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Proměny
ROČNÍK 6 ., ČÍSLO 4 ., ŘÍJEN 1969
V květnu tohoto roku, tedy v době tragického přechodu k novostalinismu v Československu, prohlásili čeští umělci, vědci, publicisté a kul
turní pracovníci “ veřejně a důrazně” , že hledat a dobývat pravdu, zna
mená pro ně hledat a dobývat svobodu, že kultura je krví národa že
popřením svobody projevu jtou ohrožena všecka lidská práva a že kul
tura není majetek státu, že je majetek lidí. Prohlašují dále, že mohou
být umlčeni, že však nemohou být donuceni, aby vyslovili cokoli, co si
nemyslí. Nakonec česká kulturní obec slibuje, že zůstane věrna svým
myšlenkám a že bude hájit své poslání a rozvíjet kulturní hodnoty po
dle svého svědomí, navzdory nepřízni doby.
Toto smutné a statečné prohlášení, z něhož citujeme jen nejdůležilější, shoduje se naprosto s cílem Československé společnosti pro vědy
a umění, která podle svých stanov má povinnost udržovat a rozvíjet
svobodnou československou kulturu• Čeští vědci a umělci v Českoslo
vensku promluvili za nás, my v zahraničí budeme mluvit za ně. Přes
hranice, světové kultuře znovu uzavírané, podáváme si ruce.
V Československu vzdělanci slibují - a kdo tento slib nedodrží k nim
nepatří - nevyslovit nic, čemu nevěří. Náš úkol za hranicemi musí
být větší: musíme “ veřejně a důrazně” vyslovovat to, co říkat v krásné
zemi mezi Šumavou a Tatrami je zakázáno. A to není úkol lehký pro
kulturní menšinu tak malou.
Malá menšina však není malá a může se stát většinou, když uhodí na
tóninu svobody, která zní světem. “ Dvanáct apoštolů rozešlo se do svě
ta a podmanili si svět, protože věřili ve své poslání a hlásali pravdu” ,
napsal Masaryk v rukopisném fragmentu z let devadesátých, který byl
užit jako předmluva k vydání z roku 1936 České otázky. A Masarykovi
“ česká otázka” je otázkou po osudech člověčenstva, otázkou svědomí.
V tomto smyslu musí být posláním československé inteligence v zahra
ničí obnovit akútnost české otázky umlčované byrokratismy celého svě
ta, obnovit ji v politice v hospodářství, v umění a vědách a zejména v
mravnosti, jež káže se dívat ne jen na svůj vlastní blahobyt, nýbrž ze
jména na budoucnost dětí našich dětí. Nikoliv od voleb k volbám, ný
brž velikými kroky přes naše jepičí životy kráčí Prozřetelnost k svým
cílům.
Ladislav Radimský
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Naše nová poezie

SLZA
Marta Brezinová
Je prázdno
tak prázdno okolo mňa,
že plakať by sa chcelo.
Je osud taký krutý,
alebo to prejavuje svoje dobro?
Slza
veľká, tisíckrát preliata
vykúpenie duše hľadá.
- Och, prečo to ?
mám tak mladé telo
a duša?
má tisíce liet.
Ja ako ľudstvo samo
a utrpenie jeho
páli v tej slze.
Tak veľmi, veľmi páli.

SPOMIENKA NA K. H. BOROVSKÉHO
O, čas,
kedy zotrieš ten smútok
z očí
blúdiacich uprchlíkov?
Kde si ty
čo nazývaš sa Boh?
a pokojne necháš
zločiny a krivdy páchať
na miliónoch nevinných?
Právo!
Kto povie mi, čo to ie?
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Počula som
tak veľa veľkých slov,
že pam äť
na ne už nestačí.
Videla som
utrpenie miliónov.
Zástupy tisícov
vyhnaní z domova?
alebo snáď
sa sami vyhnali?
cítila som
na diaľku nenávisť
upretú tam
k vežičkám hradu.
Videla som
tú strašnú nenávisť
k tým,
čo vymysleli túto zradu.
Zločin storočia.
Senzácia.
Pre tých,
čo sú v bezpečí.
A ešte včera
privinuli sme na hruď
svojho priateľa,
a vrahaNevidiac
v jeho očiach zlobu
Len Borovský
pokojne konštatoval z hrobu
a ten výrok jeho
nič netušiac
učili sme sa v škole
ale až po rokoch
spoznali sme
jeho pravdu
Od jakživa dovoluje
ruský car velmožům
miti třebas tisíc duší,
jenom žádnej rozum
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BÁSNE ZE SBÍRKY LESY JAZYČNÉ
Miroslav Kubíček
*

*

*

Hvězdy se zavěšují nad betlémy údolí,
v mém oznobeném srdci ubývá hřmotu
pro divé vzpoury.
Všechno prý bylo.
Večery k nerozeznání, protože nedotknuté,
jen vstávání trav přichází stále v tmách.
Na dosah srdce se usazují trilobiti stesku
a krev je roznáší.
Nic nezmenšuje, nic neubírá lásku,
vše ztracené je drážlivá odměna.
TOULÁM SE ROUNATOU TRÁVOU
Toulám se rounatou trávou,
slabikuji líbezná jména
horalské plachosti,
slabikuji šťovíky,
mechy i kosodřeviny.
Souměrně krouží nad lesy rousňáci,
ach rousňáci s kapkami rosy
pod peříčkem.
Slabikuj i čistotu vod
a lesy mě poznávají.
POD OCHRANU TVOU
K přestárlým lesům se vracím,
kde usíná listí na jeleních stopách,
mechy se chvějí kvašením,
kde srůstá tíha zvuků
a strach se zavírá
jak kámen na dně lomu.
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Slovy nelze plýtvat,
neboť jen ta nejčistií
zůstávají v milosti.

MLÉČNÁ DRÁHA
Antonín Cekota
Zářící, pádící
Spirály jasu,
Tlumeně vábící
Aeony času,
Nehlasný, nejasný
Prostoru ruch,
Hýřící, mizici Kam? Ví jen Bůh.

PAPRSKU VÁBIVÝ
Prchavý zákmite slunéčka poledního,
Paprsku zlatitý v čase a prostoru,
Pozdrave studený prosince posledního
Kam unikáš? Dál? V před? Či nahoru?
V quasarech pustých světla ztraceného,
Nic není dole a nic nahořeZáchvěvy stínů času vráceného,
Spirály věků, stopy v prostoře,
Průsečík času, události, chvíle,
Náhoda? Účel? Vůle? Kdož to ví?
Váhavá víra vážné věci váží,
Paprsku zlatý, věčně vábivý!
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BEZRUČOV ZÁHROBNÍ ÚŠKLEB
nad oslavou svých stých narozenin.
L. N. Zvěřina

•
Opřen o Giguly štít
zas stojím dál,
jak sto roků čekal jsem, sto roků stál,
hledě přes vlny svých modravých lesů,
za pasem kytičku schnoucího vřesu,
ze šišek krunýř a přilbu z mechu,
škaredý fantom a Ahasver svědomí Čechů,
padlého národa hardCože to vidím a cože to slyším?
Jakou to řečí v mých dějinách řondzum
v Těšíně, v Karviné, v Dárkově, v Mostech?
Jakou to řečí hovoří moji synci
na hřmotných folvarcích v žeravém Třinci?
Tak tedy mi poznovu vrazili v čelo
trnovou korunu při Těšíně,
přibili ruce mi v Karviné, Třinci,
v Dárkově octu mi podali piti,
v Praze teď v srdce mne bodli,
v Praze, kde stále jen staví a kácejí modly teď tedy přišel jsem na řadu já,
já, Petr Bezruč, od Opavy Bezruč,
zlověstný sýěek na těšínské věži,
šílený rebel a opilý zpěvák,
škaredý fantom a Ahasver svědomí Čechů,
padlého národa bard.
Cože to robí se zajatým večerkem vltavská mládež?
Co páni z Ostrožné v Opavě bílé?
Co páni z Hollara v Ostravě rudé?
Cože to učený vykladač z katedry o mně hude?
Proč je mých oslavářů již pomalu ke stu,
že jeden druhému plete se v cestu?
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Jakou to radostí zpychl by jasný sir-mar'kýz Gero
Jak by si na tom svém kloboučku pohladil péro,
že už se ze mne stal náznak jen, symbol a forma,
co už jen nevinný vzdor má,
baže jsem nežil snad ani,
jak o mně tvrdí dnes učení páni.
Tak si mne k obrazu svému učesali,
krev z žil mi pustili, lidskou tvář vzali A proto opřen o Giguly štít
zas budu dál
stát k obloze vzpřímen, jak dosud jsem stál,
já, Petr Bezruč, od Opavy Bezruč,
zlověstný sýček na těšínské věži,
šílený rebel a opilý zpěvák,
ze šišek krunýř a přilbu z mechu,
škaredý fantom a Ahasver svědomí Čechů,
padlého národa bard.

ŽALM
Michal Racek
Kde je Hospodin silný a spravedlivý
Skalpelem zpupného gesta
provádějí operaci na svobodě mého národa
Obstoupili jej hrobáři
já vidím černé závoje v dáli
a kolem mne prší radost do klobouků
pod nimiž mozek nemyslí
Tvé sliby Pane padají do borkého písku
a příliš rychle se vypařují
Nevzals na sebe veškerou bolest
jsi ve svém vesmíru doma
a já na zemi vyhnanec
Nechť se šklebí tlama posměváčků
Má proč
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Tys mluvil o své pomstě v pojmech času
ale hodiny Ti jdou jinak než nám
Vyhnanství nepoznals
a hodiny sis nenatáhl
a jdou Ti stále pomaleji
a Tvá ruka k pomoci ochabuje
Dechni si do ručiček na svých hodinách
Jsi-li Hospodin silný a spravedlivý
posuň moji pouť
o jedno slavíkovo zazpívání
o jedno vykřiknutí rorýsa
o jeden tanec vážky
a budu králem svého ticha
Tvým světloměřičem
a naplněnou nádobou Tvé milosti
Ale Ty nechceš
a tak zlaté mouchy obletují ty
kteří Tě nejvíc šidí o Tvůj čas
a naléváš radost ochotně tam
kde jedna dlaň je nastavena
ale druhá za zády drží tlumok štěstěny
a noha ukrývá přišlápnutou cigaretu vášně
právě odhozenou
Pak Ti říkají Otče
když neznají Tvůj karabáč
a já Ti s těžkostí říkám Pane
poněvadž i Tvé pohlazení je
pro mne i pro můj národ tvrdé
Slovo Otoč příliš zvoní milostí
a ze slo va Pán se line aspoň vůně
darovaného chleba
Utekl jsem jak s klubka přetržená nit
lež za mnou běží a vítězí jak rakovina
já se dívám do kadlubů cizí krásy
a její radost mi nepatří
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BÁSNE ZE SBÍRKY “ STÍNY”
Míla Pachnerová
VITRÍNA
Ten vyšívaný šátek z dávných časů,
zástava lásky - smutná stužka z vlasů . . •
Ty, dávno mrtvý Stíne, víš to též . • .
Hrníček modrý bába ke rtům nese,
na její ruce klenot zablýskne se . . .
Ty, mrtvý Stíne, zase ožiješ . . .
Ted’ s tichým vzlykem zvedám času clonu
a stírám prach s emailu medailonu,
s úběli alabastru hodin sloupkových • . .
a jako dlátem v tvar se mění kámen,
tak teprv tebou přetváří se, zmámen,
ve smutný úsměv dívčí kdysi smích . . .
Zde před vitrínou horká slza času
už vyplavila z mého oka řasu,
všecky vás, všecky, volám na pomoc:
hrníček modrý, smutnou stužku z vlasů
i vyšívaný šátek z dávných časů,
i Tebe, Stíne, který skrývá Noc .. .
Zažloutlá krajko se svatebních šatů,
střevíčku, vyšívaný na brokátu,
rubíne poháru, s otiskem jejich úst,
pastýřko něžná, i vy, hráči v karty,
Diano, kterou Eros líbá na rty,
i Tebe, Stíne, jenž’s mne viděl růst . • .
Když zazní krok, skla skřínky rozvučí se,
zadrnčí střípek v křišťálové míse,
jak tichý nápěv za devátou zdí . . .
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Pak s chvěním zase tiše stavím zpátky
co ruka pohladila na mžik krátký . . .
Ty, mrtvý Stíne, bdi a při mně stůj.
U mých dvou dětí se mnou postůj chvilku,
pak jim svůj úsměv zavěs nad postýlku
a v modlitbách svých na ně pamatuj.
A ť ve snu poznají, co za dne pro ně není:
prabábin úsměv - její pohlazení,
polibky, chutnající popelem tvých ú st. ..
Nežli se s jitrem vrátíš mezi stíny,
zakleta v šáteček či vějíř do vitríny,
mé děti polaskej. - A neopusť!

PRABÁBA
Ty drobný Stíne, unavených kroků
svou chůzí váhavou jsi překročil můj práh,
a jako když mi bylo sedm roků,
svou měkkou dlaň jsi k pohlazení vztáh . . •
A zatím co mi slzy s očí kanou,
jdeš zpátky ke dveřím a šeptáš nashledanou
a po špičkách se ztrácíš v temnotách . • .
Proč nesmím lehce dechnout do tvé tváře,
a ť úsměv náš i pláč se smísí v jeden dech?
Proč necháš plakat mne jen do polštáře?
v své náručí mne vyplakat se nech . . •
Zatím co klubkem dlaně výkřik tlumí
ta, která se Stíny již mluvit umí,
ty zvolna sestupuješ po schodech . . .
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RUBÍNOVÁ SKLENICE
Průzračná barva krve. Čiré plošky brusu
jak horský křišťál střídají se s rudou
a meandrovým pásem podle doby vkusu
kraj jemně přizdoben pro ty, kdo piti budou
přes úzký zlatý proužek při okraji
a trhlinu, jak vlas; je sotva zřít . . .
Když prstem zaťukáš, tiše, až dech se tají,
tu puklou sklenku slyšíš teskně zn ít. • .
Dnes jako hrana zní ten cinkot, kdysi jiný . . .
To není lehká věc, mřít rukou milovanou.
A cizinec, jenž stanul u vitriny
a v zamyšlení mluvil s vámi, Stíny,
ji plaše staví zpět a šeptá: nashledanou.

“ STARÁ PRAHA”
Ta mísa okrouhlá nebesky jasné modři,
cukřenka, konvice a na smetanu džbán,
dojemní svědci dob, kdy lidé byli dobří
a zato směli mít ten jemný porcelán . • .
Široký modrý lem, nad ním dvě zlaté linky
a pod ním jenom běl s drobnými kvítky jara,
okolo konvice (jak děti u maminky)
stojí šest koflíčků se značkou “ Praha stará”
Tvůj příbor na kávu snad vnučka dceři schová,
je barva věrnosti ta modrá, kobaltová . . .
Křehkého dědictví se srdce neleká . ..
Ta věrnost, jež mne poutá k vám, mé Stíny,
je z těch, pro které odpouštíme viny,
a víc se neptá- A víc neěeká . . .
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MÍŠEŇSKÁ BONBONIÉRA
Na útlých nožkách, trochu křivičnatých
v záplavě kytiček a stužek rozevlátých
jsi léta na svém místě, dnes jak včera . . .
Rozkošná, rokoková bonboniéra.
Rozumět ti, znamená chápat éru
božského klidu, pastýřského snění,
jenž dovolila tvému modeléru
tak oddávat se svému rozptýlení. • .
Tu kvítek nahodil a jinde stužku vine
po víku, na němž amorci dva sedí
a každé kvítko nové je a jiné
(z králova skleníku, či odkud . . . bozi vědí .
Na útlých nožkách, trochu křivičnatých,
po kterých větvoví se vine lístků zlatých,
vznešená, pohrdavá, kolem hledíš líně,
jakobys jen ty sama byla ve vitríně • . .

PŮLNOC
Když půlnoc s věže odbíjí
a děti už jdou spát,
pak teprv věci ožijí
a začnou rokovat.
Hráč kartou na stůl uhodil,
laň do běhu se dá,
pastýřku pastýř dohonil
a bečí ovečka . . .
Vějířem kráska povívá
a trubač zvedl roh,
v houšť prchá nymfa vábivá
a psíka hladí hoch . . .
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Kočička přede na klíně • . .
K ústům zveď lžíci žrout . . .
Eros našel rty bohyně
a ne se odtrhnout . . .
Tu pompadúrka z korálků
jim začne kázat morálku
a k ní se přidá ve chvíli
gobelín z pouzdra od brýlí . . .
A již i lorňon z želvoviny
upřeně hledí na tu spoušť.
Hřeben ho těší: mrav je jiný.
Cukřenka popichuje: houšť!
Pečetní prsten z pouzdra skáče,
aby probudil všechny spáče,
pastýřku, nymfy, gobelín . . .
A tiše usmívá se Stín . • .

SOUBOR NA VAJÍČKA
šest kalíšků na vajíčka,
pro maminku, pro tatíčka,
pro strýčky a tetičky
a pro hodné dětičky.
Ve stojánku s modrým proužkem
vedle džbánku s prasklým ouškem
stojí hlavou nahoru
každý ve svém otvoru.
Nikdy co jsem živa byla
jisti z nich jsem nezkusila,
ty byly jen pro parádu
i když stály hodně vzadu.
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Kdybych si dnes za stůl sedla
s mužem, s dětmi, a z vás jedla,
ještě d v a by prázdné zbyly:
špatně jsme to domluvili . . .
Š e s t kalíšků na vajíčka • . .
pro maminku? . . . pro tatíčka?

VĚJÍŘ
Ty, Stíne, že jsi tančil . . . valčík? . . . houpavý . . .?
Ty, Stíne, že ses také uměl smát?
Manželko způsobná i v ruchu “ zábavy” .
Pojď , sedni blíž, budem’ si povídat. . •
Ten vějíř z želvoví a z pštrosích per
na stuze (dnes je stářím zpuchřelá)
zrcadlo schválilo před plesem navečer,
ale tys přesto byla nesmělá . ..
tak jak se sluší mladé smutné ženě,
která už přece tančit nemusí
a která ráno, otočena k stěně,
své vzlyky do polštáře přidusí
Kolik ti vlastně vůbec tehda bylo?
A co ti ten tvůj přísný manžel dal?
Jen porody, z kterých pár hrobů zbylo
a v zimě, v masopustě, jeden bál . . •
Ty, Stíne, že jsi tančil . . . valčík? . . . houpavý . . .?
Ty, hrstko popele, že’s uměla se smát?
A líbat snad? (jen při hře v zástavy) ?
Ty že jsi vůbec u m ě l tancovat?
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Stati a úvahy
NĚMECKÝ SPISOVATEL V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
Úvod k proslovu o Maxu Brodoví, předneseném 15. dubna 1969 na
večeru pracovní skupiny SVU v New Yorku.
Johannes Vrzidil
Jako poslední žijící autor oné německé skupiny spisovatelů, kterou
Max Brod ve svém díle Der Prager Kreis (Pražský kruh) představil a
označil, chtěl bych zde - ještě než v českém proslovu stručně vzpomenu
jeho památky - říci něco obecného o významu české řeči pro nás, praž
ské německé spisovatele.
My všechni, mí přátelé Franz Kafka, Franz Werfel a Max Brod, a
ještě dříve Rainer Maria Rilke a s námi současně mnoho dalších ně
meckých autorů, jichž pouhý výpočet by nás zavedl příliš daleko, na
rodili jsme se doprostřed české řeči, byli jsme - s výjimkou Rilkeho delší část svého života a našeho tvoření touto českou řečí obklopeni a zde mluvím za nás všecky - milovali jsme ji. Abych pozměnil Goethovo
slovo:
“ An diesen Klang von Jugend auf gewohnt
Fiihrt er auch jetzt zuriick mich in das Leben-”
(“ a přec mě onen tón, mně znám už z dětských dní,
zas nazpět volá, nazpět v žití.” Překlad Otokara Fischera, p.r.)
Kafka a Max Brod a stejně i já, ač němčina byla a zůstala vždy naší
mateřskou řečí a jazykem naší výchovy, našich studií a naší tvorby,
jsme česky nejen mluvili, četli a občas i psali: čeština nám nezněla jen
v uších, nýbrž i v srdci. Kafka to ostatně výslovně zdůraznil v jednom
ze svých listů Mileně.
Krása, zvučnost, síla básnického výrazu, ohebnost a živelná lidovost
češtiny nás vždy znovu poutaly. Ačkoliv jsme si nedali ovlivnit přímo
svou němčinu, mnoho století starou v oblasti poezie a literatury, českou
osobitou skladbou, jako ostatně svou pražskou Hochdeutsch jsme ne
dali pod nějaký patronát jednoho z nás obklopujících německých náře
čí Čech, přece živý rytmus české řeči hluboce na nás zapůsobil a ne
vyhnuli jsme se jejímu citelnému akcentuTento akcent, tak přirozeně zachytitelný i v němčině, kterou nyní
mluvím, pokládám za šťastný, neboť tvoří jedno naše duchovní a ideo-
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lcgické společenství s našimi českými Pražany a českými krajany. Ote
vírá dveře k celému slovanskému sousednímu světu, je tedy výhodou,
jež nás bytostně rozlišovala od všech ostatních Němců a - dokud ještě
jeden z nás žije - stále odlišuje.
Mnozí z nás pražských německých spisovatelů a německy mluvících
autorů zblížili se úzce s Čechy tím, že jsme díla českých autorů naší
doby s láskou překládali do němčiny. Vzpomínám, jak mnoho pro nás
znamenal Otokar Březina, Petr Bezruč, Karel Čapek, Fráňa Šrámek,
Antonín Sova a také jiní, jichž jsme si nevážili jen jako básníků, ale s
nimiž jsme se často stýkali jako s osobními známými a přáteli. Totéž
platilo o současných mistrech české hudby a výtvarných umění. Mně
samotnému česká řeč brzy ukázala své zázraky. Nečetl jsem jen české
autory přítomnosti a minulosti, četl jsem i velké spisovatele ostatních
slovanských literatur, slavné Rusy, Poláky a ostatní, nejen v německých,
nýbrž i v českých překladech, protože jsem věděl, že se tak životnímu
stylu těchto básníků více přibližuji.
Bytostní krásu a sílu básnického výrazu české řeči jsem ovšem pro
žil nejhlouběji na velkém hereckém zjevu českého divadla. Myslím na
Edvarda Vojana, s nímž jsem často seděl u jednoho stolu v kavárně
Areo. Mluvil nej ušlechtilejší češtinou, kterou jsem kdy poznal, a když
jsem ho viděl a slyšel v Národním divadle hrát Hamleta, dosáhla pro
mně čeština ušlechtilosti a klasické nádhery řečtiny. Ono představení
Hamleta bylo mi zjevením. Neboť tento večer jsem poznal, že dokonalá
řeč, dokonale mluvená, nabývá nadnárodního charakteru a že je všude
a každému srozumitelná.
Český národ po staletí a vášnivě bojoval za svou řeč, ba za každé
slovo své řeči. Tomu se mohou jen pošetilci jiných národů vysmívat
nebo tento boj nechápat. Neboť řeč patří k mravní existenci každého
národního společenství a proto boj o náboženský etos, který Čechové
vedli znovu a znovu v průběhu svých dějin, musel být současně bojem
o národní jazyk. Tento boj o řeč jen povrchní lidé pokládali za boj na
cionalistický a dokonce ani mnozí čeští politikové nevěděli, když se
domnívali, že bojují o český jazyk z národních důvodů, že boj o jazyk
velkých českých osobností, Husa, Komenského, Dobrovského, Palackého
a Masaryka, byl ve skutečnosti bojem o etos, o otázky mravní, bojem
proti cizáckým autoritám, jež se protivily českému pojmu nábožen
ského etosu.
Jeden z největších zjevů německé literatury a jazykovědy Jakob
Grimm, již před více než sto padesáti lety vyslovil, že básnictví a právo
m ají společný kořen. Tož tedy tam, kde právo se zneueťuje, i řeč je vy16

slavena smrtelnému nebezpečí a obráceně. Což jsme museli trpce zažít
v našem století právě u národa Jakoba Grimma.
Toto poznání vzájemného vlivu řeči a mravní existence národa je
ovšem prastaré. Již Konfucius před dvěma a půl tisíci roky je formulo
val, když takto odpověděl na otázku po prvním úkolu opravdového
státníka: “ Postarati se o správnost řeči, pokládám za první povinnost
státníka. Neužívá-li se totiž slov správně, pak to, co se říká, není tím,
co se skutečně myslí. Když však to, co skutečně myslíme, není tím, co
říkáme, pak práce lidí nemůže být konána správně. Když práce nemůže
být konána správně, bortí se umění a mravy. Zaniknou-li však tyto,
spravedlnost propadá zkáze. Když se zkazí spravedlnost, celý národ se
řítí do propasti. Proto je nej důležitější, aby řeč si uchovala svou správ
nost a aby se shodovala se skutečností.”
Zde je stejně - jako Jakobem Grimmem - definován mravně filoso
fický obsah řeči. Je jí národněpolitický význam je jen průvodním zje
vem eticko-filosojického smyslu. A vycházeje z Grimmovy a Konfuciovy
definice, pochopil jsem hluboký smysl prastarých českých bojů o ná
rodní jazyk a naučil se s nimi se vyrovnat.
Tyto myšlenky nutno zde vysloviti mnou, německým spisovatelem
pražským. A památkový večer za Maxem Brodem je k tomu příležitostí
nejlepší. Zlatý věk německé pražské literatury, jenž byla v samé Praze
vytvořena Pražany, jím totiž končí, a smím-li se zmínit i o sobě, končí
patrně také mnou. Přijměte onu dobu jako dobrý dar a odkaz, které
jsme my, pražští básníci, českému lidu věnovali. Uchovejte si vzpomín
ku na tuto dobu jako na část obrazu českých dějin, který má tak mno
ho skvěle broušených ploch, a nepřestaňte ctít památku oněch mužů,
kteří, aě nebyli Čechy, přece pro všecky časy zůstanou náležet Praze a
české zemi, oné zemi, kterou Goethe, jeden z prvních čestných členů
pražského Národního musea, nazval “ pevninou uprostřed pevniny” .
Přeložil L. Radimský

JOSEF MATOUŠEK
13. ledna 1906 - 17. listopadu 1939.
Otakar Odložilík
Třicet let mne tíží nezaplacený dluh. Třicet let nosím v sobě vzpo
mínky na mladšího kolegu z university Josefa Matouška, kterého Něm
ci utratili 17. listopadu 1939. Už je věru svrchovaný čas, abych pře
nesl na papír, co se ještě uchovalo v hlavě a co by přišlo nazmar, kdy
by mi přestala sloužit pamět.
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Byl jsem už několik let v archivu ministerstva vnitra ve Valdštejn
ské ulici. Sedával jsem u stolu v tak řečeném malém sále, který byl
proměněn na badatelnu- Z rokokové výzdoby, kterou měl palác, když
patřil rodině Pálffy, všeličo zůstalo i v malém i ve velkém sále. Malý
sál byl do čtverce, velký do obdélníka. Byl by se těžko vytápěl a proto
tam byla umístěna stálá výstava pozoruhodných kusů z archivních fon
dů. Vedle mne měl stůl dr. Josef Bergl, podle národnosti Němec. Naší
hlavní povinností bylo pomáhat badatelům, kteří dostali povolení k ba
dání. Němci se obraceli na mého souseda, který uměl tak dobře česky
jako německy, já jsem měl radit Čechům, kterých bývalo v pracovně
málokdy více než Němců. Tak jsem poznal někdy ve školním roce
1927/8 Josefa Matouška, který chodil do semináře k Josefu Šustovi a
začal si shromažďovat látku k doktorské práciEx ungue leonem - zvolené téma napovídalo, že Matoušek nebude
pěstovat dějepis o sobě, nýbrž že se u něho vědecký zájem o minulost
bude prolínat se živým smyslem pro politickou problematiku. V českém
dějepisectví nebyla taková kombinace neobvyklá. Stačilo připomnět si
Antonína Rezka, který za několik let po čtyřicítce odešel do Vídně na
vysoké místo v ministerstvu kultu a vyučování a tamodtud postoupil na
ještě vyšší křeslo jako ministr - krajan. Josef Pekař, který byl v sedma
dvaceti letech jmenován za suplenta, aby Rezkovo místo nezůstalo dlou
ho prázdné, byl sice vyhlášován za nej význačnějšího žáka Gollova,
avšak ve vědeckém růstu byl daleko více ovlivňován Rezkem než Gollem. Z mladších historiků, které jsem poznal, než odešli do Brna nebo
do Bratislavy, typu, o kterém píši, se nejvíce podobal Jan Heidler, za
války činný v hnutí státoprávním a vědecky soustředěný na politické
dějiny X IX . století. Heidler byl už několik let na věčnosti, když Matou
šek vstoupil na universitu. Nebylo tedy přímého spojení, avšak téma
Matouškovy disertace se družilo k titulům Heidlerových knih. Znělo:
Kare} Sladkovský a český radikalism za revoluce a reakce.
Měl jsem tehdy na starosti spisy rozličných komisí, které vyšetřovaly
revoluční hnutí r. 1848 a mohl jsem tedy ukazovat Matouškovi cestu k
pramenům, jako jsem předtím radil Václavu Čejchánovi. Dál než za
upozornění na prameny nebylo potřeba jít, protože Matoušek se brzo
dostal k jádru věci a pracoval úspěšně a rychle. Čas, který průměrní
studenti ztrávili nad státní prací, kompilací z druhotných pramenů, je
mu stačil na sepsání disertace. Promoval někdy v akademickém roce
1928/9, sotva třiadvacetiletý. Rok 1929 se také čte na titulním listě je
ho prvotiny, kterou vydal Vojenský archiv v řadě svých historických
studií.
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Přibarvoval bych věci nemístně, kdybych psal po čtyřiceti letch, že
jsme se s Matouškem, o sedm let a jeden den mladším, naráz stali přá
teli- Jeho disertace příslušela do oboru českých dějin. Šusta, jehož obo
rem byly obecné dějiny, často doporučoval členům svého semináře
česká témata, avšak Matouškovu disertaci schvalovali Josef Pekař a
Václav Novotný, profesoři, jak se tehdy říkalo, československých dějin.
Brzo po jejím vydání Matoušek otiskl studii o Emanueli Arnoldovi a
českém sněmu ústavodárném, zřejmě založenou na vědomostech získa
ných za práce o Sladkovském. Mohl se tedy přiblížit Pekařovi, tenkrát
šedesátníkovi, a pokračovat v tom, co měl v programu Jan Heidler a co
z jiného hlediska zpracovával Karel Kazbunda. Kdyby se tak bylo sta
lo, byl by zůstal mezi námi, kdo jsme pracovali a přednášeli o národ
ních dějinách. Ztratil jsem s ním přechodně spojení i proto, že jsem na
podzim 1928 odjel do Londýna. Ztrávil jsem tam dva akademické roky
na Škole slovanských studií v práci, jejíž směr zčásti určoval R. W.
Seton-Watson, zčásti soustavné bádání v Britském museu, které začalo
už za mého prvního londýnského pobytu roku 1927Co se mezitím dálo v Praze, hledím si sestavit ze zmínek roztrouše
ných po vědeckých časopisech. U autora disertace, která šla ze zkušeb
ní síně rovnou do tiskárny, vstup na vědeckou dráhu byla spíše věcí
času než čehokoli jiného- Poměry na universitě byly dosti spletité a ne
bylo by na místě pouštět se do nich v této souvislosti. Nebylo otázkou,
jestli se Matoušek pokusí o habilitaci, nýbrž kdy se to stane, a jaký
bude jeho obor. Mezitím se ovšem musel nějak zaměstnat. Služba v
archivu se považovala za jedno z nej výhodnějších povolání na přechod
nou dobu. Na tu se však tehdy uchazeči museli připravit dvouletým
studiem v archivní škole. Tomu se Matoušek věnoval po doktorátu a
roku 1931 byl jmenován do Archivu země českéArchiv byl ještě v místnostech v Národním museu, avšak brzo po
Matouškově nástupu služby se přestěhoval do nové budovy na ulici
tenkrát Belcrediho. Jeho ředitelem byl Jan Bedřich Novák, člen oné
skvělé družiny, o které se neobyčejně mluvilo a psalo jako o Gollově
škole. Sešli jsme se s Matouškem v tom smyslu, že jsme oba přispěli do
sborníku prací, vydanému k Novákovým šedesátinám pod titulem K dě
jinám československým v období humanismu.
Titul Matouškova příspěvku K problému osobnosti Rudolfa II. po
slouží dobře za východisko k rekonstrukci vývoje mladého vědce. Ne
byla to jeho první práce z předbělohorské doby. V Českém Časopise
Historickém, ročníku 1931, vyšla Matouškova rozměrná studie Kurie
a boj o konsistoř podobojí za administrátora Fabiána Rezka. Časopis
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archivní školy přinesl v 8- ročníku (1931) kritickou studii o práci Mar
ka Bydžovského Rudolphus rex Bohemiae. Spojí-li se jedno s druhým,
vyjde z toho bezpečný závěr, že Matoušek přešel z původního pole do
nové oblasti, věc ve vědeckém životě nikoli neobvyklá. Ve zkratce by
chom mohli říct, že osobnost Šustova jej přitahovala více než Pekař,
který se po šedesátce uzavíral do sebe a čím dál více soustřeďoval na
revizi své prvotiny, knihy o Albrechtovi z Valdštejna a jeho konci.
Archiv země české nebyl budován jenom jako pomocný orgán té dru
hé správní koleje v zemi, kterou představoval zemský sněm a zemský
výbor, nýbrž i jako středisko bádání o českých novějších dějinách. Tak
si to představoval František Palacký, když se ustanovil na tom, že své
Dějiny nepovede za rok 1526, tak archiv řídili Antonín Gindely a jeho
nástupci. Jedním z hlavních polí, na které se výzkum rozprostřel, byl
Vatikánský archiv. Tamodtud se mělo těžit pro dvě řady publikací,
Monumenta Bohemiae Vaticana a zprávy papežských nunciů na císař
ském dvoře- První řada byla v proudu před rokem 1918, na druhé se
začalo pracovat po dohodě s rakouskými a německými ústavy v Římě.
Šusta byl předsedou komise pro římský výzkum. Jistě na jeho přímlu
vu byl Matouškovi svěřen úkol zpracovat období 1592-1598, kdy kurii
zastupoval na dvoře Rudolfa II. Cesare Speciani. Pekař se o takové věci
nestaral, věda, že se za šustova vedení nestane nic, co by se křížilo s
jeho zájmy.
Podle tehdejších představ a pracovních metod edice dokumentů, ja 
ko byly zprávy nunciů do Říma a instrukce jim posílané, předpokládala
práci na místě, a tedy několikerou cestu do Říma. Nemám poruče úřed
ní kusy, podle kterých bych zjistil, kdy Matoušek podnikl první cestu a
kolikrát se vrátil na italskou půdu. Neuplynulo mnoho let a měl shro
mážděno tolik látky, že se mohl pustit do rozměrné práce nadepsané
Turecká válka v evropské politice v letech 1592-1594. Obraz z dějin di
plomacie předreformační. Vyšla roku 1935 v Rozpravách české akade
mie a posloužila za habilitační spis. Nemýlím se asi, domnívám-li se, že
zevrubný posudek, který otiskl Šusta v Českém Časopise Historickém r.
1936, byl buď věrným nebo jenom trochu pozměněným otiskem dobré
ho zdání, které habilitační komise předložila profesorskému sboru filo
sofické fakulty Karlovy university s návrhem, aby Josef Matoušek byl
připuštěn za soukromého docenta novějších obecných dějin. “ Hlásí se
v nich skutečný historik” - napsal Šusta - “ jenž se nespokojuje s pou
hou reprodukcí diplomatického přediva, jak ji nalézá v přívalu depeší,
nýbrž odkrývá základnu institucionální, skrytou za prchavou dynami
kou státnických zápasů a sbližuje nás tím skutečně se soudobým pro
středím.”
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Do Itálie nejezdil Matoušek jenom proto, aby shledával prameny
do chystané edice, nýbrž i pro jiná témata- Ukázkou širšího zájmu by
la jeho přednáška Z novějších studií italských o risorgimentu, kterou
měl v lednu 1932 v Historickém klubu a kterou v rozšířeném rámci
otiskl roku 1933 v Českém Časopise Historickém. Museli bychom na
hlédnout i do revuí, určených nejenom odborníkům, nýbrž vzdělaným
čtenářům vůbec, do politických týdeníků a deníků, abychom zachytili
všecky nitky, abychom mohli předvést složitý postup zrání jedinečně
nadaného historika, který nechtěl zůstat jenom za katedrou a mezi čtyř
mi stěnami pracovny, nýbrž se chystal i na působení politické. Pozadí
domova i vnitřní sklony jej vedly do okruhu národní demokracie, spí
še na její pravé křídlo než do opačné polohy.
Na těch cestách jsem se s Matouškem nesetkával. Co jsem věděl, by
lo buďto z doslechu, nebo z letmého náhledu do časopisů, kterými byly
zásobené nejenom veřejné čítárny, nýbrž i pražské kavárny. Matoušek
byl ve svém živlu, když roku 1938 začal řídit Cestu, revuí pro kulturu
a politiku. Článek Pekařův odkaz našemu dějepisectví, který otiskl hned
v prvním čísle, nebyl jenom vzpomínkou na někdejšího učitele, kterého
jsme doprovodili v mrazivý lednový den 1937 na venkovský hřbitov v
Jenišovicích, nýbrž i vyznáním víry v moc národního uvědomění.
Bylo nás hodně na mezinárodním sjezdu pro vědy historické v Curychu v pozdním létě 1938, že se ani nepamatuji, jestli jsem se s Ma
touškem sešel na více než chvilku buď mezi přednáškami nebo na ně
které recepci. Nejsem s to říct, jestli jsem se zúčastnnil zasedání 2. září
dopoledne, kde měl Matoušek přednášku La question turque dans la
diplomatie de la Contre - Reforme. Byli jsme roztěkáni. Na všech nás,
na jednom více, na druhém méně, ležela tíha mezinárodní krise, která
se vůčihledě přibližovala svému těžisku, republice, ze které jsme se na
krátkou dobu dostali do opravdu mezinárodního ovzduší. I sjezd byl
křísí viditelně poznamenán. Z Itálie a z Němec přijely veliké delegace,
jejichž členové si navzájem pomáhali. Němci div že nepřijeli v hnědých
košilích a ve vysokých botách!
Když jsme se s Matouškem zase setkali a opravdu sblížili, bylo jaro1
1939, pozdní duben nebo už dokonce květen. Chystal jsem se na cestu
přes oceán, ale nebylo radno vytrubovat to do světa. Schůzím a pora
dám, o které nebylo nouze, bylo také lépe se vyhnout než je vyhledávat.
Mezi kolegy na universitě nebylo zlé vůle a na nikoho nepadl stín po
dezření, že nadbíhá Němcům. Nebezpeční byli jenom lidé, kteří se do
mnívali, že jsou nad jiné způsobilí pracovat, aby Němci měli dojem
ochoty k součinnosti a při tom neprohlédli hru, jejímž účelem bylo
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obcházet nová nařízení. Byli jsme shodou okolností na takové schůzi v
té síni filosofické fakulty, kde jsme jinak zkoušívali. Měla několik oken
s jedinečným výhledem na Hradčany a na StrahovO ničem jsme se před schůzí nedomluvili, ale za rozpravy jsme si s
Matouškem pracovali do rukou. Viděl jsem, že nemá šupin na očích,
že odhaduje věcně a správně, co mají Němci za luhem a co začnou pro
vádět, až se dostatečně obeznámí s poměry v zemi. Nevím už, jestli
jsem já počkal na Matouška před universitní budovou nebo on na mne.
Bez mnoha slov jsme se ztratili jiným účastníkům schůze z dohledu a
procházeli jsme se dlouho do noci. Přes odlišnou politickou orientaci
před 15. březnem, po tom datu jsme byli zajedno.
Viděl jsem Matouška před odjezdem ještě několikrát. Měl mnohem
více spojek než já a některé z nich šly daleko, až k ministerskému
předsedovi, gen. Eliášovi. Matoušek doufal, že mi bude moct zařídit
setkání s gen. Eliášem. Ale příležitost se nenaskytovala, protože Němci
měli ruce a oči všude.
Den před mým odjezdem Matoušek přišel do mé pracovny na filo
sofické fakultě na poslední rozhovor. Smluvili jsme si několik hesel pro
korespondenci. Mnoho z ní potom nebylo, protože hned po mém od
jezdu s přípravami na tažení proti Polsku Němci zostřili censuru a ne
bylo radno pracovat jim do rukou vzkazy a listy z AmerikyV listopadu 1939 jsem byl v Madisonu na universitě státu Wisconsin. Měl jsem tam dvě přednášky, které mi zajistil medievalista Rey
nolds. Nebydlel jsem u něho, nýbrž ve fakultním klubu a tam jsem měl
dobrého, vtipného společníka byzantologa Vasilijeva. Pamatuji si věci,
jako by se zběhly včera. Seděl jsem v podvečer ve společenském pokoji
a četl jsem místní nonviny. Měly zprávy z Prahy o studentských de
monstracích 17. listopadu, o surovém zákroku Němců, o popravách.
Mezi zkomolenými jmény jsem rozpoznal Josefa Matouška, dávno už
vyšlého z lavic v posluchárnách, ale nějak zataženého do sítě, kterou
rozestřela německá tajná policie.
Podle prostého počtu měl Josef Matoušek v den své hrdinské smrti
necelých třiatřicet let. Z toho nevysokého věku ztrávil dobrých deset
let v odborné práci, která mu zajistila čestné místo mezi tím pokolením,
které se vzdělávalo na universitě pod vedením skupiny výrazných osob
ností Václava Novotného, Jaroslava Bidla, Josefa Pekaře a nejmladšího
z nich Josefa Šusty. Kdo viděl za kulisy, věděl, že Šusta cenil vysoko
Matouškovo nadání, jeho způsobilost k vědecké i učitelské práci, a že
v něm viděl dědice a přímého nástupce na vedoucí místo v české histo
rické obci. Josef Matoušek netíhl k drobné práci, nýbrž k smělým zá
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běrům do minulosti, jaké předznamenávala jeho studie o turecké válce
a evropské diplomacii na sklonku šestnáctého věku. A hyl by patrně
za příznivějších podmínek rozvinul i druhou složku, veřejné působení,
neboť nic nebylo bližší jeho srdci než budoucnost národa usazeného
na citlivé křižovatce evropských cest.
Probrali jsme několikrát svízelnou situaci, do které uvedla republi
ku rozpínavost Třetí říše. Matoušek věděl, kde je jeho místo, neuhý
bal odpovědnosti a pracoval i na tom skromném poli, které českému po
litickému vedení zůstalo po 15. březnu. Umřel jako ryzí vlastenec, muž
srdce dobrého a odvážného.

ANTIFAŠISMUS MÝTO ZBAVENÝ
Ivan Pfaff
Jednou z hlavních vrstev politických, sociálních a ideových, jež byly
na prvním místě přímo masově postiženy politickým terorem stalinistické policejní diktatury v Československu, byli protifašističtí bojovníci,
ať komunisté či nekomunisté, a ť z východu či ze západu. To nebyl pa
radox, ale program. Jako v jiných oblastech společenského života, šel
teror dogmatického komunismu daleko do předválečné minulosti a je
ho systematické úsilí vyřadit všechny síly, které neodpovídaly jeho
představám a potřebám, přenášel bez rozpaků jejich minulé myšlení a
aktivitu do jejich současného profilu, aby tak vykonstruoval podklad pro
jejich obvinění z “ protisocialistické” a “ protilidové” pozice. Každá
myšlenka a hnutí, i když jejich uplatnění leželo v době dávno před ro
kem 1948, měly být vyvráceny fyzickou likvidací svých nositelů a před
stavitelů, kteří je přežili. Kdo chce rehabilitovat celou plejádu duchov
ní i politické elity národa, která tak byla postižena ve jménu ideového
monopolu jedné jediné skupiny vládnoucí strany, musí ovšem rehabili
tovat i hnutí samo - říci pravdu nejen o obětech, ale i o myšlence, která
je vedla. To se, tuším, u nás nestalo ani na vrcholu “ pražského jara” ,
ačkoli lidská a společenská zkušenost dvou generací to přímo vyžado
vala: zápas proti fašismu nese u nich stále ještě pečeť osobního pro
žitku a osobní účasti a proto jeho bezuzdná falzifikace oficiální ideolo
gií narážela víc než kterýkoli jiný historický problém na příkře pro
tichůdné neotické a gnoseologické vědomí společnosti. Následující po
kus, omezený na léta 1933-1938, by chtěl aspoň náznakově nahradit, co
u nás na jaře 1968 řečeno nebylo a řečeno být mělo. Objasní se tak
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jedna z osudových politických vazeb, které nedovolovaly jít v sebekri
tice KSČ a její ideologie do důsledků a zastavovaly kritický pohled před
jedním ze zdrojů a kořenů odhalovaných “ deformací” .
Základem falšování protifašistického hnutí byl jeho zjednodušený,
zúžený výměr, v němž nenalezly místo téměř žádné síly nekomunistické.
Toto pojetí, ačkoli bylo v příkrém rozporu se samotným principem Li
dové fronty (t.j. společného, jednotného postupu KSČ se všemi antifa
šistickými demokratickými silami včetně buržoazních demokratů a ne
socialistických humanistů), nevidělo v komunistech jedny z nositelů
protifašistického boje, resp. jeho nositele vedoucí, ale jeho nositele je
diné. Ahistorická monopolizace antifašismu vycházela jednak z omeze
ného chápání hnutí jako pouhé části dějin strany, nikoli dějin celoná
rodních, jednak z primitivního názoru, formovaného bezprostředně ofi
ciální dogmatickou ideologií padesátých let, že “ čistota” a “ vedoucí
úloha” strany by utrpěly, kdyby do jedné řady s ní byly připuštěny
politické a ideové síly nekomunistické. Ty se pak staly obětí schematic
kého, absolutizovaného podceňování, přezírání a hlavně podezírání, ať
už šlo o sociální demokraty, znehodnocované stalinským pojmem “sociálfašismus” , protifašistické strany buržoazně demokratické či liberál
ně demokratickou inteligencí kulturní a uměleckou. Ke kanonizaci ta
kového obludného obrazu přispíval i dogmatický despekt k váze faktu,
který nevybíravě přistřihoval objektivní historické údaje do schématu
apriorní koncepce.
Dogmatismus, který snižoval historiografii na poslušnou ilustrátorku
několika přímočarých apriorních tezí a propagandistických pouček, ne
měl porozumění pro složitost a mnohotvárnost vývoje, který se vzpírá
každému zjednodušení, a to se zvlášť markantně projevilo v obrazu
dějin antifašismu. Z nekonkrétních frázovitých “ syntéz” se tím neztra
tila jen činnost a přínos nekomunistických antifašistů, které bude třeba
nejen nově hodnotit, ale často teprve vůbec objevovat. Záliba dogma
tické interpretace v ostrých ideových předělech odmítala respektovat
velmi nepřesnou a pohyblivou hranici mezi aktivním antifašistickým
bojem a vynuceným opozičním postojem a vyloučila proto z hnutí celou
galerii postav a skupin, jimž sice chyběla ideologická jednoznačnost a
politická zralost, ále jež osobní empirie a etické hodnocení dovedly k
neujasněnému a instinktivnímu, mnohdy však uvědomělému odporu k
fašismu. Že tím ochudila a hrubě zkreslila rozsah i složení hnutí, ne
třeba snad dovozovat. Toto pojetí přestávalo na jedné straně na nekri
tické recepci a nevědecké absolutizaci stanoviska KSČ z let 1933-36 a
stejně nekritickém (a mnohdy i neznalém) odmítání stanoviska všech
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si! nekomunistických, na druhé strane se spokojovalo idealizací postu
pu KSČ před rokem 1936 a zamlčováním dvou protichůdných linií pro
tifašistického programu KSČ, jež vedlo ipso facto ke konstrukci nikdy
neexistujícího jednotného programu KSČ pro celé období 1933-38 bez
sebemenšího omylu, krize či přeryvu. Na této interpretaci se značně po
dílela i obava, aby komunistická koncepce antifašismu, zejména do ro
ku 1936, nebyla právem zatlačena postojem protifašistických sil neko
munistických, nezatížených dogmatickými představami a vybavených
celistvostí pohledu, k jaké komunistická koncepce nedospěla nikdy.
Nechápeme-li antifašismus jen jako protinacistickou politiku vlády
a politických stran, ale jako celonárodní pohyb nejširších demokratic
kých vrstev společnosti, pak základní příčinou slabosti, neúčinnosti a
nakonec porážky československého antifašismu byla abstence skutečné,
jednotné akční protifašistické fronty, jejíž vytvoření znemožňovala až
do roku 1938 oboustranná nedůvěra KSČ na jedné straně a sociální
demokracie a ostatních demokratických složek politické konfigurace na
straně druhé. Řekněme hned, že hlavní podíl na tomto osudovém vývoji
patří jednoznačně komunistům - a to nejen před rokem 1936. V mezi
národním komunistickém hnutí nereálné naděje v proletárskou revoluci
v Německu, udržované ještě dlouho po 30. lednu 1933, zatlačily bezpro
střední boj proti nacismu na druhé místo, za hlavního odpůrce se ne
považoval nacismus, chápaný jako provizórium, ale “ sociál-fašismus”,
sociální demokracie, tedy nejsilnější potencionální spojenec proti fašis
mu, a protifašistický b :j se orientoval jen na takové akce, které mohly
domněle směřovat k diktatuře proletariátu, kdežto obrana buržoázni
demokracie proti fašismu se vydávala za reakční. Teprve tento absurdní
názor plně vysvětluje “ legální” Hitlerův nástup k moci ve státě s mi
mořádně silným dělnickým hnutím: odpor německé sociální demokra
cie ke společnému postupu s komunisty není vysvětlením jediným, jestli
že němečtí komunisté sami krátkozrakým podvracením sociálně demo
kratických vlád výmarské republiky v předvečer “ Machtůbernahme”
se mimoděk octli v jedné frontě s nacisty a objektivně napomáhali pří
pravě jejich převratu. Ještě 30. ledna 1933 odmítla KSN pakt o neúto
čení se sociální demokracií; rezoluce Exekutivy Kominterny z dubna
1933 vyhlašuje, že “ vytvoření otevřené fašistické diktatury urychluje
tempo Německa k proletářské revoluci” a XIII. plenum EKI z konce
roku 1933 přímo požaduje politickou likvidaci sociální demokracie, její
pohlcení komunistickou stranou, jako předpoklad boje proti nacismu.
Zaslepené pojetí německého vývoje dlouho určovalo i metody proti
fašistického postoje KSČ- V otrocké závislosti na Kominterně a na Sta25

línovi charakterizovalo VIII. a IX. plénum KSČ v říjnu 1933 a v červnu
1934 čs. vládní systém jako vyloženou fašistickou diktaturu a sociální
demokracii jako nej nebezpečnějšího spojence fašismu a zároveň plně
trvalo na podceňování nacismu a přeceňování možností poraženého ně
meckého proletariátu, protože likvidaci fašismu spojovalo přímo a vý
hradně s nastolením sovětské moci. To znamenalo záměrnou rezignaci
na beprostřední boj proti nacismu, pokud by jeho rovinou nemohla být
sosučasně probojovávaná diktatura proletariátu, resp. pokud by ji pád
nacismu nepřinesl. Kam takové zrůdné nazírání vedlo, ozřejmuje od
mítavé stanovisko KSČ v jednání o zrušení parlamentní imunity zrád
ných poslanců DNSAP Krebse a Junga po procesu Volkssportu, které
označil V. Kopecký 23- února 1933 jako parlamentní mluvčí KSČ za
“ akt národní perzekuce německého národa” a dokonce tvrdil, že “ hitle
rovští poslanci jsou pronásledováni jen proto, že jsou Němci” . 8. října
1933 napsal Kopecký v Komunistické revui, že čs. komunisté “ ztotož
ňovali se po 30. lednu 1933 více než kdy jindy s německým proletariátem v přesvědčení, že proletářská revoluce v Německu se přibližuje a
že konečné vítězství německého proletariátu je jisté a blízské” . Ještě
X. plénum KSČ v listopadu 1934 hledá jedinou sílu, schopnou přivodit
pád nacismu, v KSN a i když se v ní ozývají nesmělé náběhy protidogmatického, realistického myšlení progresivní opozice, za hlavního ne
přítele nepovažuje nacismus, ale sociální demokracii. V prvních letech
nacistické diktatury komunisté nedovedli ohroženému národu nabíd
nout nic, než alternativu: buď kapitalismus nebo komunismus, tertium
non datur. Dokonce i největší kulturní osobnosti komunistického smýš
lení, jež bez ohledu na politické zřetele vždy budou patřit ke chloubě
české kultury meziválečné - takový Olbracht, Teige nebo S. K. Neu
mann - přijímali a hlásali, co Salda právem stigmatizoval jako “ kata
strofálnou politiku komunistickou ryc nebo nic” . Mezi našimi historiky
se našli zastánci primitivní a krátkodeché téze o “ sociálfašismu” ještě
roku 1965.
Druhou devizou svérázného antifašismu KSČ před rokem 1936 byla
její teorie o “ fašizaci” buržoázně demokratického vládního systému,
která přímo identifikovala buržoazni demokracii s fašistickou diktatu
rou a která měla vykonstruovat zdůvodnění odporu KSČ k obraně “bur
žoázni” republiky proti nacismu. Do jaké míry zde stalinismus přímo
popíral představy Leninovy, jimiž se jinak zaklínal, ozřejmuje srovnání
teorie “ fašizace” s Leninovým závěrem, že “ dělnická strana působící na
půdě buržoazni společnosti se nemůže účastnit politiky, aniž jde v tom
nebo onom jednotlivém případě po boku buržoazni demokracie” (Dvě
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taktiky sociální demokracie v demokratické revoluci). Na X. plenu KSČ
v listopadu 1934 se však objevilo nejen heslo, že protifašistický boj
není totožný s obranou buržoázni demokracie proti fašismu, ale jen s
bojem za diktaturu proletariátu, nýbrž dokonce dogmatická deformace
leninské národnostní politiky, která mechanickým požadavkem “sebeurčeni až do odtržení” přímo posilovala protistátní nacionálni dema
gogii nacismu. Našli se ovšem myslící komunisté, kteří pochopili brzo,
že téze o “ fašizaci” poškozuje nejen jejich stranu, ale škodí především
republice a jejímu lidu, ti však byli hned voláni k pořádku. Přední teo
retik KSČ V. Bořin prohlásil na večeru Lidové fronty v Praze 27. září
1934: “ V konkrétní situaci boje proti fašismu nejen mohu, ale i musím
se postavit za ideály, které nám hlásal Masaryk, . . . Spoustu ideálů Ma
sarykových může marxista podepsat, za mnohé z nich musí v konkrétní
'situaci boje proti fašismu bojovat společně s měšťáckými demokraty”.
Pro své “ ex tempore” byl Bořin v Rudém právu veřejně tvrdě odsou
zen a obviněn ze sociálfašismu a podpory buržoazni třídní ideologie.
Viděl rozhodně dál než mnozí čeští historikové, kteří ještě před několi
ka lety teorii o “ fašizaci” hájili silácky propagandistickým slovníkem.
Radikální zlom přinesl - nebo spíše měl přinést - VII. sjezd KSČ v
dubnu 1936, který ve stopách VII. kongresu Kominterny z leta 1935
vyhlásil politiku Lidové fronty a protifašistickou spolupráci komunistů
se všemi demokratickými silami i podporu obrany buržoazni republiky.
Bylo ovšem krajně nesnadné přesvědčit protifašistické spojence z neko
munistických řad, že opuštění linie, jakou KSČ zastávala přes tři roky,
není pouhým manévrem k ovládnutí a rozbití sociální demokracie jiný
mi, taktičtějšími prostředky. Mnoho tomu vskutku nasvědčovalo: ko
munisté ani pak nedovedli upustit od mnohdy krajně útočné kritiky so
ciální demokracie, která prozrazovala, že úzké zájmy vlastní strany nad
řazují společnému zájmu obou dělnických stran - protifašistické jed
notě. Tím ovšem jen posilovali staré ovzduší nedůvěry, v němž dozvu
ky jejich zavržené politiky dřívější působily dojmem daleko směro
datnějším než příliš deklarativní nová linie. Vyčkávané nedůvěřivé sta
novisko, jaké zaujalo i nejlevicovější křídlo sociální demokracie, z ně
hož za války a hlavně po roce 1945 vyšli aktivní hlasatelé bezvýhrad
ného přimknutí sociální demokracie ke KSČ, mělo proto nesporné
oprávnění. V české společnosti nemohlo působit povzbudivě, že halasně
proklamovaný odklon KSČ od stalinistického poměru k fašismu nebyl
výrazem jejího samostatného přístupu k potřebám protifašistického bo
je (jako ve Francii nebo ve Španělsku, kde ke skutečnému obratu došlo
už roku 1934, nezávisle na oficiální linii Kominterny), ale přímým dů27

sledkem směrnic Kominterny a tedy projevem její závislosti na Moskvě.
Když v srpnu 1935 Šalda předvídavě napsal, že “ oddogmatizovat ma
sy komunistické nebude ovšem snadné” a že “ nejbližší budoucnost uká
že, podaří-li se to” , vystihl přesně, že klíč úspěchu nebo pádu účasti
KSČ na protifašistické frontě se dá hledat jen v ní samé. Odpověď na
jeho skepsi dal už zásah Moskvy proti části vedení KSČ, která se v čele
se Slánským a Švermou vskutku upřímně pokoušela aplikovat závěry
VII. kongresu Kominterny na československé poměry v naivním dom
nění, že jsou myšleny vážně. V únoru 1936 - tedy ještě před VII- sjez
dem KSČ, který politiku Lidové fronty formálně vyhlásil a v dějinách
strany se dodnes vykládá jako zásadní zvrat - byli oba na přímý příkaz
Kominterny (a tedy Moskvy) ostře odsouzeni (a také odvoláni z funk
cí) pro “ pravicový oportunismus” (termín, jehož celou tíhu plně poci
ťujeme až te ď !), pro uplatňování údajně trockistických a maloburžoázních názorů ve stranickém tisku (tomuto verdiktu padl za oběť
Stanislav Budín, vedoucí redakce Rudého práva, vyloučený ze strany
jako “ revizionista” ), přeceňování sociálně demokratické levice, příliš
kladný poměr k “ buržoazni” armádě a dokonce pro podporu Benešovy
kandidatury v presidentských volkách v prosinci 1935 proti pravico
vému bloku. Nový kurs byl udušen dřív než se zrodil; vnějškově trval
sice dál, ale vše, co dovedl přinášet, byly jen deklarace a podmínky,
idealizace vlastní a zatracování druhých.
Příčin bylo několik. Prohraný zápas o novou tvář strany, která by
byla v souladu se zájmem lidu a země, je do značné míry srovnatelný s
vnitrostranickou situací mezi lednem 1968 a dubnem 1969: také tehdy
byla radikální změna orientace pro masy členstva příliš náhlá a nepo
chopitelná, bořila vžitá dogmata a schémata, jejichž opuštění působilo
dojmem zrady “ internationalismu” v ovzduší nesamostatného, nekri
tického, nadiktovaného myšlení, uvyklého jen frázím a heslům. Hlavní
kořen věci je však třeba hledat v povaze vedení strany, které nikdy ne
dokázalo a ani se nepokusilo překročit hranici, jež dělila metody stalinistické od protidogmatických, byrokratické od demokratických. Tako
vý krok nebylo možno očekávat od Gottwaldovy skupiny, která se zmoc
nila strany na V. sjezdu roku 1922 ve jménu údajné “ bolševizace” , pod
kterýmžto pojmem nutno rozumět jednoznačně stalinizaci a dogmatizaci (což, mimochodem řečeno, bylo poprvé aspoň naznačeno odváž
nou analýzou slovenského historika J. Mlynáříka v loňských Literár
ních listech). V tom směru stalinistický kurs nezačal v KSČ až po úno
ru 1948, ale dávno před válkou, nástupem Gottwaldova vedení, poplat
ného bezvýhradně a ve všem Moskvě. Teprve tato souvislost objasňuje,
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proč politika Lidové fronty přestávala na slovech a proč se KSČ v roz
poru s ní plně vrátila k tezi o “ fašizaci” vládního systému první re
publiky ve chvílích pro její lid nej těžších - totiž v prvních dvou letech
války otevřeným nepřátelstvím k nekomunistickému odboji zahraniční
mu i domácímu.
Napětí mezi KSČ a antifašistickým liberálním demokratismem ne
bylo menší než její rozpor se sociální demokracií. Nepochopení nacionálního pojetí protifašistického boje přispívalo k tomu, že KSČ jen po
malu, zdráhavé a nedůsledně překonávala svůj antikvárni postoj k ná
rodnímu problému, zatížený jednostranným aspektem třídním. Nedů
věru buržoázně demokratických antifašistů v upřímnost přechodu KSČ
k obraně republiky posilovala strana sama primitivním ztotožňováním
liberální opozice proti fašismu s reakční pravicí. Příliš pozdě a nedů
sledně (prakticky až ve dnech Mnichova) se ozývají v KSČ aspoň ná
znaky zjištění, že každý odpor proti fašismu, který brání politický sy
stém buržoázni demokracie, je nejen spojencem, ale přímým článkem
protifašistického hnutí, že vášnivými stoupenci antifašismu se mohou
stát i politické a intelektuální skupiny dosud úzce spjaté s vládnoucími
třídami a kruhy. Nejvýrazněji to ozřejmuje okázale nevlídné a pode
zřívavé zaujetí politických i ideologických mluvčích KSČ vůči proti
fašistické aktivitě české nekomunistické kultury. Ta vyrostla ve spole
čenském a myšlenkovém rozvrstvení českého antifašismu v jedinou re
álnou sílu, jejíž koordinující, integrující funkce omezovala platnost tře
cích ploch protichůdných hledisek důrazem na jejich styčné body a
umožňovala, aby se na bázi kulturního antifašismu setkávaly ke společ
nému postupu síly ideově i politicky různorodé, jaké v politické rovině
společnou řeč nikdy nalézt nedovedly. Takovou inspirativní, jednotící
funkci české kultury dokládají zejména oba dodnes nedoceněné proti
fašistické manifesty české kulturní obce: manifest Obce čs. spisovatelů
z 28. listopadu 1934, který soustředil přes 270 podpisů, a manifest
“Věrni zůstaneme” stejnojmenného Petičního výboru z 15. května 1938,
za nímž stálo 150 oosobností a jenž podpisovou akcí, shromaždivší přes
půldruhého milionu podpisů, vedl dokonce k jedinému celonárodnímu
lidovému plebiscitu proti fašismu a na obranu republiky. Vedoucí úlo
ha nekomunistické tvůrčí inteligence ve vzniku obou vrcholných proje
vů českého antifašismu je zcela nesporná; v druhém případě dokonce
pronikavě ovlivnila základy protinacistického domácího odboje - v době
naprosté abstence komunistické účasti v odboji v letech 1939-41 byl
“Petiční výbor Věrni zůstaneme” základní složkou domácího odboje a
hlavní domácí základnou osvobozeneckého úsilí londýnské emigrační
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vlády, formuloval jediný nekomunistický socialistický program a kon
cern války přerostl v “ Revoluční výbor českých spisovatelů”, který se
marně, jak víme z loni publikovaného svědectví Václava Černého, po
koušel získat ke spolupráci - Marii Majerovou.
To byl jen nezbytný exkurs, po němž se vraťme zpět k posledním le
tům předválečným. Přes zjevný pozitivní přínos nekomunistické kul
tury k dynamickému vzepjetí českého antifašismu, přes jeho úpornou
snahu o jeho soustředění, byla právě ona cílem podrážděných invektiv
a předujatého nepochopení se strany komunistické. Je až neuvěřitelné,
že třeba Fučík stigmatizoval protifašistický manifest českých spisova
telů jako “ katastrofální motanici” a “příšernou jednotnou frontu” , že
Teige v témž roce 1934 vydával Čapka za představitele údajné “ fašizace” , že v Rudém právu byl dokonce Čapek napaden pro “ spoluvinu” na
fašismu, že Kopecký - rovněž 1934 - obvinil protifašistické spisovatele,
že svým češstvím “ odzbrojují” , a Čapka osobně, že nacionalismem své
ho antifašismu “ idealizuje reakční násilnický instinkt buržoazie” , že
Štoli ještě roku 1937 znehodnocoval Čapkovu Bílou nemoc stejným
slovníkem, že S. K. Neumann až do roku 1938 ostouzel nekomunistic
kou protifašistickou kulturu jako “ reakci” . To nejsou ojedinělé ex
trémní případy, ale projevy, jejichž soustavnost a obecnost by bylo
možno prokázat nesčetnými analogickými formulacemi dalšími. Co
dosvědčuje tato kampaň v neposlední řadě, je její souvislost a neměn
nost od roku 1933 do roku 1938, která vyvrací tézi o změně postoje
KSČ po VII. sjezdu jako holou fikci. Pak není ovšem divu, že na prud
ké podráždění komunistického prostředí narazila vyzrálá myšlenka Sal
do va, jejíž oprávněnost právě nekomunistická kulturní obec jedno
značně prokazovala - jako koncepce politického i kulturního středu jako
jediná možnost účinné obranné koncentrace proti fašistické hrozbě.
Absurdní hodnocení nekomunistických, buržoazně demokratických
antifašistů, jež jsem se pokusil demonstrovat v oblasti kulturní, plně
převzala dogmatická historiografie nedávné minulosti. Pokud jejich
existence vůbec připouštěla a neidentifikovala je přímo s pravicí, zdů
razňovala “ třídní omezení” jejich pohledu bez poukazu na styčné body
jejich demokratického stanoviska s aktivním antifašistickým bojem.
Kde nebylo možno přínos buržoazně demokratického nebo liberálního
antifašismu popřít, znehodnocovala se jeho činnost bud’ jeho řazením
do kontextu politiky komunistické nebo přezíravými výtkami nedůsled
nosti, reformismu a jiných ideologických prohřešků. Takový výklad
umožňoval i jednostranný výběr pramenů, takže z obrazu hnutí musel
už faktograficky unikat okruh, jehož třídní zařazení se vymykalo si30

lám, mezi nimiž jedině hledala dogmatická interpretace pozitivní zdroje
protifašistického myšlení. Ale to se objevuje ve velmi výrazné a vyhra
něné formě i v takových nekomunistických komponentách vnitropoli
tické konfigurace předmnichovského Československa, kde by je asi ni
kdy nečekal pozorovatel, závislý jen na falzifikováném podání a neo
chotný tudíž připustit, že protichůdnost třídních hledisek není pro
rozhodnost a směr antifašismu žádným kriteriem. Zvlášť názorně to
potvrzuje studium Lidových novin a Přítomnosti i politického a intelek
tuálního okruhu, který se kolem nich soustřeďoval; jako hlasatelé roz
hodného antifašismu z něj vystupují zejména osobnosti u nás léta posteriorně exkomunikované - Jaroslav Stránský, Hubert Ripka, Ferdi
nand Peroutka.
Jejich skutečná historická úloha čekala v progresivní čs. marxistické
historiografii na odsunutí umělých balvanů ze všech proskribovaných
sil nejdéle, už proto, že revizi ztěžovali řemeslní falzifikátoři historic
kých pramenů typu Václava Krále. Zatímco edice “Mnichov v doku
mentech” (1958) viděla v těchto osobnostech ještě mnichovské zrádce,
o pět let pozdější edice stranických historiků “ Chtěli jsme bojovat” už
od tohoto stigmatu upouští, i když o nich ještě mlčí; ale ještě roku
1965 obskurní pamflet V osidlech zrady, vydaný Melantrichem ( ! ) ,
pseudodokumentárně nemá pro týt o politiky nic než Spílání. Když se je
poprvé pokusil rehabilitovat roku 1963 Jan Křen, mluvil už o nich jako
o “ nejlepších živlech buržoazni politiky, jejich nejpevnějších charakte
rech”, jako o “levicových buržoázních demokratech” , kteří byli “ sou
putníky velkého lidového hnutí na obranu republiky” a osvědčili “ ná
běh k mravně pevnému a čestnému stanovisku” . Jeho charakteristika
nepostoupila ještě k důslednosti vyzrálé analýzy Karla Bartoška ve
sborníku Odboj a revoluce z r. 1965. Ale i tomu uniklo třeba, že už na
jaře 1934 právě v Přítomnosti otiskuje Čapek seriál svých drtivých sou
dů nad fašismem a že na podzim 1934 ve srážce mezi demokratickými
silami a domácím fašismem, jež vyvrcholila insigniádami, nalezneme
mezi nejostřejšími protivníky fašistů a nejpřesvědčenějšími obránci le
vice právě Peroutku. Sem by patřily i projevy “ lidovkám” z jara 1938,
které se nezastavovaly před obviněním vládní politiky ze zrady němec
kých antifašistů a z uvolňování půdy nacismu a které zřetelně míří do>
kruhů, za jejichž obhájce a mluvčí byli autoři vydáváni. Vedle odkazu
na ostré kritické výstrahy Ripkovy a Stránského v Demokratickém stře-'
du a v Lidových novinách z dubna a května 1938 stačí citovat výmluv-i
ný útok Peroutkův z 8. dubna 1938: “ Někteří naši politikové dělají po
litiku tak, aby se Henleinovi nevysmeklo ani jedno procento našich
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Němců. Jim musíme klásti tuto hlavní otázku: máme pomoci vyhladit
každého Němce, který s republikou souhlasí? . . . 0 jedné věci hy se
vůdcové naší politiky neměli klamat: jednoho dne bude právě pro tuto
otázku v sázce celá jejich státnická pověst (proložil F. P .). Nechť věří,
že to nezaloží žádný nárok na vděčnost národa, jestliže se jim podaří
ze všech našich Němců učinit nacisty”.
Teprve růst tohoto myšlení objasňuje dlouholetou, souvislou linii, z
níž v září 1938 vyšlo protikapitulanské, válečné a nakonec i protibenešovské stanovisko celé jedné politické generace buržoazních demokra
tů, jejichž opozice naprosto nebyla ojedinělou epizodou v jejich vývoji.
20. září 1938 zapřísahal Ripka Beneše: “ Neváhejte sáhnout ku proce
durám a opatřením zcela mimořádným. Dáváme přednost nej strašlivěj
šímu riziku války před potupnou kapitulací. Té zničující hanby ne
smíme dopustit” . V témž smyslu vystoupil 21. září v předsednictvu ná
rodně socialistické strany Stránský, který se na předním místě účastnil
akce demokratické opozice, která chtěla ještě 30. září odvrátit Beneše
od přijetí Mnichova a jejíž ohnisko tvořila příznačně redakce Lidových
novin. Jejich iniciativa se až do 21. září, tedy do první kapitulace před
nátlakem Londýna a Paříže, omezovala výhradně na osobnosti komu
nistické, mezi nimiž se výrazně uplatňují dokonce i poslanci pravico
vého Národního sjednocení Rašín a Klíma; a teprve a jedině jejich
iniciativa strhla konečně ke skutečné jednotné spolupráci i komunisty,
kteří se ovšem připojili k prioritě buržoázních demokratů ve chvíli,
kdy už bylo pozdě. I když vášnivé demokratické a protifašistické kré
do, jež vyneslo právě tyto politiky v tragických dnech krize doslova do
čela národního odhodlání, vyznívá jednoznačně jako hlas protilehlý
úvahám Benešovým, nelze se vyhnout ani revizi kanonizovaných legend
o připravované kapitulaci a zradě Benešově. Dnes víme, že mezi 20.-23.
zářím zaujal Beneš nekompromisně progresivní postoj a pokoušel se
dokonce prostřednictvím francouzských a britských socialistů zvrátit
situaci svržením pařížského a londýnského kabinetu a při vytvoření Sy
rového vlády z 22- září svedl úspěšný zápas s domácí fašistickou re
akcí, která připravovala pravicový puč, namířený proti obraně republi
ky. Jestliže čs. marxistická historička M. Lvová už roku 1965 rozdrtila
legendu o Benešem “ objednaném” nočním ultimatu francouzského a
britského vyslance z 20. září, je dvojnásob trapné, že ještě dnes tuto
legendu obnovuje západoněmecká vědecká literatura s nerozpačitým
poukazem na dogmatické výrobce oné legendy z padesátých let jako na
její “ důkaz” (tak řezenský profesor mezinárodního práva Kimminich v
publikaci, vydané na podzim 1968 Sudetoněmeckým archivem v Mni
chově).
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Pozice, do níž Beneše zatlačil mnichovský diktát, uvedla jej ovšem
do příkrého rozporu s radikálním antikapitulantstvím demokratické le
vice kolem Stránského, Ripky a Zenkla, která se nevzdala ani po přijetí
Mnichova čs. vládou a jako jediná složka české politiky pokoušela se
ještě ve dnech mezi 30. zářím a presidentovou abdikací o formování
politického i ozbrojeného odporu- Představitelé KSČ se sice jejího jed
nání účastnili, ale zaujali v něm stanovisko značně pasivní, protože už
plně kotvili v kategoriích, vzdálených politice odporu. Zatímco Beneš i
jeho zářijoví demokratičtí oponenti doma i za hranicemi už připravo
vali odbojovou frontu, prohlašoval Gottwald 26. prosince 1938 na za
sedání presidia Kominterny v Moskvě: “ Většina dělnické třídy šla za
politikou sociální demokracie a Benešovy strany . . . Byli bychom
ovšem mohli 30. září bojovat, ale země by dnes byla obsazena, naše
strana zřejmě fysicky vyhlazena . • .”
“Muž proti Mnichovu”, jak se dával Gottwald titulovat stalinskými
panegyriky, doznává tedy s cynismem, jaký byl silný i pro Stalina, že
jen ze strachu o vlastní existenci (přesněji: o existenci svého aparátu a
svých vyšších funkcionářských kádrů) se KSČ nepostavila činně proti
Mnichovu: a že důslednou protifašistickou politiku nevedla ani dříve
jen proto, že většina národa ani dělnictva nešla za ní. Vysvětlovat tedy
negativní, podvratný poměr vedení KSČ k protinacistickému nekomu
nistickému odboji po vypuknutí války závislostí KSČ na sovětské poli
tice po Stalinově paktu s Hitlerem je mylné stejně jako datovat rozchod
KSČ s jejím dřívěj ším domněle pozitivním antifašismem až od podzimu
1939. Už osm měsíců před paktem, o němž se v prosinci 1938 ještě
nezdálo ani Moskvě samotné, obrací se Gottwald bezvýhradně ke kal
kulaci, která odvažuje národní osud jako proměnlivou, pohyblivou po
ložku Stranické taktiky a nazírá jej optikou profitu strany jako abso
lutním kritériem. Taková kalkulace buď vylučuje z determinant anti
fašismu aspekt třídní úplně nebo tam, kde se vskutku uplatňuje, jej
představuje'jako sílu destruktivní a regresivní. Jako fašismus sám ne
byl svázán s jednou určitou třídou nebo sociálně ekonomickou vrstvou,
což analýza společenského rozvrstvení masové základny německého na
cismu i českého fašismu prokazuje zcela jednoznačně, tak nebyl třídně
podmíněn ani antifašismus. Třída, konzervující nebo reformující ka
pitalistický, buržoazni společenský řád a vydávaná jen proto za spojen
ce fašismu, se může v úsilí o jednotu a účinnost protifašistického zá
pasu objevit jako síla konstruktivní, aktivizující, integrující a naopak,
třída, usilující o revoluční vyvrácení dosavadní společenské soustavy
a přisvojující si monopol jediného bojovníka proti fašismu, se může
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uplatnit jako síla jednotu a účinnost antifašismu podvracející, dezintegrující nebo donkonce zcela rezignující. Je přirozeně řeč nikoli o ma
sách obou tříd, ale o jejich politických a ideových reprezentacích. O
doklad víc pro starý poznatek historické psychologie: mýty kouzla zba
vené působívají někdy otřesně, ale i očistně.

25. VÝROČIE SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
Martin Kvetko
Udalosť, ktorá začala na Slovensku 29. augusta 1944, teda pred dvad
siatimi piatimi rokmi, je kľúčom k porozumeniu zložitého vývoja česko-slovenských vzťahov a najmä jeho dokončenia vo federálnej úprave
československého štátneho spoločenstva. Bola vyvrcholením domáceho
národného a demokratického odporu a odboja proti kolaborácii s na
cistami. Pripravovala sa v dorozumení, ale aj v rozpore s niektorými
predstavami československého zahraničného odboja. Odohrala se v zá
zemí vojenského nacistického frontu.
Slovenské národné povstanie má preto svoj význam slovensko-národný, československo-štátny a medzinárodný; vojenský i politický. Je
slovenským príspevkom do spojeneckého vojenského úsilia svetovej pro
tifašistickej koalície a nástupom do česko-slovenského spolunažívania
na nových základoch.
V krátkej jubilejnej úvahe nemožno ho zhodnotit zo všetkých spo
menutých hľadísk. To ani nie je jej cieľom. Jej účel jej skromnejší,
užší: umiestniť povstanie správne a spravedlivo do povojnového čes
koslovenského štátneho života. D ať mu aj politické miesto v súvislosti
s politickým dneškom a v očakávanom osude československého štátneho
spoločenstva v budúcnosti. Ale napred aspoň stručne o jeho význame
vo všeobecnosti!
Slovenské národné povstanie bolo v prvom rade akciou vojenského
odporu- Na strednom Slovensku, ktoré svojou konfiguráciou terénu bo
lo vyhovujúce pre vojenské akcie v zázemí nepriateľa, v Banskej By
strici, vytvorila sa nová revolučná a demokratická štátna moc českoslo
venská. Dôraz je na slovách: demokratickáá a československá. To preto,
že za obdobie takzvaných deformácii kultu podával sa jeho význam a
jeho priebeh len ako akcie komunistického charakteru, ako udalosti,
ktorú zosnovali a viedli len komunisti. Netreba túto historickú defor34

máciu príliš zoširoka vyvracať. Stačí hádam pripomenúť, že nikdy a
nikde na svete, kde boli komunisti pánmi situácie, nevyhlasovali za
svoj program nič demokratické, nič, čo znamenalo, že sa museli deliť
s nekomunistami o vládnu moc. V Slovenskom národnom povstaní sa
deliť museli. Tvrdenie, že všetko zariaďovali komunisti, že len oni bo
jovali a že len oni dávali ku všetkému iniciatívu, sú bajky, ktoré sa
nestanú históriou ni'kdy. Po rehabilitácii takzvaných slovenských buržoazných nacionalistov pred siedmimi rokmi sa história Slovenského
národného povstania začala už ináč podávať, ale ešte stále deformuje
marxistickou interpretáciou jeho dejov jeho význam.
Nová štátna moc, ktorá svojím prvým vyhlásením obnovila na domá
com území československú štátnu suverenitu, previedla vojenskú mobi
lizáciu. Postavila armádu o šestdesiat ticích mužoch vo zbrani. Vedľa
nej prejavovali vojenskú aktivitu aj partizánske oddiely, ktorých počet
ná sila sa odhadovala na nejakých dvanásť tisíc mužov. Táto vojenská
sila upútala šesť nacistických divízií, niektoré z nich vyzbrojené tan
kami. Nacisti použili aj leteckých oddielov. Boje sa udržali celé dva
mesiace. Ich prínos k spojeneckému frontu okrem upútania spomenu
tých nacistických vojenských útvarov by bol mohol byť väčší za dvoch
okolností: keby povstanie nebolo začalo predčasne, v dôsledku unáhle
nosti partizanských skupín, ktoré poväčšine ovládali sovietski “koman
dir!” a riadilo partizánské ústredie v Kijeve; a keby sa povstaniu bola
poskytla náležitá vojenská a materiálna pomoc. Ale ako je známo, sovietskému štábu povstanie nebolo vhodné z hľadiska politického, pre
tože Moskva, respektive Stalin sa chcel zapísať do dějin středo a východoeuropských národov ako ich osloboditeľ. A tak ani waršavskému,
ani slovenskému povstaniu Stalin nechcel poskytnúť dostatočnú pomoc
a omedzil sa len na symbolické pomocné akcie, ktoré však komunistic
kej propagande stačili na to, aby úlohu Sovietského zväzu zveličila a
jeho osloboditeľskú rolu absolutizovala.
Z hľadiska slovensko-národného treba poukázať na význam povsta
nia aspoň takto: po Mnichove a viedenskej arbitráži dostalo sa Sloven
sko totálne do sféry nacistických záujmov a zámerov. Radikálna skupi
na ľudákov to nielen uvítala, ale dala sa úplne do tejto služby. Rodila
sa nová Hitlerová Európa, nový európský poriadok na ideologicky ne
mravných základoch, na rasizme a na teórii o nemeckom “ Herrnvolku” . Nebola to len diktátorská moc, ktorá si do svojho programu dala
antisemitické zločiny, lež jej “ Európský poriadok” ničil všetky národ
né, kultúrne ašpirácie všetkých európských národov. Pridelil im len
úlohu vo službách nacistického “ Herrnvolku” . Zaútočil na základy
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európskej kresťanskej civilizácie. Nastúpil do hoja rovnako proti do
mácej luteránskej denominácii ako Vatikánu. Zastavil sa len tam a
vtedy, keď sa mu zdalo, že medzinárodné komplikácie proti jeho vý
činom holi väčšie ako ich mohol propagačné a politicky paralyzovať.
Skrátka voči novému Europskému poriadku stalo v tom čase všetko,
čo si vážilo hodnoty európskej civilizácie. Bolo tragické i smiešne, keď
časť slovenského národa to nechcela pochopiť.
A v tom čase si vrstva ľudáckych radikálov myslela, že v tomto pro
stredí môžu b yť slovenské záujmy výnimkou, že preto Slovensku sa
naskytla príležitosť využiť čas a kolaborovať s nemravným režimom.
A tragédia v tomto počínaní radikálov nebola ani v tom, že napodobo
vaním nacistických vzorov sa snažila dať svojej kolaborácii charakter
národného programu, lež hlavne v tom, že už vtedy a najmä neskoršie
povýšila toto obdobie nacistickej koláborácie za najkrajšie obdobie slo
venských národných dejín, za ich vyvrcholenie. Niektorí z radikálov
sa skoro poučili, ale iní ešte v januári 1945 v Pieštaňoch prisahali ver
nosť nacisticko-slovenskej spolupráci, oddanosť topiacej sa nacistickej
Ríši- To nikto nemôže nikdy pochopiť.
Ale tí Slováci, čo verili, že nacizmus sa nemôže stat trvalým pánom
europských osudov, pretože zmes teutonskej pohanskej mytologie so
surovým antisemitizmom nemôže nahradiť kresťanskú civilizáciu, roz
hodli sa už v roku 1939 odčiniť túto nacistickú hypotéku. Organizovali
odpor, ktorý vyvrcholil v události, ktorej 25. výročie si pripomíname.
Ale na mieste je otázka: ako sa povstanie mohlo vôbec podariť? Novo
dobý ľudácký exulantský novinár Vnuk venoval tejto otázke celú publi
káciu- V úvode sa pýta: ako je možné, že vzniklo povstanie? Hovorí o
“ neuveriteľnom sprisahaní” . Kto je vraj vinný, že toto povstanie vznik
lo? Vnuk si odpovedá na otázku po svojom. Nepovažujem za vhodné s
ním teraz polemizovať- Chcem však v tejto súvislosti poukázať na jed
nu zásadnú chybu, ktorú pri hodnotení československej slovenskej voj
novej i povojnovej histórie robia komunisti i ľudáci rovnako. Ľuaáci
vtedy, keď hovoria o “ neuveriteľnom sprisahaní” , komunisti vtedy, keď
hovoria o reakcii, ktorá prekážalo na ceste k socializmu od roku 1945.
K eď si kladieme otázku: ako je možné, že vzniklo povstanie, tak od
poveď musíme hladať v danom stave historických podmienok vývoja
slovenského národného povedomia pred II. svetovou vojnou. Aké bolo
toto povedomie v roku 1939, keď sa v kolaborácii s nacistami tvoril
slovenský štát? Neváham na otázku odpovedať, že v tom čase ešte stále
prevladali v slovenskom národnom povedomí prvky náchylnosti k čes
koslovenskému štátnému spoločenstvu nad prvkami, ktoré vyrazili k
36

slovenskej štátnosti. Nechcem tým povedať, že toto rozpoloženie je na
Slovensku aj dnes. Naopak; domnievam sa, že dnes je toho českoslo
venského štátné’ho povedomia na slovenskej strane málo, ba až povážlivo málo. Ale tak cítim a tak som to ja za celé obdobie vojny prežíval,
že aj keď slovenské národné sebavedomie za vojny prerážalo predsa len
predstava o československej štátnosti bola reálnejšia a bezprostrednej
šia ako predstava o tom, že to, čo z vôle Hitlerovej na Slovensku exis
tovalo, by sa malo zachovať. Každý vážny publicista musí na túto his
torickú kulisu udalostí upozorniť, vziať ju na vedomie a nevysvětlovat’
deje len pod zorným uhlom svojich politických vyznaní ako to robí vo
svojej publikácii Vnuk. Veď slovenský národný život tým dnes nič ne
stráca, keď sa prizna ako bola historická skutočnosť pred tridsiatimi
rokmi a keď sa poukáže, ako sa za tých tridsať rokov zmenila. Keby to
to nebolo pravdivé, tak by sa povstanie nebolo mohlo zorganizovať.
Je to rovnako tak s komunistickými historikmi, ktorí teraz chrlia jed
nu publikáciu za druhou a všetci svorne alebo zhodne hovoria o “ re
akcii” , ktorá stála v ceste budovaniu socializmu od roku 1945 jedno
ducho vraj preto, že zradila košický vládny program. A predsa, sa
môžu tito “ odborníci” veľmi ľahko dočítať aj z prejavov Klementa
Gottwalda, že v roku 1945 nešlo o nástup k budovaniu socializmu a že
košický vládny program nebol kodifikátorom tohoto nástupu, lež len
programom národnej, demokratickej a progresívnej revolúcie.
Ale vraťme sa k jubileu povstania. Tým sa zároveň dostávame k otáz
ke: aký má Slovenské národné povstanie význam československo-štátny? Neváham tvrdiť, že bez povstania by sa Československa republika
sotva bola v roku 1945 obnovila. Bola by to tragédia rovnako pre slo
venský ako český národ, ale tato skutočnosť visela vo vzduchu.
Je možno namietať proti môjmu názoru to, že československý zahra
ničný exil na čele s Dr. Benešom mal medzinárodné uznanie, že toto
uznanie mu dala aj Moskva. Ale nezabúdajme, čo sa stalo s exilom poľ
ským a juhoslovanským. Aj tie mali diplomatické, spojenecké uznanie
nielen Západu ale aj Moskvy. Ďalej musíme si uvedomiť, ako postupo
vali československí komunisti, ako za vojny oni hazardovali s česko
slovenskou štátnosťou. Ich stanovisko sa menilo. Raz hlásali, že repub
lika sa bude ťažko rodiť, lebo že slovenské národné cítenie bude treba
rešpektovať. Chceli získať slovenských radikálov a v tajnosti mali zá
mery, ktoré by český a slovenský národ boli privedli do zväzku Sovietského zväzu.
Na Slovensku bola situácia ešte horšia. Dr. Husák, ktorý sa pomaly
a postupne predieral do vedúceho postavenia komunistov na Slovensku
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a nakoniec vytvoril takzvaný piaty ilegálny výbor K SS s Karolom Šmidkem a Lacom Novomeským, nám už na prvej ilegálnej porade v máji
1939 (spomína ju vo svojej knihe: Svedectvo o povstaní) povedal, že
prečo sa máme viazať na Republiku a prečo nie rovno na Moskvu.
Pripomeňme si aj to, čo podnikla sovietská postupujúca armáda na
Podkarpatskej Rusi na jar 1945. Táto časť republiky bola tiež chráne
ná s ovietsk o-čes'kos1o vensk ou zmluvou, ktorú Beneš podpísal v Moskve;
a predsa, keď prišlo na jej rešpektovanie na území Podkarpatskej Ru
si, sovietski komisári si robili, čo chceli a československá vládna dele
gácia na čele s ministrom Václavom Nemcom sa musela so založenými
rukami dívať ako sa časť republiky sovietizuje. A agitácia postupovala
aj na východnom Slovensku, lebo hádam aj v radoch komisárov červe
nej armády vedeli čosi o hesle: “ až po Poprad” . Keby se to bolo poda
rilo, tak osud celého Slovenska, ale aj celej Republiky by bol spečatený
prv ako sovietská armáda pribehla do vtedy už oslobodenej Prahy. Sta
lin by si nebol robil starosti ani s tým, ako dodržať to, čo obsahovala
sovietsko-československá zmluva, ani s tým, čo by boli robili spojenci,
keď by bol porušil všetky zmluvy a záväzky. Preto tvrdím, že stačilo,
aby Slovenské národné povstanie v tejto veci bolo nejako zaváhalo
a veci by sa boli vyvíjali ináč.
Slovenské národné povstanie svojou nezlomnou vôľou obnoviť Česko
slovensku štátnosť, prekazilo každé špekulácie. To je jedna časť jeho
štátne-politiekého významu. Druhá časť sa týka postoja k vnútropoli
tickému usporiadaniu štátu. Slovenské národné povstanie vyhlásilo zá
sadu, že československá štátnosť sa obnovuje na zásade “ rovný s rov
ným-” V tomto smere pripravilo jasný rámec vnútropolitického uspo
riadania- Malo na mysli to, čo sa stalo v januári 1969, totiž vznik orgá
nov federálnych, českých národných i slovenských národných. Uzniesla
sa na tom už v Banskej Bystrici a znova v marci 1945 pred odchodom
delegácie do Moskvy na porady o zostavení domácej vlády a jej pro
gramu. Už v Banskej Bystrici s septembru 1944 odmietala národnostnú
politiku Benešovej londýnskej vlády a poslala do Londýna delegáciu:
Ursiniho, Novomeského a pik. Vesela, ktorá mala upozorniť vládu na
to, že so starou etnickou československou koncepciou sa nemožno do
mov vracať.
V Moskve svoje stanovisko Slovenská národná rada nepresadila, lebo
narazila na odpor všetkých českých strán. Českí komunisti na čele s
Gottwaldom sa sice tvárili, že by to oni prijali, ale že proti odporu
ostatných českých strán sú bezmocní. Až neskoršie po puči v roku 1948
sa ukázalo, že aj čeáki komunisti hrali v Moskve komédiu. Lebo hneď
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po puči režimy Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého a najmä
Antonína Novotného zaviedli taký centralizmus, aký nemá páru v ni
jakom období 50-iočného spolunažívania našich národov. Je trapné
spomínať na to, áko českí komunisti využili krypto-tézy o stalinskom
riešení národnostných problémov k totalnemu obmedzeniu vplyvu Slo
venska na politiku štátu. Tak malú váhu Slovensko v celoštátnej poli
tike nemalo nikdy ako za Antonína Novotného. Bolo to urážlivé i ne
únosné.
Ale stanovisko komunistov nás v rokoch 1945 až 1948 tak neprekva
povalo. Vedeli sme, že sa riadia Stalinovou zásadou, podľa ktorej slo
va a činy sú dve rozdielne veci. Mnoho možno sľubovať, ale treba ko
nať opačne- Nás však znepokojovalo najmä to, ako bolo možné, že
české národné prostredie, ktoré si toľko zakladá na zmyslu pre politický
realizmus, nechcelo pochopiť slovenskú realitu. Nechcelo sa zmieriť s
tým, čo slovenské povstanie vytvorilo ako základný a nemeniteľný zá
kon obnovenej československej štátnosti. Veci v rokoch 1945 až 1948
nemuseli pre demokratov v republike vypadať často tak trápne, keby sa
v českom nekomunistickom prostredí bola prejavila sebemenšia znám
ka politického realizmu.
Pri tom treba spomenúť ešte dve okolnosti: to, že českí komunisti
nakoniec zo stranických dôvodov donútili slovenských komunistov ka
pitulovať v slovenskej národnej otázke a potom to, že tragické obdobie
slovensko-českých vzťahov za Novotného éry nevytvorili len politickí
predstavitelia KSČ, ale aj vysoká česká buržoázia, ktorá sa priamo vy
žívala v tom, keď mohla odbúrať slovenskú národnú samosprávu to
tálne. V lone komunistickej strany sa odohralo len to, čo sme poznali
za prvej republiky, keď centralisticky riadené politické vedenia strán
diktovali, ako sa slovenskí ich členovia majú zachovať. Aj Husák, kto
rý je dnes na Slovensku oslavovaný ako otec federácie, nás v roku 1946
zradil. Mlčal vtedy, keď sa odbúrala najpodstatnejšia časť slovenskej
národnej samosprávy, vytvorenej revolučne za Slovenského národného
povstania.
Ale veci sa predsa dostali na inú rovinu. V záujme budúcnosti a v
záujme trvalého upevnenia československého štátneho spoločenstva je
treba, aby sa už raz český politický realizmns prebudil doma i v exile..
Aby pochopil, že toto naše spoločenstvo, ktoré má stále veľké európske
a najmä stredoeurópske poslanie, sa môže udržať a upevniť, mohutnieť
a rozvíjať len vtedy, keď český národ pochopí bez postranných úmyslov
a bez výhrad odkaz Slovenského národného povstania pre českosloven
ské spolunažívanie . . •
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SLOVENSKÝ NÁROD
V ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE
(1. časť od vzniku ČSR po februáry 1948)
Ján Samák
Slovenský problém vo svojej terajšej podobe vznikol 28. októbra
1918, vznikom Československej republiky. Ko-existencia dvoch malých
národov v strednej Európe, v jednom suverénnom a demokratickom
štáte bola od prvej chvíle spolužitím dvoch nerovnocenných partnerov.
Český národ si priniesol do nového štátu vyspelú humanitnú i tech
nickú inteligenciu, vyspelú ekonomiku a bohatú historickú tradíciu ná
rodného povedomia, ktorá korenila na národnú tradíciu veľmi bohatom
historickom humuse. Ak boli Čechy a Morava priemyselne najvyvinutejšou časťou Rakúsko-Uhorského štátneho konglomerátu, Slovensko,
napriek paradoxu, že bolo priemyselne naj vy vinutej šou časťou Uhor
ska, bolo v priemyselnom vývoji takmer o celé storočie za vývojom v
Čechách a na Morave. To malo samozrejme aj odraz v rozdielnej so
ciálnej a sociologickej úrovni národov, ktoré tvorili nový štát.
Na Slovensku - možno temer povedať - bola situácia aj pre národnú
revolúciu ešte nezralá. Maďarizačný proces z druhej polovice 19. sto
ročia a z prvých rokov 20. storočia, omnoho tvrdší, ako germanizačný
proces na území Čiech a Moravy, mal za následok, že až na kňazskú a
učiteľskú inteligenciu v malých mestách a na dedinách, nedisponovalo
Slovensko temer žiadnou vlastnou inteligenciou. Temer neexistovala (až
na výnimky) Slovenská krásna literatúra, nebolo temer Slovenskej ve
dy. Slovensko bolo typickým príkladom zaostalej, prevážne poľnohos
podárskej krajiny. Malo remeselnú malovýrobu v strediskových mestách
a rodiace sa priemyselné centrá. Na začiatku storočia investujú napr.
Pálfyovci do Slovenského nerastného bohatstva, otvárajú ťažbu hnedé
ho uhlia v Handlovej, nemecký kapitál stavia fabriku Dynamit-Nobel v
Bratislave, Coburg investuje v Trnave a vo Fiľakove, Beocsiny R.T.
stavia cementáreň na severnom Slovensku, nemecký kapitál stavia zá
vody na spracovanie dreva - celulózu a papier na Pováži, rovnako ne
mecký kapitál investuje do rodiacich sa železiarní v Podbrezovej a Kru
pine. V týchto priemyselných centrách pravda nevzniká slovenská tech
nická inteligencia, ani slovenský robotník nezískava kvalifikáciu, alebo
pozície majstrov. Technickú inteligenciu predstavujú poväčšine prisťahovaní Nemci, robotníkov, odborníkov privolávajú firmy z Čiech, z
Maďarska, Nemecka a aj ostatných častí Európy. Slovenský živel’ sa
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musí uspokojiť tým, že mu je určená úloha nekvalifikovanej, lacnej
pracovnej sily.
Osud národa reprezentuje najlepšie fakt, že v tomto čase sa zo Slo
venska, obzvášť z jeho hornatých oblastí, sťahuje takmer tretina mla
dých ľudí do zahraničia. Odchádzajú za prácou, za lepšími životnými
podmienkami. Z tohoto obdobia je najväčšia časť národnej migrácie do
U.S.A., ale aj do Francúzska, Belgicka, do Čiech a do iných oblastí kto
ré sľubujú lepšie životné podmienky.
Nie je náhodou, že silné národnos'té skupiny v zahraničí sa počas
prvej svetovej vojny potom podieľajú na tvorbe československého štá
tu. Ide tu predovšetkým o velikú a dobre organizovanú skupinu Slová
kov na území U.S.A. Táto je schopná b yť predstaviteľom Českého od
boja takmer rovnocenným partnerom a tak vzniká historická Pittsburgská dohoda, ktorá síce fixuje rovnosť Čechov a Slovákov, ale keďže
ešte nevznikli pre túto rovnosť reálne podmienky sa situácia po oslo
bodení Československej republiky m ení. . .
Maďarská väčšina v bývalom Uhorskom štáte sa veľmi nerada zmie
ruje s myšlienkou straty Slovenska. Maďari otvorene sabotujú mierové
zmluvy a mladá Česoslovenská republika musí na území Slovenska bo
jovať o svoju existenciu vojenskou mocou. Pravda, po porážke sa ma
ďarská časť obyvateľstva rozhodla pre taktiku spálenej zeme. V úra
doch a na klúčových miestach priemyslu dosadení Maďari opúšťajú
úrady, pozície a nechávajú ich, doslova - naverímboha.
Vzniká veľmi špecifická situácia. Oslobodené Slovensko je v ťažkej
kríze. Dochádza k prejavom anarchie, k temer absolútnej absencii vlád
nej a hospodárskej moci. Zdá sa, že okolnosti prajú myšlienke takzv.
Československého národa, ba táto sa postupne stáva súčasťou vládnej
politiky novej vlády a aj následných vlád Československej republiky.
Na Slovensku sú jej vedomými, ale často aj nie ceľkom vedomými šíri
teľmi nadšenci, ale treba povedať, niekedy aj dobrodruhovia, ktorí
prišli pôvodne Slovensku pomáhať. Ide o tisíce ľudí z Čech a Moravy,
humanitnej a technickej inteligencie a vysoko kvalifikovaných robotní
kov. Prišli jednak vymeniť maďarských a nemeckých úradníkov štát
neho a komunálneho aparátu, vybudovať školstvo, nahradiť cudzie
technické a ekonomické kádre v priemysle a obchode a pomáhať pri
tvorení nového. Investorom na Slovensku, bohatom na pracovné sily a
prírodné zdroje sa stáva český kapitál, buď sám, alebo ako prostredník
cudzieho kapitálu, zväčša francúzského.
Ale myšlienka československého národa naráža na odpor, aj tej ma
lej časti humanitnej inteligencie, ktorá na slovenskú bola a naráža na
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odpor vznikajúcej inteligencie vôbec. Zdá sa, že napriek tomu, že sa
národné tradície len rodili, boli už v tomto štádiu tak silné, že brzdili
proces národnej asimilácie. Predstava československého národa naráža
la aj, alebo narážala predovšetkým na skutočnosť dvoch rozdielnych
pragmatizovaných jazykov a dvoch literatúr aj keď tá slovenská bola
iba v zrode, a to, čo sa zdalo, že asimilácii slovenského národa pomô
že - veliký rozdiel v sociálnom vývoji, sa stalo jednou z najväčších
prekážok.
Slovenská otázka sa vynorí už v prvej dekáde existencie Českosloven
skej republiky, opäť jej stoja na čele kruhy kňazskej a pedagogickej
inteligencie- Národné a politické rozpory vrcholia v druhej dekáde a
spoluvytvárajú podmienky pre rozbitie Československej republiky a jej
dočasný zánik.
Nastáva obdobie šiestich rokov oddeleného vývoja. Slovensko v ro
ku 1938-39 je celkom iné, ako Slovensko v roku 1918. Vznikli tu zákla
dy priemyslu, dokonca aj priemyselné centrá, existuje vlastná humanit
ná a technická inteligencia. Bez ohľadu na politické zámery Tretej ríše
možno povedať, že hitlerovské Nemecko poskytuje Slovensku všestran
nú pomoc a podporu (na rozdiel od iných okupovaných a nesamostat
ných štátov Nemcami ovládanej Európy predovšetkým na rozdiel od
“ Protektorátu Čechy a Morava” ) .
Slovenské vysoké školstvo chrlí bohaté ročníky absolventov. Stredné
školy vychovávajú nacionálne veľmi uvedomelú strednú inteligenciu.
Slovenská ekonomika zažíva obrovskú konjúktúru. Sociálny vývoj Slo
venska zaznamenáva rast, ktorý možno porovnať len s geometrickým
radom.
Takýto vývoj musel sklamať tých, ktorí ho podmienili - slovenských
separatistov a ich nemeckých patrónov. Vzniklá inteligencia, práve vďa
ka svojej erudícii, spoznala všetky zápory danného politického stavu,
(jeho zločinnosť, bezperspektívnosť, amoralitu a pod.) rozhodla sa
obnoviť riešenia zpred roku 1938, spolužitie s národom českým, na novopoložených základoch rovnoprávnosti. Toto bol jeden z hlavných mo
tívov Slovenského národnéh povstania z 28. augusta 1944, které po
prvý raz po zániku Československej republiky obnovilo jej legálne orgá
ny na území Československej republiky - na Slovensku. Slovenské ná
rodné povstanie treba považovať za prejav vôle mladého, politicky už
vyspelého národa, vytvoriť spoločný štát s Čechmi, Treba pritom pod
čiarknuť, že nové vzniklé legálne orgány Československej republiky na
Slovensku mali temer rýdzo národný charakter a ich cieľ bola úplná
samospráva Slovenska v rámci Československej republiky. Tieto prin42

cípy potom dostali zákonné opodstatnenie v Košickom vládnom progra
me, ktorý sa stal akousi Magnou Chartou spolužitia dvoch národov v
obnovenej Československej republike v roku 1945.
Zrekapitulujme si teraz stručne situáciu po 2. svetovej vojne. Diamentrálne sa líšila od situácie v roku 1918. Ekonomická úroveň Slo
venska bola prechodne omnoho lepšia ako ekonomická úroveň Čiech a
Moravy, (hitlerovské Nemecko temer do poslednej chvíle vykořisťovalo
Čechy a Moravu, Slovensku ponechávalo možnosti vlastného hospodáre
nia. V Čechách nevznikala v rokoch okupácie temer nijaká inteligencia,
na Slovennsku možno hovoriť temer o jej nadprodukcii, atď.) Sloven
sko malo v roku 1945 štátny aparát, komunálny aparát, školstvo, prie
mysel a obchod plne obsadené vlastnou inteligenciou. Slovenský štátny
aparát v roku 1945, a až do roku 1948 bol viac ako menej nezávislý na
centrálnom štátnom aparáte a slovenská politika sa mocne podielala na
centrálnej politike československej. Vplyv slovenskej politiky do febru
ára 1948 bol veľký aj preto, lebo po voľbách do Ústavodárneho Národ
ného shromaždenia ČSR v roku 1946 získali na Slovensku nekomunis
tické politické strany viac, ako dve tretiny hlasov a nekomunistické stra
ny Čiech a Moravy museli, pretože v Čechách a na Morave získali me
nej, ako polovicu hlasov, so zástupcami nekomunistických politických
strán Slovenska úzko spolupracovať, aby vyrovnali, alebo aspoň čias
točne vyvážili komunistickú väčšinu vo vláde, Národnom zhromáždení a v Národnom fronte, ktorý bol po voľbách v roku 1946 orgánom
určitej spolupráce politických strán v Československu a odrážal až do
roku 1948, do februára, pomer síl politických strán. Zjednodušene mož
no povedať, že ani jedna politická strana v Čechách a na Morave ne
mala až takú majoritu, aby sa prípadne v jej vedení mohli uplatniť ta
ké sily, ktoré by chceli ok'liešťovať práva slovenských vládnych
orgánov.
Situácia na Slovensku bola charakteristická tým, že na strane neko
munistických strán stála poväčšine inteligencia, študentsvo a roľníci
a na strane Komunistickej strany stála hrstka inteligencie, ďalej ne
veľká časť robotníctva, ale hlavne na jej strane bola tá čá'sť slovenské
ho obyvateľstva, ktorá neprináležala k Slovenskému národu, maďarský
proletariát niektorých miest. Toto malo odraz aj v zložení vtedajšieho
ÚV KSS. Komunistickú inteligenciu v ňom reprezentovala skupina na
čele s dr. Vladimírom Clementisom a dr. Gustávom Husákom, pôvodnú
maďarskú skupinu reprezentoval Viliam Široký, o ktorom bolo chro
nicky známe, že vlastne ani slovenskú reč poriadne neovládal. Široký,
ako robotnícky káder vykonával funkciu predsedu Strany, reprezento43

val Stranu v orgánoch KSČ a vo vláde. V skupine Clementis-Husák
treba vidieť určitú rozdielnosť v názoroch medzi slovensky, ale pritom
prioritne československý orientovaným Clementisom a prioritne sloven
sky orientovaným Husákom. V orgánoch KSČ reprezentoval túto skupi
nu Clementis a Husákovi pridelili úlohu b yť vykonávateľom politiky
KSS na Slovensku. Táto, zdanlivo ľstivá politika mala, ako každá pali
ca, dva konce- K eď sa vo februári 1948 zmocnili komunisti vlády a ne
bolo už treba dbať, alebo natoľko dbať o priazeň slovenských voličov,
začali sa prejavovať vo vedení KSČ tie sily, ktoré chceli v smysle sta
linskej dokríny absolútne centralizovať štátnu výkonnú moc, čo v čes
koslovenskom prípade znamenalo postupné okliešťovanie moci sloven
ských orgánov. Je pochopiteľné, že Širokého nenacionálna skupina vo
vedení K SS sa tomuto vôbec nevzpriečila, že Clementis figuroval temer
ako suchá ratolesť, bez živnej pôdy a ostatní husákovci - tí na Sloven
sku, mali určenú malú úlohu: byť akýmisi gubernátormi v slovenskej
oblasti. Vtedy ešte mladý a ctižiadostivý Husák a jeho spoločníci, sa
touto podradnou úlohou neuspokojili a prirodzene kládli odpor.
Komunisti, ktorí už pred Februárom vyhrali bitku o ovládanie apa
rátu brachialnej štátnej moci (tajnej polície a polície vôbec) a vybu
dovali ju, podľa svojich predstav, v poslušný nástroj svojej politiky,
začali teraz tento nástroj používať, jednak na likvidovanie odporcov,
nielen skutočných, ale aj potencicnálnych, aj vo vlastných radoch, jed
nak na zastrašovanie každého občana. Takto likvidovali predovšetkým
všetkých odporcov stalinského centralistického dogmatizmu (aj vo ve
dení KSČ) teda aj predstaviteľov samostatného slovenského politického
vedenia. O osude Clementisa, Husáka a husákovcov v týchto rokoch,
netreba hovoriť. Komunista Clementis zahynul na šibenici, komunisti
Husák, Novomeský, Holdoš a iní, dostali doživotné väzenie. Vedenie
K S na Slovensku potom teda reprezentovali “ tiežslováci” Široký a Bacílek.
Vráťme sa však na chvíľu priamo k Februáru 1948 na Slovensku:
zatiaľ čo sa v Čechách a na Morave podarilo KSČ - teda Čiech a Mo
ravy - mobilizovať nemalé množstvo robotníckych más a zneužiť ich
ako vykonávateľa nátlaku na legálnu vládu a vtedajšieho prezidenta dr.
Eduarda Beneša, bola na Slovensku táto akcia skôr smiešna ako hrozi
vá. Ak vezmeme do úvahy, že v roku 1948 sa mali v ČSR konať voľby
do Národného zhromaždenia a že vedenie KSČ sa vážne obávalo o svo
ju majoritu v Čechách a na Morave, na Slovensku by komunisti v tom
to čase boli získali asi o polovicu hlasov menej ako vo voľbách v roku
1946- Toto možno dokumentovať situáciou na úseku tlače. Náklad
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ústredného orgánu Demokratickej strany na Slovensku “ Čas” prudko
stúpal, relatívne nové časopisy: sociálne-demokratický Hlas práce a
kresťansko-demokratická Sloboda získavali stále viac čitaleľov a odbe
rateľov. Komunistická Pravda stála už na chvoste štatistiky čitanosti
tlače.
(Pokračovanie - časť o spolužití Čechov a Slovákov v
takzv. Ľudovodemokratickom štáte a za Novotného, až
po otázky národného vyrovnania po januári 1968 prine
sieme v budúcom čísle).

KŘESŤANSTVÍ A POEZIE
Pavel Želivan
Problém křesťanské poezie patří k oněm otázkám, které se vynořují
vždy znovu na obzoru kulturních generací. Každá doba dává svou od
pověď. I my se pokoušíme o odpověď na otázku, která dráždí a znepo
kojuje básníky a jejich čtenáře a která je jakýmsi průsečníkem a za
uzlením otázek obecnějších a širších jako například otázky poměru
křesťanství a kultur, umění a náboženství, Boha a ělověka. V této me
ditaci se chceme omezit na pokus upřesnění pojmu křesťanské poezie.
Předně můžeme pokládat za křesťanskou tu poezii, která se tématicky
obírá křesťanskou látkou a která obrací svůj zrak ke křesťanským ob
zorům a básnicky rozpracovává v křesťanských perspektivách lidský
osud. Básnický svět florentského básníka Dante Allighieriho stojí pevně
na pilířích křesťanské víry. Dante vyslovuje přímo exaktní teologickou
mluvou veškerou křesťanskou skutečnost. Podobně bychom našli v díle
Alexandra Manzoniho, Paula Claudela, Thomase Eliota a mnohých ji
ných básníků starší a nové doby základní křesťanské hodnoty.
Ne všichni souhlasí s tímto výměrem křesťanské poezie. Zdá se, že
příliš zužuje prostor křesťanského básnického světa. Snad by se dalo
lépe a vystižněji říci: neexistuje křesťanská poezie tak jako neexistuje
křesťanská matematika a věda, nýbrž jsou jen křesťanští básníci. Mů
žeme se setkat s dobrým básníkem ale špatným křesťanem; a také na
opak. Podle tohoto názoru křesťanská jakost poezie pramení z osobního
přesvědčení básníka jako člověka a křesťanská víra vstupuje do jeho
básnické tvorby jako subjektivní složka; nemění ani nepretvaruje jeho
básnickou uměleckou schopnost-
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A ť už je tomu jakkoli nemůžeme zavírat oči před křesťanskou bás
nickou tvorbou minulosti a přítomnosti, tvorbou posvěcenou a umoc
něnou Kristovou milostí. Vezměme třeba takového Jana Zahradníčka.
V jeho literární pozůstalosti čteme báseň, jíž mistrně a svrchovaně vy
jádřil biblické a křesťanské chápání lidských dějin, jejich zrození z
Boha a jejich nezvratný směr vpřed a vzhůru skrze Krista k Bohu.
A byly dni a byly noci, - píše náš básník Spala step. Spala budoucí stáda v břichách krav.
Spaly ještěrky v tamaryškách a nebylo slýchat,
že by se jehňátka v strachu vracela v lůna matek,
že by se stébla soukala zpátky v tvrdost klíčků.
Těch pár kroků od Edenu
bylo pořád ještě tak blízko k prazrnu,
bylo ještě tak blízko k praslovu,
k Jménu.”
Tolik Zahradníček.
V otázce křesťanství a psezie se můžeme ptát ještě jinak, ještě hlou
běji a šířeji- Můžeme si totiž položit s německou básnířkou Gertrud
von le Fořtovou otázku, zda v poezii jako takové, vždy a všude netkví
něco křesťanského, nezávisle na duchovním prostoru historického křes
ťanstva, zda mezi Kristem a básníky všech dob a všech zeměpisných
šířek i dálek neprobíhají jemné, něžné, tajemné spoje sotva viditelné
lidskému oku, přivyklému geometrickým a hmotným vzorcům. Ptáme
se totiž, zda poezie má či nemá - tak jako člověk - duši “ naturaliter
christianum” , od přirozenosti křesťanskou. Každá opravdová velká po
ezie se sklání s něžnou láskou a jakoby ze své vnitřní povinnosti niko
liv nad úspěšnými osudy a také ne nad štěstěnou obdařenými lidmi.
Přichází spíše k nešťastným, zbloudilým, ztroskotaným a vyděděným.
Tato její vroucí náklonnost ke všemu ohroženému a utiskovanému vrcho
lí ve zvláštní a hluboké účasti na trpkém a tragickém osudu hříšníka a
provinilce. V tragédii například ztroskotání a vina jsou základním před
pokladem pro hrdinu a jeho velikost v básnické perspektivě. A naopak:
štěstí, snadné vítězství, rychlý úspěch nechávají příliš málo prostoru
pro poezii, nedovedou otřást básníkovým srdcem. Tragické osudy a ne
šťastné postavy jednotlivců i národů rodí velký zpěv, plný účasti a bo
lestného úžasu- Svět má často smysl jen pro věcný řád a pro věcnou
spravedlnost. Obec často a snadno odsoudí viníka a ztroskotance. Poezie
se dívá hlouběji. Nachází právě na těchto tragicky zlomených osudech
něco sympatického. Doprovází svou něhou odsrůžence na jeho cestě do
zkázy a do propasti, zachycuje jeho poslední dech a jeho hroutící se
naději. Bere na své mateřské srdce právě to, co umírá; hladí a těší to46

ho, kdo je pohlcován temnou propastí macešské smrti.
Zdá se, jakoby převrátila všechny měřítka světa, tohoto světa a této
naší spořádané obce, jakoby postavila na hlavu všechny jejich zákony
a přehodnotila všechny jejich soudy. Poezie překračuje řád tohoto zem
ského světa, jeho pozemské etiky a jeho práva silných. Je to svrchované
přehodnocení, přetváření na ruby dočasných řádů, které se zdají tak uži
tečné a dokonalé. Paradox této trascendence sbližuje a spříbuzňuje poe
zii s křesťanstvím. Kristus přišel nikoliv zrušit, nýbrž naplnit. Jeho na
plnění zákona a minulosti se však událo způsobem revolučním: ne slá
vou, mečem, pokořením států a měst, nýbrž smrtí na Kříži. Ave crux,
spes nostra unica: bud’ pozdraven kříži, naše spáso jediná . . . zpívala
prvotní Kristova CírkevŘečeno ve zkratce: křesťanství i poezie uznávají, že svět člověka je
ve stavu ztroskotání, nevykoupení, pobloudění - že je však hoden lásky,
pomoci, vykoupení. Milují jej právě pro jeho bolest, pro jeho ztracenost, pro jeho vinu, ne aby ho utvrdily a ponechaly na pospas peklu a
smrti, nýbrž aby se ho ujaly nikoliv ve jménu čisté spravedlnosti, nýbrž
ve jménu milosrdenství a lásky.
Příchodem Krista do dějin se naplnily časy a zákony. To znamená,
že křesťanství skoncovalo s řádem absolutního úspěchu a se světem
čisté spravedlnosti a odplaty, že nastolilo novou obec, kde už se nelze
dovolávat výroků “ oko za oko, zub za zub” , nýbrž kde milosrdenství
vystupuje na trůn, aby vládlo lidem a zemi. Křesťanství si nezamlčuje
tragiku a hrůzu viny, pekelnost hříchu a jeho moci. Naopak: bere tyto
skutečnosti opravdu vážně. Nebojí se jich, táhne proti nim snad jako
David proti Goliáši, ale ve jménu Kristova Kříže, sestupuje až na dno
lidského srdce a duše, aby zde bojovalo za člověka, za jeho spásu, aby
léčilo, zachraňovalo, aby knotu doutnajícího neuhasilo a stébla nalome
ného nedolomilo. Proto je psáno v evangeliu: že v nebi bude více ra
dosti nad obrácením, spásou jednoho hříšníka než nad spravedlností
devadesáti devíti farisejů. Kristus mě'1 pohled nejhlubší a nejčistší,
jaký je možno míti; pronikal do nejhlubšího tajemství duše a existen
ce. Rozlišoval vždy jasně a někdy by se nám mohlo zdát, že i tvrdě,
mezi fariseji a ubohými hříšníky. Jeho “ běda vám, obílené hroby”
shrnuje v prudké zkratce jeho odmítnutí veškerého nafoukaného a po
kryteckého moralizování. Snad proto je farisejský typ postava tak má
lo poetická.
Jemný a přísný zákon Kristův “ neodsuzujte, abyste nebyli odsouze
ni” je též ústavním zákonem každé pravé poezie. Básník nevynáší roz
sudky nad lidskou bídou. Chce chápat, zachraňovat a alespoň dopro47

vázet svou vřelou účastí člověka na jeho křížové cestě, podat mu jako
Veronika roušku, aby setřel se svého čela prach ztracených cest, pot
úzkosti a krev utrpení. Není náhoda, že poslední sbírka našeho veliké
ho básníka Jana Zahradníčka se jmenuje Rouška Veroničina• O poe
zii by se dalo říci to, co napsal apoštol Pavel korintské křesťanské obci
v prvním listě, kapitole třinácté: “ Kdybych mluvil jazyky lidskými i
andělskými, kdybych však lásky neměl, byl bych jen jako zvučící měď
a jako znějící zvonec. - A kdybych měl dar prorokování a znal všechna
tajemství a měl i poznání o všem a kdybych měl všechnu víru, že bych
hory přenášel, kdybych však lásky neměl, ničím bych nebyl. - A kdy
bych rozdal veškerý svůj majetek a vydal své tělo k spálení, kdybych
však lásky neměl, nic hy mi to neprospělo” .
Závěrem tedy můžeme říci toto: poezie jako taková nevykvetla tepr
ve na křesťanském stromě. Kvetla a žila před křesťanstvím a mimo je
ho historické klíma. Je obecně lidským jevem. Je však křesťanská ve
smyslu analogickém avšak pravém a autentickém, třebas ne plném. Ve
svých nej vlastnějších vznětech, v prahlubinách svého povědomí, je ne
zadržitelně jakoby zacílena, vržena směrem ke Kristovu Srdci. I předkřesťanská a mimokřesťanská poezie je skutečností adventní: hledající
a připravující příchod Slova. Často bere na sebe postavu Mojžíšovu,
který vedl svůj lid pouští k zaslíbené zemi, do níž však nevstoupil. Ně
kdy se zase podobá Janu Křtiteli, hlasu volajícímu na poušti, který bur
cuje a otevírá srdce pro toho, který přijití má a který přichází a snad je
už mezi námi, i když ho neznáme.
- Poezie, která zdraví své adventní poslání a která zapomene na svou
pratouhu po Spasiteli, ztratí i sebe samu, odcizí se i sobě. “ Na počátku
se poezie nerozlišovala - píše Jean Ominus - od náboženské emoce. Je š
tě pro Platona byla “ božskou věcí” . Zlaicizovala se a tak ztratila svou
duši a stala se zábavou podle poptávky, ozdobkou a cetkou civilizace,
řečnickým manýrem. K velkým událostem naší doby patří znovuzposvátnění poezie- Snad v tom můžeme vidět začátek stavu, z něhož se jednou
zrodí na vyprahlé půdě moderní duše opravdivá potřeba náboženství.
Pod vlivem básnického zážitku nebo zkušenosti, která je básnictví vel
mi blízká, náboženství znovu zapustí kořeny v lidských srdcích, ne jako
návyk, přepych nebo nesourodá nadstavba, nýbrž jako žížeň a radost.”
(L a connaissance poétique, Paris 1966, str. 223).
O vnitřní příbuznosti poezie a křesťanství svědčí také skutečnost, že
poezie živoří, umírá a dusí se v těch společnostech a civilizacích, které
se odtrhly od náboženských kořenů a odhodily křesťanskou tradici ja 
ko bezcenný děravý plášť. V naprosto zpozemštělém světě, který se
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neprodyšně uzavřel do své pracovní a užitkářské ulity, poezie i křes
ťanství působí dojmem cizinců a lidí zabloudilých na jinou planetu.
Vzduch zcela pozitivisticky a utilitaristický organizované společnosti
není dost okysličený pro plíce a krev poezie. Svět bez básníků je svět
bez mystiky, říká Jean Ominus, a svět bez mystiky, bez Krista, je svě
tem odlidštěných robotů, zvěčnělých vztahů, funkcionářů, byrokratů, a
“ obrů z hor” , o nichž mluví poslední drama Luigiho Pirandella.

SPLÁTKA NA DLUH HERMANNU UNGAROVI
K letošnímu čtyřicátému výročí jeho smrti.
Petr Den
Hermann Ungar - říká vám něco toto jméno?
Ne-li, i vy mě upozorňujete na literární problém určený jmény Kafka-Ungar: Kafkova cesta do světa šla od nás přes Francii současně s
jiným naším - slovo “ naším” nezdá se mi přehnané nebo nesprávné židovským autorem, německy píšícím, Ungarem, který na počátku měl
ve Francii i v Německu větší ohlas než Kafka. Proč, tak zní otázka, je
dnes Ungar, spisovatel vysoce nadaný, na rozdíl od Kafky tak zapome
nut? Právem, neprávem? Jak si to vysvětlit? Ungar šel jinudy než
Kafka, přece však měli mnoho společného. Srovnání těchto dvou autorů
a vysvětlení proč jeden z nich září na světovém literárním nebi a druhý
je znám tak málo, je jistě lákavý literární úkol, který zde mohu jen nad
hodit. Plním tím jen svou povinnost, neboť jsem Hermanna znal a měl
ho rád, nejen jako autora, nýbrž i jako člověka.
Kafka i Ungar již vnějšně měli ledacos společného, a to nejen okol
nost, že oba byli německo-židovskými spisovateli, narozenými u nás a
vyrostlými ve styku s českým prostředím. Oba byli doktory práv, oba
byli státními úředníky více existenciálni nutností než srdcem, a oba
zemřeli mladí a jaksi zbytečně. Kafkovi bylo 41 let, Ungarovi jenom
36! Kafka našel přítele a promotora v Maxu Brodoví, Ungar měl příz
nivce ještě slavnějšího: Thomase Manna. Thomas Mann se v Berlíně
v roce 1920 přimluvil za to, aby Ungarova prvotina, dvě “ vypravová
ní” v knížce Hoši a vrazi, byla vydána, a v roce 1930 napsal ocenění
Ungara do knihy jeho povídek Colbertova cesta, která byla vydána po
smrtně. Proč Hermann Ungar ani po smrti nezvítězil za patronance pro
motora tak slavného? Není aspoň část vysvětlení již obsažena ve slo
vech, která čteme v jedné povídce zmíněné knížky? Znějí takto: “ Dnes
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vím, že talent dovede rychle pochopit, jak snadno může sloužit každé
věci, a že vlastně patří k jeho podstatnému znaku, jak se umí obyčejnostem přizpůsobit a toto přizpůsobení moralisticky odůvodnit. Vítězo
vé v životě jsou pravidelně - díváme-li se na ně s vyššího hlediska - po
raženci. Smrt neúspěšných leckdy svítí ze záření vítězů” .
*

Jen několik slov o Ungarově životě. Narodil se roku 1893 v morav
ských Boskovicích. Jeho otec byl obchodníkem se sklony k filosofování.
Hermann absolvoval německé gymnásium v Brně, studoval na univer
sitách v Berlíně, Mnichově a v Praze, a německá universita pražská ho
promovala na doktora práv. Jako nadporučík v reservě prodělal celou
první světovou válku, byl v Rusku a v Haliči, a byl těžce raněn. Po ro
ce 1918 byl chvíli advokátním koncipientem a pak bankovním úřední
kem v Praze, chviličku byl dramaturgem divadla v Chebu, v roce 1920
stal se úředníkem československého ministerstva zahraničních věcí a byl
přidělen obchodnímu oddělení československého vyslanectví v Berlíně
v hodnosti legačního attaché (Thomas Mann ho ve svém životopise ne
správně povyšuje na legačního tajemníka). Oženil se s pražskou Češ
kou a měl dva syny. V roce 1928 byl povolán zpět do ministerstva, měl
automobilový úraz a chtěl ze státní služby vystoupit, vzal si na půl ro
ku dovolenou, zemřel však 28. října 1929 - právě v den, kdy Renaissance-Theather ve Vídni po padesáté dávalo jeho komedii Besídku. Ze
mřel na pozdě operovaný zánět slepého střeva, a Thomas Mann píše o
jeho konci, že Ungar byl hypochondr, který věčně běhal za doktory, a
který proto nenašel u nich víry, když si ztěžoval na bolesti v břiše.
Mann také vypravuje, že na klinice, kde byl operován, ležela s oční ne
mocí i jeho matka, které se zdálo, že její syn umřel, ač jí o jeho blíz
kosti a operaci nic neřekli. Těsně před Ungarovou smrtí bylo nutno vy
měnit jeho ošetřovatelku. Když vstoupila, ukázalo se, že je to Ungarova
známá z jeho rodiště z Boskovic - Ungar se zhrozil, věděl že musí ze
mřít, že se kruh uzavřel a že domov v známém obličeji ho vítá do své
půdy.
Byl jsem přidělen československému vyslanectví v Berlíně v roce
1923 a byl jsem tam tři a půl roku Ungarovým kolegou. Snad víc než
kolegou, tykali jsme si, Ungar mi tykání nabídl, bylť o pět let starší
než já. Vyslancem byl při mém příchodu bývalý ministerský předseda
Tuzar a nejdříve jsem se s Ungarem vídal na týděních schůzkách, které
vyslanec ve své pracovně pořádal, aby své podřízené informoval o situ
aci, která pro Německo, ponořené v bláznivé inflaci, byla tenkrát neutě
šená. Pamatuji si z těchto schůzek Ungara jako člověka do sebe zahle50

děného, hezkého zjevu, ale s bledou pletí a se silnými skly na očích. By
lo vidět, že jeho vnitřní život pracuje na větší obrátky než vnější. Mlu
vil málo, snad také proto, že si vždycky dával pozor na svou češtinu,
aby mluvil docela správně- Když promluvil, byly to obyčejně vtipné a
často sarkastické poznámky. Dělal si legraci ze všeho, snad proto, aby
zakryl svou příliš vyvinutou citlivost. Byl také člověkem vyloženě ner
vózním a zdálo se, že musí se stále držet na uzdě, aby tak či onak nevybuchl a nevykročil ze své příslovečné zdvořivosti. V Praze tenkrát
vyšla kniha, která se jmenovala “ Buďte rád, že jste nervózní” . Neopa
trně nám mladým z ní jednou něco citoval, a od té doby jsme se mu s
ní smáli, jak musí být šťasten a jak se musí na světě bavit.
Ungar o sobě říkal, že má ve všem smůlu, že nemá nic od svého
obchodníka otce, že až si poprvé vypůjčí německé marky, propadající
se do inflačního bezedná (a které bylo lze za několik dní zaplatit polo
vinou vydané částky), se jistě marka stabilizuje. Tvrdil, že když to
poprvé udělal, přišla hned nejen pevná “ Rentenmarka” , nýbrž i příšer
ně vysoké úroky na vypůjčené marky. Poněvadž šlo o částky nepatrné,
mohli jsme se mu smát, že marku nestabilizoval Papen, nýbrž Ungar, a
že to měl udělat už dávno. Pracoval v obchodním oddělení vyslanectví
a sám o sobě říkal, že tam ho zajímají více osoby návštěvníků, než je
jich obchodní a finanční problémy. Když měl poslat nějaký důležitý
spis do ministerstva, přišel ke mně, abych se naň podíval - nebylí’ se
svými německými školami příliš silný v českém pravopise a bylo nutno
sem tam opravit nějakou čárku na “ i” nebo změnit “ s” na “z” . Tyto
služby jsem mu nedělal zadarmo, psaliť jsme na Auswärtiges Amt ně
mecky, a mým verbálním notám neškodilo, když je Ungar učinil ele
gantnějšími. Ungarova žena byla milou a veselou hostitelkou, a jednou
se několik nás mladých a svobodných v jeho bytě při večeři s ní bavilo
tak živě a bujaře, že si Ungar vzal na sebe svrchník a klobouk, že prý
půjde do hospody, aby nepřekážel zábavě. Samozřejmě vše byla jen
legrace.
Za tři a půl roku našeho společného pobytu v Berlíně a v budově
našeho vyslanectví v Lůtzow Strasse jsem se s Hermannem seznámil
dobře a mluvili jsme i o literatuře a umění. Také o jeho dvou romá
nech, které mezi tím v Berlíně vyšly, a to za pomoci legačního rady
Kamila Hoffmana, tiskového přidělence, který znal tehdejší literární
Berlín jako málokdo. Ungar nebyl se svými díly spokojen. Jednou se
mnou dlouho do noci debatoval o tom, že liLerární umění je umění
vyšší než hudební. Proč? Protože i mladý skladatel . jmenoval Mendels
sohna a Mozarta - může složit hudební veledíla, k velké literatuře se
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však člověk může dopracovat jen velkou moudrostí, kterou dává stáří.
K myšlence se Ungar stále vracel, jakoby nevěřil, že sám stáří dosáhne,
jakoby záviděl hudebním skladatelům, že to mají ve svém oboru leh
čí . . . Věděl jsem tenkrát, že Ungar je hypochondr, nevěděl jsem, že
tak brzy zemře- A když v roce 1929 v Praze, kde už jsme se vídali zříd
ka, zemřel, vzpomněl jsem si na tuto rozmluvu a přiznal ji její důle
žitost. Ungar jakoby věděl, proč tolik pospíchal.
*

Četba děl Hermanna Ungara nepřinese čtenáři nic, než něco, co by
chom mohli nazvat “ tragickým pocitem života” . Život všech jeho po
stav je smutný až k smrti, všechny tak nebo onak k smrti pracují. Ži
vot všech je smrtí poznamenán - smrtí fysickou i duševní. Neznají ži
votní radosti, nevidí krásu světa. Mládí jeho hrdinů je jedním dlouhým
utrpením, stáří ponurou resignací. Obyčejně v jeho dílech neexistuje
ani láska, existuje jen pohlavní přitažlivost, kterou se Ungarovi hrdi
nové, kteří předem všechno prohráli, muěí- Povznášející je jen autoro
vo umění, kterým dovede vyprávět, a jež způsobuje, že čtenář knihu
nemůže před koncem odložit. Ungarovo umění je jedinou katharsí jeho
knih. Jejich obsah katharse nemá. Proto není snadno o něm psát. Už
proto, že obsah není něco vnějšího, že děj se vždy odehrává uvnitř člo
věka. Vnější činy jeho hrdinů jsou v jejich duši dávno rozhodnuty,
Ungarova líčení jsou líčení těchto vnitřních rozhodnutí.
Ungar vydal svou první útlou knížku roku 1920 v Berlíně a jmenuje
se Hoši a vrazi. Obsahuje dvě vypravování, z nichž prvé se jmenuje
Muž a služka• Líčí život sirotka v chorobinci malého městečka, kde ži
je do čtrnácti let ve společnosti tří odporných starců a služky Stášinky.
Jsme daleko od nalezinců Dickensových, ústav není zlý, jen nekonečně
nudný, zlým se postupně stává hoch sám. Když Stášinka dospívajícího
hocha odmítne, zraje v něm pomsta. Po vyjiti z ústavu se protlouká
jako číšník světem, krade a dostává se až do Ameriky, kde pomocí nové
krádeže zbohatne. Přijede si domů pro hloupou služku, jen aby jí v
Americe za pět dolarů prodal do nevěstince, aby se jí pomstil. Po le
tech Stášenka umře, a odkáže mu svého dvouletého synka, aby se o ně
ho staral. Cynický hrdina naší povídky, vypravované v první osobě,
ho pošle s příslušnou nadací do chorobince, v němž prožil své mládí.
Po létech dostává od Stášinčina syna dopis, z něhož je patrno, že se
v chorobinci stal užitečným člověkem, který miluje svého dobrodince za
oceánem • . . Hle, konec cynický, nečekaný a svým způsobem veliký!
Druhé vypravování, nazvané Historie jedné vraždy, líčí - zase v prv
ní osobě - duševní proces mladíka, vedoucí k vraždě celkem nevinného
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člověka, o kterém se hrdina domnívá, že chce zničit jeho ubohého otce,
který živoří na malém městečku, kam se uchýlil, když musel opustit
vojenskou službu pro nějakou malou zpronevěru. Zlým duchem celé
povídky je hrbatý holič, faktotum celého městečka, který má něco spo
lečného se Smerďakovem Bratří Karamazových. Ungarova analysa člo
věka znetvořeného přírodou, který se za to mstí celému okolí, je mistr
ná. “Tací lidé”, říká o něm Ungar,” jsou chytří. Jsou chytřejší než lidé
silní, zdraví a dobře rostlí. Js_u marnivější a často nosí květinu v kno
flíkové dírce, aby vyzývali okolí k posměchu a tím se utvrzovali ve své
pomstychtivosti.” Ungarova historie je v podstatě historií ukojené pom
stychtivosti.
První Ungarův román vyšel roku 1923 již za mého pobytu v Berlí
ně- Jmenuje se Zmrzačení, což zase poněkud upomíná na název Dostojevského románu Uražení a ponížení. V románě se vyskytuje těžce ne
mocný rakovinými nádory, jemuž nutno postupně amputovat jeho
údy. Zmrzačeným a znetvořeným ovšem není jen on sám, nýbrž celé
jeho okolí, zejména hrdina románu bankovní úředníček Franz Polzer.
Jde o člověka zkrz nazkrz chorobného svou ostýchavostí, bázlivostí, ne
schopností se bránit a bojovat se životem, jde o člověka, který se nikdy
nedovede vzchopit, aby stál nad okolnostmi a jenž se stane snadnou
obětí vdovy, smyslně ubohé svou smyslností, u které bydlí, a od níž
nemá síly se odloučit, již proto, že si neumí zařídit ani přestěhování. A
když vdova, zatím těhotná dítětem neznámého otce, nakonec mu vyhodí
obrázek svátého Františka, který mu dala umírající matka, a který jakž
takž zaručoval našemu antihrdinovi Franzi Polzerovi světový pořádek,
jediným východiskem z nemožné situace může být jen vražda. Vražda
motivovaná hnusem k všemu sexuálnímu, jehož Klára Porgesová, byt
ná našeho úředníčka, je prototypemRomán Zmrzačení se odehrává na rozdíl od knížky Hoši a vrazi, je 
jímž jevištěm jsou malá moravská městečka, tentokráte v Praze. Patří
ovšem k umění Ungarova vypravování, že i Praha je jaksi zmrzačená,
že z ní - jako Franz Polzer - vidíme jen jednu uličku, jednu kavárničku,
jednu nudnou úřadovnu a několik smutných pokojů. Ungar rozhodně
nechce rozptylovat pozornost svého čtenáře líčenín věcí nepodstatných.
Svůj druhý román Třída, který vyšel v roce 1927, psal Ungar v do
bě mého pobytu v Berlíně. Je to historie napjatého a nepřátelského po
měru učitele Josefa Blaua k jeho třídě, k osmnáctihlavé sani, která ne
bohého učitele pronásleduje svou krutostí. Proč? Protože učitel byl
sám krutý k žákům, poněvadž těžce nesl, že se narodil v chudé a ne
vzdělané rodině, kdežto jeho žáci byli synové bohatých rodičů zámožné
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čtvrti, že on byl malý a slabý, kdežto žáci byli silní a velcí. Blau má
komplex pronásledování, zdá se mu, že žáci se sápou i na jeho rodinu,
bojí se o svou mladou hezkou ženu, a je zničen, když se doví, že nej
starší vůdce třídy Karpel koupil směnku, na které je podepsán, patrně
proto, aby při jejím neproplacení učitele zničil. Jeho podivný přítel
Modlizki, pochybného charakteru, poradí učiteli, aby svého nepřítele
přistihl při východu z nevěstince, Blau však přistihne jiného svého žá
ka, který se k učitelově hrůze - ze strachu před následky - oběsí. Učitel
je na pokraji šílenství, zvláště když se doví, že Modlizki lhal, když ta
jemně prozradil Blauově ženě, že Karpel má jeho směnku. Uči:el vidí,
že zbytečně šel za Karplem do ulice nevěstinců, že jeho žák skončil
zbytečně, že celý svět se naň hroutí ve chvíli, když jeho třída ho ve
řejně nazvala vrahem, a když se doví, že Karpel sám je na hranici zou
falství. Tehdy, v posledním okamžiku, učitel Blau vidí, že celá historie
byla tragickým nedorozuměním, že nepřátelství mezi ním a třídou bylo
nedorozuměním - ne, nedostatkem lásky! Tehdy postrašený učitel od
hodí svůj strach, jde a láskou zachrání člověka, mladého Karpela. Není
učitelů a žáků, všichni jsme žáky jediného Učitele, který svou třídu
ovládá svou láskou . . .
Rok po smrti Hermanna Ungara byla vydána v Berlíně malá sbírka
Ungarových povídek nebo spíše povídkových útržků, zbylých z jeho po
zůstalosti- Nej důležitější povídka Colbertova cesta, jež dala sbírce ná
zev, dokresluje podivnou postavu Colbertova sluhy Modlizkiho, který,
jak víme, hrál velkou úlohu rovněž v románu Třída. Ungar, jak jsme si
již řekli, se často ztotožňuje se svými hrdiny, píše v první osobě. Pro
složitost Ungarova myšlení je však příznačno, že tito hrdinové obyčej
ně nejsou Židé, jak by se dalo očekávat. Židy jsou spíše hrdinovi proti
hráči a soupeři - v povídce Alexandr dokonce vypráví, jak jako chlapec
nenáviděl svého židovského spolužáka jen proto, že ho vídával, jak se
svazkem not jako jediný v městečku chodí k místnímu učiteli brát ho
diny na klavír. Právem píše Thomas Mann, že jde zde o dílo nehotové
a jaksi jen nařeknuté, které obsahuje sliby, jež se bohužel neuskuteč
nily. Vždyť konec románu Třída napovídá velikou změnu v Ungarově
tak pesimistickém názoru na svět a život, změnu, která se nemohla dost
literárně projevit a vykvasit ve víno, o němž Ungar v povídce Cestují
cí s vínem píše s takovou láskou.
*

Vraťme se nyní k otázce, kterou jsme nadhodili na počátkku svých
rozjímání nad osobou a dílem Hermanna Ungara: proč světová sláva
Franze Kafky je stále v zénitu, a proč Ungarovo dílo, svým způsobem
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veliké, byť nedokončené - ostatně jako dílo Kafkovo - upadlo v napros
té zapomenutí, ač počáteční Ungarův úspěch byl větší než Kafkův?
Sama tato otázka napovídá, že podle našeho soudu Kafka a Ungar
měli mnoho společného. Oha líčili moderního člověka v jeho existencialistickém zoufalství, jeho marné hledání a dotazování se něčeho, co
nedávalo odpověď, bezesmyslnost jeho života, z kterého není úniku, je
ho dramatické čekání na nějaké Boží znamení. Člověk Kafkův i Unga
rův je tvorem osamělým, bojícím se budoucnosti, a proto u Ungara to
lik lpícím na vnějším pořádku, který jakž takž uklidňuje jeho bankov
ního úředníka v románu Zmrzačení a jeho učitele v románu Třída. Toto
lpění na maličkostech je u Ungara uměleckou formou výrazu metafysické nejistoty, na níž stůňou hrdinové obou našich autorů. Kafka na
psal: “ Nebyl jsem životem veden jako Kierkegaard rukou, už velmi ne
jistou, křesťanství, ani se mi nepodařilo zachytit poslední cípy židov
ského modlícího pláště sionismu. Jsem konec - anebo začátek”. Něco
podobného mohl napsat i Ungar, a při světové slávě prvního a zapome
nutí druhého jsme v pokušení říkat, že Kafka byl začátek a Ungar ko
nec. Ale čeho byl Kafka začátkem? Hrůz světových válek a procesů a
nepřípustných, v zámcích uzavřených byrokratů a pseudoamerického
konformismu a zabíjející techniky. A čeho byl koncem Ungar? Nemohl
být koncem noci, po které již podle Mackbetha vždycky přijde den, byť
byla sebe delší? Dnes dlouhá noc ještě trvá, má pravdu víc Kafka než
Ungar, který v románu Třída těžce se dopracoval milostného aktu lásky.
Není již zde malinký náznak příčiny světové slávy Kafkovy a přehléd
nutí Ungarova nesmělého svítání, jen jakoby napovídajícího přicháze
jící ráno? Máme být tak optimističtí, že budeme Kafku pokládat za
konec a Ungara za začátek?
Svět Kafkův i Ungarův je ovšem stejně černý, bezesmyslný a smutný.
Kafku znáte a nemusím černost a pustotu jeho světa popisovat. Unga
rův svět také vypadá tak černě jako byt jeho učitele. Okna vedou na
začouzené překládači nádraží s jeho nikam nevedoucími kolejemi, stěny
bytu jsou černé uhelným mourem, a mají jen jediné světlé místo: místo,
kde ve špatně udržovaném domě opadla omítka. Ungarův chorobinec
z jeho první uveřejněné povídky je tak smutný a nudný, že si čtenář
a patrně i Ungarův mladý hrdina přejí, aby došlo k nějakému výstupu
nebo ke krutému trestání dítěte, aby se svět stal tím způsobem veselej
ší . . . Je však v této neradosti ze života mezi Kafkou a Ungarem malý
rozdíl: Kafka je ve svém tragickém smyslu života, který se štítí tragic
kého vyjádření, nějak důslednější než Ungar. U Ungara, zejména v je
ho posmrtných a ovšem jen frangmentárních povídkách, sem tam za55

bleskne divná radost ze života, jako například v hymnách na víno. Za
se se zde chcete ptát, zda-li je náš svět tak smutný, že vynesl vysoko jen
toho, který mu ani záblesk plného života ve své přísnosti neukázal?
Kafka i Ungar odkryli ve svých spisech mnoho ze světa podvědomí
Zikmunda Freuda. I Ungar tento svět ve svých románech odkryl, poně
vadž nemyslím, že Freudovy spisy znal a studoval. Ztrávil-li tento svět,
stalo se to prostřednictvím předfreudovského Dostojevského, neboť
Ungar miloval literaturu, a přehlížel to, čemu se říká “ věda” . Ungar
j ako Kafka se zmítá typicky freudovským komplexem bázně před otcem
s velkým nebo malým “ 0 ” , v chorobinci nad jeho postelí visí obraz
jeho “ dobrodince” a zakladatele ústavu, z něhož dítě má hrůzu. V dru
hé povídce sbírky Hoši a vrazi mladík vraždí k vůli svému otci, otcové
všech jeho postav jsou nějak zkřiveni a poznamenávají své potomky.
Otec sluhy u Colberta je sebevrah, obraz líbezného svátého Františka z
Assissi, visící nad postelí úředníčka z románu Zmrzačení, je jen náhraž
kou skutečného přísného otce, který začne hned řádit, když obraz svá
tého zmizí- Jako Kafka i Ungar je posedlý komplexem viny - viny ne
definovatelné a proto neodpustitelné. Bůh se v Kafkovi vlastně nevysky
tuje - rozhodně nikoliv v obvyklém slova smyslu - v Ungarově Třídě
se jeví jako učitel, přirozeně nesmírně přísný, jemuž nelze nic zatajit,
jehož nelze přelstít, který chytne opisujícího a nepozorného žáka při
činu. Mluvíme-li o Kafkovi i Ungarovi nikdy nezapomeňme, že oba ži
jí - při vší své složitosti a refinovanosti - ve světě dítěte, které neví,
kam skočit před svými rodiči a představenými. . .
Podobnosti mezi Kafkou a Ungarem můžeme sledovat dále. Psalo se a Pavel Eisner ve své knize Kafka a Praha se o tom zmiňuje v dlouhé
kapitole - o vztazích synků pražských zámožných Židů k českým služ
kám. I v Ungarově díle naleznete mnoho o tomto sexuálním problému,
v němž služky uvádějí mladíky do života. Pohlaví je u Freuda vždycky
něco spíše nepříjemného a tragického. Proto nás nepřekvapuje, že hrdi
na Ungarovy povídky Muž a služka se služce Stášince z odporného chorobince pomstí tak strašným způsobem za její dvojí vinu: že ho nej
dříve odmrštila a pak mu byla po vůli.
Mohli bychom pokračovat v hledání podobností mezi dílem Kafko
vým a Ungarovým, je však již na čase se tázat, v čem se liší, v čem
jsou různí. Nevím, budete-li se mnou souhlasit, řeknu-li, že Kafkovi
hrdinové, začínající písmenem “K ” , nejsou lidmi z masa a krve, nejsou
individui přesně vykresleným, nýbrž spíše jakýmisi abstrakty, jež
ovšem o člověku říkají hlubší věci, než jsme tomu zvyklí u jiných spi
sovatelů. O člověku, opakuji, nikoliv však o panu X. nebo Y., který
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se narodil tam a tam a který je jiný než ostatní lidé. Kafka líčí, popi
suje a maluje člověka, nikoliv jednotlivce. Pravý opak nalezneme u
Ungara, který se také zabývá člověkem, ale člověkem konkrétním, urči
tým, bankovním úředníkem nebo učitelem, holičem nebo sluhou. I
když jde hluboko do jejich nitra, přece vždy cítíme, že tam tepe srdce
živé, ne srdce jen člověka, nýbrž pana Franze Polzra nebo Josefa Blaua.
Mně se zdá, že Ungar má více lásky k člověku než Kafka. Že se učil na
rozdíl od Kafky na Dostojevském, jehož lidské tragedie jsou přes všec
ku svou lidskou velikost tragediemi jednotlivých lidí nebo lidiček, Raskolnikova, Soni, Ivana,Dimitrie, Aljoši nebo jak se všichni jmenují.
Ungar po Dostojevském musel své hrdiny postavit nikoliv jen do naše
ho tmavého moderního světa, nýbrž do jejich malého světa, do školy
nebo do banky, do chorobince nebo špinavého činžáku. Ne tak Kafka prostředí jeho symbolických hrdinů je také symbolické, jeho soudní
síně, jeho zámky, jeho Ameriky vlastně neexistují ve skutečnosti, na
rozdíl od měst, městeček a místností Ungarových, na něž můžeme prs
tem ukázat. Ungar líčí lidi, Kafka líčí atmosféru, Ungar líčí lidi po
lekané, osamělé a marně hledající smysl svého života, Kafka líčí samu
polekanost, osamělost a bezsmyslnost našeho svět*. Snad světový úspěch
Kafkův tkví právě v tomto vymazání člověka ze světa, který člověka
vymazal. Čtenáři v Kafkově díle nějak snadněji poznávají svět, v němž
žijí, než v Ungarově díle poznali člověka, který trpí jako oni.
Nevím, zda se mýlím či ne, domnívám se však, že dehumanizace umě
ní, o níž tak krásně mluví Ortega y Gaset, pomohla k slávě Kafkovi a
potlačila Ungara. Kafkova díla se jen na první pohled zdají býti těž
ko srozumitelná a literárně obtížná. Vždyť všichni žijeme - a zvláště
lidé za železnou oponou - v Kafkovském světě a celá atmosféra Procesu
nebo Zámku je nám všem lehce srozumitelná. Obtížnější je však tuto
atmosféru nalézt prostřednictvím konkrétních lidí; pro nás dehumanizované se symbol Franze Polzra nebo Kláry Porgesové namáhavěji chá
pe než symboly kafkovské. Dnes hovoříme o hladu a nouzi milionů, o
nichž nám vypravuje statistika, s větší ochotou, než o bídě toho či ono
ho jedince, a o utrpení ras a národů raději, než o utrpení Ježíšově,
které je vždycky utrpením určitého člověka, který bydlí za rohem. K af
ka je světovější, poněvadž jeho Člověk s velkým “ Č” je světovější a
velkorysejší. Čímž není řečeno, že Ungarova doba ještě nepřijde. A že
neobejme osamělého člověka sice s menší velkorysostí, za to však s
větší láskou.
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Rozhovory a polemiky
ČLOVĚK NA MĚSÍCI
Přistání člověka na Měsíci byla v letním období událost tak velká, že za
stínila všecko ostatní. Starí si blahopřejí, že se jí dočkali, mladým je po
čátkem dalších fantastických výbojů. Svět právem obdivuje výkon tří astro
nautů, přesnost výpočtů a dokonalost složité organizace, takže v obecném
nadšení Ameriky a celého světa jen nesměle znějí hlásky lidí, které reptají,
že za 30 miliard dolarů se mohlo na Zemi udělat něco užitečnějšího, že jde
v podstatě jen o jinou formu vojenského úsilí a o závody se Sovětským
svazem.
President Nixon ve svém nadšeném uvítání astronautů na palubě Hometu
jim řekl, že týden j ejlich cešty byl největším týdnem v historii světa od
Stvoření. Mluvil plnou pravdu, díváme-li se na historii světa jen pod zor
ným úhlem historie vítězné technologie. Nemohu si však nepřipomeniout vý
rok jednoho známého matematika, který mi před časem řekl, že nej těžší
krok cesty člověka na Měsíc provedl někdo neznámý, jenž kdysi pracně vy
počítal, že jedna a jedna jsou dvě.
Na otázku po největším týdnu či události od stvoření světa do dneška by
asi různí lidé odpověděli různě. Možná, že by historik za nejdůležitější pod
trhl první pohřeb člověka, na rozdíl od pouhého uklízení mrtvoly, prakti
kované mnohými zvířaty. Výtvarník by se patrně poklonil jeskynním kres
bám předhistorického člověka nébo katedrále v Chartres, hudební skladatel
Orfeovi či Bachovi, básník Homérovi nebo Dantemu, nešel-li by až k prv
ním pokusům člověka o artikulovanou řeč. Astronom a geolog by se těmto
názorům vysmál a ukázal by na věk, kdy se v naší sluneční soustavě od
trhovaly žhavé planety, včetně naší Země, od svého hořícího jádra. Filo
sofové by se o věci přeli jak to už vylíčil1Komenský v Labyrintu světa, jen
křesťan by věděl, že největší událostí od Stvoření bylo učinění Slova tě
lem na této Zemi.
Těmito větami nechci snižovat ohromný význam světodějné události, kte
ré jsme byli v létě svědky. Ovlivnilo-li například objevení Ameriky tak
hluboce dějiny lidstva, je jisto, že po přistání člověka na Měsíci jdeme vstříc
proměnám ještě mnohem větším a hlubším. Náš časopis tyto očekávané
proměny životně zajím ají a byl by vděčen našim teologům, politikům, socio
logům, ekonomům i technologům, kdyby nám své odůvodněné názory po
slali k uveřejnění v sedmém ročníku Proměn.
Prorokování budoucnosti nemusí být vždy naivně fantastické, básníci a
spisovatelé byli na Měsíci ostatně dřív než technologové. Budoucnost světa
je totiž už dnes v nás a v našich schopnostech a největší dobrodružství od
stvoření světa nečeká člověka na Měsíci, nýbrž na této Zemi.
Ladislav Radimský
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O KRAJOVÁ POCHYBNOST
K diskusi s Ivanem Svitákem musí mít člověk opravdu kuráž. Neboť dis
kuse s ním je riziko i pro komentátora nej vyzrálejšího. Sviták je jistě du
chovní a etická osobnost velkého stylu, myslitel, jaký naší kultuře dlouho
chyběl, protože splňuje vrchovatou měrou Masarykův postulát “filosofie
praktického života” ; a kdybych měl vypočítat, kolika intelektuálních postav
našeho znovunalezeného lidství si vážím tolik jako jeho, stačily by mi prsty
jedné ruky. Jeho článek “Národ a dějiny” v dubnových Proměnách vyvrací
beze zbytku předsudky některých členů předsrpnového exilu, kteří se vůči
němu nedovedou a snad ani nechtějí oprostit od ustrnulých černobílých
představ. Nemusím říkat, že jeho úvaha je nejpronikavější analýzou čs. tra
gédie - Salvador de Madariaga nebo Golo Mann by nedovedli napsat lepší.
Jako historika, který se léta zabývá antitezi evropanStví a slovanství ve vý 
voji poosvicenské české společnosti, mě zaujalo především, jak fundovaně
a pregnantně postihl evropskou spojitost peripetií a katarzi českého vývoje
politického a státního, jak nově dovedl průkazně dokumentovat starou m y
šlenku Masarykovu o české otázce jako otázce evropské. Přesto bych měl
jednu poznámku, jednu pochybnost - a to nikoli historickou.
Jd e o závěr jeho studie, kde se dotýká vývoje srpnového a posrpnového
a kde mi připadají některé jeho soudy přespříliš absolutizující a nediferen
cující. Nemyslím, že “Černíková vláda . . . zaujala tutéž pozici, jakou by byl
zaujal Indra, Kolder a Bilak”, a ť už má autor na mysli kapitulaci srpnovou
nebo říjnovou. Jsem přesvědčen, že tou či onou kapitulací (či chcete-li,
oběma) zachránila tehdejší čs. reprezentace národu 7 měsíců relativně velmi
širokých možností demokratické kritiky, demokratické svobody projevu,
demokratické iniciativy i odporu, pro jaké v zemi, okupované cizí vojenskou
mocí a podřízené diktátu cizí vlády, není příkladu. Jinak řečeno: kdyby
Černíkova vláda nekapitulovala a už koncem srpna přišla k moci v důsled
ku toho kolaboranská garnitura, byl by už v posledních srpnových dnech
nastolen režim, k jakém u došlo ve skutečnosti až počátkem dubna, ne-li
koncem května. 'Zdá se mi také, že tam, kde Sviták mluví o přijetí diktátu
komunistickou stranou a o její výlučné zodpovědnosti za kapitulaci, jde o
argumentaci pars pro toto. Právě v těch 7 měsících po srpnu jsme se pře
svědčili nesčetněkrát, že mezi hlasateli odporu a udržovateli národní cti by
lo tisíce komunistických novinářů, umělců, ekonomů, dělníků i řadových
členů strany. Nelze dost dobře mluvit o K SČ jako celku, jak činí Sviták, je 
li zřejmé, že z 1,700.000 členů strany jistě značná většina byla proti kapi
tulaci a také to dovedla projevit. Autor také přehlíží zcela dvojsmyslný po
stoj delegalizovaného XIV. sjezdu KSČ i dodnes, pokud vím, neodvolaný
protest předsednictva strany z osudné noci, i když nepopírám, že jeho ce
na byla jen morální a platonická. J e také otázka dá-li se tvrdit jednoznač
ně, že KSČ “nedokázala (před srpnem), že je schopna vést lid a demokra
tické hnutí, “že nechávala lid za dveřmi reálného rozhodování a chtěla
omezit reformní proces na výměhu elit ve straně” . Vtip je totiž právě ve
faktu zcela opačném - jestliže se Dubčekovo vedení před srpnem něčím vy
loženě provinilo, byla to zcela nedůsledná, dokonce minimální očista ÚV
KSČ na jeho plenárním zasedání v květnu 1968 (posledním před okupací).
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Od něho se čekala všeobecně radikální, masová výměna stalinistických,
protidemokratických členů vedení strany - a místo toho byl vyloučen jen
Novotný a dalších, tuším, 7 funkcionářů, kteří vesměs patřili k oněm, kte
ří byli tak neskonale kompromitováni, že nemohli v budoucnosti předsta
vovat reálné nebezpečí, což se také prokázalo po srpnu, kdy k jejich aktivizaci nedošlo. Naproti tomu celé desítky těch, kteří potencionální nebezpe
čí představovali a po srpnu se vskutku stali předvojem legalizace okupace
a neostalinského zastavení posledních zbytků demokratizačního procesu,
zůstali v nejmenším nedotčeny (Indra et cons.). V tom, podle mého názoru,
Sviták výměnu mocenské elity přeceňuje; a naopak nedoceňuje, že v po
sledních 2-3 měsících před 21. srpnem se vskutku rozvinulo celonárodní,
celospolečenské národní hnutí, strhující všechny sociální a ideové vrstvy
k iniciativě a aktivitě, která by byla neproveditelná neříkám bez vedení
KSČ, ale určitě proti jejím u odporu. Ostatně, kdyby lid opravdu “zůstával
za dveřmi”, jak potom vysvětlil onu historicky ojedinělou “morálně-politickou” jednotu (tak zněl termín Novotného a naše národy jej naplnily sku
tečným smyslem) mezi koncem srpna a koncem března, proti níž v podstatě
nedošlo k radikálnímu, totalitnímu zásahu stranického vedení?
Větou “Národ promíjí vinu plačícím politikům, protože chápe osobní tra
gedie” má Sviták na mysli, rozumím-li dobře, osobně Dubčeka a dodává:
“Dějiny neprominou”. Nejsem si tím zcela jist. Sviták nebyl doma po 21.
srpnu a nemůže tudíž vědět, jak se v obecném společenském vědomí během
týdne změnilo např. tradiční nazírání na Háchu - při nejmenším se di
ferencovalo. Podstata “duběekovského komplexu”, smím-li to tak nazvat, je
ale jinde. Historickou kletbou novodobé čs. politiky je její přímo dětinská
lehkověmost, která propadá ilusím i tam, kde se tváří realisticky a pokouší
se o chladnou kalkulaci. V tomto ilusionistiokém sebeklamu jde tak daleko,
že ztotožňuje politickou iluzi s realismem a se střízlivostí a že předvídání
krisových situací nahrazuje ideologickým zdáním, neschopným rozlišovat
skutečné spojence od falešných. To byl případ Benešův 1938, to byl případ
Dubčekův 1968. Je jistě tragický paradox v tom, že v těžké krizové situaci,
kdy se celý národ vždy chová skvěle, chybí mu odpovídající politická re
prezentace - aspoň v tom smyslu, že osud národa v nejkritičtějších situa
cích jeho bytí určují smutní, jemní, citliví politikové. V tom bych souhla
sil se Svitákovým epitetem o “vině plačícího politika”, protože Dubček jen
znovu potvrzuje tuto politicky nešťastnou tradici: jistě se neosvědčil jako
politik velkého formátu, který musí počítat se vším, i s tím, v co sám ne
věří - ale jen proto, že byl osobností příliš kultivovanou, politikem lidské
noblesy, lidské důstojnosti, který se vůbec nehodil k cynickému světu im
perialistické mocenské politiky, s nímž byl konfrontován, a proto v soutěži
s ním nemohl obstát.
Snad bude působit paradoxně, že nemarxista, který má za sebou Novot
ného kriminal, nesoudí o klíčovém bodě naší tragedie zdaleka tak příkře
jako m arxista Sviták. Ale možná, že je to logické. Kritický nemarxistický
humanista snad - nevím - má v jinak identickém hodnocení zodpovědnosti
KSČ o něco menší sklon k paušalizující absolutizaci prostě proto, že ani v
názoru nejtragičtějším není zatížen antipólem původní zklamané víry. To
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ovšem není žádná zásluha. Zásluha je dospět tam, vlastním samostatným
kritickým pohledem, až tam, kam dospěl Ivan Sviták. A proto je moje dis
kusní pochybnost vskutku jen okrajová.
Ivan Pfaff

Z DOPISŮ PROMĚNÁM
K L U B 231, JA LT A A CHRUŠČOV
Milý pane redaktore,
se zájmem jsem si přečetl úvahu Jaroslava Brodského “Klub 231 a kontrarevoluce v Československu” (Proměny, duben 1959). Mám k ní tři poz
námky:
1) J. Brodský se letmo zmiňuje o stalinském teroru a o koncentračních
táborech z počátku padesátých let. Uvádí, že táborů, (kterým my jsme na
západě říkali “tábory nucené práce” ) bylo přes čtyřicet. Popisuje některé
příklady bestiality v uranových dolech, kde komunisté zřejmě daleko před
čili nelidskost nacistů. V této souvislosti bych chtěl J. Brodského upozornit
na to, že zásluhou poúnorových politických exulantů z Československa a ji
ných států východní Evropy se počátkem padesátých let zejména zde v
Americe vedla široká akce ve Spojených národech, v odborových organiza
cích a jinde, jejímž cílem bylo odhalit bestiality z táborů nucené práce a
upozornit na tyto nelidské metody komunistů světové veřejné mínění. Čes
koslovenské tábory nucené práce a stalinská vězení byly zpracovány v ně
kolika studiích. Jednu na příklad publikovala roku 1951 Rada svobodného
Československa. Bylo by zajímavé porovnat tyto studie s tím, co mnozí čle
nové K 231 osobně zažili. V Československu je nyní tendence neožiivovat
tuto minulost a proto se může stát, že budoucí historikové nebudou mít
dost autentického materiálu z tohoto stalinského období. Neměli by si čle
nové K 231, kteří jsou nyní na západě, vzít za úkol shromáždit a zpracovat
veškerý materiál, který je k dispozici, a doplnit tak náš někdejší neúplný
obraz toho, co se dělo v Československu za Lichačevů, Bacílků, Kopřivů,
Čepiěků a ostatně i Štrougalů a Novotných?
Udělali by tak kus nejen politické, ale i historické práce. Ja k víme, naše
zmíněná akce z počátku padesátých let měla určitou zásluhu na tom, že v
polovině padesátých let došlo ve východní Evropě k revizi systému nucené
práce. Možno proto počítat i s tím, že akce, kterou nyní navrhuji členům
K 231 a jiným odborníkům, může být nynějším vládcům v Československu
stálou připomínkou, jaké nelidskosti se páchaly a mohou páchat jménem
komunismu.
2) Další moje poznámka se týká věty: “Pojďm e zpět do roku 1948, kdy ko
munisté převzali moc v zemi . . . která ve své historii měla pramálo spo
lečného se zeměmi Východu, s nimiž byla Jaltskou dohodou proti své vůli
spjata.”
Pod dojmem Mnichova vznikla mezi Čechy a Slováky legenda, že velmoci
jednaly v Jaltě (někdy se uvádí také Teheran) “o nás bez nás” a že nás za

61

řadily do sovětské sféry. Tato teorie byla oživena zejmétna po loňské sovět
ské invazi, protože jen tak si mnozí dovedli vysvětlit skutečnost, že Spojené
státy Moskvě neznemožnily Okupaci československá. M amě lonii na ptodzim
státní department a kromě toho i jeden ze žijících úiěastníků jaltské kon
ference, velvyslanec Harriman, tvrdil, že se Spojené Státy nikdy nedohodly
se Sovětským svážen na nějakém rozdělení Evropy na sféry vlivu. Legenda
se živí dále, ačkoliv povolaní historikové ulž dávno potvrdili to, co loni
tvrdil státní department a s ním Harriman.
Studuji tuto problematiku už řadu let a prostudoval jsem kdejaký ame
rický, britský, sovětský a ostatně i čs. historický pramen. Nikde jsem ne
našel žádný fakt, který by tuto teorii o sférách vlivů potvrzoval. V Jaltě se
konkrétně, pokud jde o Evropu, jednalo, o Okupačních pásmech Německa
(ne však Rakouska), o Polsku, Jugoslávii átp. o Československu se konkrét
ně nejednalo vůbec, protože jeho případ nebyl na rozdíl od Polska a Ju g o 
slávie sporný. Československa se týkala jen “Deklarace o osvobozené Evro
pě”, schválená na návrh Američanů. V této deklaraci se vítězné mocnosti
zavázaly obnovit nezávislost okupovaných evropských Států a umožnit v
nich, aby si obyvatelstvo zvolilo demokraticky takový režim, jaký si přeje.
Už skutečnost, že se Britové a Američané dohadovali v Jaltě se Stalinem o
tom, jaké m ají mít jugoslávský a polský stát hraníce a vlády, svědčí o tom,
neměli v úmyslu ponechat půl Evropy v nějaké sféře sovětského vlivu. Mi
mo to na příklad Američané dodnes neuznali sovětský zábor tří baltských
států a západní hranice Polska.
O tom, jak se Československo dostalo pod sovětskou nadvládu, by se dala
napsat celá studie. Bylo by nutné začít alespoň rokem podepsání sovětskočeSkoslovenské dohody z doby války, pokračovat plány londýnské vlády na
spolupráci s Moskvou, vypracované už před Jaltou i Teheranem, vytvoře
ním Národní fronty v Moskvě a Košicích, odmítnutím Marshallova plánu,
volbami z roku 1946 a konečně i tím, za jakých okolností došlo k převratu
v únoru 1948. Tím ovšem nechci a priori tvrdit, že to mohlo dopadnout ji
nak, kdyby Československo nesledovalo nejméně od roku 1943 pro-sovětskou politiku. Jistě lze souhlasit s americkým diplomatem a historikem G.
Kennanem, který ve své studii American Dipíomacy: 1900-1950 napsal:
“Zřízení sovětské vojenské moci ve východní Evropě . . . nebylo důsledkem
těchto rozhovorů (Jalta, Teheran etc.); bylo výsledkem vojenských operací
v závěrečných fázích války. Nebylo nic, co by mohly západní demokracie
učinit, aby zabránily vstupu Rudé armády do těchto oblastí, s výjimkou to
ho, že by se tam dostaly první sam y a to nebylo možné . . .” Kennan do
znává jen to, že válečné konference spojenců vedly mnohde k falešným na
dějím. Ostatně i sám Roosevelt choval takové naděje, když po návratu z Ja lty prohlásil, že “Krymská konference znamená konec systému unilaterám í
akce, exkluzivních aliancí, sfér vlivů, mocenské rovnováhy a jiných pro
středků, které se zkoušely po staletí - a které nakonec vždy zklamaly.” Jsem
přesvědčen, že Roosevelt v to poctivě věřil. A to snad byla chyba.
3) Třetí moje připomínka se týká pasáže, ve které Brodský naznačuje, že
Chruščov vytýčil na X X . sjezdu K S S S nový program komunistického socia
lismu a že pak musel padnout, protože zůstal (se svým programem?) sám.
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Pokud vím, Chruščov, někdejší věrný Stalinův spolupracovník, na X X . sjez
du jen odhalil Stalinovy zločiny. Nepředložil však žádný konkrétní “akční
program.” Za své vlády klidně pokračoval - podobně jako u nás Novotný v neostalinismu politickém a kulturním (viz jeho kritika umělců a spiso
vatelů atd.) Západní Kremlinologové se shodují v názoru, že Chruščov byl
odstaven jednak pro svou dobrodružnou hospodářskou politiku (kůkuřice,
panenské země atd.), jednak pro své tak zvané ohyby v zahraniční politice:
vyostrení sporu s Čínou, neúspěch sovětské politiky v Africe a Latinské Ame
rice a Kubánská krize. (Je ovšem zajímavé, že v těchto bodech zahraniční
politiky jeho nástupci jsou na tom ještě hůře.) Chruščov určitě nebyl Dub
ček. Mimo to víme jak zasahoval do polských událostí r. 1956 a jakou záslu
hu má na kadarizaci Maďarska.
V. N. Duben, Washington, D.C.

OTOKAR BŘEZINA - ANNA PAMMROVÁ
Nic není tak mocné jako myšlenka, říká Otokar Březina. Ptťavdu tohoto
konstatování si můžeme nejlépe ověřit na vžtahu O. Březiny k A. Pammrové. Jeho vnější historie je velmi skromná:
Setkali se poprvé v Jinošově. On byl 19ti letý učitel, v prvním rozletu do
života, ještě plný studentských literárních plánů, s pronikavou, bystrou in
teligencí, vtipný, duchaplný, ironický, skeptický. One - 27ti letá žena, dce
ra revírníka, na svou dobu mimořádně vzdělaná, prošlá trpkou školou živo
ta v aristokratickém prostředí Vídně, léčící své těžké životní zklamání v
rodné myslivně.
Několik jejich setkání bylo vyplněno konversací o literatuře, umění, fi
losofii, přírodě.
Po prázdninách byl mladý učitel přeložen do Nové Říše, čímž skončil je 
jich osobní styk.
A přece stačilo toto málo k bohaté korespondenci, která trvala (s tříletou
přestávkou, dobou nešťastného manželství A. Fammrové) až do básníkovy
smirti. Podruhé se oba setkali až po 27mi letech.
Ale jak vidět, nebylo třeba oživovat vzniklý cit osobním stykem. Byl ži
ven mnohem mocněji myšlenkou, vzpomínkou, fantasií, sněním.
Počáteční, zřejmě hluboký, ale pouze nesměle projevovaný trochu ro
mantický cit básníka k vzdálené a později manželstvím zcela nenávratně
ztracené a nedostupné přítelkyni se postupně proměňuje. Zřetelně můžeme
tuto metamorfosu sledovat v dopisech. První jsou plné bojovného elánu. A
plné vtipných polemik s názory přítelkyně, které mladý básník bystře a lo
gicky potírá a vyvrací. Jsou to nesmírně dlouhé, duchaplné traktáty o egoismu, pesimismu, o lidské hlouposti, teoretické úvahy o lásce a hlavně umě
ní. Občas se ozve něžný tón, stesk z odloučení. J e to zcela pochopitelné. A.
Pammrová byla v osamělém životě O. Březiny nejen jedinou ženou, ale vět
šinou vůbec jediným člověkem, jediným přítelem, kterému básník důvěrně
otvíral své srdce a svěřoval se se všemi problémy uměleckými i osobními.
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Postupně přibývá v dopisech hluboké vroucnosti bratrského citu.
Odraz této beznadějné a tím zároveň nezranitelné lásky vidíme v celém
básníkově díle. Tady opravdu jde “láska dušemi v snění”. Jemný stesk sly
šíme z veršů: “Jedenkrát oddech cizího žití zarděl mne blízkostí spřízněné
touhy,” ale bohužel “nepoznány se m íjejí duše, každá svou rozžatou svítilnu
při setkání cloní, nedůvěřivá; jen dlouhé stíny vzpomínek táhnou se za
nimi přes celý obzor.” Báseň “Tys nešla” odráží nejen proměnu básníkovy
lásky, ale jasně ukazuje, jakým duchovním vývojem prošel už na své cestě
k poznání. Báseň začíná podobnou náladou, jako jedna z dřívějších jeho
básní, “Mamě” : “K eř malinový zrál na výsluní mých Strání . . . a rosa vo
něla, vzduch zpíval za svítání . . . plod svěží krví slád - a nikdo nepřichá
zel
“Příliš brzo jsem rozsvítil lampy a do váz natrhal kvítí . . . Tys
nešla . . . čas vadl, růže mé chřadly . . .” Ale dál už podoba nesahá. Tato
báseň nekončí resignací ani steskem. Naopak. A to ukazuje, jak se vidění
světa a života rozšiřuje a obohacuje úměrně k tomu, jak se básník - filosof
přibližuje poznnání největší pravdy. Jeho cit k jedné bytosti se rozšířil v
hymnický požár, v hluboký a bohatý souhrn všech aspektů lásky - od mi
lenecké k soucitné lásce k bližnímu, k bratrskému, vroucímu citu, k onomu
“přátelství, v kterém je více lásky než v lásce samé.”
J e to v souladu s básníkovým poznáním, že Absolutno, jeho Neznámý,
Věčný, Nejvyšší, se projevuje celým vesmírem, každým živým tvorem, že
“'trpí v duši nám a voní v lilii a modrým plamenem nad bažinou se skví” ,
že tato láska zcela logicky přerůstá v lásku ke všemu živému, stává se
“Láskou, tajemstvím Přiblížení, rozechvěním z omamujíoí blízkosti Pravdy.”
Nakonec dochází Březina jako zralý mudrc k poznání, že “Bůh je L ás
ka”, jak tvrdí Upanišady i Kristovo evangelium; že všechno je Jednota a my
jsme paprsky, vycházející z jediného slunce. A tak vyjadřuje jen hlubokou
pravdu, když končí historii své lásky verši:
“Věř, my se to líbáme tisíci retů, objetím tisíců paží,
ve vášnivém tepotu věčného Srdce, jež tisíci údery buší.”
Dr. L. Hynková
21 LET FCI:
Britský odborný list U K Press Gazette a řada jiných listů, na př. londýn
ský Dziennik Polski, věnovala značnou pozornost 21. výročí exilové tiskové
agentury F.C.I., která, jak zkratka napovídá, je československá tisková agen
tura z r. 1948 “Free Czechoslovak Information”, jež však dnes rozšířila svůj
zájem na události ve všech Sověty okupovaných oblastech a zemích včetně
Číny, Tibetu, Kuby a pod. Protože jde o nesubvencovanou, hospodářsky jen
na prodej zpráv a buletinů odkázanou agenturu, nemá vlastně ve své oblas
ti obdoby. Agentura operuje z vlastní budovy v západním Londýně a byla
v poslední době předmětem útoků jak sovětského tisku tak i ilegálních tis
kovin a rozhlasu, podporovaného okupanty v Československu. Jubilejního
banketu se účastnil president světové novinářské organizace Jam es Bradley,
členové obou sněmoven britského parlamentu a zástupci předních britských
listů a rozhlasu.
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CITÁTY Z PROSLOVŮ NAŠICH SPOLUPRACOVNÍKŮ
Snad Vás překvapí - a možná také i zarazí, že mluvím o T. G. Masarykovi
ne jako o Presidentu, Profesoru, Učenci, Politiku, Revolucionáři a Budova
teli Státu, ale jako o Proroku. Proč to dělám? Proto, že mi připadá, že tento
muž, který byl vším tím co jsem uvedl, byl v podstatě něčím jiným - že pa
třil k oněm ojedinělým a velmi zvláštním zjevům, který se tu a tam objeví
mezi některým lidem jednou za staletí a který se od nich liší do té míry,
že je zdrcující většině záhadou. Jakkoli je to vždycky člověk pronikavé
inteligence a železné vůle, s níž míří k cíli, který vidí s jakousi zvláštní jasnozřivostí, tento cíl je vždycky prospěšný ne jemu, ale lidu jako celku,
ačkoli oni to nevidí a nechápou dříve až potom, když tohoto jasnozřivého
jednotlivce ubili buď fysicky, anebo pohřbili nánosem oslav, zbožnění, uctívánní a pompy. J e těžko říci, co je horším údělem proroků, zda-li kamení,
které je zabíjí, anebo pomníky, které jim lid staví za živa nebo po smrti.
Sny a touhy o sobě ovšem nevytvoří nic - nejvýše snad melancholii a
resignaci. “U vod babylonských jsme sedali a plakali když jsme vzpomínali
Sion” zpívá český básník k Dvořákově huidbě, aby vyjádřil cítění a touhy
lidu israelského v zajetí daleko od země zaslíbené. Nářek, melancholická
resignace a výčitky nevytvořily nikdy nic stejně jako nikdy nic nevy
tvořily nadávky, cynický posměch a vševědoucí co-by-bylo-kdyby bylo s
velkorysými radami druhým co mají dělat, aby bylo - co má býti - bez
a citová struktura velikého počtu Čechů a Slováků žijících kdekoliv. Kdo
ohledu na lidskou povahu a skutečný svět. Zdá se, že toto je nyní mentální
a citová struktura velikého počtu Čechů a Slováků, žijících v cizině. Kdo
jim v této situaci může pomoci? Co je může vyvést z hrozícího čtyřicetile
tého bloudění dnešní poušitě, které je horší nežli Sinai?
Může-li jim někdo pomoci, je to jedině T. G. Masaryk tím, co bylo v jeho
osobnosti prorocké a proto živé a nesmrtelné.
(Antonín Cekota v proslovu k batawské odbočce Československého národ
ního sdružení v Kanadě při vzpomínce 119tých narozenin T. G. Masaryka
23.m. 1959.)
Z úradku božího, “zem, z níž jsme vyšli” leží na osudové křižovatce
evropských a dnes i světových cest. Osud nám odepřel mnohého, čeho do
přál jiným národům v míře vrchovaté. Nemůžeme, bratři a sestry, soutěžit
a bojovat ničím větším, ale také ničím menším, než myšlenkou — duchem.
Tento duch musí být duchem silným, zdravým a věřícím. A protože doma
takový duch nemůže vyrůst nebo se alespoň zjevně projevit — na nás,
na vyhnancích, spočívá úkol stejně velký jako odpovědný. Po více než dva
ceti letech bolestínského stesku po domově, je čaís, abychom chápali, proží
vali a uplatňovali své vyhnanství v duchu Jana Amose Komenského, který
by byl sotva schopen vytvořit tak jedinečné osvětové i politické dílo jinde,
než právě ve vyhnanství. A chápeme svůj osud a svou povinnost v duchu
velkého Slováka Jan a Kollára, který správně upozornil, že “pravou vlast
jen v srdci nosíme”, a že proto tuto vlast nelze odcizit.
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Skutečná změna a obroda v zemi, jež je a navždy zůstane naší pravou
vlastí, a skutečná obroda i v našich srdcích, nemůže přijít jinak než v očist
né bolesti. Náš dnešní domov, pevná hráz našich bratří a sester, se zas po
dobá někdejším šikům chudých, věřících Táboritů, opuštěných všemi a bo
jujících “proti všem”, jak to kdysi vylíčil Alois Jirásek. — česká, respektive
československá otázka je dnes zas otázkou světovou, a ť se před ní mocní
tohoto světa snaží zavírat očí, opevňovat se čínskou zdí a ještě chvíli pěsto
vat pštrosí politiku.
I dnešní československá krize je ve svých příčinách i důsledcích krizí svě
tovou, krizí především mravní: ochorením základního křesťanského pomě
ru člověka k člověku i k Bohu.
Podíl našeho národa na obecné křesťanské vzdělanosti, je mimořádný. A
je velký především proto, že ve chvílích rozhodných a rozhodujících jsme
hodnotili — a do značné míry i plnili —• své náboženské i politické poslání
“sub specie aetemitaitis” . — Ale činíme tak, bratři a sestry i dnes? A vždy
a všude? A všichni? — Ja k jsme byli šťastni, že ledy bezcitného marxisticko-leninského sevření se loni v naší vlasti konečně hnuly a že na březích
našich řek se objevily prvé, nesmělé chudobky svobody! Rád bych se mýlil,
ale domnívám se, že skutečnou olbrodu a nápravu nelidského, bezvěreekého
systému a režimu nemůže přinést komunismus jen o něco málo rudý. Do
mnívám se, že k nápravě a obrodě skutečné a trvalé vede jediná cesta: ces
ta nové mravní a náboženské renaisanee.
M4m-li na mysli takovou obrodu, nespatřuji ovšem její obsah ve vyse
dávání v kostele. Myslím na živou víru, na účinnou, pomocnou, křesťanskou
lásku.
(Dr. Jiř í Švor v proslovu na krajanském shromáždění v torontské Soko
lovně 24. dubna 1989.)

Z GRENOBELSKĚ KONFERENCE O
“ CIVILIZACI NA ROZCESTÍ”
Pod záštitou grenobelské university byla ve dnech 23 a 24 kvěltna před
stavena francouzské odborné i laické veřejnosti práce R. Richty a jeho in
terdisciplinárního výzkumného týmu známá pod názvem Civilizace na roz
cestí. Podobně jako v Itálii a Anglii, byl i zde zájem odborné veřejnosti té
měř neobvyklý. Nejen proto, že se jednalo o československý příspěvek svě
tové vědě, ale zejména pro ožehavost a naléhavost samotného výzkumného
tématu. Z francouzské strany byli přítomni odborníci z univerzitního vý
zkumu v oblasti společenských věd, experti plánovacích center státních i
center soukromých firem. Mimo to bylo přítomno několik expertů z mezi
národních organizací SN, zabývajících se dlouhodobými výhledy vývoje
evropských států. Dvoudenní zasedání u příležitosti francouzského překla
du Riehtova díla bylo dynamické a zajímavé však již jen tím, že se sešli
vědci dvou odlišných sociálních systémů, aby hledali cesty vzájemné ko
munikace a překonávání rozporů uvnitř lidské společnosti vůbec.
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Po odborné stránce, kterou lze od politické sltránky oddělit pouze formál
ně, representuje dílo československých vědců velmi široký a komplexní
přístup k řešení vývojových problémů soudobé technicky vyvinuté společ
nosti. Centrální pracovní model přístupu, nazývaný R. Richtou vědecko
technická revoluce, je určitou základnou, která jednak pohlcuje výsledky
výzkumu mnoha různě specializovaných vědců, jednak sám tento model
usměrňuje a koordinuje jejich další úsilí. Jen tak je možno nezabloudit v
moři informací, které výzkumný tým musí zpracovávat. Diskuze v Grenoblů
znovu potvrdila, že co do šíře záběru nemá výzkum Richtov-a týmu ve svě
tě obdoby, což samo o sobě je vynikající vědeckou kvalitou. Problémy se
objevily v oblasti aplikační schopnosti modelu vědeckotechnické revoluce.
Ředitelé a plánovači jednotlivých společenských institucí a to nejen ve
Francii, požadují, aby existovaly vědecké podklady pro jejich koncepce a
rozhodování, specielně v oblasti národohospodářské, právní a politické. Po
třebují návody z oblasti společenských věd, které by zaručily, že jejich
rozhodnutí bude optimální a zaručí společnosti vývoj, nikoli pád. Čím glo
bálnější a strategičtější rozhodnutí je zapotřebí provést, tím Silněji se po
třeba projevuje. Nejedná se přitom o rozhodování pouze v oblasti podniká
ní velkých průmyslových jednotek. Stejně těžkou a snad často i těžší, pro
tože různorodější, problematiku řeší vládní orgány státu, rozhodující o
komplexu mnoha činností ve společnosti najednou. Konečně i mezinárod
ní instituce, které m ají či chtějí ovlivnit vývoj civilizace, se bez komplexní
ho poznání společenského života nemohou dbejít. R. Richta se však v zá
věrečném slovu vzdal cíle, vytvořit pracovní modely pro jednotlivé oblasti
společenského rozhodování a zdůraznil, že cílem jeho výzkumu je prověřit
a vzájemně skloubit podstatné a rozhodující faktory vývoje naší civilizace,
což nutí výzkum upustit od mnoha nepodstatných a specifických faktorů.
Jedině tak bylo možno dospět ke schématu vědeckotechnické revoluce jako
určitému vodítku pro další poznání ve specifických směrech. R. Richta ták
de facto odvíjí budoucí vývoj společnosti od duševní schopnosti člověka, od
jeho invence v oblašti hledání a nalézání. To však zdaleka neznamená, že
jeho výzkum má spekulativní charakter ve špatném slova smyslu. Diskuse
právě ocenila rozsáhlost faktologického zázemí a statistických údajů, které
byly v Civilizaci na rozcestí použity. Podstatné se však zdá být, že Rlichta
chce normativně přetvářet a odstraňovat disproporce, vyvolávající konflikt
ní a katastrofické situace ve vývoji lidské společnosti. To dobře vysvětluje
i jeho názor na vývoj soudobé vědy, kterou považuje za deformovanou, jak
v důsledku monopolizace výrobního procesu tak v důsledku vojenské exploatace vědy. Současně předkládá variantu vědy, sloužící soudobé společ
nosti užitečnějším způsobem, než jak tomu v současnosti je.
Politická angažovanost výzkumu R. Richty a jeho týmu je tak intenzivní,
že ačkoli prvý den diskuse měl být zaměřen převážně k odborné thematice
v souvislosti s předvídáním budoucnosti a plánováním, objevila se celá řada
zejména francouzských příspěvků zaměřených polito-logicky i politicky.
Upozorňovaly na klima, ve kterém Civilizace na rozcestí vznikla a tedy na
její poplatnost politickému režimu v Československu. Tyto úvahy byly
pozoruhodné ve dvou směrech. Jednak upozorňovaly na parciálnost či ne
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úplnost koncepce vědeckotechnické revoluce pro vývoj v západoevropských
kapitalistických zemích. Československo v souvislosti s odstraněním tříd a
nastolením socialistického vlastnictví nemá nyní zkušenosti s třídním ani
politickým bojem, což je naopak úděl západoevropských kapitalistických ze
mí. Francouzští komunisté a část socialistů si tak stěžují, že nenacházejí v
Richtově díle odpověď na otázky, které oni s hlediska dalšího vývoje spo
lečnosti na západě považují za podstatné a jejichž řešení musí předcházet
dalšímu vývoji vědeckotechnické revoluce. Tato námitka dostávala v dis
kuzi nej častěji formu nazírání na váhu monopolního vlastnictví ve vývoji
naší civilizace. Několik francouzských příspěvků, zejména starších komu
nistických a levě orientovaných vědců, vyjádřilo explicitně názor, že další
vývoj civilizace je nutno odvíjet od likvidace monopolního vlastnictví v
soukromých rukách a že tedy určitá forma socialistické revoluce v oblasti
vlastnických vztahů je nezbytným předpokladem úspěšného řešení vědec
kotechnické revoluce. Většina těchto řečníků zastávala názor, že monopoli
zace rozhodování vede k subjektivizaci a k vládě monopolů nad společností.
Není bez zajímavosti, že přítomní českoslovenští vědci zdůrazňovali mno
hem silněji váhu výrobních sil ve vývoji lidské společnosti, odvolávajíce
se přitom na prvá díla Marxova. Výrobní síly chápeme ovšem mnohem si
řeji než jak se to praktikovalo dříve, kdy výrobní síly byly ztotožněny s
částí výrobní techniky - upozornil R. Richta. Zdá se, že stav rozvoje vědy
a techniky jako podstatných součástí výrobních sil dnešní společnosti je pro
československé vědce důležitější determinantou budoucnosti, než vlastnická
struktura toho kterého státu.
Druhý důvod pro zajímavost politických názorů francouzských komu
nistických vědců ale konec konců i vědců, kteří diskutovali bez zjevných
politických záměrů, je určitá praktičnost jejich koncepcí. Objevil se např.
názor, že jakákoli koncepce či pláň musí vycházet z dané reality a že tedy
nemá smysl se pokoušet o nějaké příliš obecné plány a analýzy v tomto
směru, neboť výsledky výzkumného úsilí není pak možno ve společenské
praxi aplikovat. Tento v určitém smyslu technokratický přístup je i s po
litického hlediska určitou zábranou společenského pokroku, zejména v
oblasti ideologie a geneze hodnot.
J e velmi zajímavé, že příspěvky expertů zabývajících se dlouhodobými
výhledy v technické a hospodářské situaci Evropy plíně potvrdily důležitost
Riehtova příspěvku, protože hledá konvergenci, sbližování a jednotící mo
menty dnes rozrůzněných společenských systémů. Tak nakonec došlo de
facto k situaci, kdy největší “technokratově” docházejí k potřebě komplex
ního společenského výzkumu s největší naléhavostí zatímco někteří poli
tologové a to komunističtí a socialističtí tuto potřebu cítí mnohem slaběji.
Grenobelské expozé, komentované též francouzským tiskem a rozhlasem,
je dáváno do souvislosti s československou verzí humanistického socializmu.
Tentokrát se však zdá, že roste skutečně cosi podstatně novějšího, co teprve
nabírá formy, co však růst chce a snad i musí, aby evropská civilizace sku
tečně přežila.
Frank Charlese
Řím, květen 1969
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ODEZVA SACHAROVOVA A RADIMSKÉHO ESEJE
Lidský mozek, na rozdíl od mechanického komputeru, má tu vlatnost,
že nereaguje jen na to, co do něij bylo vloženo, ale že zvláštním, dosud ne
prozkoumaným a proto záhadným způsobem vytváří ideje a pozorování,
jež mají jen vzdálený vztah k původnímu impulsu. Oba, Sadharov i Radim
ský, uvažují o “nápravě věcí lidských” hlavně prostředky politickými a
mravními - vlastně mravně-politieko-filosofiekými. Jakkoliv jsem dalek
toho, abych podceňoval vliv těchto prostředků a zejména jejich praktický
účinek, mám pocit, že základní era “nápravy věcí lidských” je v prostoru,
který až dosud v lidských vztazích byl prozkoumán pranepatrně a jejž bych
nazval (z nedostatku existujícího jména) matematikou a energetikou lid
ských vztahů . . .
Obrovské výsledky dnešní techniky pramení z matematického rozřešení
mnoha základních problémů hmoty, energie a času. J e možné, že Einstei
nova konstanta (rychlost světla) bude jednou nehrožena jinou konstantou,
což však nezmění nic na jeho hlavních objevech o vzájemném poměru ener
gie, hmoty a času, jež jsou relativní. Byl to tento objev vzájemného poměru
síly k síle (energie k energii), který vytvořil koncept (představu) vesmíru
rovnováhy sil jiného druhu, nežli byla dřívější znamenitá rovnováha New
tonova, jež však úplně stačila svým řádem vytvořiti techniku X IX století.
Protože člověk (a lidstvo) je v podstatě projevem “energie”, nespočívá v
podstatě možnost “nápravy věcí lidských” (vlaštně jejich uvedení v řád,
v objevu matematiky toho druhu, jež utvoří mysl schopnou vytvářet for
mule a podle nich názory, zvyky o životní praksi, které:
a. )

Uznají život jednotlivce a lidských škupin (jako projev ener
gie (s vědomím, že energie je nezničitelná, ale jež mění formu
následkem okolností a podmínek při čemž její účinky se mění
a mohou býti stejně positivně konstruktivní jako negativně
destruktivní).

b. )

Uznají konglomeráty života v jeho různých složkách uvnitř
národů a států a skupinách států - jako formu soustředěné
energie, která je konstruktivní jen tehdy, když je přivedena
do rovnováhy uvnitř, na venek a ve vztahu k jiným konglo
merátům.

Ve světě pojmů “dvakrát dvě jsou čtyři” má stejnou platnost pro všechny
rasy, víry a politické systémy a totéž lze říci o matematických a chemických
vzorcích, jejichž znalostí a uznáváním lidé dnes budují svůj hmotný svět.
Tragedie lidských vztahů od časů neolitické vesnice až do dnešního dne
spočívá (jak se zdá) v tom, že lidé dosud neobjevili sociálně matematické
formule, jejichž všeobecným používáním by vytvářeli a udržovali “rovno
váhu sil” v sobě a mezi sebou v lidských vztazích. Pokud je tu a tam obje
vili, jako na př. “Miluj svého bližního jako sebe samého” - vzali je na vě
domí jen jako nedělně-kostelní náboženství - snad také proto, že jim dosud
není dostatečně známo, že v sobě nosí vedle vývojově velmi mladého kortexu velkého mozku velmi starou bestii zděděnou z bezpočetných starých
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mozků, jejichž vlivem fysicky přežili a jež pohánějí jejich organismus bio
logickou energií.
Taková pozorování jako “Moc korumpuje a absolutní moc korumpuje
absolutně” (Lord Acton, 1887) - jež potvrzuje Saeharov svou hrůzou před
policejní tyranií a intelektuální nesvobodou jsou jen potvrzením toho, že
lidé je dosud nepovažují za matematický zákon, jehož nedbání musí skončit
naprostým zničením stroje a řádu, ale za morálně-filosofický komentář, kte
rý se dá obejiti beztrestně.
Lze očekávat, že z onoho velkého moře lidských zárodečných buněk se
vynoří mozek, z něhož vyroste matematika lidských vZtahůž schopná vytvářeti řád respektující energii a její relativní vztahy jako zákon? Jakýsi ne
jasný instinkt - anebo víre, že milosrdenství boží je nevyčerpatelné - po
skytují naději, že ano. Jestliže ano, pak to bude začátek.
Antonín Cekota

Donedávna platila v pediatrii zásada, že kojenci stačí ke zdárnému vý
voji řádná výživa a přiměřená hygiéna. Z čehož plyne, že by matku mohla
suplovat vhodná pečovatelská instituce a žena, takto osvobozená, by se
konečně vymanila z tradičních pout svého životního údělu.
Tuto lákavou a na poheld velmi humánní nabídku přijaly socialistické
země bez váhání a využily ji pro svou koncepci společenského a národohos
podářského vývoje. Razí se tedy i u nás heslo, že moderní společnost se
neobejde bez institucí pro kolektivní péči o děti od nejútlejšího věku. Ale
pediatři brzy zjistí, že děti vychované v jeslích, a to především celotýdenních, nápadně zaostávají v mentálním a často i fyzickém vývoji za dětmi
v rodinné péči.
Drahomíra Šlechtová v článku “O myších a dětech”,
Doba, číslo 4, 1969.
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Beletria
DĚVČÁTKO S ČERVENOU MAŠLÍ
Dvě povídky ze sbírky Krachy (1956)
Jan Sviták
CREO QUIA ABSURDUM
“ Člověk je třtinou nejslabší
v přírodě, ale je třtinou, která myslí.”
Blaise Pascal
Dědeček byl v mých představách nezávislým a silným člověkem, pro
tože chodil stále na procházky, vyžadoval hovězí polévky a měl psa
Rolfa. Držel se zpříma a nosil pumpky. Aby podtrhl svou světovost,
chlubíval se, že ještě v šedesáti vyskočil rovnýma nohama na stůl a
hrál v Monte Carlu. Neříkal však, že přišel do herny v pumpkách, tak
že ho považovali za výstředního Američana. Dědeček měl v prádelníku
schovány dva staré šestiranné kolty, s nimiž jsem tajně prožil veliká
dobrodružství. Ale vrcholné city ve mně budil dědeček tím, že mne
učil německy. Byl tak zdrojem čehosi tajemného, protože kdykoli se sta
la významná věc, hovořili spolu rodiče německy. A dědeček mne nyní
zasvěcoval do řeči plné tajemství, jež měla v sobě neobyčejné kouzlo,
protože umožňovala proniknout do světa dospělých. První slova, která
jsem se naučil, byly barvy a zvířata, gelb, rot, Hund, Ziege. Tato slova
pak poletovala v mé hlavě jako malé dětské šperky a kdyby bylo možné
schovat slovo, měl bych je dodnes v bílé baťovské krabici, kde jsem měl
uloženy své největší dětské poklady, ložisko, cíněnku, podkováky, mi
kroskop, ztvrdlý kyt a šamotovou kliku od vany. Dával jsem pak pozor
na označení barev a zvířat v německých rozhovorech, ale málo se vy
skytovala. To mne zklamávalo a chodil jsem tedy častěji s dědečkem na
procházku a ptal se na další slova. Ale všechna jsem si nemohl zapama
tovat. Přišel jsem na spásnou myšlenku. Naučím se německé abecedě
a slova budu překládat a tak se zmocním tajemství světa dospělých. Po
stupně jsem z dědečka vymámil všechny samohlásky. A se řeklo und,
o uber, i auch. Se souhláskami to bylo těžší, protože dědeček všechny
neznal. Řekl sice, že k je německy zum, v in, ale když jsem se ho ptal
na 1 a b, byl už nevrlý a řekl, že 1 je 1 a b je b. Měl jsem tedy malou zá
sobu německých hlásek, ale přes to jsem dobrodružně tvořil nová slova.
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Kolo se na příklad v mé němčině řeklo zum-iiber-l-iiber. Bylo to fan
tasticky krásné a opakoval jsem si toto slovo, vyhrabávaje popel s uhlí
ky z kamen, což byla má oblíbená ranní hra. Uhlíky svítily, teta připra
vovala kávu, Milka zpívala a já jsem myslel na to, jak hude nádherné
mít svůj zumiibereliiber.
Nadšení nad slovy neznámé řeči jsem prožíval později znovu, když
se učila sestra francouzský. Matka opakovala se sestrou cvičení a já
jsem číhal na jedinou větu: “ Au rez-de-chausseée, íl y a des fenétres-”
Měla na mne magický vliv. Nikdy jsem neuvěřil, že jejím obsahem je
triviální zjištění, že v přízemí jsou okna. Nevěřím tomu dodnes. V mé
duši zněla tajemně jak dědečkova němčina. Měla v sobě ohromující
dramatičnost, protože jsem myslel, že tam vystupuje nějaký Ilja a ně
jaký Redešos, a že Ilja udělal něco hrozného, což se vyjadřuje slovem
defnetr. To bylo ještě horší nežli rozbít okno. ó na začátku vyjadřova
lo údiv nad strašlivostí Iljova činu. Ó Redešose, Ilja defnetr. Předsta
voval jsem si, jak krásná princezna prosí o milost mocného Redešova,
aby ušetřil milovaného Ilju. Nebo jak poslové Iljovi, chvějíce se stra
chem před popravou, oznamují králi Redešovovi hroznou zvěst. Ale to
vlastně nemá co dělat s děvčátkem s červenou mašlí.
Když šel dědeček do pense, postavil si v Bruntále vilku. Přijeli jsme
za ním, Rolf štěkal a skákal na mne, potom jsem dostal koblihu se šle
hačkou a v pokoji s červenými plyšovými židlemi hrály hodiny zvon
kovou hru. Spali jsme v podkroví, kde vrzaly postele a kde bylo množ
ství starých krámů a plechovek s barvami, jež voněly fermeží. Brun
tál, to bylo zázračné město, nejen dědečkovou vilkou, ale hlavně proto,
že zde všichni mluvili německy. I já jsem teď mluvil německy. Chodil
jsem naproti pro rohlíky - docela sám -, říkal: “ Eine Krone Kipfel” .
Usmíval jsem se vítězně na všechny lidi v krámě, kteří prý zase říkali:
“ Das ist das tschechische Schwein vom Herrn Inspektor” . U dědečka
byla i jiná překvapení. Byla tu veliká zahrada, plno jahod, já jsem je
směl zalévat a jíst. Mohl jsem též vylézat záchodovým oknem na ve
randu, hrát si s plechovkami od barvy, zalévat jahody a chodit s dě
dečkem na procházku.
Ale vrcholem všeho byla houpačka na dvorku. Mám málo pronika
vějších a hlubších zážitků, nežli ten první u houpačky. Tam jsem pro
žil svou první velikou lásku, která trvala jen několik hodin, ale přece je
nesmazatelně zapsána v mém srdci- Ráno jsem chodil tajně do zahrád
ky na jahody, protože neumytá jahoda byla daleko lepší nežli jahoda
s cukrem. Skřípal po ní v zubech písek, babička se zlobila, když na to
přišla. Pak jsem šel s jahodami na písek u houpačky. Vedle byl drá72

těný plot a dvorek druhé vilky. Nej krásnější zážitek mého dětství je
chvíle, kdy se tak objevilo děvčátko s červenou mašlí. Přestal jsem se
houpat, šel jsem k drátěnému plotu, chytil jsem se za veliká zrezavělá
oka a díval jsem se na ni s jahodou v puse. Byl bych jí velmi rád dal
zbytek jahody, dokonce té nejlepší, na níž bylo nejvíc písku. Ale byla
Němka a já znal jen zumubereluber a Eine Krone Kipfel. Stáli jsme
dlouho proti sobě a dívali se na sebe s takovou prudkou zvědavostí, ja 
ká je později možná jen v pubertě.
V tom okamžiku jsem děvčátko s červenou mašlí miloval jako ma
minku, jako procházku s dědečkem, výlet autem, kyblík nebo plechovky
od barvy. Stál jsem u plotu a mlčel krásné vyznání.
Pak děvčátko někdo zavolal a také já jsem byl pokárán, že mám
ruce od rezu. Druhý den jsme odjížděli a to bylo smutné, protože jsem
musel nosit námořnické šaty a bílé rukavice, které se mi zdály tak ška
redé. Šel jsem se rozloučit, držel jsem se plotu a díval se k sousedům.
Ale nikdo nepřišel. Zahoukalo auto a já jsem byl znovu kárán, že mám
rukavice od rezu, protože jsem se chytil plotu, ačkoliv jsem to měl za
kázáno- Plakal jsem a oni mysleli, že jsem dojat že odjíždím od dědeč
ka anebo protože jsem kárán pro zašpiněné rukavice. Věřím od té do
by na lásku na první pohled, je neomylná a nikdy nezklame. Kdykoli
jsem později poznal lásku, byla vždy spojena s pronikavým prožitím
situace, určené pohledem. A je zvláštní, že vždycky má vše stejný prů
běh. Děvčátko s červenou mašlí vždy zavolá někdo jiný. Dnes je děv
čátko bůhví kde, vilka zchátrala, dědeček zemřel. Jen rezavý plot visí
stále mezi mnou a děvčátkem s červenou mašlí. Vždy mne od ní někdo
odtrhne a vždycky mám ruce od rezu-

JA K JSEM NEBYL ZAVRAŽDĚN
V názvu povídky není sensacechtivost bulvárního tisku, ale prostá
zvláštnost mého raného mládí, která tkví v tom, že jsem mohl být za
vražděn, ale nebyl. Liším se tak od většiny ostatních lidí, kteří buď za
vraždu ani nestojí, anebo naopak zavražděni byli, jak amatérskými
vrahy, ták profesionály ve válkách- K 'tématu mne však nevede krvelaěnost, ale prostá otázka, čemu vlastně vděčím za svůj život fysický i
duševní. Dospívám k závěru, že za svou existenci vděčím náhodě, že
jsem (bohužel) nebyl zavražděn právě v době, kdy se začal rozvíjet
můj život duševní. Za svou existenci vděčím ovšem svým rodičům. Ja 
ko historik nemohu mít však důvěru k psaným listinám jako křestnímu
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listu, tím méně k rodinné kronice, která zkresluje skutečnost, když za
znamenává v lyrickém líčení okolnosti zrození. Z nich zvláště potěšu
jící je zpráva, že sestra byla v zápětí po radostné události bita, chtějíc
mne chovat, a že od dědečka jsem dostal zlatou rakouskou stokorunu
s krásným nápisem Viribus unitis a obrazem císaře Františka Josefa.
Kronika však nic neříká o tom, že dědeček ji jako státní úředník kdysi
koupit musel, dokonce s albem habsburského dvora, z něhož jsem si
později rád vystřihoval bradatého monarchu, kdežto pouhé arcivévody
a knížata jsem přestřihoval v půli a kombinoval z nich další historické
osoby- Choval jsem od té doby příchylnost k císařským rodům, protože
arcivévoda Ferdinand, kombinovaný se spodní částí bohaté krinoliny
císařovny matky byl nepřekonatelný a lituji dodnes, že Gavrilo Principe
zničil horní část mé první koláže a způsobil talk světový konflikt.
Někteří lidé říkají, že za své intelektuální bytí vděčí knize nebo spi
sovateli. Duševní probuzení se děje zpravidla ve vyšších třídách gym
nasia, a proto sklízí vavříny duchovního probuzení profesoři českého
jazyka, dějepisu, náboženství nebo filosofie, zatím co matematikári ne
bo přírodovědci tuto úlohu snad nikdy nesehráli. V mém životě byl
však zjev nevídaný v dějinách všech gymnasií na světě, neboť za svůj
duševní i fysický život vděčím starému hluchému profesoru kreslení na
rokycanském gymnasiu. Jmenoval se Richter, chodil o holi a vynikal
tím, že přišel do třídy, uhodil holí do dlouhého kreslícího stolu, rozdal
modely a usnul. Hodiny kreslení byly proto příjemným osvěžením. Vy
táhli jsme sklápěcí desky kreslířských stolků a pak začaly bitvy papír
kovými střelami, lezení pod stolky a jiná dobrodružství. Třída začala
postupně lehce šumět a pak se hluk stupňoval, dokud rámus nebyl tak
silný, aby nezapůsobil i na hluchého Richtera. Konečně se probudil,
praštil holí do stolní desky, až to v celé budově zadunělo a zařval: “ Ti
cho holomci. Zapíšu Vás do třídní knihy.” Ale nezapsal, protože brzy
zase usnul. To byla lepší alternativa, protože zůstal-li vzhůru, periodic
ky bouchal holí do stolu a křičel “ Ticho holomci” , i když byl v poslu
chárně naprostý klid, což on sám ovšem nemohl vnímat.
Díky těmto hodinám kreslení dodnes nenakreslím ani jablko. Ve vyš
ších třídách jsem se vyhýbal tomuto nedostatku tak, že jsem vyměňo
val s dobrými kreslíři dva jejich výkresy za jeden vlastní rys. Jen za
papouška, nakresleného vodovými barvičkami a hrajícího bohatstvím
tropů, fantasie a všemi možnostmi, jež dávaly barvy Štolo na školní
paletě, za toho jsem musel dát rys vystříkaný. Vyplatilo se to, protože
papoušek byl pak vystaven na chodbě jako vzorná práce. Později jsem
přišel na to, že stačí použít starých výkresů mé sestry, jež dovedla
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kreslit, protože nebyla ovlivněna Richterem. Vymazal jsem z výkresů je
jí jméno a odevzdával je znovu, což mi zaručovalo výbornou z kresle
ní ve všech pozdějších třídách. Jen v prime, kde jsem dělal výkresy
sám, je zřejmá diskontinuita s pozdějším uměleckým vývojem. Když
se máti přišla do gymnasia zeptat na prospěch, postihl naturalistické
prvky mého výtvarného projevu sám Richter lakonickým výrokem:
“Váš syn je prase.” Na vysvědčení mi dal dvojku, aby mi nekazil vy
znamenání.
Ják se však stal tento podivínský stařec zachráncem mého života?
Zde je třeba uvést na scénu jeho démonického protihráče, primána Kubečka- Ve třídě byli tři žáci podobného jména, jejichž abecední sled
odpovídal i jejich tělesnému vzrůstu. První se jmenoval Kuba a byl
veliký. Druhý se jmenoval Kubát, měl krásnou přezdívku Čubelín a
byl střední postavy. Jeho otec měl obchod jízdními koly a Kubát měl
proto vždycky všelijaká kolečka, která jsme mu velmi záviděli. Kubeček byl nejmenší. Tuto harmonii velikosti postav a jmen jsem považo
val za důkaz předzjednané harmonie boží dávno před tím, nežli jsem
četl Leibnize. Kubeček byl z města Mýta, čili byl M ejťák a to stačilo
k živelné klanové nenávisti. K Mejťákům jsem cítil idiosynkrasii od té
doby, co mne jeden septimán z Mýta, který o hlavní přestávce udržo
val pořádek na chodbě, předvedl za trest k panu řediteli. Udělal jsem na
toho septimána neslušný posuněk, pleskl si do stehna a obrátil ruku.
Nevím dodnes, co to má znamenat, ale ten dozírající septimán jako sym
bol autoritativního pořádku byl tak protivný, že jsem to tehdy udělat
musel. Tak jsem se po prvé vzbouřil proti autoritě a byl potrestán před
vedením do ředitelny, do té tajemné místnosti s minerály, vycpanou
sovou a panem ředitelem. Pocítil jsem od té chvíle takovou nenávist k
Mejťákům, proti níž je třídní nenávist citovou kratochvílí.
Někdy v tuto dobu se v hájovně u lesa stala vražda. Nějaký člověk
zabil svou ženu, která mu vyčítala jakési pletky a nadávala mu termí
nem, jehož literární přepis je divoký vepř. Nechápal jsem tehdy širší
souvislosti, ále byl jsem doma upozorněn, že “ divoký vepř” je velmi
škaredá nadávka. Podstata vraždy mi však připadala prostá. Jestliže
jsme my po sobě házeli kamením za nadávky přírodopisné jako ty sovo
pálená, ty pštrose australský, proč by se neměli dospělí zabíjet za na
dávky dospělých? To bylo přece úplně v mezích cti, jak jsem ji chápal
pod vlivem Vinetoua a Pobožného střelce, této četby, podporující smysl
pro čest. Jednou z příčin úpadku dnešní mládeže je právě to, že pionýři
čtou Jiráska a ne Pobožného střelce. Nedovedu si představit, jak z nich
mohou vyrůst celí muži se smyslem pro čest. Viděli jste už kluka, který
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by si hrál na Talafúse, Jana Jiskru z Brandýsa nebo na Skaláky? Ale
hrát si na Vinetoua, to je jiné. My jsme chtěli všichni být jen jím a rval
jsem se o čest být Vinetouem, nespokojen s druhým místem Old Shatterhanda. Nikdy jsme se nemohli dohodnout o rozdělení funkcí, s vý
jimkou sestry, která byla Nšo Či, protože to nebylo problematické.
Ovlivněn hodnotovou stupnicí ušlechtilých Indiánů domníval jsem se,
že zabít člověka za nadávku je správné, protože Vinetou by nejednal
j inak*
V hodinách kreslení Kubeček seděl přede mnou a byl tedy nejvhod
nějším objektem pro papírové střely. Jaká rozkoš střelit ho do ucha a
bránit se pak jeho protiútoku skryt za modelem krychle. Jenže jednou
se Kubečkovi přetrhla gumička na střílení a začal se bránit neobvyk
lým způsobem. Zasypán přívalem papírových střel, vlezl pod lavici a
energicky mne kopl do holeně. Sketa. V záchvatu bolesti a vzteku nad
jeho podlým jednáním jsem nedokázal přijít na nic vhodnějšího, nežli
že jsem vykřikl vražednickou nadávku. Pak jsem očekával bez dechu
vražedný útok Kubečka. Jenže můj výkřik byl právě vyvrcholením rá
musu ve třídě a vedl k nečekanému zvratu . k Richterově probuzení. A
tak do stavu napjatého očekávání Kubeěkových příprav k vraždě příložníkem zahřměl náhle jako výstřel z děla úder Richterovy hole a jeho
nezbytné “ Ticho holomci!” To byl signál k okamžitému příměří. Tak
mne Richter zachránil před tím, být tak mlád zavražděn Kubečkem a
já mu za to dojat děkuji. Kubeček vylezl zpod lavice a pomstil se mi jen
lístkem, v němž mi sděloval, že jsem neosolená nudle. Shlížel jsem s
pohrdáním na tuto pomstu za mordýřskou nadávku a ignoroval jsem
ho od té doby s vědomím, že je to bezectný Mejťák.
Konflikt s Kubečkem měl nečekané následky . první lásku. Až do té
doby jsem cítil hlubokou náklonost pouze k Tarzanovi. V biografu jsem
viděl jeho skvělé hrdinské činy. Bojoval s krokodíly, kolil zvěř, kama
rádil se s opicemi a co nejkrásnějšího, zachránil krásnou blondýnu z
rukou nepřátel. Tarzan zastiňoval i Vinetoua, protože dovedl skákat z
liany na lianu, nosil leopardí kůži a měl pistoli, s níž chodil jako vládce
pralesa po svých lovištích. Být Tarzanem byl můj první jasný životní
cíl, jenž byl smrtelně vážně pojat. A protože jsem byl hochem činu,
pokládal jsem za nej důležitější opatřit si pistoli, leopardí kůži a odjet
do Afriky. Vytrhl jsem z atlasu mapu tohoto kontinentu a opájel se jmé
ny Habeš, Zlaté pobřeží, Cape-town (čti kapetown). Neuvažoval jsem,
co tomu řekne mocný Inču-Čuna, totiž otec, ani Nšo-ěi, sestra, která
jistě bude lkát, o máti ani nemluvě.
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Mapu a plán cesty nitrem Afriky jsem měl. I s pistolí to bylo lehké.
Dostal jsem malou vzduchovou pistoli za vysvědčení. Okamžitě jsem ji
vyzkoušel na dveřích koupelny, které jsou dodnes prostřílené, protože
jsem si z nich udělal terč. Když odprýskával lak, pověsil jsem si na dve
ře perský koberec, protože ten se sice prostřelil také, ale nebylo to na
něm poznat. Nepoznalo se to dodnes, kdežto za odprýskaný lak jsem byl
kárán tentýž den, díky bdělosti Inču-Čuny. Pistole však nebyla zdale
ka to hlavní. Ve filmu “ Tarzan mezi opicemi” byl můj hrdina ozbrojen
pouhým nožem. Nej důležitější na Tarzanovi byla jistě leopardí kůže.
A tu jsem neměl. Jak ji získat a naplnit tak svůj životní smysl? To byla
mučivá otázka chvíle, kdy jsem viděl na plátně skutečného Tarzana a
natrápila se mne daleko více, než základní otázka filosofie, která se mi
proti tomuto problému zdá nehorázně nudnou. Leopardí kůže, leopardí
kůže, nebo můj život nemá budoucnost, nemohu žít bez leopardí kůže.
“ Silní lidé nečekají na příležitost, vytvářejí si ji” , četl jsem tehdy v
příručce, která radila jak úspěšně žít a dobýt si osobní úspěch, peníze,
štěstí, lásku a to vše podle osvědčeného návodu. Nečekat na příleži
tost - jednat. Zvláště, když mi náhoda tak krásně vycházela vstříc. Ses
tra šla na podzim do tanečních a dostala kožešinový plaid. Bylo to pro
ti běžným zvyklostem, protože kdykoli jsme něco dostávali, dostávali
jsme to společně, jako kanoe nebo stan. Protestoval jsem proti tomuto
porušování tradice a zdálo se mi nepochopitelným jak mohou lidé plýt
vat na pošetilé plaidy do tanečních, když já potřebují kožešinové plav
ky. Když ona dostala plaid, musím já dostat leopardí kůži jak ) Tar
zan. Kde je spravedlnost, nedostanu-li leopardí kůži? Ustoupil jsem z
požadavku, že kůže musí být leopardí a byl jsem ochoten spokojit se s
jakýmikoli kožešinovými plavkami, ovšem alespoň s jedním pruhem,
táhnoucím se přes rameno. Rodiče se mi velmi smáli, ale já jsem trval
neústupně na svém. Nevěřil jsem, že by kožešinová kůže ztvrdla, kdy
by se ponořila do vody a pokládal jsem to za bídnou výmluvu bílých
tváří. Leopardí kůži nebo život! Když jsem byl sám doma, provedl jsem
generální zkoušku se sestřiným plaidem. Byl stejně jakoby na půl můjOpásal jsem si boky kožešinou a kymácivým krokem jsem se ubíral do
ložnice před zrcadlo- Nebyl jsem tak hrozný jako Tarzan, ale jistě do
rostu. Pak jsem skákal po divaně a bojoval s tygry, střílel do koberců
a polštářů a nakonec jsem se rozhodl vyzkoušet odolnost plaidu proti
vodě. Ponořil jsem se v koupelně jen docela maličko, aby nikdo nic
nepoznal, ale brzy se ukázalo, že rodiče měli ohledně ztvrdnutí pravdu.
Sestra brečela, protože měla právě prodlouženou taneční hodinu. Ach,
ženy. Udělala by to ona vyzývavá blondýna, jíž Tarzan zachránil? Jistě
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ne. Ale cožpak by byl Tarzan zachraňoval mou sestru? Rozhodl jsem
se v případě nutnosti postupovat sám ve jménu spravedlnosti, uříznout
polovinu plaidu a odjet.
Jediné, co nyní chybělo, byla krásná blondýna. Nové možnosti na
staly počátkem školního roku, vstupem do tercie. V primě a v sekundě
byli ve třídě sami kluci, ale v tercii jsem se dostal do třídy, kde byla
většina holek a kluků jen deset. To bylo nadělení. Museli jsme si vy
půjčovat pro fotbalové utkání levou spojku ze sekundy, abychom byli
vůbec bojeschopní. Tarzan se ocitl mezi opicemi. Přesvědčení, že jsem
ztracen v opičím-holčičím pralese rozptyloval jen Harry Weiskopf, kte
rý seděl vedle mne, byl výborný brankář a hned v prvním měsíci do
stal tři sardele. Obdivoval jsem ho. On ke mně pocítil náklonnost pro
to, že jsem mu půjčil knihu, ukradenou z otcovy knihovny. Na obálce
byl špatný barvotiskový akt vedle svůdného titulu “ TŘICET KRÁS
ŽENY” . Mimochodem, bylo tam zbytečně mnoho lyriky a dával jsem
v té věci přednost stručné a věcné lékařské encyklopedii, zvláště pří
ručkám s obrázky, které se mi dostaly o prázdninách do rukou v rodi
ně lékaře. Konkrétní biologické znalosti, pramenící z lékařské encyklo
pedie, mi získaly takovou intelektuální převahu ve třídě, že jsem se prá
vě pro ně stal uznávanou duchovní hlavou klukovské menšiny. To bylo
též jediné období, ve kterém jsem naplňoval ideál řecké kalokagathie,
protože jsem zároveň hrál ve středu útoku a dal rozhodující branku
proti tercii B.
Z holek ve třídě jsem bral na vědomí jen blondýny. Byly tu tři.
Erika, kterou jsem však vyloučil, protože nesplňovala podmínky Tar
zanova ideálu. Nebyla to nyvě snící, bezbranná dívka, ale holka, kte
rá se prala s kluky a dovedla nadávat skoro ták sprostě jako Harry.
Druhá blondýna byla Beranová Miloslava, která seděla v první lavici,
avšak nevěděl jsem, zda by opětovala mé city. Díval jsem se na ni
obdivné v hodinách náboženství, kdy jsem mohl dlouze snít o Africe
při výkladu starozákonních příběhů. Hodiny náboženství byly zvlášť
půvabné, protože Erika si vymýšlela na katechetu podivné otázky.
Chtěla, aby jí vysvětlil obsah šestého přikázání. Mladý katecheta v roz
pacích vysvětloval, že ve staré češtině smilnili znamená totéž co ne
čistým býti, ale Erika trvala na moderním významu slova, žádala konkretisaci a ptala se, jestli se tedy může říci, že smilnila se sešitem, když
udělala kaňku. A vůbec chce vědět, jak se smilní. Všichni se řehtali,
katecheta honem vykládal o Izákovi a Stravová Marie, třetí blondýna,
začala dělat na katechetu oči. Schválně se opřela hodně dozadu o la
vici, aby vyniklo její poprsí- Mimochodem, Haryk zjistil, že si vycpá-
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vala podprsenku kapesníky a Harykovi bylo možné věřit, protože v tom
projevoval prvotřídní odvahu a obratnost. Vsadil se dokonce, že vy
trhne z chlupatého svetru třídní krasavice několik chlupů na místě, kde
se rýsovala něžná křivka. A také to provedl, panečku. Takoví muži se
již nerodí.
Z blondýn, přicházejících v úvahu pro africké dobrodružství, zbýva
la tedy jen Beranová Miloslava, protože přílišná koketerie Marie Stravové s katechetou a ty kapesníky nebyly zárukou dostatečné oddanosti
vůči Tarzanovi. Vytrvalá pozornost, kterou jsem věnoval Beran vé Mi
loslavě, způsobila však tragické nedorozumění. Jednoho dne jsem zažil
pronikavé milostné vzrušení, když jsem ráno v lavici objevil lístek, vy
tržený ze sešitu, na němž bylo napsáno toto:
DRAHÝ ! ! ! ! ! ! ? ? ? ? ?
Amaris puellis ! ! !
Places ! ! !
Láska hoří ! ! ! !
X Y. - N.N.
I S !!!
NTZR
Dopisy pod koš !
Cur non ?
Odepiš.
Drahý s šesti vykřičníky a pěti otazníky, nezahalené vyznání srdce
s mými iniciálami a třemi vykřičníky, to je jistě láska. Střídání latiny
a češtiny jsem považoval za zvlášť efektní a citová prudkost, vyjádře
ná šestnácti vykřičníky v krátkém sdělení mi připadala hodna hrdin
ského činu Tarzanova. Snil jsem ten večer o krásné blondýně, jež mi
nechávala v pralese ve školní lavici latinsky psané lístky, jak pro ni pla
vu řekou plnou krokodýlů, abych jí mohl dát dopis pod koš. Před spa
ním jsem se pomodlil dva Otčenáše za zdar výpravy. Tehdy jsem snad
poprvé něco zamlčel mamince, když přišla na dobrou noc posedět na
pelesti postele.
Druhý den se stal milostný problém tak mučivý, že jsem se svěřil
spolužáku Kolafovi. Měl jsem k němu důvěru, protože měli doma uzenářství a on mi dával kousnout tlačenky, když jsem mu napovídal sklo
ňování schola, Scholae, scholae, seholam, schola, sčhola. Kolafa však ne
měl pochopení pro lyriku a řekl: “ No maucta, ty vole, to jsem nevěděl,
že seš takovej vůl.” A s pravou řeznickou rozhodností napsal mým jmé
nem hrubý lístek a dal jej pod koš. Považoval city za jakési podivné
uzeniny a byl proto později v životě velmi úspěšný. Nelze dnes zjistit,
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co na Kolafově lístku stálo, ale druhý den byl v lavici lístek tohoto
znění:
Viděla jsem Kolafu, jak dal dopis pod koš. Odepiš jistě, ale ne tak
hrubě.
Moje láska Tvoje láska
obě stejné jsou,
snad si srdce k srdci
naide cestu svou.
Ta má láska
než Tvá láska
nevypadá lip
Ty máš rád mne (SNAD!)
já Tebe též a v tom je všechen vtip !! !
Chceš-li vědět, kdo Ti ten dopis píše, přijdi dnes, ve čtvrtek 22.IX*
1938 v 5 hodin ke Starému výstavišti.
Byl jsem překvapen, že po hrubosti z mužovy strany následuje poesie
se strany ženy, ale byl jsem ještě příliš nezkušený, než abych v tom
mohl hledat psychologickou zákonitost. Byl bych rád odpověděl od
vážněji, sám, ale bál jsem se, že to třeba není poselství od některé
blondýny, že je to past nalíčená na mne Harykem Weiskopfem. Haryk
měl zlost, že jsem dal Kolafovi dřív opsat latinskou kónu, takže on to
nestačil dopsat a napsal in partes infidelum místo in partibus infidelium. Latinář říkal: “ Weiskopfe, vždyť to je výraz ohmataný jako stará
onuce, to zná každá svíčková bába jen Vy ne.” A dal mu čtvrtou sar
del. Cítil jsem v lístku lest, ale přece jen jsem se rozhodl na schůzku
jít. Dopis mi ležel v hlavě- V hodině náboženství jsem snil o tom, jak
zachraňuji záhadnou krásku, hovořící lámanou latinou, jak se spustím
na liáně a skočím na kathedru, rovnou proti fysikářce. Uloupím třídní
knihu a s děsivým chechotem ji zapálím, až si přečtu poslední podlý čin
fysikářky, zápis v třídní knize: “ Sviták se houpe během vyučování na
liánách.” Na to mi budou všichni holdovat a Haryk řekne slova nejvyššího uznání: “ To seš dobrej, to ti řeknu, to seš dobrej” . A Kolafa
mi dá věnec buřtů, Starvová Marie na mne bude dělat oči a to ostatní
jako na katechetu, ale já jako nic a budu Beranovou Miloslavu držet
v náručí a ona bude štkáti na mém rameni- Ten den jsem hýl tak napja
tý a roztržitý, že jsem se ani netrefil při střelbě namočenou houbou do
třídnice a div jsem nerozbil Wimshurstovu třecí elektriku, když jsem ji
nesl z kabinetu na fizuli. Jenže ten čtvrtek se mi nehodil, protože vždyc
ky ve čtvrtek jsme hráli fotbal. Sdílel jsem tehdy přesvědčení, k němuž
nyní zvolna opět dospívám, že fotbal je důležitější než erotika a nemohl
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jsem proto dát přednost lásce před kopanou. Tím spíše, že ve čtvrtek
šlo o mnoho- Vsadil jsem se s Harykem, že mu dám gól.
“Ty kecko, Tobě chytím všecko i vo půlnoci” , řekl Haryk.
“Vsaď se.”
“O co chceš.”
“ 0 merunu.” Haryk měl nový míč a trochu se zarazil. “ A co dáš
T y ??”
“ Pistoli” , vyhrkl jsem neprozřetelně, ale to hýla jediná možná pro
tihodnota a už jsem to nemohl vzít zpátky. “ Dobrý” , řekl Haryk. Ztratím-li pistoli, ztratím i záhadnou blondýnu. Vždyť jsem správně tušil,
že bezbranný muž je ženě k smíchu. Co také může žena na muži milo
vat než pistoli, nůž nebo leopardí plavky? Fotbalovým zápasem tedy zá
roveň bojují o svou blondýnu. Je to hra va banque. Jenže rány osudu
přicházejí vždy odtud, odkud je nečekáme, čtvrteční zápas měl nečeka
ný průběh. Haryk chytal jako ďábel a dokonce mi chytil desítku. Vy
světloval jsem to tím, že mne zmasil Weber, ale nebyla to pravda, ani
se to umělým kulháním nedalo zastřít, protože jsem kulhal jen bez mí
če a ještě na různou nohu. Skončili jsme jedna jedna a rozhodnutí mělo
padnout v nastaveném čase. Podnikl jsem útok s Kolafou na Harykovu
svatyni a jedinečným driblingem jsem vsítil vedoucí branku. Okamžitě
jsem pocítil nejvyšší vzrušení. Se vstřelenou brankou se otvíralo do
brodružství na Starém výstavišti. Nechal jsem hry a utíkal z Letně ke
Stromovce. Jenže jsem přišel o hodinu později a osud Tarzana byl
rozhodnut. Zhrzená milovnice šla na zmrzlinu a tam mi napsala po
slední dopis na rozloučenou:
“Tvoje jednání docela schvaluji. Kdybys měl brát ohled na všechny
dívky z naší třídy, které jsou do Tebe zamilovány, bylo by Ti z toho
šófl. (Je vulgární, ale má pravdu, myslel jsem si, cožpak je možné ne
milovat Tarzana?) Věř, že jsi byl první a jsi také poslední, který mi
padl do oka. Avšak můžeme i nadále zůstali sobě věrnými kamarády.
Za svůj cit nemohu, to jistě uznáš. Budu se však snažiti hleděti na Te
be jinými očima, očima kamarádky a ne jako na svůj ideál. S milými
vzpomínkami na první svoji lásku Věra Halásková.
Douška. Nedávej to prosím Tě nikomu číst. Jsi-li čestný, jistě to scho
váš pro sebe.”
Čestný nejsem, protože po dvaceti letech prozrazuji na Věru Haláskovou takové věci. Ale dodnes tak činím s pocitem oprávnění, protože
tento dopis rozdrtil můj sen o Tarzanovi- Přinesl mi totiž kruté zkla
mání. Vždyť Věra Halásková vůbec nebyla blondýna, seděla vedle Be
ranové Miloslavy a přisvojila si snivé pohledy, jež jí vůbec nepatřily.
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Kromě toho si pletla Kamerun s Kamčatkou a s takovou ženskou přece
nelze jít na cesty. Dáme si schůzku u Viktóriiných vodopádů a ona bu
de čekat u Niagary. A není blondýna. Tarzan nesnese nějakou mesalianci s Věrou Haláskovou, to raději nic. Odvrátil jsem se s opovržením
od této rašící lásky, a asi jsem už neodpověděl, protože korespondence
na papírcích ze sešitu končící tímto posledním listem: “ Svitáku, Věře
nejde do hlavy, že o ni nemáš zájem, a pořád koukáš na ni do lavice.
Kdyby si toho nevšimla, tak by prý se do tebe nezakoukala. Vysvětli
proč ses na ni koukal! A napiš ji něco pro útěchu, ona je hrozně zkla
maná. A vysvětli proč ses na ni koukal! Odepiš. Naposledy. Beranová.”
Pisatelka vůbec nepochopila irracionalitu v lásce, chtějíc znát dů
vody. Cožpak jsem jí mohl říci, že Tarzan si myslel jen a jen na ni?
Nevysvětloval jsem nic. Přesvědčil jsem se, že se ženskými nic není a
vlastně jsem teď daleko hůř chápal Tarzana, který přece mohl skákat
po lianách i bez blondýny a koupat se s krokodýly a vůbec. Nejméně
týden jsem cítil opovržení ke všem holkám bez výjimky, dokud mne
Miloslava Beranová nepozvala na výlet na kole. Ale odnesl jsem si z to
ho konfliktu cenné poučení. Předně jsem poznal nestálost milostných
citů a sblížil jsem se raději znovu s Harykem, i když mi tu mičudu ne
dal. Podplatil totiž polovinu mužstva, aby odpřisáhla, že branka byla
z ofsajdu. Slíbil klukům, že jim dá přečíst Rytíře Smila a kluci mne
zradili. Kdybych nebyl odešel, byl bych jim slíbil Cyranovský trialog
a oni by odpřisáhli, že z ofsajdu nebyla. Dodnes bych měl Harykovi za
zlé, že mi tu branku upřel, kdyby nebyl za rok potom šel do plynu. A
přece, byl dobrej, to si pište, že byl dobrej kluk. Ale ta branka byla
přece jen v pořádku, na mou duši, nebyla z ofsajdu. Usmířil jsem se
s Harykem a šel jsem s ním večer na pouť. Zavedl jsem ho do Začaro
vané studně, kde tančila tlustá polonahá žena v děravém prádle. Bylo
to velmi krásné. Haryk mne vzal zase do boudy, kde ukazovali herma
frodita, “ jedna polovina těla chlupatá, mužná, svalnatá, druhá polo
vina ženská, oblá, div přírody, na který se jezdí dívat až profesoři z
Chicaga” . Haryk byl dobrej kluk.
Tarzanem jsem se tedy nestal a nesplnil jsem první vážně míněný
životní cíl. Nesvaluji vinu za odcizení, vyplývající z kapitalistického vý
robního procesu, ani nepovažuji celou věc za osudovou existenciálni
frustraci, ale činím odpovědnou jen a jen Věru Haláskovou. A jak už
to bývá, ženouce se za jedněmi věcmi, dosahujeme nechtě jiných. Ne
úspěch vedl k útoku na knihovny, v němž vzal za své můj první ro
zumný životní cíl - být Tarzanem - a byl nahrazen cílem daleko úpadkovějším a zbytečnějším - naučit se myslet.
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POVÍDKA O ZUBU
(Řeč na mikulášské zábavě na Vysoké škole politických a hospodář
ských věd (VSPHV) 1952.)
Ivan Sviták
My, noví lidé objektivního zaměření bychom se měli jistě zabývat
vážnějšími věcmi, nežli je zub. Ale nicméně zuby jsou důležité. Roz
hodně alespoň pro mne. Dříve jsem totiž zub měl a teď jej nemám..
Ztráta zubu patří po první lásce k mým nejhlubším životním zkuše
nostem. Způsobila ji vojenská příprava. Připravil jsem se na ni svědo
mitě, vojensky. Pročetl jsem spisy klasiků o partyzánském boji, proli
stoval Delbrůckovy “ Geschichte der Kriegskunst” a promyslil strategii
největších vojenských operací od Maratónské bitvy až po Stalingrad.
Také jsem si pořídil konspekty ze Švejka a zthesoval nadávky feldkuráta Katze.
Hned první den vojenského cvičení přinesl mnoho nových poznatků.
Předně ten, že jsem dosud patřil k nej nevědomějším lidem, neboť jsem
nedovedl dosud ani chodit, ba dokonce ani stát. Jak naivní bylo mé do
mnění, že tyto věci ovládám od dětských let. Jak jsem to bloudil! Vždyť
teprve vojna mne poučila, že stát - toť konat důležitou funkci, zaujímat
vertikální polohu v prostoru, s vypjatou hrudí, vtaženým břichem a &
exaktně stanovenou vzdáleností mezi špičkami bot. Od té chvíle, co
jsem se naučil chodit a stát, chovám hluboké opovržení k nevojínům,
jímž vědecké zdůvodnění postoje či pochodu zůstává neznámo. Chápu
nyní v plné míře opovržlivost úsloví “ Ty civile!” Je to obsahově jedna
z nejhroznějších nadávek. Avšak nebyl jsem obohacen jen ve sféře po
znání. I můj citový život se prohloubil. Pocítil jsem totiž neznámou
rozkoš, pramenící z vědomí, že člověk stojí a jedná podle předpisu. Jak
jímavě na vás působí, že nejen respektuje zákony, ale že dokonce po
dle předpisu stojíte, chodíte a dýcháte. Tento zážitek byl tak mocný, že
jsem si s dojetím uvědomil péči státu o svůj všestranný rozvoj.
Dále jsem pozoroval, jak prostředí cvičáku silně přetváří člověka.
Člověk na cvičení už není vůbec člověk, jakého obyčejně znáte, ale
začne se Vám jevit ze zcela jiných stránek. U někoho cvičák probouzí
smysl pro anekdoty, jiný z pilnosti dělá delší kroky než je potřeba, jiný
cvičí i v přestávkách. Avšak ve zcela novém světle se ukázal můj sou
sed - filosof. Znaje ho jako člověka mírného, tichého, přemýšlivého, byl
jsem nesmírně překvapen, že při slavnostním pořadovém kroku vypíná
hruď až k prasknutí, jakoby ji již viděl bohatě ozdobenou řadou ge-
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nerálských vyznamenání, že špičky jeho nohou svírají vždy předepsa
ný úhel a že je ve vojenském transu. Vysvětluji si to tím, že na dně
jeho duše oživlo cosi, co bych nazval kaprálským přežitkem, a co se
později zdatně rozvinulo, protože onen muž je dnes už majorem. Pokud
byl filosof beze zbraně, nebylo mi jeho nadšení nebezpečné.
Druhý den jsme však dostali pušku. Bral jsem ji po prvé do ruky
se smíšenými pocity. První myšlenka byla obecně lidská, totiž že se tím
zabíjejí lidé- Druhá byla ideologická. Nedostal jsem pušku, abych ni
čil život, ale abych jej bránil. Třetí myšlenka byla zcela prostá. Po
všiml jsem si, že puška je předmět těžký, úderný, k poškození bližního
vhodný a průbojný. To jsem si měl ověřit v praxi. Učili jsme se zá
kladní pořadové cviky s puškou a základní povinnosti vojáka. Pilně
jsem cvičil na doby: na řemen zbraň, nazad zbraň. V duchu jsem si po
čítal - raz, dva, tři - abych přesně odděloval jednotlivé úkony cviku.
Náhle jsem však v tomto matematickém zanícení ucítil, že jakési cizí
těleso proniká do mých úst- Rovněž na doby. Na první dobu vniklo, na
dvě bylo venku. A na třetí dobu jsem téměř spolkl vlastní přední zub.
Když jsem pochopil, co se stalo, tázal jsem se nechápavě: co dělá
můj soused? Patří to k povinnostem vojáka? Nebo snad nacvičujeme
zvláštní povel bojového cviku na zteč? Vzápětí mě však bleskla hlavou
další vážná myšlenka. Smí voják, stojící v pozoru, vyplivnout svůj
vlastní zub? O tom nás vojenské řády dosud náležitě nepoučily. Dotaz
se mi zdál za dané situace nevhodný. Ale předpokládal jsem stejně za
mítavou odpověď. Představte si v pozoru stojící útvar, jehož členové
se docela nedisciplinované zbavují součástí chrupu. Bez rozkazu. Kam
by to vedlo? K anarchii! Zub jsem však přece jen vyplivl. Řekl jsem
si, že dcsud nejsem pod přísahou. Když jsem viděl zub ležet ve zdupané podzimní trávě, podlehl jsem dojetí. Zub tam ležel tklivě, krásný
jak perla, zářící svou bělostí a smutný svým osamocením. Vůbec jsem
do té chvíle nevěděl, jak mám krásné zuby.
Opustil jsem pak útvar. Na cestě k ošetření jsem meditoval. Předně
jsem zaujal sebekritický postoj. Musel jsem uznat, že vůči okolnímu
dění byla má hlava nevhodně umístěna. Dále mi proběhla hlavou i
temná myšlenka, že jsem totiž hledal motiv sousedova činu. Byl jsem
na rozpacích, zda on - filosof - neuplatnil dogmaticky známou poučku
marxismu, že po zbrani kritiky musí následovat kritika zbraněmi. Na
konec jsem usoudil, že jde o náhodu. Jak známo, náhoda je vždy v
průsečíku dvou nutných procesů. A pravda, bylo nutné, aby soused cvi
čil s puškou a já abych počítal. Byly tu tedy dva nutné procesy. To
souhlasilo. Nedovedl jsem však pochopit, proč se tyto dva kausálně
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nutné procesy musely protnout právě v mé ústní dutině. Na tak ne
vhodném místě pro uplatňování dialektiky. Když jsem přišel na oše
třovnu, podivili se lékaři, že nenastalo poškození měkkých částí úst a
říkali, že ten voják dohře mířil, protože se trefil přesně mezi rty. Nebyl
jsem téhož názoru co se týče míření. Ale přesto mne těšilo, že i odbor
níci oceňují sousedovy schopnosti a podotkl jsem, že mi přece zbývá
ještě 31 zubů a že tedy soused bude mít příležitost zdokonalit se, pro
hloubit svůj um. Dále jsem rozvinul argumentaci, že je třeba vždy hle
dat positivní stránku věci. Co kdyby byl mířil pažbou, co kdyby měl
lehký kulomet, o protitankovém dělu nemluvě.
Zajímavé byly reakce lidí, spatřivších mou vadu. Soudruzi přichá
zeli a chtěli vidět zub. Jak úpadková zvrhlost. Místo aby se těšili ze
zdravých zubů, jsou ochotni obdivovat zmrzačený. Jiní projevili neuspo
kojení nad tím, že byl vyražen nesouměrně pouze jeden zub a že tím
můj zjev nabyl na neuspořádanosti. Doporučovali v zájmu harmonie
vyrazit i druhý. I zcela neznámí lidé byli schopni identifikovat mne po
dle chybějícího zubu- Ukazovali na mne prstem a říkali: “ To je ten s
tím zubem.” Opravoval jsem je v zájmu přesnosti, říkaje, že jsem nao
pak ten bez toho zubu. A rozhodl jsem se pomstít tomu filosofovi. Nic
jsem nevyčítal, ani nežádal bolestné. Jen vždycky, když jsem ho potkal,
obšťastnil jsem ho širokým úsměvem, aby vždy znovu uzřel děsivý
obraz zkázy, kterou způsobil.

CHODNÍKOM POVSTANIA
Andrej Eliáš
Zatiahnutá obloha visela nad krajom ako obrovská olovená poňva. Po
prchával drobný dážď. Bol tak jemný, že sotva ho bolo cítiť. Iba chlad
ná kvapka, zhromáždená z vlasov, čo občas stiekla poza ucho dolu
krkom, upomínala na neho.
Úzkym chodníkom, vinúcom sa popri jarčeku, čo tiekol od Konskej
na juh do Váhu, kráčalo niekoľko postav. V predu išiel jeden civil s
dáždnikom nízko nad hlavou. Pred každou čistinkou alebo zákrutou
sa zastavil, nenápadne se poobzeral a kývol rukou ku predu. Nato sedem
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párov ťažkých delostreleckých čižiem, zbytok celej čaty horského de
lostrelectva, nasledovalo civila.
Na poslednej zákrute rozlúčili sa vojaci so sprievodcom. Pred nimi
šedivela sa hlavná hradská a ďalej za ňou sa blýšťal Váh. Akýsi provizorný most, sotva dokončený, klenul sa cez rieku. Po krátkej porade po
kračovali vojaci v pochode, približne v dvadsať-metrovýčh intervaloch.
Po prepadnutí Nemcami asi pred týždňom, stratili delá kdesi u Štrby,
potopiac prv závery v priľahlých mlákach. Posledné dva dni strávili
hore v okoli Kriváňa. Žili tu len na prezrelých malinách a nedozrelých
čučoriedkach.
Ešte pred poludním boli všetci na južnom brehu Váhu, v Závažnej
Porube. Nejaká ženička hneď s kraja dediny ich varovala, že v Svätom
Jane sú nemecké hliadky. Lenže kto myslí na Nemcov dva či tri kilo
metre ďaleko, keď sa mu od hladu tmí pred očamiVošli do hostinca a rozkázali si bryndzové halušky. Tamojšiu špe
cialitu. Tá polhodina čo na ne čakali, bola tyránsky dlhá.
Po obede pokračovali v ceste hore Svätojánskou dolinou. Jaksi niko
mu nebolo veľa do rečí. V monotónnom šeleste drobného dážďa, celý
svet zdal sa b yť akýsi neradostný. Neurčité horizonty, zaťažené tmavý
mi mračnami, vyzerali ako hranice iných tajomných svetov. Boli to
svety budúcnosti, v ktorých mladé mysle mohli voľne blúdiť cestami
vlastných ilúzií. A Juraj Dubravin blúdil v nich od malička. Nevyruši
lo ho dunenie kanónov, ani rachot guľometov.
Pomaly sa chýlilo k večeru. Bolo treba pomýšlať na nocľah.
Zastavili sa čajsi na upäti Ďumbiera. Naľavo, na neveľkom rúbani
sku, belela sa akási chata. Zabočili k nej. Pred chalupou sedelo veľké
psisko a v maštaľných dverách stal asi 50 ročný chlap, odetý v noha
viciach a košeli, oboje z hrubého plátna. Nebolo ťažko uhádnuť, že to
bol bača, ktorého košiar bol na neďalekej čistine, a ktorý okrem oviec
mal aj dve kravy, čo sa ich práve chystal doj iť.
“ Daj Boh šťastia.”
“ Daj Boh aj vám, vojáci,” odvetil, “ čo dobrého vás tu vedie?”
“ Noc nás vedie, strýko. Hľadáme nocľah.”
“ No, keď len to, tak poďte ďalej-”
Sedem postav, jedna po druhej, vchádzalo do chalupy. Z malého pit
vora viedli dvere do priestrannejšej izby. Jedna posteľ a lavica z neofarbených dosák tvorili celý nábytok. Nad lavicou visel malý drevený
krížik.
Vojaci zložili zbrane do jedného kúta, zobliekli blúzy a rozopli ko
šele. Trochu odpočinku sa im veľmi žiadalo. Bača doniesol dva hrnče
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ky práve nadojeného mlieka. Ešte bolo teplé, s vysokou penou na vrchuPonúkol všetkých, aby si ich podávali do kola a upíjali. Také čerstvé
mlieko sa Jurajovi vždy protivilo. Aby však neurazil baču, ponoril dô
kladne ústa do peny a podal hrniec ďalej.
V horských zálesiach je súmrak krátky. A bača chodí spať, len čo sa
zotmie. Musí totiž vstávať so slnkom.
Aj vojaci sa poukladali na hlinenú podlahu. Kabáty pod chrbát, čiž
my skrížené pod hlavu. O chvíľu všetko chrápalo, len sa steny triasli.
Pre domáce blchy začala hostina, akú nepamätali. A vonku pomätené
psisko začalo zavýjať.
Ráno sa išlo ďalej hore sváhmi Ďumbiera, smerom na Brezno. Sústreďovacie a vyzbrojovacie stredisko povstaleckej armády. Lúčna ces
ta zmenila sa onedlho na úzký chodník, ktorý čím ďalej, tým bol
strmejši. Okolo poludnia, premoknutí potom a dážďom, blížili sa po
vstalci k najvyššiemu hodu Nízkých Tatier. Prechádzali malou čistin
kou, keď zrazu zarachotil guľomet. Než sa spamätali, voľakto skríkol
“ Stoj!” a z troch strán sa na nich zaleskli hlavne automatov. Nebolo ná
deje použiť vlastné zbrane.
Chlapík strednej postavy v zelenkavej uniforme a s revolverom v ru
ke kráčal k Dubravinovi. Na hlave mal trojcípová vojenskú čiapku,
obtiahnutú červenou stúžkou.
“ Legitimáciu,” žiadal prísne s prízvukom, ktorý Juraj nevedni v rý
chlosti uhádnuť.
Nebolo času na rozmýšľanie. Tí chlapíci to myslia vážne. Sú s nami,
či proti nám?
Dubravin pozrel bokom na svojich vojá'kov. Zo zachmúrených tvári
sršala nenávisť, ale bolo v nich aj trochu hanby, že ich chytili nepri
pravených. Situácia bola krajne napätá.
Pomalým pohybom vytiahol Juraj z náprsného vrecka preukaz a po
dával ho cudzincovi- Pritom mu skúmavo hľadel do tváre, súc priprave
ný rozbiť mu v momente pažbou hlavu.
Cudzinec, len čo nahliadol do preukazu, hneď ho vracial Dubravino
vi. Odložil revolver, zasalutoval a natiahol pravicu.
“ Sme juhoslovanskí parašutisti. Príslušníci armády maršala Tita. Va
ši spojenci-” Jeho hlas sa chvel hrdosťou, keď vyslovoval Titovo meno.
Juhoslovania navrhli čaj v Štefánikovej cha'te. Zdalo sa, že mali v nej
svoj hlavný stan.
Po prekročení prahu Juraj na náhle zháčil a nevedel či má siahnuť
na zbraň, alebo b rať to ako žart. Na stene visel oficiálny obraz drTisu, ozdobený čerstvou chvoj inou.
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Juhoslovan sa ponáhľal s vysvetlením.
“ Pozrite, my vieme, že Tiso nie je žiadny svätec. Ale zachraňuje čo
môže. Viete si predstaviť ako by to tu vyzeralo, keby taký Tuka bol
prezidentom?”
Čaj s rumom vzpružil všetkých a po necelej hodinke každá skupina
pošla svojím smerom.
Tentoraz sa išlo povstalcom ľahšie. Dolu kopcom. Aj p ršať prestalo
a len osamelá kvapka skotúľala sa občas s niektorého stromu. Vyzera
lo, že sa vychvíli.
Keď dorazili do breznianskych kasáreň, bola takmer polnoc, 14.
septembra, 1944.

Kolik století už žádné velké náboženství neotřáslo světem? Jsm e první
civilizací, která sice dovedla dobýt celou zemi, nikoliv však vynalézt své
vlastní chrámy a hroby.

Kéž vítězství připadne těm, kteří válčí, aniž by válku milovali!
André Malraux-Antimémoires

“Gandihi, když jeden z nás byl zatčen, telegrafoval mu své blahopřání.
Tehdy říkal, že svoboda se musí hledat ve zdech žalářů, někdy dokonce na
popravištích, nikdy na schůzích, Soudech nebb škiolách.”
André Malraux cituje Nehru ve svých Antimémoires

“Vyrvali jsme atomu jeho tajemství a zavrhli jsme Káizání na hoře: zná
me umění zabíjení, nikoliv umění života”.
André Malraux cituje generála Bradleye ve svých Antimémoires.
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K ritické marginálie
Dr. Ladislav Karel Feierabend

Pod vládou národní fronty
Washington, D.C. 19G8. (240 str. Lze
objednat u autora: 3821 Newark St.,
N.W. Washington D.C. 20016, cena
$ 2.40).
Delší dobu očekávaná kniha Feierabendových Pamětí událostí z let
1945 až 1948 udržuje v napětí kaž
dého čtenáře, i toho, kdo sám tato
léta prožíval. Feierabend s poněkud
prehnanou skromností píše, že jeho
Paměti “obsahují zkušenosti z let,
kdy po resignaei z londýnské exilo
vé vlády doma bojoval jako prostý
občan za zachování demokracie.”
Mají-li předmluvy nějaký smysl,
pak po přečtení předmluvy Feierabendovy knihy mohou být v mysli
čtenáře některé pochybnosti co do
závěru. Jen s jedním tvrzením lze
souhlasit bez výhrady: “O událos
tech v Československu mezi koncem
druhé světové války a únorem 1948
dosud nebylo ve svobodném světě
nic systematického napsáno, ač v
exilu žije několik členů vlád nebo
jiných významných politických osob
ností, kteří spolupracovali na osudech
národa a státu.” Feierabend říká, že
jeho “kniha nechce být obžalobou
těch, kteří vedli politiku Národní
fronty od konce druhé světové vál
ky do únorových událostí v roce
1948. Jsem přesvědčen, píše, o jejich
poctivé víře, že spolupráce se So
větským svazem a s komunistickou
Stranou byla v tehdejších revoluč
ních dobách nutností a nejbezpeč
nější cestou, jak přeplout těžká po
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válečná lélta. Věřili, že Sovětský svaz
podlé svého smluvního závazku ne
bude zasahovat do československých
vnitřních věcí a nebude jednostran
ně podporovat československé ko
munisty. Věřili - bohužel - příliš
dlouho, když už bylo jasné, že se
Sovětský svaz a československé ko
munistické strany neřídí tím, co slí
bily a k čemu se zavázaly, a že už
začínají otáčet provaz kolem krku
československé demokracie. (Edvard
Beneš teprve krátce před svou smrtí
prý vzkázal do exilu: “komunisté
vždycky lhali” ; pozn. rec.) Ani to
nechci nikomu osobně vytýkat, ač to
ve své knize kritizuji. Vím z vlastní
skúsenosti, že každý dělá v politice
chyby a že je snadnější politiku kritisovat než ji v daném okamžiku dě
lat. Vytýkám však, že se politikové
Národní fronty, pokud žijí ve svo
bodném světě, nepřiznali k svým
bláhovým nadějím a nevydali syste
matické vylíčení svých zážitků. L i
tuji toho, poněvadž jejich doznání
zklamané víry mohlo být velkým
varováním světu. Ten je dosud ocho
ten věřit komunistům, že dodrží své
sliby a závazky a tak s nimi jedná.”
Odmítnutí Marshallova plánu, a
nikoli únor 1948, pokládám za roz
hodnou příčinu katastrofy Českoslo
venska . . .” Možino souhlasit, avšak
nikoli bez rozhodující otázky: bylo
možno neodmítnout Marshallův plán
10. července 1947 jakmile Stalin řekl,
že by československá účast na paříž
ských jednáních o Mashallově paktu
byla vykládána jako akt, směřující
proti přátelství Se Sovětským sva
zem a ostatními našimi spojenci? Po
kud vím, Ed. Beneš tehdy prohlásil:

“když si to Stalin vykládá takto, ne
zbývá nic jiného než odvolat.”
Ovšem, Feierabend otiskuje v pří
loze č. 1. zápis Arnošta Heidricha,
dnes už bohužel mrtvého, opírající
se o rozhovor s dr. Jinou, že v době,
když kancléř Smutný, dnes už také
mřtvý, vpustil Širokého a dr. Clementise k Benešovi do ložnice v Sezimově Ústí, Beneš se tam zotavoval
■z bezprostředně před tím utrpěného
záchvatu mrtvice a “prý bylo jasné,
že nevnímá, co mu říkají” . Teprve
během několika týdnů dr. Beneš za
čal postupně vnímat”, (sr. též str.
20- 21).
A k tomuto významnému svědec
tví třeba číst druhou přílohu, Václa
v a Majera, který v době odvolání byl
v Paříži a protestoval proti odvolání
“v době, kdy Jan Masaryk, Prokop
Drtina a s nimi Arnošt Heidrich se
museli rozhodovat v Moskvě a ostat
ní členové vlády doma pod tlakem
Moskvy, já jsem byl ve svobodné
zemi v P'aHži. Dodnes si sám sobě
kladu otázku: “Oo bys byl Václave,
dělal v Praze?”
Tady je ulbženo to Faustovské
jádro pudla. A jako tak často v této
osudové situaci i později přispěl ke
zmatku o našem chování Jan Masa
ryk svým prohlášením dopisovateli
Associated Press, “že on a Gottwald
nepotřebovali poučení z Moskvy, aby
si uvědomili, že Československo musí
odvolat přijetí k pařížským poradám.
(Lidová demokracie z 2. srpna)” .
Vzbudili jsme dojem, že jsme z
vlastního přesvědčení opustili Západ,
který nás už jednou v Mnichově
zklamal a jemuž proto nevěříme.”
(str. 14) Takový a i pozdější projevy
jistě způsobily, že Jan Masaryk se
marně ucházel o přijetí u presidenta
Trumana a u státního sekretáře
Marshalla (viz Marcia Davenport Too
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strong for fantasy, 1067, str. 421,422)
(Amerika nás odepsala a není zby
tečné připomínat, že jsme si svým
chováním, stalinštějším než Stalino
vo, projevy našich zástupců v UN.,
dodáváním zbraní Vietcongu aj. vy
sloužili, i když ne zcela zaslouženě,
že jsme zůstali pro Ameriku odepsáni
v očích Dean Ruska i za komunis
tické éry po roce 1048. Velcí nejsou
vždy spravedliví k malým, zvláště
když malí jim dávají laciné záminky.
Doplatili jsme na tuto pravdu v roce
1047/48 a znovu při sovětské invazi
v roce 1068. Pozn. rec.)
Feierabendova kniha obsahuje
spoustu vysoce zajímavých fakt.
Osobně jsem vychutnal historii sta
rého a mladého Bláhy na Feierabendově statku Šmikousy (str. 48), tak
charakteristickou pro některé malé
naše lidi, plně souhlasím s Feierabendem, že jednou z příčin pohybu
do leva po roce 1045 byl příklad
českých intelektuálů, kteří ve znač
né většině přešli ke komunistům po
kud jimi nebyli už dříve (str. 88).
(Teprve sjezd Svazu českosloven
ských spisovatelů 27. května 1087
snímá z mnohých z nich onu histo
rickou vinu. pozn. rec.)
Feierabend nachází ve své knize
zasloužená slova uznáhí pro Petra
Zenkla, a jeho první ostrý protiko
munistický projev (42) a uznává,
že Zenklovou zásluhou tzv. socialis
tický blok přestal brzy po jeho za
ložení v r. 1045 v praxi působit (str.
65.)
Knihu Feierabendovu třeba číst,
třeba umět rozlišovat podstatné od
nepodstatného a stále si klást chlap
sky poctivou otázku Václava Maje
ra: jak já jsem se v letech 1045-1048
choval, jak bych se byl choval, kdy
bych měl slovo vlivné?

Osobně jsem byl jedině překvapen
odhalením Ffeierabendovým, že v
únoru 1948 podali demisi i Václav
Majer i Jan Masaryk, čímž vlastně
Gottwald ztratil většinu ve vládě a
Beneš mohl přivodit jeho pád. Ja k
byla demise podána, proč jí Beneš
nepoužil efektivně “zůstalo neosvět
leno”. (str. 179).
K Feierabendově spisu je připoje
no svědectví Arnošta Heidricha,
‘Poslední dny Jan a Masaryka”, kte
ré by svědčilo hypothese, že Jan Ma
saryk spáchal sebevraždu. “Feier
abend sám v textu (str. 188-199)
nechává tuto otázku otevřenu: “B y
lo několik Janů” , říká, a “je velká
otázka, zda smrt Jan a Masaryka bu
de zjištěna jednou nade vší pochyb
nost.” Plná pravda je skryta v archi
vech moskevských a generál Lichačevský a major Schram, a mnozí ji
ní kdo pravdu aspoň částečně znali,
už nežijí. Sovětská invase zmařila
pokus tajemství Masarykovy smrti
vyšetřit.
Vratislav Bušek

Proměny obdržely tuto recenzi již
koncem června t.r. a litují, že ji mo
hou uveřejnit až po smrti Dra. L a 
dislava K. Feierabenda, a že posled
ní kniha jeho zajímavých Pamětí se
stala i jeho knihou poslední. Re
daktor poznal zesnulého během
mnoha desetiletí v různých funk
cích, které vždy skvěle zastával, a
užívá této příležitosti, aby se zde
poklonil jeho činorodému vlaste
nectví, kterým zdolával obtíže a ne
přízeň naší doby.
L.R.
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Aspects of Intellectual
Ferment and Dissent
in Czechoslovakia
Prepared at the request of Senator
Thomas J. Dodd for The Subcommittee to investigate the Administration of the Intemal Security Act
and other Intemal Security Laws of
the Committee on the Judiciary United States Senate. U.S. Govern
ment Printing Office, Washington
D.C., 20402. Stránek 165, cena 75
centů.
Musíme být vděčni senátoru T. J .
DoddoVi, že dal Knihovně kongresu
pokyn, aby připravila tuto studii,
právě tak jako Dru. Josephu G.
Whelamovi, znalci věcí sovětských a
východoevropských, že tuto studii
sestavil a napsal s takovou péčí. Je
to užitečná příruční pomůcka pro
každého, kdo se československou
problematikou posledních let zabý
vá. Zájemcům neřekne mnoho no
vého, její uspořádání je však neoby
čejně přehledné a logické. I čeští a
slovenští novináři, kteří ji pročtou,
se k ní budou vracet.
Studie má mnohé přednosti a je
psána s velkou sympatií k českoslo
venskému lidu, jehož osudy od roku
1948 provází svým komentářem a
slušnou dokumentací. Právem zdů
razňujeme kladnou roli českých
vzdělanců a zejména spisovatelů v
politickém i kulturním probuzení
Čechů a Slováků. O tak zvaném čes
kém švejkismu mluví poučeně a
správně víc podtrhuje úlohu m asa
rykovské tradice v československém
podvědomí, jež se v roce 1988 pro
dralo na povrch národního dění.
Whelan výslovně říká, že v roce
1948 byl komunismus českosloven
skému lidu vnucen a nalézá mnoho
vět chvály naší touhy po svobodě.

Kniha obsahuje mnoho príloh, resp.
překladů důležitých politických do
kumentů, ba také překladů několika
typických textů z beletrie českoslo
venského jara.
Mně by nevadilo, kdyby kniha če»ká a slovenská jména tiskla správně,
a místo Tvar správne psala TvářTvar byl totiž také kulturní časopis.
V knize je právem mnoho citátu z
kníh českých a slovenských autorů,
žijících mimo hranice Českosloven
ska, zásadně však jen oněch, která
vyšla v anglické řeči. Nedává si
práci v překladu citovat z řeči české
nebo slovenské.
Závěry sympatické knihy jsou
ovšem pro českého čtenáře zklamá
ním. Whelan končí poslední kapito
lu, která se zamýšlí nad budoucnos
tí Československa, těmito slovy:
“Larger foreign policy requirements
may, therefore, act to relieve Soviet
pressure against CzechosloVakia, but
stili, in the finál analysis much more
will depend upon the Czedhs and
Slovaks themselves and how well
they succeed in maintaining the delicate balance of satisfying the Russian demands for security and in
fulfilling their own national expeotations of progress and reconstruction” .
Těžko, velmi těžko, je polknout ta
kovou větu a nezaplakat nad dvojí
mírou, kterou Spojené štáty užívají
v případu Československa a v přípa
du například Vietnamu. Proč tam
neporadí saigonské vládě nejdříve
splnit čínské a hanoiské požadavky
o bezpečnosti a pak teprve - na dru
hém místě - se starat o svou bu
doucnost a znovuvybudování země?
Proč studie neřakne nic o těch “lar
ger foreign policy requirements” ,
které by mohly zmírnit sovětský tlak
na Československo? Proč autor stu
die jen říká, že ruská ochota zmír
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nění tlaku na Československo “could
act as a palliative in improving relations” - rozuměj mezi Sovětským
svazem a Spojenými státy. (Viz str.
11 a 100). Hle, “slušnější” chování
Sovětského svazu vůči Českoslo
vensku má tedy být jakousi kře
novou plackou na provalený vřed
ohrožení Evropy a světového míru!
Předchozí odstaveček neměl být
odmítavou kritikou sympatického
autora, který jako úředník se musel
držet zásadních směrnic americké
zahraniční politiky. Spíše je to stíž
nost na to, že československá otázka
je studována jen pro potřeby vnitřní
bezpečnosti Spojených států a že za
hraniční výbor senátu jí nevěnuje
svou pozornost. Ladislav Radimský
J . Josten

21-8-1968 - anno humanitatis
Foreign Affairs Publishing Co. LTD,
London, Markuš Verlag GMBHKoln. 30s, 15 DM, 20 Fr., $ 3.75,V roce lidských práv vychází ta
to kniha skvělých reportážních foto
grafií, jen částečně známých, z hroz
ných srpnových dní v Praze. Foto
grafie jsou uvedeny předmluvou J.
Jostena a čtyřjazyčným textem Hu
berta Haslauera. V řeči anglické,
francouzské, německé a české doví
dá se z nich mezinárodní veřejnost
o hanbě okupantů a slávě českoslo
venského lidu. Kniha je vytištěna
na křídovém papíře a její grafická
úprava je příkladná a je navíc poli
tickým činem, oslavujícím boj ducha
proti tupému násilí vojenské přesi
ly. Kéž nechybí v žádné veřejné kni
hovně jako němá výčitka a protestu
je nejen proti sovětskému meziná
rodnímu zločinu, nýbrž i proti pa
sivitě svobodného světa, který jako
by nevěděl, že jde o něj samotného.
Ladislav Radimský

Míla Lvová

hraničních věcí dr. Kamil Rrofta
vyjádřil konečné stanovisko Benešo
Mnichov a Edvard Beneš
vo ve vládě těmito slovy: (sítr. 177)
1968. Knižnice moderních dějin, 285 “Je pochybné, zda by za této situace
stran.
Sověty nám pomoci chtěly a zda by
Na studii Míly Lvové je nejzají jejich pomoc byla účinná.” Beneš
mavější, že byla vydána v roce 1988. sám pak řekl (str. 180, 181): “Nevě
Z komunistického hlediska, pocho řím Anglii a Francii, neboť se bojí
války a hlavně se bojí sociální revo
pitelně, avšak toto komunistické hle
luce
. . . Ze strachu před komunis
disko se postupem let měnilo. Míla
Lvová není zaujatá proti Edvardovi mem půjdou Francouzi a Angličané
Benešovi. Beneš, buržoázni politik, s Němci.”
Dr. Beneš nejednal pod vlivem ani
nejednal jen z úzce třídních motivů
v době mnichovské kapitulace, uza levice, ani pravice; jako vždy, Beneš
vírá Lvová, vycházející z resoluce analysoval světovou situaci i domá
cí a rozhodl sám. Věřil, že kapitulace
ÚV KSČ, hodnotící Mnichov. “Dr.
Edvard Beneš se neobrátil k národu v beznadějné situaci na konec ne
a nevyzval armádu a lid k obraně zachrání svět před válkou a klamal
se jen v době, kdy k tomuto konflik
hranic po boku Sovětského svazu.
tu dojde. A tím zachránil Českoslo
Dr. Ed. Beneš nedal pozavírat všech
ny české velezrádce, ale podlehl je  vensko před strašnými ztrátami lid
skými. Beneš však neodhadl dosta
jich nátlaku a kapituloval jako
všidhnni měštáčtí demokraté v Čes tečně, podle našeho soudu, morální
koslovensku. - Zde je vina dr. B e důsledky kapitulace, které se pro
neše!” (str. 235). Avšak, “v Česko jevily v letech 1945-1948.
Dnes už je jasné, že neselhal B e
slovensku nebyl tlak dělnické třídy
dostatečně silný, aby znemožnil ka neš, ale selhal Západ i Sověty. Mni
pitulaci.” (243) Komunisté si takto chov byl jejich vysoká hra. Česko
umývají lacino ruce a - hlavního slovensko bylo jen malým pěšákem
vinníka při mnichovské kapitulaci v této jejich hře.
Komunisté, i Lvová, neustávají
vidí ve zrádné finanční a agrární re
akci, především v dr. Preisovi, Čer zdůrazňovat slibovanou ochotu So
ném a Beranovi. Vinu této zrádné větů pomoci Československu. Dnes,
reakce Lvová spíše tvrdí než doka po zkušenostech prvních let druhé
světové války můžeme říci s urči
zuje. J e věcí zasvěcených svědků
tostí, že po Stalinově dokázané vero
tady v exilu, aby tuto stránku mni
chovského dění osvětlili bez komu lomnosti měl pravdu Beneš, když
nistických brýlí mámení, mám tu na nechtěl vsadit osud Československa
mysli především dr. A. Basche, dr. na jedinou kartu sovětské pomoci a
rovněiž měl pravdu, když odhadoval,
Feierabenda a dr. A. Srbu.
Lvová se soustředila na důkaz, že že tato pomoc by nebyla bývala
Sovětský svaz byl ochoten pomoci účinná. Miliony sovětských vojáků,
Československu sám, za všech okol kteří se vzdávali nacistickým hor
ností, vyzván či nevyzván o pomoc. dám, tisíce kilometrů ruského území
jim vydaného, ústup Sovětů před
Avšak, něco jiného jsou sliby-nepoLeningrad, Moskvu, Stalingrad, až
píratelné- a jejich poctivost. V roz
hodující chvíli dne 30. září min. za na Kavkaz, to všecko činí otázku
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účinnosti hypotetické sovětské po
moci více než na místě. V roce 1939
je čtení komunistických předhůzek
Benešova kaipitulantství více než
groteskní, u porovnání s jejich kapitulanstvím v době sovětské invase.
Při čtení studie Míly Lvové zůstá
vá nevysvětlitelný jeden detail: proč
Beneš, kritizovaný dr. Rašínem, na
konec se stal jeho přítelem. V dopise
Rašínovi z listopadu 1938 je také
hlavní vysvětlení Benešova postupu:
“při neúčasti Francie hrozil Česko
slovensku osud Španělska.” O Mni
chovu nebylo napsáno slovo posled
ní. Mnichov nebyl problém isolova
ného Československa a klíč k Mni
chovu třeba hledat z širšího hlediska
celé poversalllské politiky evropské.
Je jistě paradoxní, že ve Versailles
dostalo Československo hranice - na
naléhání generalissima Foche - které
měly z něho učinit pevnost v srdci
Evropy proti Německu, když už hra
nice Francie nebyly stanoveny na
Rýně. A byla to Francie, která se na
naléhání Anglie této své pevnosti
vzdala.
Vratislav Bušek

Naše živá i mrtvá minulost
8 eseji o českých dějinách.
Nakladatelství Svoboda, Praha 1968.
212 str.
V minulém roce u nás byly po
měry pro dějepis v určitém smyslu
ideální. Únorový státní převrat byl
sesadil s trůnu ideologii Republiky
- vše to, co spadalo pod hesla Sokol,
Jirásek, Anabase, 28. říjen, TGM.
Loňská obleva pak dala roztát dě
jepisným směrnicím m arx-leninstalinismu. Vrátit se k názorům pře
dešlým bylo možno, ne však nutno;
v určitém smyslu byly pro dějepis
bez předpokladů, předsudků a před

pisů dány podmínky, jakých neby
lo od defenestrace roku 1618. Za
těch poměrů pod vedením prof.
Grause osm spisovatelů pojednalo
právě o těch námětech českých dě
jin - od Libušina soudu až po Mni
chov-, k nimž se víže moderní po
litická aktualita. Snažili se udělat
jasno, osvítit a odklidit předsudky,
rozlišit mezi dějepisem a románem.
Dali dohromady knížku, která je
nejen úrovní, nýbrž i smyslem
svých výkladů přímo znamenitá.
Nechceme ji ovšem vychválit jako
nějaké veledílo bez chyby a kazu.
Už co se jazyka týče, čtenář-zpáteč
ník je zaražen některými “socia
listickými vymoženostmi” ; a ť jde o
pravopis, který píše o mýtu když
nemyslí mejto nýbrž mythus, a ť
jde o substantiva tak okouzlující
jako návaznost a olbřímost. (Vy
tvoříme k tomuto obdobu “trpasličost” ?) Také se někomu zazdá, že
kritika “barvotiskové” historie před
minulého režimu je až příliš břitká;
ale to je snad věcí osobního postoje.
Průměrný Čech (jehož tatínek se o
28. říjnu radoval, a barvotisk s Mu
ži 28. října si do světnice pověsil),
může o tom všem mluvit posměš
ně spíš nežli podepsaný recensent,
jehož otec se 28. října nedožil pro
to, že (rád) umřel za Rakousko . . .
Nehledě však ani na otázky sloho
vého vkusu, kniha - a zejména vý
tečný Kořalkův esej “Národ bez
státu” - připouští poznámky. Dovo
líme si některé naznačit.
Nemůžeme například souhlasit,
když Hroch v pozoruhodné, střízli
vě svědomité studii “Vlastenci bez
národa” naprosto, ba posměšně za
vrhuje možnost, že bez vlastenců
by se byl národ mohl docela po
němčit. Prý “víme bezpečně”, že to
se nemohlo “prostředky 19. století”
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stát. A co Irsko? - Kořalka zase do
kládá habsburský nevděk tím, že se
na vídeňském dvoře nikdo Metternicha nezastal, když byl “pod tla
kem revoluční Vídně propuštěn”.
Jenomže věc byla taková: “revoluč
ní Vídeň” nebyla dělostřelectvem
zastavena, nýbrž puštěna ke dvoru
či doslova na dvůr Hradu proto, že
dvůr (arcikníže František Karel s
manželkou Žofií) si dychtivě přál
Metternichova pádu . . . Bodejž by
se ho byli zastali!
Jinak si Kořalka dal úctyhodnou
práci, aby rakouský režim vylíčil
nestranně, pravdivě; nedivme se,
nedospěl-li ještě všude ku koneč
ným úsudkům. Uvidí-li například
rakouský čtenář (a celá kniha by
především měla být takovým čte
nářům zpřístupněna), že Kořalka na
konci svého eseje ve druhé polovi
ně panování Františka Josefa spa
třuje “období, které ve mnoha smě
rech patřilo k vrcholům novodobé
ho českého národního vývoje”, uzná
autorovu věcnost. Když však autor
ten český vzestup vykládá takhle:
“Byl to jistě v daleko větší míře dů
sledek mocenské slabosti než dobré
vůle vedoucích kruhů habsburské
monarchie” , napadne snad nepřejí
cího cizího čtenáře, co řekl K. H.
Frank: Čech prý nemá pochopení
pro vlídnost, nikdy v ní nebude
spatřovat nic jiného než projev sla
bosti . . . Právě dnes by nebylo
dobré, kdyby si místo Němců někdo
jiný osvojil Mommsenův názor, že
“česká lebka nedostane rozum, ale
pro bití je i ona vnímavá.” Toho
bohdá nebude. Naprosto ovšem sou
hlasíme s autory, když odmítají ná
rod prohlásit za bázlivý proto, že
celkem nemiluje “katastrofovou po
litiku.” Chopili se pera s úmyslem,
psát o dějinách samotných bez po
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litických zámyslů; ale to není v
Čechách tak snadné. Tam nejsou
dějiny něco, co bylo; tam je pře
devším “živá minulost” . Odstraňte
třebas román a pohádku a báji
(ostatně, soudíte-li Jiráska, má to
velmi nedávný kontext); a ť si Pře
myslovci vypadali nebo nevypadali,
jak je Aleš a Věnceslav Černý m a
lovali, zůstane vždy pravda, že ge
nerál Svoboda úřaduje zrovna tam,
kde soudívali oni. Na české dějiny
se nemůžeme dívat zvenčí . . .
Ale jsou tito kritičtí badatelé vů 
bec marxisté? Ovšem že jsou; a
nezdráhejme se říci, čím socialismus
jejich práci prospěl On je naučil jít
pokaždé za tím, jaké třídě nějaký
dějinný činitel náležel - a zkoumat,
jaký hmatatelný zájem při politic
kém dění přicházel v úvahu. Tento
velmi užitečný úkol socialistického
dějepisu se snaží plnit. V čem je
proti včerejšku pokrok? Odpadla
nevědecká a nechutná kombinace
materialismu a moralisování. Od
padl, pravím, zvyk chválit a hanobit
zjevy, které jsou ex hypothesi dě
jinnými nutnostmi. A to je pokrok
pozoruhodný.
K arel Schwarzenberg
Ivan Thurzo

O Martinskej deklarácii
Knižnica miestneho odboru Matice
Slovenskej v Martine, sv. 2, 1968,
85 str.
Dr. Fedor Thurzo vydal u příleži
tosti 50. výročí vzniku Českosloven
ské republiky paměti Ivana Thurzo,
které, jak právem napsal v úvodu
Milan Gajdoš, zachycují “neopakovatelnú atmosféru Turčianského sv.
Martina z konca oktobra 1918.” Mernoirům předchází text Martinské
deklarace z 30. října 1918 a její foto
stat z Národných novin z 31. oktobra.

V této Deklaraci se usnesli zástup
cové všech politických slovenských
stran, že “Slovenský národ je” čiast
ka i rečove i kultomo-historieky
jednotného Česko-slovenského ná
roda . . . Pre tento česko-slovenský
národ žiadame i my neobmedzené
samourčovacie právo na základe úpl
né neodvislosti.”
Doc. dr. Ján Mlynárik, v závereč
né úvaze: “Martinská Deklarácia a
zmysel československého štátu” v
pozn. 1. na str. 61. píše, že “v návrhu
Deklarácie, sepsané S. Žochom, kte
rý S. Zoch jasně a pomalu přednesl
a shromáždění jednomyslně a nadše
ně přijalo, se psalo o “českosloven
skom národe” ap. bez rozdielóvacieho znaménka
(česko-slovensko).
“Dodatočnú úpravu (s rozdielóvacím
znamienkom) urobili v redakcii Ná
rodných novin, kde sa povodny text
deklarácie záhadne (vari aj preto)
stratil. Jeden z hlavných signatárov
Deklarácie K. A. Medvecký, tajom
ník SNR/Slovemskej národnej rady,
v Martine tehdy současně založené,
hoci cituje text Deklarácie z Národ
ných Novin z 31. októbra 1918 na
rozdiel od novin v zhode s pôvod
ným textom rozdielóvacie znamien
ko nepoužíva. (K. A. Medvecký,
Slovenský prevrat, zv. III. Trnava
1930, 364.) K. A. Medvecký tedy po
tvrzuje svědectví dr. Ivana Dérera,
které jsme uvedli v dubnovém čísle
Proměn, že v původním návrhu De
klarace, v Turč. sv. Martině přija
tém, žádné rozdělovači znaménko ve
slově československý národ nebylo.
Při ústním přednesu Deklarace ne
existující rozdělovači znaménko po
chopitelně slyšeno být nemohlo.
Avšak jediný interní redaktor Ná
rodných novin, “baťko” Jozef Škultéty, měl po ruce pro tisk originální
text Zoehova návrhu - bez rozdělo-
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vacího znaménka. V pozdějších le
tech se mnoho psalo o “fikci jednot
ného československého národa.” Je
však neodisputovatelný fakt, že z té
to “fikce” vyšel originální text Mar
tinské deklarace, navržený a přijatý
v Martině shromážděnými předsta
viteli slovenského národa - a nébylo
to několik nahodile shromážděných
jednotlivců, nýbrž v pravém slova
smyslu představitelé celého sloven
ského národa - kteří dne 30. října
nevěděli nic o vyhlášení českoslo
venského státu v Fraze dne 28. října,
neznali text dohod amerických Slo
váků a Čechů v Clevelandu a v Pitt
sburghu dojednaných, ani o Andrassyho notě, která znamenala ka
pitulaci Ratoousko-uherské monar
chie. Učinili tak ve stínu m aďar
ských žandárů, někteří ustrašení,
někteří nejistí, avšak všichni roz
hodnutí rozejít se s Maďarskem a
spojit své osudy s Čechy, splynout v
“československém národě jako jeho
slovenská větev”, ve společném jed
notném československém státě.
Kdyby se mělo mluvit o “fikci čes
koslovenského národa” , pak byla po
prvé vyslovena v Turčanském sv.
Martině dne 30. októbra 1918.
Ja k ale nazvat vpašování rozdělovacího znaménka do slova “česko
slovenský národ” do originálu De
klarace, ke kterému došlo v redakci
Národných Novin? A ztráta záhadná
originálu Deklarace v redakci Ná
rodných novin téměř neodbytně uka
zuje na baťko J . Škultétyho.
Dějiny slovenského národa neza
čaly a neskončily Martinskou De
klarací. Ale nepotřebují se opírat o
falsum v redakci Národných novin
provedené. Také Hodžovy “dodatky”
do textu Deklarace změnily (k do
brému politicky) přijatý text. Rozdiekyvací znaménko vpašované do

Deklarace v redakci Národních No
vin, dodatky Hodžovy, záhadná ztrá
ta originálního textu Deklarace, to
všecko lze vysvětlit atmosférou Martiského prostředí, které tak zname
nitě popisuje Ivan Thurzo.
Vratislav Bušek
Dr. Milan Nakonečný

Základní otázky psychologie
Vydalo Státní pedagogické naklada
telství v Praze, 1968.
Kdyby nám bylo známo, jak dlou
ho autor připravoval svůj rukopis a
jak dlouho trvalo redakční zpraco
vání materiálu, mohli bychom po
soudit, do jaké míry se v této nové
české příručce psychologie zrcadlí
nastupující liberalismus. Ale i když
to nevíme, i tak je kniha zajímavá,
zvláště když uvážíme, že autor za
jisté mohl různé dodatečné opravy
provést ještě ve sloupcových korek
turách, ač to tiskárny nerady vidí.
Hned předem uznejme: kniha je psá
na živě a věcně, není zatížena tolika
nudnými citáty, jak se to stávalo
často jejím předchůdkyním, přináší
několik kritických poznámek na ad
resu sovětských psychologů, což je
pokrok, a má dosti slušný a příznač
ně komentovaný seznam literatury,
což je na příručku až dost. J e tedy
kniha pokrokem, zejména pokud ji
srovnáváme s dřívějšími psycholo
gickými příručkami, které u nás vy
cházely buď za přísného dozoru ide
ologů nebo vědomě tak jednostranně
zaměřené, že nepřinášely obraz o
psychologii po celém světě, nýbrž
spíše jen odraz osobního smýšlení
autorova, které nebylo vždy objek
tivní.
Ale musí-li posudek dopadnout
dobře, pokud knihu srovnáváme s
dosavadní odbornou literaturou vy
cházející v Československu za komu
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nistického režimu, bude recense vy
padat přece jen trochu jinak, srovnáme-li příručku se stavem, který
převládá v psychologii světové, např.
západoamerické. Tak např. v úvod
ním přehledu dějin psychologie pře
vládá zřetelná tendence stranit ma
terialistickým interpretacím. Pojem
duše jakožto přežívajícího faktoru je
starší než nauka Pythagorova. Po
kud autor musil nebo chtěl idealis
tické pojetí duše kritizovat, nebylo
třeba uvádět příklad, jak používá
termínu duše Svatý Otec, poněvadž
ten svými projevy nepochybně smě
řuje k publiku jinému než psycho
logickému. Systém nervového systé
mu a neurohumorálních reakcí je
v knize předkládán tak, jak je to v
souladu s marxistickou a vůbec ma
terialistickou tradicí. Zcela jiné a
nové pojetí nervového reflexu při
nesl Tembrock, o němž není v knize
nic podrobnějšího. Autor věnuje
hodně pozornosti otázkám a problé
mům sexuálním, což sice snad do
obecné příručky nepatří, ale kniha
se tak dotýká oblasti velmi choulos
tivé, o kterou se dnes dohadují psy
chologové na celém světě. Nicméně
kniha se opírá jednak o Kinseyho,
který se svými spolupracovníky
snesl obrovský statistický materiál,
interpretoval jej však převážně so
ciologicky a kulturologioky, což je
sporné. U nás méně efektní, zato se
riosnější a biologicky podloženou li
teraturu psával prof. Dr. Hynie. Z
tabulky přejaté od polských autorů
(Malewska, Malewski) má vyplývat,
že vliv náboženství na sexuální ži
vot je a byl vždy tlumivý. Ale z
tabulky jednak nevyplývá, které
rozdíly jsou statisticky významné a
které nikoli, od oka to lze jen někdy
při velkých rozdílech posoudit. Dále
existuje řada náboženských směrů,

které naopak sexuální život podpo
rují a plodnost kladou na přední
místo. Tak už jen náboženství židov
ské, islam, starší směry indické. Pro
jevy sexuální a náboženské se ve
starších kulturních oblastech často
vyskytovaly v úzké souvislosti (např.
někdejší chrámová prostituce atd.).
V souvislosti s vlivem kultury na ži
vot sexuální a pudový vůbec cituje
autor některé badatele (Margaretu
Meadovou atd.), kteří zjišťovali, že
určitý Stupeň shovívavosti u primi
tivních kmenů (Samoa atd.) vedl k
pozdějšímu šťastném u životu, kdež
to naopak u kmenů s přísnou výcho
vou se ve větší míře vyskytovaly
sklony k extrémům apod. Autor ne
uvádí, že naopak v některých velmi
permisivních podmínkách, kde již
dětem bylo dovoleno volné sexuál
ní vyžívání, se dostavovala impoten
ce často již brzy po pubertě, jak u
nás kdysi dokládal Skořepa o ně
kterých oblastech Indie. Závěry
Meadové a Malinowského nejsou
obecně platné a nelze z nich vyvo
zovat, že přísnost v pohlavní morálce
je novějšího data a že vede k devia
cím, ač nadměrná přísnost v našich
životních podmínkách takový účinek
bezesporu mít může. Již Balcar
(Olomouc, 1948) prokazoval, že i ně
které velmi staré kmeny měly přís
nou kázeň mravní a že tato kázeň
není až dílem křesťanství a zejmé
na již ne středověku. Autor se v pří
kladech ze zoopsychologie obrací
často na spisy Konráda Lorenze, ale
neobrací se na něho právě v oblasti
intepretací života sexuálního, ač Lo
renz na tomto poli podal některé ne
obyčejně zajímavé a vysoce plausibilní these. Naopak v oblasti zoopsychologie proti němu dodnes stojí
skupina neo-vitalistů, kdysi sesku
pená kolem idealisticky smýšlejícího
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Bieremse de Haana. Kniha o tom ne
uveřejňuje ani stručnou zprávu. Za
největší omyl považuji, když kniha
významnost vlivu prostředí dokládá
na tkz. vlčích dětech, prostě dětech
odložených v samotě a vychovaných
zvířaty. Autor, který na jedné straně
přísně kritisuje starší rodokmenová
a genetická bádání, se najednou spo
kojuje s uvedenými 31 případy. Ve
skutečnosti se řada badatelů domní
vá, že šlo buď o děti defektních ro
zumových schopností nebo o případy
tzv. kataklytické deprese, popsané
René Spitzem. Přímou a účelnou
imitaci by v těchto případech asi šlo
obtížně prokázat. Manželé Harlowovi, kteří experimentovali s opičí
mi mláďaty, navazovali právě na
tradici psychoanalytika Spitze, ale
to autor asi nechtěl či nesměl uvést.
Moderní američtí psychologové se s
jistým váháním a ne bez diskusí
vracejí k hereditámímu pojetí osob
nosti (Williams, Kallmann). Kritika
typologických systémů je u nás v
Čechách tradiční již od dob prof. Dr.
J. Doležala, jinak velmi poučeného
psychologa. SheJdonovy typy byly
ověřeny výzkumy jinými, ač je prav
da, že psychologická veřejnost se na
výsledcích neshodne. Klinická psy
chologie byla v knize odbyta krát
kým odstavcem, ač je po mém sou
du důležitější a také problematičtěj
ší (v tom smyslu, že přináší víc pro
blémů a neshod) než psychologie forensní. O psychologických testech,
asi pod vlivem některého z recen
sentů (dr. Čáp býval až koniášovým
odpůrcem testových method a nebyl
u nás sám), bylo uveřejněno jen pár
slov, ale aspoň se autor zdržel ne
kvalifikovaných výpadů, které jsou
pro komunistické prostředí běžné.
Bohužel, autor, kterého znám jako
dobrého odborníka, neuvedl vůbec

moven a z předních osobností na př.
houslista Yehudi Menuhin, historik
prof. Hugh Seton-Watson (syn slav
ného historika R. W. Seton-Watsona) a jiní, napsal předmluvu ke kni
ze “Sovětská hrozba Evropě” (The
Soviet Threat to Európe), v níž zdů
raznil, že 21. srpen znamená obrat v
poměru svobod, světa k Sovětské
mu svazu. Do knihy přispěli vojen
ští publicisté šesti národů v čele s
ředitelem Britského ústavu pro stra
tegická studia, Alastair Buchaném.
(Vydala Foreign Affairs Publishing
Co. a lze dostat od FCI, 4, Holland
Rd., London W. 14. Cena: 14.- šil.
nebo $ 1.75. 78 str. a řada snímků i
z okupace ČSR.)

diskusi o jevech parapsychických, ač
kdysi ještě před údobím liberalisace
plným právem zvedl břitkou diskusi
se suverénním Miroslavem Holubem,
Burešem, Weissem a jinými autory,
zvláště neurology.
Souhrnem: Kniha je převážně environmentalisticky orientovaná (pře
ceňuje vliv prostředí a nedoceňuje
biologickou determinovanosti. V tom
směru platí daň módě, která je v zá
padním světě šířena nekritickými
sociálními psychology, ač tato ten
dence je dnes slabší než dříve. Dr.
Nakonečný, a ť již z vlastního pře
svědčení nebo na naléhání recensen
tů, i při kritickém a velmi bohatém
pojetí psychologických problémů, v
podstatě dochází k smíru s nedog
matickými koncepcemi marxistický
mi, neboť marxisté velmi hájili dů
ležitost vlivu prostředí, již jen pro
to, aby mohli obhájit myšlenku re
voluce. Ale vliv prostředí a kultury
ovšem existuje, jen je třeba jeho vliv
vymezit přesněji a objektivněji než
učinil autor. Kniha je přesto krokem
vpřed v našich poměrech doma, ale
aspoň některé zdůrazněnější závěry
ukazují čtenáři v emigraci, že ani
dnes ještě není u nás v psychologic
kém světě tendence popřávat místo
všem hypotthesám a svobodné disku
si. Autor je nepochybně dobrý od
borník a ve své knize asi vytvořil
to, co za daných okolností bylo mož
né. Přesto nedostatky knihy přímo
zrcadlí předem dané hranice, a ť již
je autor dodržel rád či nerad, a způ
sobují, že kniha ani dnes není ob
jektivní a podává informace neú
měrně faktům.
Dr. Jiří Veselý

Kultura
známý polský měsíčník, založený v
roce 1947 a vydávaný polským Instytut literacki ve Francii, vydala
v letošním roce mimořádné číslo,
věnované politickým událostem v
ČSSR v roce 1968 a psané česky a
slovensky. V historické části jsou
články Huberta Ripky a Edwarda
Rascynského, usilující o politickou
spolupráci Polska s Českosloven
skem, nikdy neuskutečněnou, dále
články, odsuzující účast Polska na
srpnovém sovětském zločinu oku
pace, a konečně imponující výpočet
účasti polské emigrace na odsouze
ní agrese proti humanistickému so
cialismu. Gustav Herling-Grudzmski v sympatickém článku “Půl mi
lionů vojáků proti dvěma tisícům
slov” lituje, že uplyne mnoho času,
než v Československu přestane být
ztotožňován Gomulka a polská kul
tura. Jmenovaný autor také vytýká
kardinálu Wyszinskimu, že se roz
hodl mlčet za invaze do Českoslo
venska. Juliusz Mieroszewski do
vozuje, že novostalinismus se ne

LORD ST. OSWALD,
předseda “Free Czechoslovakia Campaign”, Britský výbor, jehož členy
jsou příslušníci obou britských sně
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týká jen Československa, nýbrž celé
Evropy, kterou odsuzuje, že si d a
la líbit druhý Mnichov. Končí slo
vy: “Třetí Mnichov si EVropa ne
smí dovolit - protože to by nebyla
porážka, ale katastrofa.”
Mimořádné číslo má 144 stránek a
je vkusnou poklonou českosloven
skému lidu za jeho polednovou po
litiku a za jeho chování proti oku
pantům. Vzpomeneme-li si, že
hned po zastavení pražských “Lite
rárních Listů” udělila “Kultura”
tomuto týdeníku svou literární ce
nu, a že brzy po invazi vydala dvěstěstránkové číslo, zcela věnované
Československu, “Proměny” rády a
vděčně potvrzují významnou pomoc
vlivného polského zahraničního ča
sopisu. “Proměny” se již přimlou
valy za užší polsko-československou
spolupráci, tak nutnou pro lepší
budoucnost Střední Evropy, a rády
konstatují, že mimořádné číslo “kul
tury” k ní přispívá.
Ladislav Radimský
Remigio Strinati

ĽAnte di Ignazio Weirich
Fratelli Palombi, Roma, 1968, cena
1.400 lir.
Dnes již mrtvý kritik výtvarné
ho umění římské Tribuny Remigio
Strinati napsal zajímavou analýzu dí
la českého sochaře Ignáce Weirichia,
tvořícího své dílo, ponejvíce s nábo
ženským námětem, v Římě. Kdo na
vštíví Palazzo Venezia v pravém
středu vě&ného města, nalezne na je 
ho nádvoří pamětní desku, na níž
nejdříve italsky a pak česky stojí ta
to slova: “Ignac Weirich, 1856-1916,
český sochař básník bolesti a života,
který považoval Itálii za svou dru
hou vlast, v tomto ateliéru tvořil od
r. 1895 do r. 1915. K řesťanská akade

mie v Římě 1958”. Tvořil ve stínu
Canovova odkazu v duchu křesťan
ské tradice duchovního umění, který
obohatil svým slovanským citem, vi
dícím krásu v bolesti. Není náho
dou, že mezi mnoha jeho díly, jichž
krásné fotografické reprodukce v té
to monografifi nacházíme, nejvíce
zaujme hlava ukřižovaného Krista,
jehož trnová koruna přímo srůstá s
výrazem obličeje. Kniha elegantně
vydaná, obsahuje Weirichův životo
pis, index jeho nej známějších děl, a
je splátkou památce umělce, vyni
kajícího svou ušlechtilou umírně
ností. Eduard A. Šafařík ji právě v
den 28. října představil italské ve
řejnosti. Kéž se dostane i do Česko
slovenska!
Ladislav Radimský

Výstava nových děl
Jana Zacha
konala se v dubnu letošního roku v
uměleckém museu města Portlandu
v Oregonu. Z ilustrovaného kata
logu vidíme, že umělec opustil ká
men a dřevo, jimž dříve věnoval svůj
zájem, a svou práci přenesl na kovo
vé lesklé plechy, z nichž nyní for
muje své abstraktní tvary, nazývaní
květinami svobody, tanečníky nebo
zjeveními. Vyloženě ho baví hra
světla na těchto skulpturách, která
jim dává jakýsi vnitřní pohyb, po
kterém se Zach pídí. Zach, rodák ze
Slaného, přišel do Oregonu v roce
1958 a je profesorem Oregonské uni
versity. Vystavoval již v mnohých
amerických městech, studoval v Me
xiku i u Lipchitze, byl častokráte
vyznamenán a je na čase, aby se
ukázal i v Novém Yorku. Z kritik i
fotografií jeho děl je patrno, že jde o
umělce osobitého, jenž tvoří své ab
straktní dílo po studiu kreativních
sil přírody.
Ladislav Radimský
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