyzánských soudech. Ná
vrh, aby národu nevládly sekreta
riáty politických stran byl sympa
tický. Bohužel tyto utopie oslabily
autoritu Předsedy Svazu Národní
Revoluce. Zasloužil si více vlivu na
politickou organisaci osvobozené
vlasti.
Moci se zmocnily staré politické
strany, bez agrárníků, v přechodné
idyle Národní Fronty.
K. J. Staller
Dr. L. Radimský:

Než bude pozdě!
Vydaly Naše Hlasy, Toronto, 1969,
stránek 39.

Číst Radimského úvahy o “malaise” naší doby je čirý požitek. J e 
ho oblíbené srovnáváhi kulturního
procesu s růstem katedrály vysti
huje zároveň nadexistenciálnost je
ho světového názoru i třírozměrnou
plastičnost jeho vyjádření, s argu
menty přisvojujícími si trvalou
existenci zněle, pádně, jako exploze
vln Chvátající bystřiny tříštících se
o kameny, které se nastavěly v ces
tu jejich nezadatelnému právu na
uznání apriorních pravd. Jeho stu
die Než bude pozdě! je memento,
diagnoza lékaře, kývajícího starost
livě hlavou nad pacientem povážli
vě nemocným.
Esej Andreje D. Sacharova My
šlenky o pokroku, mírovém spolubytí a intelektuální svobodě, jehož

analýza a kritika je obsahem Ra
dimského štúdie, je sám jako úder
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blesku na nebi sovětské socialistic
ké společnosti. Blysklo v něm na
časy? Anebo to bylo zahřmění před
stahující se bouří? Sacharov v něm
volá lidstvo k velkému pokání.
Lidstvo a jeho přežití v budoucnos
ti, zapřísahá, je ohroženo - jednak
politicko-sociálním rozdělením svě
ta, jednak nedostatkem svobody,
bránícím prohlédnout velikost ne
bezpečí. Takový hlas ze sovětského
světa není bzučením mouchy. Jedi
nou nadějí lidstva, podle něho, je,
že se Sovětský svaz a Spojené státy
a jejich rozdílné politické a hospo
dářské systémy sblíží a spojí k vzá
jemné spolupráci pro záchranu lid
stva. Proces vzájemné integrace je
jich systémů musí končit nastolením
jednotné vlády na světě. Jého ana
lysa nemocí lidské společnosti je
impresivní. Existence policejních
diktatur a omezení intelektuální
svobody mezi nimi hrají důležitou
roli. Musíme uznat, že se v něm
ozývá svědomí ruského člověka a
přát si, aby jeho hlas probudil ko
nečně ruský národ z jeho topomé
narkózy.
Syntéza protikladných systémů,
koexistence? Dobrá myšlenka, vyj
mout z každého to, co je v něm lep
ší a dojít k jednotnému systému
lepšímu obecně! Ale Dr. Radim
ský, idealista a optimista skrz na
skrz, se ve své knížečce prokousává
těžkým pesimismem, pochybami o
ctnostech světa “jednotně ovládané
ho” dvěma super-powers. Sověty
provedly brutální invazi Českoslo
venska a Spojené státy se utěšily
jejím “vyhodnocením”, že se nic
nestalo, protože jí sféry zájmů ne
byly porušeny. “Sovětský zločin byl
spáchán pod shovívavým pohledem
Ameriky”, tak ji vyhodnocuje dr.
Radimský. A není divu! Brežněvo-

vě doktríně předcházela doktrina
Monroova (a Johnsonova, která
ospravedlňuje jakoukoli americkou
intervenci kdekoli, když je nutná,
aby bylo zabráněno subverzi “ame
rického způsobu života”), invazi
Československa předcházela invaze
Quatemaly a Dominikánské repu
bliky. Invaze Československa ote
vřela oči nejen mnohému komu
nistovi, ale i mnohému obdivova
teli amerického protagonizmu “svo
body”.
Radimský vítá Sacharovův esej
jako smělý a ušlechtilý projev so
větského vědce. V čem s ním ne
souhlasí?
(Především mu vytýká přílišnou
důvěru ve “vědecké metody řízení
politiky, hospodářství, umění a vo
jenských věcí”. Odpovídá mu: “Zda
věda je nad vším, nad uměním, nad
pocity člověka, jeho náboženskými
city, toť rozřešenou otázkou jen pro
technologické vědce, kteří dnes
vládnou světem, a je dobře, že mno
zí z nich - jako Sacharov - se za
čínají děsit jejích výsledků”. Podle
něho Sacharov zapomíná ve svém
eseji o záchraně lidstva“ neempirické
a nadsmyslové” jeho základny. Po
dle Radimského Saeharovovi chybí
metafyzická dimenze. “Příliš velká
moc kazí mravy, sblížení dvou vel
kých mocí tento hříšný sklon ne
odstraní, naopak zvětší.”
iMluví-li někdo o záchraně lid
stva a neřekne ani slova o mládeži
nebo k mládeži, dopouští se velkého
opomenutí. Takové opomenutí vy
týká dr. Radimský Saeharovovi.
“Copak lze mluvit o budoucnosti a
mlčet o ní?” ptá se. “Mládež více
instinktivně než vědomě cítí, že se
věci vedou od deseti k pěti, a že
ona opět bude obětí katastrof, jež
cítí v ozvduší doby”. Proč Sacharov
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nemluví o mládeži a jejím nepokoji?
Sacharov, podle Radimského, patří
k lidem, kteří “nechtějí svět nový,
chtějí jen starý omýt z jeho hříchů.
Sacharov nepatří k revolucionářům
mládí, nýbrž k reformátorům, jimž
se ovšem může podařit katastrofu
oddálit, zac si ovšem zasluhují na
šeho souhlasu. Proto se mu dnešní
mládež nemůže líbit, hle, proč o ní
raději pomlčel”.
Radimský vytýká také Saeharovovi,
že na všechny hrozby má jediný
lék (ruško-americkou spolupráci),
sám však (podle vlastního doznání)
chce být ještě obecnější, všecka ne
bezpečí lidstva převádí na jediné na “univerzální zrelativizování vě
cí a lidí, ideologií a vědeckého po
znání, na zboření hierarchie hod
not, kteroužto katedrálu stavělo lid
stvo po tisíciletí a jež zde před námi
leží v troskách. Dnešní lidstvo už
nezná autoritu, protože všechny sel
haly, nevěří v nic a nikoho”. “Sa
charov nikde neříká, a v tom je je
ho nedostatek, že směřování k jed
notě musí být i směřování k Abso
lutnu”. “Ti, kdo jednotu světa chtě
jí stavět, musí do ní vnést všecko,
nejen systém ruský a americký, ný
brž i systémy všech ostatních stá
tů” - jak pravdivé! Jak krásné vy
znání - není divu, bylo psáno v
bolestných dnech sovětské invaze
a je vyznáním nej čistšího filosofic
kého idealismu. Radimský si toho je
zajisté dobře vědom, neboť v zá
věru prohlašuje, že “podle Shakespearea člověk a jeho svět je ze snů
udělán” a že moderní psychologická
věda dospěla k přesvědčení, že “ve
snění je člověk nejsvobodnější”.
Není pochyby o tom, že dnes, po
delším odstupu od tragedie českoslo
venské okupace by se Radimského
rozbor Sacharova eseje soustředil

více k jeho pragmatickému smyslu
a významu. Konec konců, Sacharov
si hraje na filosofa. Čím vpravdě
jeho esej je, je veřejné zpytování
svědomí a pokání sovětského člově
ka. Někteří ruští spisovatelé je už
také veřejně zpytovali a odpykáva
jí si přepych intelektuální integrity
v pracovních táborech. Sacharov je
první sovětský vědec, a to vědec
značné autority, který píše na zeď
panství kremlinskýeh tyranů Mene
Tekel Ufarsin. Na něho ai zatím samoděrževní vládci Kremlu -netrou
fli. Myslím, že to je doibré omen.
Zničení lidstva v holokástu atomo
vého výbuchu je ovšem jeho risikem největším. Ale vydobytí lidské
svobody sovětského člověka, za níž
Sacharov tak významně nyní “do
boje vytáhl”, a uplatnění jeho vlivu
na rozhodování kremlinské sfingy
je zajisté jedním z nejprvnějších
předpokladů pro zmenšení meziná
rodního napjetí. Přál bych si, abych
byl oprávněn věřit, že tento aspekt
světového problému byl v Sacharovově mysli na prvním místě a že jeho
rozvětvenější analyzování světové
“mafaise” má hlavně Ztížit sovětské
vládě zakročení proti němu stejným
způsobem, jak to učinila proti spiso
vatelům. Byl bych tak ujištěn, že
liberální duch je v Sovětském sva
zu opravdu na postupu a že z něho
vzejde i vzkříšení svobody česko
slovenského národa.
Pokud pak jde o sumární vyhod
nocení Radimského kritiky Sacha
rova eseje: přes její sklon k filoso
fickému idealismu je významným
příspěvkem k pokusu o českoslo
venský politický realismus. Spása
československého národa byla hle
dána jedněmi na východě, druhými
na západě. Není ani tam -ani zde.
Jeho spása je jedině a jen v něm
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samém, v jeho rozhodnutí vybojo
vat si svobodu těžkými oběhni - v
eventuální koalici s těmi, kteří jsou
stejně politicky a hospodářsky vy
kořisťovaní a ohroženi jako on: se
státy střední Evropy v dunajské fe
deraci. ÍPo zkušenostech s nacismem
a komunismem by měly národy této
oblasti být zajisté zralejší k federa
lizování než tomu bylo kdykoli jin
dy předtím.
Joža Procházka
Christian Schmidt-Häuer und Adolf
Miiller:

Viva Dubček
Reform und Okkupation in der
ČSSR. Kiepaenheuer und Witsch,
Koln Berlin. 1968.

Kniha se skládá ze třech částí.
Úvod napsal známý německý spiso
vatel Heindrich Bolí, který náhodou
byl v tragických srpnových dnech v
Praze. Jliž pro tento úvod, líčící
ovzduší pražské okupace pro český
národ neobyčejně sympaticky v
krátkých jakoby fotografických zá
běrech, se vyplatí si knihu koupit.
Vlastní obsah tvoří podrobná studie
vývoje událostí v polednovém Čes
koslovensku, kterou napsal Schmidt
-Häuer, který je redaktorem “Kolner Stadt-Anzeiger” a jako pražský
korespodent několika německých
časopisů (Spiegel) se v Praze zdržo
val a s většinou hlavních postav
československé tragedie mluvil. Je 
ho přehledná historie českosloven
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ských událostí je velmi objektivně
psaná a pisatel se zdá výborně in
formován. Závěr tvoří analýza si
tuace, napsaná Adolfem Múllerem,
přeložená z češtiny, neboť je psaná
Čechem, píšícím pod pseudonymem.
Čtením se přesvědčíme, že pisatel
patří k liberálním marxistům, stra
nícím polednovým reformám Dub
čeka a spol., a jenž sympaticky ob
tížně hledá argumenty pro naději v
další mlhavé budoucnosti. Pro Čes
koslovensko i pro Evropu - česko
slovenská tragedie je tragedií evrop
skou. Dosavadní fiasco okupace, kte
rá rozložila komunistickou ideologii
po celém světě, ukazuje k horizon
tům růžovějším.
Kniha Viva Dubček je jen jednou
z mnoha knih, vycházejících v Ně
mecku o československém roce 1938.
Ukazuje zájem, sympatický zájem,
s kterým západní Německo česko
slovenský zápas za nezávislost sle
duje, patrně proto, že je zeměpisně
blíže než velmoci jiné. V Americe
zatím o naší tragedii vyšlo málo,
zdá se, že čistě americké politické
kruhy zvlášť nezajímáme. Ptám se,
zda důvodem tohoto nevšímání je
americké angažování na mnoha mí
stech zeměkoule čili americká svě
tovost, nebo naopak provinciálnost
amerického zájmu, který sleduje jen
ona místa na světě, na nichž se roz
hoduje o krátkodobých a materia
listických věcech vnitřní americké
politiky.
Ladislav Radimský
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