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Proměny
ROČNÍK 7 ., ČÍSLO 2., DUBEN 1970
Po přílišném a někdy neplodném obíráním se minulostí neškodí, že
futurologie se stala módou. Nedávno v jedné společnosti se nadhodila
otázka, bohužel rychle zamluvená, zda současný n epokoj či revolta mlá
deže, zvláště studující, je jeti romantickým a nostalgickým návratem do
včerejší historie, či zda naopak ohlašuje příchod nové doby, k níž
kráčím e.
O dpovědět na tuto zajímavou otázku, položenou příliš obecně, nebot
vzpoura mladých má po celém světě mnoho různých forem a smyslů, lze
jen tehdy, když si všecky je jí zjevy převedem e na společného jm enova
tele. Domnívám se, že jím je faustovská nespokojenost s mizerným sta
vem věcí lidských v naší d obě a nevyhraněný odpor proti vládnoucímu
establišmentu, určenému mocnou technologií, jež po svých úspěších pře
vzala vládu nad člověkem .
Souhlasíte-li s touto zkratkou, p ak otázka p o smyslu vzpoury mladých
se scvrkává na zjištění, zda věřím e, že zbytnělá technokracie jako jed i
ná bude určovat osudy národů: v tomto p řípadě ovšem nejasné blábo
lení o míru, lásce, kytičkách a dlouhé vlasy nových mušketýrů jsou jen
zdržujícím p r ceserri toho, co přijíti má a musí. N aopak však věříme-li,
že civilizace jen a jen technologická se svou atomovou bombou, otráve
ným ovzduším a chem ickým zničením přírody zničí dříve sebe samu než
člověka, pak revoltu - i když je často neuvědom ělá, násilná a nedom yš
lená - nesmíme kurýrovat jen policajty, metlou a násilným ostříháním
mladých. P ak si zaslouží největší pozornosti všech, kterým budoucnost
člověka není lhostejná, pak si zaslouží lepšího vedení než je dodnes
jejím údělem.
Počítací stroje, na nichž stojí nová věda, futurologie, nám přesnou
od p ov ěď na otázku významu mladých zatím nedávají. A to proto, že je
ještě neumíme nakrmit láskou k bližnímu, touhou lidstva po míru, od
porem proti mocenskému rozhodování a květinam i, jež zatím jen planě
ja k o n ějaké býlí rozkvétají v srdcích nastupujících generací.
Ladislav Radimský
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Naše nová poezie
ČLOVĚK
Olga Vale ská
1967-68
Po celý život hledám stín,
hlavičky bílých kopretin,
abych si mohl pěkně v klidu
promyslit život, lásku, bídu,
bohatství, bolest, smrt a žal.
Co jsem se klidu nahledal!
Po celý život hledám strom,
nebo ten starý, klidný dóm,
kde bych si mohl sednout v tichu,
utopit v studni strach i pýchu,
omýt se z prachu ulice,
spočítat bílé dlaždice,
na kterých ulpěl ranní jas.
Především musím najít čas.
Po celý život hledám klid,
kde bych si mohl v noci bdít,
po celý život hledám radu,
jak odčinit tu divnou zradu
na sobě samém, na svém já.
KÉŽ NIKDY
Kéž nikdy nevyhasne
v nás touha po zázraku.
Kéž sivé mraků třásně
se změní v chvosty draků.
Kéž v každé letní bouři
žár čekám nadpozemský
a v každodenním kouři
čtu divné, tajné fresky.
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ZPÍVAJÍ REQUIEM
Zpívají requiem
soprány, alty a basy.
Linie barokní krásy,
hebké i mohuíné hlasy,
jeden íón, jeden vjem
zpívají requiem.
Není to mrtvému v podzební kobce.
Requiem pro nás dva
na dlouhé stopce
jak růži podává
dirigent - zahradník němý.
Nemám strach - naopak,
tak nějak dobře je mi.

B ÍL Ý PÁV
Obchází kolem bílý páv.
Roztáhne vějíř, zvedne hlavu,
vykřikne sobě zdar a slávu,
pyšný a tvrdý bílý páv.
Chvějí se stonky svěžích trav,
zapadá slunce bolestivě,
liška ho přece spolkla lstivě . . . .
Pokojná stáda mračných krav
přelezou kopce, mlékem voní;
bílé je mléko - bílý páv
pokoje nedá. Pod jabloní
rozložil vějíř zazívav.
Čeká a čeká na svou chvíli,
aby se mohl, co stín bílý
k obloze vznést a na pozdrav
prázdnotě světa zpívat písně
nad Zemí s vrstvou smrtné plísně,
bez vody, stromů, ptáků, trav.
Obchází kolem, bílý páv.

PŘÁTELÉ
Přátele máme, aby s námi žili,
abychom spolu zkrátili chvíli.
Sklenička vína, i druhá,
myšlenka blýskne jak duha,
potom se rozejdeme.
Každý dál nese své dobré i zlé,
to, co mu osudem patří.
Všichni jsme bratři.
Ale nemylte se:
každý se bojí sám v svém lese.

HOSANA
Bedřich Heřman
Hosana, hosana, hosana,
lučina kvítím protkaná,
zelený palouček uprostřed lesa,
blažící oko, že srdce až plesá.
Nikde však, nikde víc ve světě,
na žádné jiné planetě
neznají vonící, heboučkou trávu,
nezřeli údolí v zeleném hávu.
Ať tam jsou pohoří z křišťálu,
jezera z čirých opálů,
bystřiny tekuté platiny,
zlaté a stříbrné květiny,
nikde tam neroste tráva,
zemského povrchu největší sláva.

26. ledna tohoto roku oslavil Bedřich Heřman v exilu své 88 naro
zeniny. Proměny aspoň dodatečně přejí českému básníku, desátému
překladateli Goethova Fausta do češtiny, doktoru filosofie a badateli v
oboru organické chemie, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

4

KRÁSNÝ PTÁK
Eva Barczyová
M iluji Vichry D éšť i Slunce
Odcházím a nevím kam •
Byl hřejivý okouzlující den v Neznámé Krajině
Šla jsem dlouhou stezkou do příkrého kopce
jak táhlá monotónní slibující píseň
Krásné květiny lásky se mi vkrádaly do duše
které rozséval můj Věčný Přítel
V záplavě tónu člověka nekonečně zmnoženého
uhodla jsem všechno dřív
Dřív než jsem pocítila úder Nějakého cíle
Unavena slovy zatoužila jsem po bezprostřední vznešenosti
Zatoužila jsem žiti v pravdivém uchvácení
(Po pitvě moudrostí mi už nic není
Znám je beze slov - hluboké intensity)
A najednou lístek za ranního šera
přinesl zprávu že Krásný Pták přiletí
Přiletěl Krásný Pták
Pápeří lásky měl v zubech
S očima otevřenýma provždy
sedal na zimostráz a říkal:
TAK JÁ UŽ JDU M ĚJTE SE FAJN
a naše tváře se obracely vzhůru
Pochopila jsem že Ten kdo odchází jen co právě přišel
a zanechá pocit stálosti
má provždy otevřené oči srdce i cit
Co je nadto důležitější v krátkém okamžiku žití? Klopýtala jsem
Bylo mi zima i teplo zároveň
a měla jsem jistotu ve své nejistotě:
Dny se krátí Čas se prodlužuje
Všude je Smrt
Proč bychom zaháněly vzácné chvíle
Drobné Nic
Krásný Ptáku pochopíš
že i Slunce se někdy za Tebou obrací?
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BOLÍŠ MĚ
Ach Lásko
jsi tak nebezpečně daleko
že Tě mé tělo pokládá za propast
do které se v divném spěchu den co den vrhá
zoufale si dokazujíc že ne v rozloučení
ale v způsobech dotýkání se upevňuje Krása
je tam sníh který pálí oči
a pro který je pád ták měkký rozplizlý
je tam i nej vřelejší gejzír světa
jenž chladí žhavé křeče rozkoše Krásy
je tam i vítr který svírá má ústa peklem něhy
jsou tam všechny ty nádherné barvy
které bez Tebe nikdy nespatřím
je tam i prázdná ulice a v ní dům
kde vládnou mé zmizelé talismany
kde síla bolesti roste v líných rozkošnických snech
každý večer listuji v Tvých dopisech
v nichž marně hledám Tvůj milovaný dech
má Mučitelka běhá kolkolem a ničí dílo Krásy
mučí mou duši plodem absurdity klesám pod tíhou nevíry
slyším křik svého osamělého ptáka
kdesi daleko v hlase mrtvých hodin
a mám strach ze syrové budoucnosti
nepěstěné bez slunce bez vůně bez květů
ach má Lásko proč tolik nevíry
proč tolik netrpělivosti
jsi vůbec skutečností
proč necítím že mne potřebuješ tak jako já Tebe
nebo jsi snad marnost mé křečovité touhy po Kráse?
ne NE to Mučitelka která mne zrodila straší

ZE SB ÍR K Y “SLOVO HOZENÉ HAVRANŮM”
K arla Jirásková
M otto:
Jsem stéblo
a tak už se n ějak udržím životem trávy
Slezu mrazem
a jarem narostu k novému pokosu
PŘIZNÁNÍ
Mám strach i odvahu
své slovo vydat havranům.
Mám strach i odvahu stati se terčem
už je vidím ja'k míří prsty
na teplé srdce jednoho z beránků
A nevím jestli před tím vichrem
zavřu okna i dveře
nebo v kyselině se nechám rozlepíat
Mám strach i odvahu
strčit ruku pod gilotinu
naší problematické svobody
a věřit že mi zůstane
SOUDRUZI U MOCI
Kamení nasypali do mlýnů
Semleli i maso a krev
U bílých stolů
s rukama špinavýma pojedli
vymodlili ze sebe několik košilatých anekdot
a chechtot nebral konce
Za svítání se vymočili na slunce
a rozvezeni šestsettrojkami
bohatýrským spánkem usnuli ha pár dní
NE V MARNOSTI A OTROČENÍ CHLEBU SVÉMU
Smyslem asi je nalézt svůj pravý dům
Své místo židli stolek postel v něm
Nalézt tam sama sebe doma
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a už nebýt vyhnancem v každodenním
otročení chlebu svému
leden 68

Být ptákem vylétajícím svobodně oknem
a vracejícím se dveřmi v podstatě štíhlé ženy
s nákupní taškou plnou pampelišek a barevných oblázků
s bandaskami zpívající živé vody
a to vše pak uložit do ledničky a do spíže
vzkřísit nahého muže v krbu aby hořel
dával teplo horko až by oči chytaly
poj íst lásky zelené
zválet nahá těla v rose ranní
a ztečí vzít jitro proti modré obloze
unavit se jen ve smysluplné práci
která roste jako dům
ne v marnosti a otročení chlebu svému
březen 68

MRAVENCI
si v mraveništi mravenčí
o velikosti tlam žraločích
o neuspokojivé velikosti svých kusadel
o smrtelnosti všech
o nesmrtelnosti sama sebe
o býčí statečnosti
na ustlaném trusu
své ideologie
čumáčky zvedají
mravenečkové
mravenci
chrupají travičku
a mají chuť na celou zemi mravenci

SÁM SO SEBOU
Jo z ef Milučký
Sám so sebou a svätožiarou básne.
Vodu mi prines, hrám sa na dúhy.
Slzu mi prines, ako chrám sa zažne.
Venušu plodia tvoje zásluhy.
Sám so sebou a požehnaním ľudí.
Biblické dažde izbu vymyjú.
Povala praská, ako dlaň sa krúti.
Kliatba mi viaže kameň na šiju.
PROTIPÓLY
V poli zaspal opustený kočík.
V kroví stratil dýku starý vrah.
Snúbila ich biela luna v noci.
STRACH.
Spustlá mína detské prsty drví.
Kto mínu, kto dieťa zabudol?
Prsteň ruže, vytepaný z krvi.
BÔĽ.
Krdel čiernych tragédií jasá.
Strašný orloj postavil tu čas.
Vina ako Pilát umýva sa.
V NÁS.
SPOMIENKA
Pamätáš večer,
keď sme tancovali
u Janka spolu ?
Viem ho po mene.
Júlový večer
praskal pod oknami
a tvoj smiech ako žitá kosené.

On - v kůtku tíško
ako motýľ nočný
prežieral trpkú chvíľu samoty.
Pre vlastné oči n á m nevidel oči.
že máme svoje slnká.
Ja - aj ty.
Za stolom sedel.
So Saharou.
Smutne.
K zemi sa piesok spúšťal šušťavý.
Homérske viečka
-zasypané studnelen jednu slzu k zemi spúšťali.
Dopadla - skríkla.
Treskol umieráčik.
Váhu tej slzy cítim ešte dnes.
Mal dvatsaťdva.
A lákali ho vtáci.
A ľudia holi ako Herodes.
LA

STRADA

(Improvizácia na felliniovšký motív)
Mosadzné trúbky
putujúce
v nás.
Dvíhame
z prachu
popľuvané
tváre.
Bizárný glóbus
horeznak sa krúti,
cez múčne zrnká
plačú topole.

Pešnicka sirôt
kde si,
Snehulienka?
Do trúbok
prší
ako do žľabov.
A maringotky
šliapu
po bodľačí,
po lonách panien,
ústach pokladníc.
Mosadzná trúbka,
kozľa,
tenko mečí.
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ZNÁTE LAFONTAINOVU BÁ JK U O ZAJÍČKOVI A TCHOŘI?
Zajíček si našel v lese krásnou a pohodlnou noru. Měl z ní velkou radost,
tím spíše, že byla blízko jeteliště s dobrou pastvou. Když se jednou vrátil
do lesa shledal, že se do jeho nory nastěhoval tchor s rodinou. Velice se po
lekal, ale tchoř mu řekl: “Zajíčku neboj se, nesežeru tě, přišel jsem naopak,
abych tě chránil před tvými nepřáteli.” Zajíček měl ale velkou obavu z tcho
ří krvelačnosti a z hrozného pachu. Naléhal proto stále a důťklivě, aby se
tchoří rodina vrátila odkud přišla. Tak dlouho, až konečně tchoř se rozhodl:
“Tak já ti, zajíčku, vyhovím a pošlu nejprve svoji rodinu pryč, já sám pak
zůstanu jen tak dlouho, dokud to tu v noře bude smrdět.”
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Stati a úvahy

BÁSNĚ VĚZNĚ
Jan Zahradníček: Čtyři léta
Čs. spisovatel, Klub přátel poezie, 1969
Paul Baker
Bedřich Fučík, meziválečný šéf Melantrichu a jeden z prvních rea
lizátorů dnes už módního dialogu - ať si o něm myslíme cokoliv - mezi
katolíky a komunisty (viz Listy pro umění a kritiku z 30. let) připra
vil k vydání ěást poúnorové tvorby svého spoluvězně Jana Zahradníč
ka: “V období devítiletého věznění vzniklo (zatímní odhad) kolem sta
básní, které jenom z technických důvodů dělím na dvě části: na sbír
ku s prozatímním názvem Dům strach a na přítomnou knížku Čtyři
léta, píše v ediční poznámce. Tato kniha publikuje verše z let 19561960: “V září 1956 dostal Jan Zahradníček na Mirov zprávu, že v
třebíčské nemocnici umírá na otravu houbami jeho žena Marie a tři
děti, Jan, Zdislava a Klárka. Vězni byla povolena dovolená s výslov
ným příslibem, že se už nebude muset do vězení vracet. Zahradníčkovi
byl totiž - a to budiž už zde pro věčnou paměť připomenuto - záslu
hou Jaroslava Seiferta, který intervenoval osobně u presidenta Zápo
tockého, snížen trest na devět let, takže byl vytvořen předpoklad pro
podmínečné propuštění . . . Zahradníček šel tedy na dovolenou, ale
přišel pozdě; lékařům se sice podařilo zachránit Zahradníčkovu ženu
a syna, ale obě dcerky už byly mrtvé. - Závěr této tragédie odpovídal
duchu doby: Správa věznice si tehdy při svém slibu dovolila krutý, ale
velmi běžný žert, obvyklý hlavně při amnestiích: Zahradníček se po
čtrnácti dnech musel vrátit na Mirov, aby si “odpykal” další čtyři léta.
Při jeho křehké konstrukci nemohlo devítileté věznění skončit jinak,
než Skončilo. Tato čtyři léta, drama vězně, otce, manžela, jsou tedy
osou, kolem níž krouží všechny ostatní básně . . .”
Nepočítáme-li 8. vydání Jeřábů v Čs. spisovateli v r. 1966 a časopi
secky uveřejněnou skladbu Znamení moci, je to první Zahradníčkova
kniha po roce 1948. A první knižní seznámení se s jeho “vězeňskou”
tvorbou.
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Nebudiž proto následující řádky chápány jako celkové hodnocení
celé Zahradníčkovy poválečné tvorby, nýbrž jako pouhé poznámky k
tomu, co bylo doposud publikováno. Zahradníček zůstane a zůstává
především lyrikem, ačkoliv ve své poválečné tvorbě se snaží spojit svou
lyriku, přesněji řečeno: lyrickou podstatu svého básnictví s 1. patetic
kou rétoričností a 2. s příběhovostí (historickou, církevní, biblickou,
národní). Spojení patosu a lyriky se jmenuje óda a ódou především je
La Saletta (1947), tento “největší vývoj Zahradníčkovy poezie po
stránce myšlenkové a tvárné” (B. Fučík v Černého “Sborníku pěta
dvaceti”, Praha 1969, s. 59). Osciluje mezi vizí prázdnoty světa (“rovno,
cenná obdoba k obecnému pocitu světovému”, píše Fučík) a adorací
spíše církevní než náboženské konstanty. Neboť Zahradníčkova pro
měna - pro stručnost a názornost: proměna Zahradníčka - meziváleč
ného v Zahradníčka - poválečného - je též proměnou, a to doposud ne
bylo řečeno, jeho permanentní a nezpochybňované konstanty, ačkoliv
podstata zůstává stejná. Píše-li v Návratu (1931) v básni Osamění:
“Co bych si počal v tomto osiřelém světě (kdyby můj Bůh se nepřeléval do mé bolesti/ co by si počal Bůh beze mne dítěte/ zde na světě
kde žít je žití bez štěstí”, je to při vší určité deklaratívnosti, zmirňo
vané i zjemňované upřímnou a zjihlou vroucností intimní vztah k Bo
hu, který prostupuje, zduchovňuje a dává smysl básníkově samotě. Ten
to intimně náboženský cit, prezentovaný v Zahradníčkově meziválečné
lyrice se v poválečné a poúnorové tvorbě zpředmětňůje v církevní histo
rické rekvizity, patrné zejména ve Znamení m oci. I když v této osmisetveršové skladbě zazní některé silné, čisté a hluboké verše jako:
Nebylo slov a nebylo úst, jež řekla by tu je
že čím více >se rozpoutávají sami v sobě
tím těsnější pouto je svírá zvenčí
a že když sami v sobě založili
Panství nikoho
ani jejich domy ani jejich těla ani jejich děti
jim nepatří, ale jsou nikoho
a když ruce, jež jsou nikoho
šahají po věcech, jež jsou nikoho
a když nohy, jež jsou nikoho
chodí po cestách, jež jsou nikoho
tu N i k d o - ten hrozný pán
otroctví nastoluje.
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nebude tato skladba patřit k Zahradníčkovým vrcholům. Lyrik ustoupil
rétorikovi. Intimita patosu.
Nemáme zde mnoho místa na důkazy. Podobne jako Křelinův hrdina
v jedné z jeho posledních knih říká, že nechce na stavbě “řvát” ( =protestovat), nýbrž chválit (M á p řítelky n ě D ora, s. 8 6 ), ačkoliv musí dě
lat podavače za trest, Zahradníček nakonec a koneckonců vždy a za
každých okolností chválí, oslavuje, vzdává hold: je to jedna z nej by
tostnějších funkcí jeho poezie. Nuže srovnejme porovnání i názornost
dvě hymny, dvě vzdání holdu, dvě rozeznělé oslavy z meziválečného a
poválečného Zahradníčka.
UŽOVKA
Spí, mrtva je užovka v upolínu,
má barvu pláče je jí zvadlá pleť,
a na ruce j ak padá zeleň stínů,
na křídlech milovat, ó považ teď.
Tak s hlavou nazad obrácenou dřímá,
ja k mrtvé dny se nazpět dívají,
má barvu řek, a nehledět už zpříma,
hle, dávná marnost rozkázala jí.
Skloňte se sosen sloupy jantarové
sudlice trav, kde mihla se v dny nové
nit stříbrná, již sotva postřehla.
Džbán výšek rozbit, tuhne draslo slz . . .
Má barvu pláče, řek a mokrých stínů,
spí, mrtva je užovka v upolínu.
(ze sbírky J e ř á b y ).
Všimněme si ly rickéh o chorálu přírody, který nad mrtvým hadem
rozehrál básník v prvním verši třetí stroáy: “ Skloňte se sosen sloupy
jantarové (sudlice trav . . .” Kdosi napsal, že lyrika je uplatněním sla
bik a hlásek. A sykavka “S ” na začátku každého slova s počátku strofy,
stejně jako je jí frekvence má zcela určitou poetickou funkci. Tato báseň
patří k nejlepším, jaké kdy Zahradníček napsal. Srovnejme to s jed
nou strofou sedmé, závěrečné části Znam ení m oci, která byla napsána v
padesátých letech ve vězení (pouze tato část, nikoli celá skladba):
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Ubozí
Dosud žádný monarcha nebyl tak podváděn jako tito vládci
obklopeni prázdnotou svého hřmotu, jenž nepropouští
už ani hlásek pravdy
Vidím jejich město, jež vyrůstá
jako slovo opakované tvrdošíjně
mezi dvěma vrchy
z nichž jeden se svým hradem a kasematami v podzemí
se svými mučírnami podává důkaz nezvratný
Jak člověk se zahazuje v své moci ponechán
Vidím toto město, vidím vrch druhý s katedrálou
Svatý Michal, svátý Jakub, svátý Tomáš a Maří Magdaléna
‘tolikrát přirozenost milostí osedlaná
ti jasní kentaurové vzpínající se na návrší božím
s měděnkou na hřbetech připraveni ke skoku do blankytu
kam visí obráceni špicemi věží svých
V žádném případě nechceme rozdělovat, rozlišovat a oddělovat od se
be dva Zahradníčky podle vnějších časových schémat. Zahradníčkova
poválečná tvorba (a snad dokonce už K orou h v e z r. 1941 a Stará zem ě
z r . 1946) obsahuje jisté symptony proměny, ke které snad směřoval a
která byla přervávána a nakonec přervána. Doba mu drasticky vnuco
vala - tomuto křehkému a hrbatému muži, který chtěl být knězem - pro
měny podmínek jeho poezie, stejně jako mu zabraňovala v dozrávání
jeho tvůrčích reakcí na tuto dobu. Protože nebylo doposud všechno pu
blikováno z toho, co po válce a po únoru 1948 napsal, nemůžeme si
dovolit unáhlené kategorické soudy, ale Čtyři léta napovídají, že vrchol
ný Zahradníček nejlepších sbírek meziválečných nebude překonán.

Poznámka redakce:
Proměny v čísle 2., ročníku 6, referovaly, že Křesťanská akademie v Ří
mě vydala jako 32. svazek své edice “Vigílie”, knihu Jana Zahradníčka pod
názvem Rouška Veroničina, první její oddíl tvoří samostatná sbírka veršů
“Rouška Veroničina”, vydaná v Československu jako bibliofilie v nepatr
ném nákladu r. 1947. Druhý díl obsahuje báseň, pojmenovanou “Znamení
moci”. Výtažky z ní se objevily v časopise ‘‘My 67” a celá vyšla v časopise
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Svědectví, v jeho 29. čísle. Třetí oddíl uveřejňuje verše “Z pozůstalosti”,
uveřejněné v Praze Klubem přátel poezie až v roce 1969. Exil může být
hrdý, že mnohé Zahradníčkovy básně uveřejnil před domovem. Proměny
zde uveřejňují názor svého kritika na Zahradníčkův poetický vývňj a vyzý
vají čtenáře, aby si jej srovnal s názorem Pavla Želinava, uveřejněném
jako doslov ke knize Rouška Venušina, vydané K řesťanskou akademií v
Římě.
L. R.

EXIL KOMENSKÉHO A NÁŠ

O takar M achoťka

Mnoho z nás exulantů občas myslí a téměř musí myslet na osudy
velkého českého exulanta před více než třemi sty léty. Nemůžeme unik
nout byť i jen dočasnému a náhodnému srovnávání našeho vlastního
osudu s jeho exulantskými zkušenostmi. Mnohé okolnosti v obou přípa
dech jsou podobné. Jsou však i jin é méně podobné a některé zcela ne
podobné. A hned s počátku bych řekl, že tyto okolnosti ukazují spíše k
tomu, že Komenského osobní osud po dlouhou dobu byl pravděpodobně
snazší, než je náš.
V obou případech byla příčinou emigrace odlišná a výlučná ideolo
gie a s touto ideologií spojený politický systém. Pro Komenského ani
pro nás nebylo a není místa ve vlasti ovládané nepřátelskou ideologií.
Ovšem výraz “nebylo místa” má v našem případě závažnější důsledky.
Mnohým z nás hrozil žalář, pracovní tábor a některým i smrt. Českým
emigrantům v 17. století hrozilo vnucené zřeknutí se víry a zrušení pro
testantských církví. Také naše demokratické strany byly de facto zru
šeny a nesměly vykonávat politickou činnost dle svého politického pře
svědčení. Jejich stoupenci však byli pronásledováni hůře a do všech
důsledků. Stejně tomu bylo u mnohých národních institucí a jejich
funkcionářů či příslušníků.
Komenský šel se skupinou bratří do exilu podle císařského dekretu,
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který nedovoloval pobyl v zemi kněžím protestantských církví. Jejich
další pobyt v zemi by byl protizákonný. V našem případě však byl pro
tizákonný i náš odchod. Musel být tajný a byl spojen s risifcem zatčení
a těžkých trestů.
Bratří, kteří opustili vlast, se usadili v cizině jako organizovaná ná
boženská skupina. V Lešně, kde se Komenského skupina usadila, byla
vlastně již od roku 1547 exulantská církev Českých bratří, s níž před
konečným odchodem z vlasti Komenský vše osobně vyjednal a která
exulanty také vřele přijala. Bratří vlastně přišli mezi své. Měli svoje
pravidelné bohoslužby, zpívali svoje náboženské písně, povnášeli ducha
svého společnou modlitbou a utvrzovali se ve víře společným vzýváním
Boha. Oč více znamenaly tyto pravidelné bohoslužby proti našim občas
ným schůzím, při nichž si zachováváme svoje dílčí politická přesvěd
čení, i když je při takových příležitostech nezdůrazňujeme! Oč více
mravní opory se dostávalo bratřím také tím, že bydleli pohromadě, že
měli svoji školu a že se mohli denně stýkat a si pomáhat. A oč hlubší a
širší životní náplň dávala jim jejich společná víra než může dát demo
kratické přesvědčení! Demokracie, v níž věříme a o niž bojujeme, je
spíše jen prostředkem k plnému a radostnému životu. Jeho náplň však
musíme hledat jinde, a ť už v literatuře nebo umění, cestování nebo
sportu, v náboženství, filosofii či vědě. Českým bratřím byla jejich spo
lečně vyznávaná víra vším tímto a nepochybně ještě něčím více. Byl to
veliký dar do exilu, jemuž nic podobného my nemáme.
A nebyl to jediný cenný dar, který si sebou přinesli. Bratří se k sobě
chovali skutečně bratrsky. Jejich mravy byly laskavé a jejich vzájemný
poměr plný dobroty a lásky. Žili “jako v bavlnce” svých vzájemných
ušlechtilých vztahů. My však, přes to, že jsme si v exilu vzájemně mno
hem bližší, než tomu bylo doma, takovou “bavlnku” bratrských vztahů
jsme si přece jen nedokázali vytvořit.
Posilou bratřím bylo i to, že těžkosti svého exulantského života chá
pali jako “protivenství”, která utvrzovala jejich víru a kterou bylo vděč
ně přijímat z ruky boží. Byla součástí jejich křesťanského pojetí života
na této zemi a přípravou na blažený život posmrtný. Naše utrpení je
chápáno jako následek mylné ideologie našich politických nepřátel a
ovšem také jako následek jejich nepřátelství, tvrdosti a zlé vůle. Náš
život a jeho ideály jsou však na této zemi a pokud nedosáhneme jejich
splnění, neuspěli jsme. Jsme ovšem přesvědčeni, že naše ideály budou
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dříve nebo později uskutečněny, že je to nutností historického vývoje a
že to vyplývá v povahy moderního člověka. Jsme si jisti, že buď my
nebo příští generace našeho národa bude moci se těšit z jejich splnění.
Naděje Komenského po westfálském míru byly položeny do mnohem
vzdálenější budoucnosti.
Jako v době Komenského je dnes západní civilizace rozdělena na dva
nepřátelské tábory nejen mocensky nýbrž i ideologicky. Komenský stej
ně jako my, odešel do tábora jemu přátelskému a ideologicky blízkého.
Mám však dojem, že v tomto ohledu měl o něco lepší postavení než má
me my. Zdá se mi, že měl blíže k protestantským církvím a k protestant
ským předákům než máme my k západním demokratům. Společenství
nebo blízkost náboženské víry je silnějším poutem než společenství po
litického přesvědčení.
Pokud se Komenského a vedoucích bratří jeho církve týče, měli ještě
jednu výhodu ve styku s protestantským světem. Sdíleli ,s ním také spo
lečnou renezanční kulturu včetně znalosti starověkých literatur a jazyků.
Komenský mohl hovořit latinsky se státníky a učenci západního světa s
pocitem rovnosti. Dnešní exulant se musí naučit jazyku národa, v jehož
zemi se usadil. Nenaučí se mu nikdy tak dobře, jako lidé v této zemi
narození. V hovoru s nimi je vždy v nevýhodě. Vždy má pocit méněcennosti a osobní nedostatečnosti. K čemu můžete přemluvit výmluvné
ho člověka cizího národa v jeho vlastním jazyku? Latinsky mluvící in
teligence sedmnáctého století “lámala” latinu asi stejně dobře, ať již
byla česká, polská, holandská, švédská či jiná. Učenci různých národů
stýkali se navzájem s pocitem rovnosti, který většině z nás chybí.
Z tohoto ducha renezančního a náboženského společenství protes
tantské inteligence mohla vzejít nabídka Harvardovy university, aby
Komenský se stal jejím prvním presidentem. Takové pocty se nemůže
dostat žádnému ze čtyř set českých a slovenských profesorů ve Spoje
ných státech. Ovšem nemáme mezi sebou učence Komenského velikosti
a také ovšem Harvard tehdy teprve začínal. Ale i kdybychom je j měli,
nemohlo by se to stát. Snad ani mnohem méně významná americká uni
versita, která teprve začíná, by nic takového neudělala. Nacionalismus
19. století oslabil a rozdrobil učeneckou solidaritu sedmnáctého století
a tak postavil další překážky do naší cesty.
Komenský ovšem prožil velká rodinná a osobní neštěstí, jaká prožila
jen menšina exulantů. Pokud však vím, žádnému se nestalo, aby velká
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část jeho literárního díla hýla úplně zničena. Máme průklepy a Xerox
kopie svých rukopisů, které pečlivě uschováváme mimo svůj domov.
Politicky jsme na 'tom, alespoň dočasně, jako hyl Komenský. Máme
sympatie demokratických státníků jako on měl sympatie státníků pro
testantských. Sympatie protestantských státníků nebyly proměněny v
činy. Sympatie demokratických státníků také dosud nebyly proměněny v
činy. Ovšem Komenského úsilí zůstalo nesplněno po tři sta let. My však
máme jistotu, že naše politické ideály dojdou uskutečnění v dohledné
době. Roztříštěnost komunistického světa a rozpolcenost jeho ideologie
nelze srovnávat s pevností a jednotností katolické církve v době Komen
ského ani ne se solidaritou a dohrou organizací katolických panovníků.
Také hospodářská neúspěšnost komunistických států a neschopnost spl
nit některá základní lidská přání naší doby činí komunistický svět vel
mi zranitelný. Věrní synové katolické církve naproti tomu měli silné
duchovní uspokojení z nauky, svátostí a obřadů církve, jíž zůstali věrni
přes reformační otřesy. Katolická církev prožila více než tří sta let od
ukončení třicetileté války a má pevné šance i v dalších stoletích. To si o
komunismu nemůžeme rozumně myslet. Soupeř našeho exilu není tak
vnitřně pevný, jednotný a lidsky uspokojující jako byl soupeř českého
exilu v sedmnáctém století. Tak přes to, že nemáme svého Komenského
ani svoji znamenitou a lidsky vysoko stojící Jednotu bratrskou, máme
nepochybnou výhodu v slabostech našeho protivníka. A to je nejsilnější
stránkou exilu naší doby.

VOLNÝ: Ty jsi říkal, že jsme něco prohráli. Koho máš na mysli, když ří
káš MY? Příslušníky komunistické strany, inteligenci nebo koho?
MNAČKO: Především komunisty mé generace. Ty lidi, kteří byli zralí, do
spělí v 48. roce a kteří namísto aby mysleli a konali marxisticky, propadli
slepé víře a ve jménu této slepé víry byli ochotni souhlasit se svinstvy. Do
konce dělat taková svinstva, že nám zkazili republiku. J á sám žiji od té do
by s vědomím neodčinitelné viny. A pokud jsem vůbec působil na veřejno
sti, tak jsem chtěl jen dokumentovat a vést lidi k tomu, že je nutné si při
znat: Zavinili jsme si to sami. Zavinili jsme si to svou naivitou, svou naivní
vírou, zavinili jsme si to svými charakterovými nedostatky. Pokusili jsme se
nakonec vymanit se z toho. J á myslím, že spoustě komunistů se v průběhu
obrodného procesu otevřely oči.
Z článku Rozhovor s Ladislavem Mňačkem, T ext 1970, číslo. 1
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OPUŠTĚNOST DNEŠNÍHO ČLOVĚKA
(Zamyšlení nad literárním dílem Samuela Becketta)
P avel Želivan
Nikoliv bez určitého překvapení jsme vyslechli zprávu, že Nobelova
cena pro literaturu na rok 1969 byla udělena f rančo-irskému spisovate
li a dramaturgovi Samuelu Beckettovi. Stockholmská porota zdůvodnila
toto vysoké vyznamennání poukazem na Beckettovo “literární dílo, kte
ré novými formami románu a diamatu nachází v opuštěnosti soudobého
člověka motiv ke svému uměleckému vyvrcholení” . Představitelé kultur
ního a literárního světa většinou souhlasí s rozhodnutím švédské aka
demie krásných umění, i když nechybí protestní hlasy. Francouzský dra
maturg Marcel Achard prohlásil: “Nesouhlasím s tímto rozhodnutím.
Zatímco jsem po celý život psal, aby lidé shledávali život krásný, Bec
kett ho pospisuje jako bídný a bezútěšný”.
Přenechme druhým úvahu o tom, zda švédský výbor pro Nobelovu
cenu literatury volil letos šťastně anebo méně šťastně. Snad my Češi
a přátelé naší o svobodu zápasící literatury, by raději slyšeli v této
souvislosti jméno Vladimíra Holana, který byl jedním z kandidátů a o
němž se italská literární kritika vyslovila jako o největším žijícím ly
rikovi.
Zamysleme se však nad humanistickým výzriamem a smyslem Beckettovy literární tvorby, která byla často nazvána “anti-literaturou”,
“kronikářstvím úzkosti”, “manifestem negace” a “odmítnutím člověka,
literatury a jazyka” . Neběží nám zde ani o chválu ani o hanu Becketova umění, ale o pochopení a určení jeho duchovní polohy v dnešní
západní kultuře.
Svým nesnadným dílem, které se pohybuje v absurdním světě, Bec
kett nevyhledává lacinou ani snadnou senzaci či módu, ani si nehraje s
novými uměleckými formami a technikami, ani neexperimentuje kejklířsky s lidským jazykem před senzacechtivým publikem. Jeho tvorba se
rodí ze skutečně upřímného prožití našeho světa. Vynáší svými obrazy
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na světlo vědomí temné, chmurné a strašidelné složky životního pocitu a
duchovní situace dnešního člověka. Nejen svým obsahem ale i svou
uměleckou formou vyslovuje bezútěšnou, chaotickou a úzkostnou polo
hu naší doby. Beckett mluví ovšem nejen za sebe, ale jako básník i za
nás všechny, anebo alespoň za mnohé. Lekáme se jeho strašidel, které
obývají zahnívající a do nicoty se propadající svět. Prudký úlek a bo
lestné probuzení do potemnělého a vyhasínajícího vesmíru, do hřbi
tovního prostoru, do hrobního času rozvrácených lidských hodnot nás
zraňuje, otřásá naším klidem zvyků a pohodlností, burcuje k probuzení,
k otevření očí, duše a srdce.
Beckett svým novým černým uměním bourá falešně růžový mýtos
lacině sestaveného optimismu a kramářského pokrokářství. Odhaluje
svou neúprosnou mytologií skrytou, zamaskovanou a zašifrovanou sku
tečnost našeho lidského světa, který si stále namlouvá ve své bláhové
víře v moc technického rozumu, že vše je v naprostém pořádku, že ži
jeme ve světě jako v lidsky krásném, teplém a příjemném domově.
Beckett odmítá tuto lež. Jeho odmítavé odhalování je děsivé. Rozbourává naše každodenní iluze; dráždí k odpovědi, provokuje k zamyšlení.
“Lidé, v čem to žijete a pro co vlastně žijete, žijete-li vůbec”, tak volá
všemi tóninami Beckettovo umění. Člověk přece nemá a nemůže mít v
tomto hřbitovním čase a umrlčím prostoru svůj domov. Nemůže si přece
do nekonečna nalhávat ráj místo pekla, vydávat nicotu za život a malo
vat si růžově budoucnost, která není, ani nemůže žít nadějí, která se
nikdy nezrodí.
Beckettův svět je světem nevykoupeným, rozkládajícím se, věčně umí
rajícím a přece neschopným umřít. Je to úžasné a úchvatné i 'děsivé
podobenství pekla. Podstatou pekla je nepřítomnost Boha - ale nepří
tomnost maskovaná, dvakrát nepřítomná, protože nalhávaná. Beckett
rozebral až na poslední klouby spokojený, poklidný, umrtvený svět s
blahobytným svědomím lživých proroků technologického ráje. Tím
ovšem vyzval i nás udělat totéž s jeho zatemnělým světem, černým umě
ním, s jeho peklem, které maluje s takovou dovedností, že by se skoro
vyrovnal 'Dantemu - třebas byl zapomněl na očistec a na ráj. Smíme-li
mluvit o nějaké umělecké zásluze tohoto autora, pak jen v tom smyslu,
že měl dost odvahy ukázat na zahnívající pařeniště a na mrtvolná hnojiště zoufalé nicoty skrývající se za vyleštěnou, usmívavou ocelí a za
nestoudným šklebením pudové nasycenosti smyslů a těl. Odkryl protikrálovství naděje a milosti; postřehl vládu smrti, červů a mar. Toto vše
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nás ovšem děsí. Proto se ptáme, vedení touž potřebou jí t až na dno
otázek a na poslední klouby skutečnosti, co vlastně vězí za tímto čer
ným světem, který nemůžeme přijmout jako poslední smysl vesmíru a
člověka.
Pokusme se o odpověď. Beckett by nemohl vůbec rozbourat falešný a
iluzorní svět moderních model slepnoucího pokroku lživé jistoty a zví
řecího blahobytu, kdyby nenosil ve své citlivé a hluboké duši mocný
obraz království B ožího. Nemohl by prožívat ba ani zahlédnout peklo,
kdyby neprožíval jistotu, že někdy je nebo alespoň byl ráj. Jsme pře
svědčeni, že poslední a skrytý pramen Beckettův, pramen snad ani jím
samým neobjevený, pramen jeho básnické tvorby je úžasná, nenasyt
ná a žíravá potřeba světla, života a Boha. V tomto autorovi hárá něco
z požáru starozákonních proroků, z jejich neúprosné a smršťové rozohněnosti, když svými apokalyptickými zvěstmi burcovali israelský lid
k pokání, k duchovní proměně a poslušnosti živému Bohu.
Tři otázky p ro B ecketta
Odvažujeme se tvrdit, že ústřední umělecká hodnota Beckettovy tvor
by tkví v odvážném a nebezpečném sestupu do nejhlubších pekelných
propastí a do temného podsvětí lidské duše, která ztratila jistotu víry.
Nikoli náhodou se mluvilo o básnické příbuznosti irského autora s
James Joycem, Proustem a Kafkou. Právě zde se setkáváme s poslední
záhadou tohoto dráždícího a znepokojujícího básníka, s posledním ta
jemstvím jeho zašifrovaného světa. A nemůžeme nepoložit mu tři otáz
ky, v naději, že se dostaneme alespoň o krůček dále v chápání jeho
černého proroctví.
Ptám e s e : sestoupila Beckettova tvorba opravdu už na nejzasší hra
nici všech negativních možností uměleckého a lidského záměru? Od
halila opravdu už poslední prostory pekla? Naše otázka zůstává bohu
žel dodnes bez odpovědi. Samuel Beckett je znám svým radikalismem,
to je svou neutišitelnou potřebou jít až na kořeny všeho, co zajme do
svých uměleckých perspektiv. Není to spisovatel, který by se zastavil
na půl cestě. Není to básník, který by se zalekl mrtvolné tmy, šklebivé
hrůzy, upírových strašidel vystupujících z jícnu nicoty. Je nám ovšem
těžko představit si ještě další sestupování? Co je totiž na rubu umírá
ní, co je za dnem pekla? - a s čím bychom se setkali za hranicemi ni
coty? Anebo je tomu tak, že Beckettova postupující a vše rozkládající
nicota nemá hranic, je bezedná a nekonečná?
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Nemůžeme ovšem nevyslovit d alší neodbytnou a hartusící otázku:
bude mít Beckett ještě dost síly jako třeba Dante - k tomu, aby prošel
všemi okruhy a veškerými okresy pekla i očistce a aby se alespoň při
blížil k branám ráje. Bude mít dost uměleckých a duchovních sil, aby
ukázal poníženému, pokořenému a ohroženému člověku cestu - anebo
alespoň stezku vykoupení, naděje a spásy? Ne všichni básníci jsou sil
ní jako Dante. Ne všem ,se podaří po hrůzném sestupu zachraňující vý
stup do světla. Mnozí se už nikdy nevrátili a ztratili se v tmách vněj
ších i vnitřních. Nemůžeme v této souvislosti nevzpomenout umělců a
básníků jako Holderlin, John Clare, Rimbaud, Van Gogh, ‘Nietzsche,
Artaud, Kafka, Hemingway -. Ba ani odvážný myslitel jako je Martin
Heidegger nemůže doposud najít stále hledanou cestu zpět, svou
“Kehre” . Cesta je plna nástrah, osidel a svodů, Samuele Beckette.
Karl Ragnar Gierov, sekretář švédské akademie krásných umění, vy
slovil názor, že Beckett doposud sestupuje jako havíř, aby doloval v
útrobách sopečné nicoty. Prý musí sestoupit ještě hlouběji do temnot a
až na dno absolutní noci, protože teprve tam se stane zázrak zjevení.
“Co vám dává negativ - táže se Gierov - když jste ho jednou dobře vy
louhovali? Dostanete pozitiv, velmi jasný obraz, na němž čerň se pro
jevuje jako světlo a části skryté v hlubokých stínech odrážejí nejsilnější
zdroj záření” .
A ť už se díváme na budoucí umělecký vývoj Beckettův jakkoli, ne
ubráníme se ještě třetí a snad n ejzáv ažn ější o tá z ce: Proč Beckett vlast"
ně sestupuje s takovou rozhodností a nezadržitelností do temného pod
světí lidského usudu? Proč vyjevuje hrůzu a úzkost této své cesty a
proč vkládá do svých básnických obrazů, do přelámaných vět naprostou
opuštěnost světa a postupující rozklad člověka, hasnoucí naději, vy
trácení života? Potýká se s těmito pekelnými strašidly a jedovatými stí
ny jako Orfeus, který sestupuje do Hádu, aby vysvobodil Euridiku?
Koho chce, chce-li vůbec vysvobodit tento irský Orfeus, píšící fran
couzský, z říše smrti a stínů? Sebe, svou duši, člověka - anebo chce
jen vědomě a trucovitě zahynout v troskách lidské víry? Odpověď není
ani snadná ani jednoznačná. Někteří spatřují v Beckettově uměleckém
vidění světa a člověka jakýsi chorobný pesimismus, uzavřený do sebe
a zvráceně zamilovaný do nicoty. Při nejlepší vůli . říkají tito kritici nenacházíme v rozpadlém světě básníkově jediný paprsek naděje ba
ani záchvěv milujícího a slitováním raněného srdce - ani bolestnou poněmému a v prachu pustých cest ležícímu člověku.
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Je opravdu nesnadné vytušit v Beckettove divadle a prózách ono lid
ské teplo, které prameni z účastnící a slitovné lásky nad nešťastným a
neblahým údělem vyvráceného a k smrti odsouzeného člověka. A přece
se odvažujeme věřit v přítomnost tohoto lidského tepla srdce, tohoto
malého plamínku naděje a hledání světla, které tušíme, i když nevidíme,
hluboko pod povrchem chaotických vět a v prostoru slov a v tajemství
proč
Beckettova sestupu “ ad inferos”.
obrazů. Zde tušíme velké
Toto “proč” bychom mohli pojmenovat - a snad i měli, protože nemá
dosud jména a je nepokřtěné
protrpěné slitování, velká soustrast s
padlým a nevykoupeným člověkem, který zabloudil v labyrintu jedové
ho světa pod vyhaslým sluncem. Tento Beckettův člověk ztratil svou
vlastní totožnost, zapomněl své jméno, nepamatuje si směr cesty, kte
rou kdysi tak radostně a jistě šel. Neví nic o svém cíli, nezná ovšem
ani Boha - a jeho bída je tedy naprostá. Posledním smyslem Beckettova
umění by tedy byl samaritánský postoj poutníka, který se sklání k ra
něnému a v prachu pustých cest ležícímu člověku.
Na obranu Beckettova umění říká například Gierov, že “lidstvu se
dostalo více Boží milosti z úzkostného pochybování takového Pascala
než z Leibnizovy slepé víry v rozum a v nejlepší možný svět” . Ústřední
bod Beckettova uměleckého a básnického vidění světa tkví v rozdílu me
zi laciným a pohodlným pesimismem, který si spokojeně hoví ve skepsi
bez dráždivých otázek a bez bolestného neklidu, a mezi skutečným utr
pením, jímž platí draze Za svou lásku k ohroženému a vyděděnému člo
věku. Pesimismus myslí jen na své pohodlí; utrpení a slitování přibli
žují a zachraňují. Pesimismus vzniká z přesvědčení, že nic na světě ne
má jakoukoliv hodnotu. Zde tkví i jeho hranice. Účastné, slitovné a pro
bolené utrpení vychází ze zcela opačného pojetí: co je bezcenné a bezhodnotné nemůže být nikdy naprosto znehodnoceno. Nemůžeme přece
ztratit to, co jsm e nikdy neměli - ani nemůže trpět nedostatkem toho,
co nikdy nebylo.
Zde dospíváme vlastně k Pascalově postřehu, že bída a ponížení člo
věka vlastně vyjevují jeho prapůvodní velikost a vznešenost; a ovšem
nejen bývalou velikost, ale i naději a cestu k budoucí vznešenosti. Ne
smíme ovšem zaměňovat možnost se skutečností. Zdá se nám, že v Bec'kettově tvorbě pascalovský pochybovačný neklid, hárající slitovaná
láska nad padlým a narušeným člověkem, úžasná perspektiva vykoupení
a spásy v Kristovi, který je Pravda, Cesta, Život a Vzkříšení . . . jsou
neprobuzeny, jakoby zaklety v ledové nehybnosti a v žulově objektivní
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bezúčasnosti. V tomto případě nemůžeme nic jiného než si přát a snad
i proti všem vnějším náznakům očekávat, že Beckett přece jen jednou
vysloví neméně odvážné a neméně radikálně tuto svou slitovnou lásku
k člověku a světu a že se alespoň pokusí, třebas s nezdarem, ale přece
jen poctivě pokusí o otevření strmé, srázné a možná dnešnímu člověku
nepohodlné, ale přece jen jediné možné stezky anebo přerušované, málo
vyšlapané pěšiny, která se jmenuje naděje a která vede někam, kde tu
šíme i svou nevírou domov a spásu. Píšeme a vyslovujeme tato slova
už proto, že dnešní člověk po tolika utrpeních a v tolika soudobých po
hromách a před tolika budoucími nástrahami a úzkostmi má přece jen
právo na to, abychom se ho zastali nejen před soudnou stolicí Boží ale
i před všemi strašidelnými a rozlícenými šelmami anonymních ničivých
sil zla a smrti. Řečeno v prudké zkratce: dnešní člověk má právo na
onu pravdu, kterou protrpěl a kterou vyslovil Pascal.
“Velikost člověka - říká Pascal (Myšlenky 409) - je tak viditelná, že
se projevuje i v jeho bídě . . . A vskutku kdo jiný se cítí nešťasten pro
to, že není král, než svržený k rá l?” - “Je nebezpečné ukazovat člověku
příliš to, že je rovný zvířatům a neukazovat mu jeho velikost. Je také
nebezpečné upozorňovat ho na jeho velikost bez poukázání na jeho
ubohost. A je ještě nebezpečnější snažit se o to, aby nevěděl ani o jedné
ani o druhé. Je však k jeho velkému prospěchu ukazovat mu jedno zá
roveň s druhou. Člověk by neměl věřit, že se rovná jen zvířatům nebo
že je podobný andělům; měl by překonat svou neznalost a chápat že
je obojí zároveň: zvířetem i andělem. (4 1 8 ).
A jinde říká opět Pascal: “Když se člověk povyšuje, ponižuji ho.
Jestliže se ponižuje, povyšuji ho; protiřečím mu stále, až pozná, že je
nepochopitelný absurdní tvor” (4 2 0 ). “Haním prostě ty - pokračuje týž
autor (421) - kteří vychvalují člověka, i ty, kteří se rozhodli je j hanět a ovšem i ty, kteří dávají přednost rozptýlení - a prostě na člověka ne
myslí vůbec. Nemohu chválit než ty, kteří hledají člověka v pláči a v
slzách”. “Je dobré být znaven a vyčerpán bezvýsledným hledáním pra
vého dobra, abychom mohli rozpřáhnout ruce vstříc Vysvoboditeli” .
Nakonec se tedy opět ptáme: kdy Beckett vysloví pascalovskou otáizku:
Jestliže člověk není stvořen k Bohu, proč je nešťastný a zoufalý bez
Boha?
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MAX BROD A HUDBA
Z denka E. Fischm ann, K aliforn ie
P rom ěn y ocenily postavu zesnulého Maxe Broda jako světového lite
ráta slovy jeho intimního přítele a kolegy Johannese Urzidila. Brod však
není pouze osobností literární. Jeho obecný zájem o hudbu a velké zá
sluhy o propagaci české hudby vyžadují obšírnější rozbor.
V dějinách hudby se mnohokráte objevují případy hudebníků, kteří
studovali práva a ovšem též případy mnohostranných talentů, které se
rozvíjely ja k na poli hudby tak v literatuře. Max Brod byl právník po
voláním, ale umělcem celou svou bytostí. Jeho soustavné studium hud
by bylo tak intensivní, že dokonce pomýšlel v určité době na kariéru
koncertního pianisty. Piano mu zůstalo celoživotním přítelem, a ť už pro
osobní potěchu, ve formě doprovázení či komorní hudby, nebo jako
prostředek k praktickým ilustracím přednáškové činnosti na hudební
témata. Tak na příklad psal v r. 1917 Janáčkovi: “Vaše V m lhách jsou
nádherné kusy. H raji je každodenně.” Jinde uvádí tu jedinečnou příle
žitost, kdy v domě přátel hrál Mozartovu sonátu s “houslistou” Alber
tem Einsteinem při jeho návštěvě v Praze, nebo vzpomíná, jak mnohem
později přehrával ukázky Mahlerových písní v israelských kibutzim.
Vedle piana Brod studoval komp&sici, s Adolfem Schreibrem. Jelikož
jeho učitel a dobrý přítel byl jedním z Dvořákových studentů, Brod se
považoval za nepřímého žáka obdivovaného mistra a byl na 'to hrdý.
Jeho vlastní skladatelské úsilí vyústilo v řadě písní, z nichž několik by
lo vydáno, zatím co jeho komorní hudba a solové skladby pro klavír
zůstaly v rukopise.
Když Schreiber (1883-1920) spáchal v Berlíně sebevraždu, Brod vy
dal monografii, aby oslavil tohoto málo známého hudebníka, který mi
mo jiné složil scénickou hudbu pro dvě Brodový divadelní hry. Na tu
to knihu reagoval Leoš Janáček fejetonem “Adolf Šrajbr” (Lidové no
viny, X X IX , c.480, 1921), v němž se zamýšlí nad tragickým osudem to
hoto “měkkého ale pravdivého skladatele”, a přirovnává ho ke “svět
lušce jež zářila svým zvláštním světlem přítulným, márnivým, a utrá
pila se v domnělé chabosti a nicotě”, jinými slovy byla přivedena kom
plexem méněcennosti a frustrací k zoufalství a předčasnému konci. Ja 
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náček pak připomíná, že podobně končili i jin í skladatelé, buď v šílen
ství či opilství, protože “u nás pěstují se trýzeň a muka skladatelská” .
K tomuto se vrátíme.
Byl tedy Max Brod školeným hudebníkem, aniž by se stal výkonným
umělcem či profesionálním skladatelem. Všechny znalosti však mu vý
tečně sloužily pro jeho dlouholetou činnost hudebního a divadelního kri
tika v pražských německých novinách P rager A bendblatt a později
Prager Tagblatt. Abychom pochopili Brodovu kritickou činnost, musí
me vzít na zřetel několik faktorů: jeho estetickou orientaci v meziná
rodní hudbě, zahroceně polemickou tendenci jeho kritických rozborů a
jeho upřímné přesvědčení, že česká hudba nebyla jen výrazem národ
nostních aspirací malého národa, nýbrž velkým ač nedoceněným kul
turním přínosem pro celý svět.
Jakou hudbu Brod nejvíce miloval? Ve své autobiografii to prozra
zuje s mnoha podrobnostmi. Ze starých mistrů zbožňovalScarlattiho a
Bacha, z ranných romantiků Schuberta, Schumanna, Berlioze. Bez ja 
kýchkoliv estetických předsudků přijím al Brahmse, ačkoliv mu Wagner
zůstal ideálem exaltované dramatičnosti, o nějž se vášnivě přel s pří
telem Werflem, který dával vždy přednost Verdimu. Z novějších skla
datelů oceňoval Regra, dnes málo hraného, a hudebníky jako Debussyho, Stravinského a Bartóka, kteří se v jeho době dostávali do popředí.
Překvapivě ho též upoutal Offenbach, snad pro duchaplnou satiru a
Vtipnou hudbu. K Mahlerovi, narozenému v Kališti, měl Brod speciální
vztah. Mimo jin é nacházel zajímavé doklady židovství v tomto sklada
teli, který opustil své náboženství a skládal písně v německé řeči, ně
které na vlastní slova.
Mnozí z výše zmíněných hudebníků měli v prvních desetiletích tohoto
století naprosto jinou posici než dnes. Že je Brod miloval a propagoval
je dokladem jeho odvážného a inteligentního ocenění, které se nebálo
často předcházet vkus doby. Brod sám sebe charakterisoval jako pole
mika proti své vůli a člena generace všem na vzdory. “Mám nevyléčitel
nou slabost pro všechno, co je svéhlavé a naléhavé”, říká ve své auto
biografii. Jeho samostatný úsudek a nadšené bojování za nedoceněné
umělce, o jejichž velikosti subjektivně nepochyboval, ho často uvedly
do konfliktu s ostatními kritiky, ale v hudbě jako v literatuře budouc
nost mu často dala za pravdu. Ohromný rozkvět barokní hudby v na
šich dnech, velmi opožděné ocenění Berlioze, popularita Mahlera jako
skladatele, který za svého života byl slavný především činností dirigent
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skou, jsou některé příklady změn estetických názorů, které Brod intui
tivně a někdy paličatě bránil, zvláště jednalo-li se o jeho “ objevy”.
Brod ve svém nadšení většinou nekončil pouze nějakým polemickým
teoretickým článkem, nýbrž od slov nezištně přecházel k činům. V pří
padě hudebníků to pro něho znamenalo, že se snažil všemi prostředky
docílit, aby se hrály a vydávaly jejich skladby, což se někdy podařilo,
protože Brod měl velmi intensivní styky s uměleckými středisky něko
lika zemí. Tak se stalo, na příklad, s Carl Nielsenem, dánským sklada
telem, o něhož se Brod zasazoval, srovnávaje ho příznivě se Sibeliem.
Zachovala se korespondence, která podrobně líčí, jak se Brod marně
přimlouval u Janáčka o provedení Nielsenovy symfonie a u Nielsena o
provedení některé Janáčkovy opery, což je dobrý praktický způsob me
zinárodní kulturní výměny, který vydává dobré plody, když se uskuteč
ní. Mimochodem, Nielsen byl hodně hrán na mezinárodním fóru v r.
1965, při příležitosti stého výročí svého narození. Broda jiště těšilo, že
jeden z jeho “ objevů” byl znovuobjeven jako novinka a posmrtně chvá
len jako vynikající skandinávský skladatel.
Tento jeho postoj nadšeného bojovníka o kulturní hodnoty se proje
vil Zvláště silně v souvislosti s českou hudbou. Brod postupoval, mohlo
by se říci, na několika frontách zároveň. Překládal česká vokální díla
do němčiny, aby jim umožnil cestu do ciziny a psal o českých sklada
telích a dílech pro německý a rakouský tisk. Tímto způsobem chtěl při
blížit českou hudební kulturu německy mluvícím skupinám jak v Česko
slovensku tak za hranicemi. Velmi specielním případem se mu stal Ja 
náček, kterého prosazoval nejen v cizině, ale i v jeho otčině, zvlášť
v Praze.
Základním kamenem české hudby byl Brodoví přirozeně Smetana,
jehož P rod an á nevěsta v r. 1866, jak píše, měla za následek, že “mnoho
Pražanů, mezi nimi i tatínek, si uvědomilo, že žijí v umělecky velice na
daném, jinonárodním prostředí.” Nestraně též zbožňoval Dvořáka a vel
mi si cenil Suka, “nesobeckého mistra”, jako výkonného umělce, člena
slavného Českého kvarteta, výborného skladatele a nesmírně dobrého
člověka, který ho prvně upozornil na Janáčka. Mezi jeho překlady do
němčiny jsou tři opery Novákovy, Křičkův B ílý pán, Weinbergrův
Švanda dudák, písňové a sborové skladby J. B. Foerstra, R. Karla a
Ostrčila. Ladislava Vycpálka kvalifikoval: “stejně velký jako Janáček”.
S těmito a jinými hudebníky se Brod setkával a o nich psal, ale Ja 
náčka se přímo ujal. Přátelství a mnoholetá spolupráce těchto dvou
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umělců je po mnoha stránkách jedinečný zjev. Už rozdíl věku a odlišný
socio-kulturní původ jsou zajímavé. Brod (1884-1968) byl o generaci
mladší než Janáček (1854-1928) ale starší hudebník s naprostou důvě
rou přijímal rady mladšího literáta ve věcech divadelních a obracel se
na něho s mnoha praktickými problémy, jako byly styky s cizími vyda
vateli, cestování a podobně. Janáček, hukvaldský rodák a brněnský
“provinciál”, odzbrojil velkoměstského a intelektuálního Broda svou
přítomností a jistou naivitou, se kterou ho vyhledal a resolutně žádal,
aby mu v r. 1916 přeložil J e j í pastorkyni, protože věřil, že “ vše bude
dobré, jestli se toho Dr. Brod ujme.” A opravdu Jen u fa, z velké míry
zásluhou Brodovou, se dostala do Vídně (1 9 1 8 ), později do Berlína
(1924) a odtud do celého světa.
K orespondence L e o š e Ja n á čk a s M axem B rodem , vydaná v r. 1953,
dvojjazyčně, aby se zachovaly dopisy obou v původním znění, je zdro
jem všech možných detailů pro jejich spolupráci a rostoucí osobní přá
telství, od konce roku 1916 až do Janáčkovy smrti.
Ve zkratce, Brod udělal pro Janáčka mnoho. Přeložil pět z jeho de
víti oper: J e j í pastorkyni, pro niž zavedl mezinárodně přijatý titul J e 
nufa, K á ť u K ahanovou, L išk u Bystroušku, V ěc M akropulos a posmrt
né Z m rtvého dom u. Mimo to ho Janáček požádal o radu ohledně Osudu
Brod považoval toto libreto prostě za nemožné) a Výletů pana B roučka
(Brod považoval toto libreto prostě za nemožné) a Výletů pan a B roučka
že druhý výlet “slavil válku,,’ což šlo proti jeho nekompromisnímu pa
cifickému přesvědčení). Překládat Janáčkovy operní texty, aby se mohly
zpívat, byl nesmírně těžký úkol, zvlášť když se Brod snažil vyvarovat
tak zvané operní němčiny nebo dialektů. Kromě čistě jazykové stránky,
Brod někdy zasahoval do stavby libreta, aby zvýšil dramatickou srozu
mitelnost a přiblížil některé situace cizímu publiku. To se stalo zvlášť
u L išky B ystroušky, u které Brod mluvil o přebásnění spíš než překla
du. Janáček schválil část Brodových zásahů, ale dnes se v Českosloven
sku někteří odborníci vyslovili ve prospěch Janáčkova originálu. Vedle
oper Brod přeložil Zápisník zm izelého, Ř íkadla, některé sbory a úpravy
národních písní. Všechny Brodový překlady jsou dosud běžně užívány,
kdekoliv se hrají Janáčkova díla v němčině. V této souvislosti je třeba
též připomenout, že to byl Brod, kdo seznámil Janáčka s E. Hertzkou,
ředitelem vídeňské Universal Edition, která přijala vydávání jeho díla.
Mimo mnohé články a kritiky pro pražské, berlínské a vídeňské no
viny a odborné hudební časopisy, Brod vydal k Janáčkovým sedmdesá-
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tínám jeho životopis (český překlad Alfreda Fuchse v Praze, 1924; ně
mecký originál ve Vídni, 1925). S touto útlou knížkou, která vyšla ve
druhém vydání r. 1956 (Vídeň) a stojí za přečtení, i když Janáčkovský
výzkum mezitím neuvěřitelně pokročil, měl autor velké problémy. Žá
dal mnohokrát o informace, ve formě přesných dotazníků, ale Janáček
buď neodpovídal nebo někdy mu poslal chybné údaje. Pro takto zavi
něné nepřesnosti kniha byla napadena některými kritiky z tábora Ja 
náčkovi nepřátelského, což Brod těžce nesl, ačkoliv Janáček ho utěšo
val, že to nevadí, že “ty hloupé omyly byly mojí chybou” .
Brod v biografii píše s velkým nadšením o Janáčkově originální
osobnosti, jeho nezkrotném temperamentu, těžkých bojích o uznání a
hlavních dílech. Velmi rozumně se snaží řešit vztah Janáček-Smetana.
Dává doklady, že Janáček obdivoval Smetanu, ale nemohl napodobovat
či slepě přijím at jeho styl. Brod mezi prvními byl schopen porozumět a
objektivně vyložit, že Janáček byl svým způsobem pokračovatelem smetanovské trtadice a ne jejím odpůrcem, jak argumentoval Zdeněk Ne
jedlý a jeho žáci. Tento Brodů v názor byl později p řijat všeobecně, do
konce i VI. Helfertem, kdýž provedl nepředpojaté znovuhodnocení Ja 
náčkovy tvorby.
Dnes se též uznává, že setkání s Brodem bylo bodem, kdy Janáčkova
hvězda začala stoupat a jeho dlouholetá trýzeň a muka skladatelská
skončily. “Rovnáte mi cesty!”, psal Janáček v r. 1921 a shrnul své po
city vděčnosti známým a často citovaným výrokem, který Broda trochu
přiváděl do rozpaků: “V pravý čas přišel jako s nebes posel. Sám bás
ník. Bojím se dočíst jeho zanícených slov. Zhrdl bych.”
Než skončíme, ještě jeden bod se zdá být na místě. Jak jsme viděli,
Brod byl Janáčkovi jakýmsi dramaticko- literárním mentorem. Kdyko
liv Janáček nevěděl co dál, protože měl “hlavu prázdnou jako po vyho
ření”, Brod mu navrhoval různá díla, která by se dala zhudebnit. Janá
ček obvykle těchto rad na konec nedbal, ale svědomitě četl a písemně
diskutoval doporučené knihy. Přes přátelský vztah, zdá se, že nikdy
nepřišla na přetřes možnost, že by Brod mohl napsat Janáčkovi origi
nální libreto, ačkoliv tak udělal pro skladatele Gurlitta a Hanse Krásu.
Celá Janáčkovská literatura v tomto směru mlčí. Ani Brod ani Janáček
něco podobného nenaznačují, ačkoliv by to bylo logické řešení a možná
vyvrcholení jejich umělecké spolupráce. A tak Brod nesobecky překlá
dal, vylepšoval a radil, zatím co Janáček sám upravoval vlastní libreta,
ne vždy se šťastným výsledkem.
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Brod však přispěl k dějinám opery vlastním zásahem, ačkoliv nepří
mo. Tím že proti výslovnému Kafkovu přání nezničil, nýbrž zpracoval
a vydal, jeho nedokončené “ velké romány”, dal světu dvě moderní ope
ry: Zám ek (hudba G. von Einem, premiera v Salzburgu, 1953) a A m e
rika (hudba Romana Haubenstock-Ramati, premiera v Berlíně, 1966).
Hudba jako literatura musí být vděčna za vše co pro ni udělal tento
rodilý Pražan během svého “ života plného bojů”, což je titul, který dal
Brod své autobiografii.

GORDICKÝ UZEL
(Intelektuálové a dělníci)
Ivan S viták
The truth is revolutionnary.
A ntonio G ram sci
Vztah intelektuálů a dělníků byl jednou z nejdůležitějších otázek a
zároveň jednou z nejpodstatnějších slabin demokratizačního procesu v
Československu. Zatím co 'tak zvaní progresivní komunisté se stále sna
žili udržet reformní hnutí pod kontrolou stranického aparátu a dělat
pouze koncese širokému hnutí za demokratická práva a občanské svo
body, někteří radikální mluvčí studentů a intelektuálů viděli hnací síly
mimo aparáty strany či odborového hnutí a spoléhali na dělnickou třídu
a je jí spontánní vůli vydobýt zpět základní práva dělníků a jejich orga
nizací. Pokusili se apelovat přímo na dělnickou třídu - přesněji na děl
níky v továrnách - a nemýlili se v tom, že právě zde byla a je nej vý
znamnější potenciální síla odporu proti totalitní diktatuře staré a nové.
Aparát Komunistické strany Československa se snažil dlouho udržo
vat představu, že dělníci jsou velmi zdrženliví vůči ekonomickým re
formám, a že m ají značný odstup k vedení Alexandra Dubčeka. Ještě
v březnu 1968 byli na příklad zvoleni do funkcí na okresních konfe
rencích otevření a bojovní zastánci konservativního křídla, kteří velmi
nevybíravě vyjadřovali nesouhlas s novým vedením a dokonce hrozili
zbraněmi lidových milic - stranické ozbrojené složky na závodech. V
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severoamerickém k raji - kde je hlavní průmyslová základna ČSSR - se
vytvořila tak zvaná ostravská frakce v čele s Drahomírem Kolderem,
pozdějším sovětským kolaborantem, která usilovala o vytvoření jakési
střední varianty uvnitř Ústředního výboru Komunistické strany, tak
zvaného centra a skupiny centrisíů, jejím iž hlavními mluvčími byli prá
vě Drahomír Kolder, Alois Indra, Oldřich Švestka a později Vasil Bilak. Tito centristé měli v létě velkou šanci, že strhnou moc na sebe a
donutí Duběeka vzdát se podpory radikálních reformistu, spisovatelů
a studentů.
HLAVNI PROBLÉM DEMOKRACIE - DĚLNÍCI
Pro teoreticky školené marxisty bylo od počátku jasné, že nemá-li
obrodný proces rychle degenerovat po výměně elitních kádrů, pak je
třeba něčeho daleko radikálnějšího nežli ostouzení odstoupivšího pre
sidenta. Zatím co se renomovaní intelektuálové předháněli ve sjezdovém
paláci v duchaplnostech na adresu politické ruiny Antonína Novotného,
byl před nevelkou skupinou studentů filosofie Karlovy university před
nesen program demokratizačního hnutí, zveřejněný později pod názvem
Hlavou proti zdi. Třeba otevřeně říci, že tento program - stejně jako
řada dalších článků programového rázu - byl nepřijatelný intelektuálům
ze Spisovatelského klubu a že nebyl záměrně otištěn v Literárních lis
tech stejně jako všechny ostatní články, jež se pak objevily ve Studentu.
Zatím co Svaz spisovatelů nedokázal formulovat žádné politicky důležité
programové dokumenty a přenechával stále rozhodující politickou in
iciativu komunistické straně, byla mimo rámec spisovatelského klubu
podniknuta řada závažných pokusů o stimulaci oněch demokratických
tendenc, které jediné mohly pomoci demokratizaci. Tyto pokusy byly
spojeny se zakládáním nových politických organizací nestraníků, s pří
pravou obnovy činnosti sociální demokracie a s úsilím získat pro pro
gram demokratizace rozhodující složku obyvatelstva - dělníky. Tyto po
kusy byly překvapivě úspěšné a všude tam, kde intelektuálové a radi
kální mládež pochopili, že m ají společného nepřítele, všude tam se sta
ly dělnické organizace, zejména nově zvolené odbory, pevnou oporou
demokratizační tendence.
Při posuzování vztahu dělníků a intelektuálů třeba přihlédnout ke
třem základním okolnostem, jež bývají přehlíženy v západních komen
tářích. Především třeba brát v úvahu, že demokratizace byla hnutím,
procesem, jenž utvářel svou povahu v čase, a jenž byl značně odlišný
v každé ze svých čtyř fází. Za druhé třeba lišit mezi oficiálním demo
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kratizačním programem Komunistické strany Československa, jenž byl
stále řízen v duchu totalitního monopolu politické moci aparátu, a mezi
skutečně demokratickým hnutím, je'ž neustále překračovalo meze kon
cesované komunisty. Konečně třeba chápat, že to bylo a je demokratické
hnutí za lidská práva a občanské svobody, které nutilo a nutí komu
nistickou stranu překročovat vlastní program a které nepřipustilo za
stavení demokratizačního procesu, ačkoli velká většina vedoucích poli
tiků KSČ - včetně národních hrdinů - usilovalo v každé fázi předev
ším o to, jak lidové hnutí zabrzdit a podvázat, ja k udržet elitistický
ráz daného státu a technokratický ráz ekonomických reforem.
Po okupaci Československa, vidíme zcela zřetelně, že elitisticko-technokratická skupina komunistických reformátorů narazila na své vlastní
meze, když z obavy před lidem, dělníky i intelektuály nedokázala vytvo
řit zájmové spojení mezi pracujícími rukou a pracujícími hlavou, pro
tože takové spojení přímo a bezprostředně odporovalo skupinovým záj
mům této elity samé, protože bralo v pochybnost je jí vlastní privilegia
a činilo sporným nejen je jí politiku, ale i je jí existenci. Jen radikální
demokraté, humanisté a marxističtí socialisté mohli a chtěli vytvořit
toto rozhodující spojení jako základ pozdější politické akce. Právě oni vysmívaní dobromyslnými redaktory jako extremisté - slyšeli dunět tan
ky a pokusili se o jediný tah, který mohl na jaře 1968 demolkrjatizjaei
zachránit - o m obilizaci d ěln ick é třídy na obran u je jíc h vlastních zájmů,.
Tento pokus byl svým významem tak dalekosáhlý, že sklidil oprávněnou
nenávist všech aparátů, a že ani mezi renomovanými pregresisty nebylo
osobnosti, které by tento program pochopila a podpořila.
Ojedinělé pokusy intelektuálů - jednotlivců v továrnách nemohly nic
změnit na skutečnosti, že představitelé progresivního hnutí nedokázali
získat pro sebe stejně jednoznačnou a otevřenou podporu v závodech
jako ji získali mezi středními vrstvami a inteligencí. Tím se však rozdě
lily cíle liberálně naladěné inteligence a dělnických organizací. Zde tkví
jeden z gordických uzlů, které jsou dnes velmi zřetelné, ale které snad
ani nebylo možné rozplést na jaře 1968. Po dvacetileté politice nedůvě
ry, pěstované programaticky aparátem komunistické strany, bylo velmi
nesnadné najít společný politický jazyk mezi intelektuály a dělníky a
překlenout onu zdánlivou propast, nad níž se klenula moc aparátů byro
kratické diktatury. Mýtus nového člověka-dělníka odpuzoval svou lživostí humanistickou inteligenci stejně, jako reálně myslící dělník viděl
v technické inteligenci svého závodu pomocníky opresivní mašinérie,
která na něm vynucovala vyšší výkon za nižší mzdu. Obě tyto ideolo
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gické iluse, pečlivě udržované vládnoucí ideologií, byly reálnou silou,
znemožňující dorozumění, dokud obě základní společenské skupiny ne
pochopily, že jsou obětí mocensko-ideologické manipulace politického
aparátu.
Liberální komunističtí intelektuálové postavili tedy jen své vlastní
dílčí programové požadavky, zdůrazňující občanské svobody, a umožni
li, aby program éomunistické strany platil jako obecnější, celonárodní
program, representující specifické zájmy dělníků. Cílem liberální in
teligence se tak stalo uplatňování demokratických svobod, zejména svo
body tisku a svobody shromažďování, tajné volby s možností nezá
vislých kandidátů - krátce řečeno demokratizace politiky. Avšak na
závodech se tím nic nezměnilo, protože restituce občanských svobod
nedala dělnickým organizacím, zejména odborům, žádnou novou reál
nou šanci a ekonomické reformy znamenaly pro dělníky reálné a hma
tatelné nebezpečí zavírání neekonomických provozů. Střední vrstvy a
jejich intelektuální mluvčí měli důvody k nadšení nad novými dimense
mi tvůrčí aktivity v dosud zakázaných oblastech - kde však byly důvody
k podobnému nadšení mezi dělníky? Nebylo jich . Konservativni skupi
ny aparátu strany, odborů a milic na závodech využily obratně tyto
okolnosti ve svůj prospěch a budily dojem, že program demokratizace
nemá v závodech zastánce. Nebyla to pravda, protože se rychle ukázalo,
že za místními gorilami milic nestojí ani sami komunisté, kteří byli
členy milic a že Novotný byl stejně kompromitován v očích běžných
dělníků jako v ostatních vrstvách.
Na jaře 1968 byly cíle liberální inteligence isolovány na střední
vrstvy, při čemž byly tolerovány novou vedoucí skupinou KSČ, jež se
nemohla vzdát podpory intelektuálů proto, že byla bezprostředně ohrože
na konservativci. Cíle demokratické inteligence - máme-li tímto termí
nem nazvat komunistické i nestranické intelektuály - nebyly však jed
notné a stačí číst a srovnávat L iterárn í listy a Studenta, aby rozdíly
ostře vystoupily. Literárn í listy byly ovládány skupinou komunistů, kte
rá byla shovívavá k nestraníkům, ale snažila se stále udržet změny v
onom řečišti, které vymezoval program Komunistické strany. Literární
listy vyjadřovaly dosti přesně všeobecnou náladu inteligence a byly vel
mi zdrženlivé vždy, když některé z požadavků překračovaly horizont
přijatelný vůdcům progresistů v Komunistické straně. Student naopak
vyjadřoval necensurovaně postoje mladé inteligence, studentů, mládeže
a otevíral právě ony citlivé otázky, jež byly nepřijatelné i komunistic
kým reformátorům - otázku politických procesů s představiteli dřívěj
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ších stran, problém druhé strany, totalitní diktatury, emigrace, zahra
niční politiky. Za identitou okamžitého zájmu celé inteligence se skrý
vala značná rozmanitost.
Demokraticky orientovaná inteligence se vnitřně členila zejména po
dle toho, zda je jí příslušníci byli členy komunistické strany nebo ne,
zda byli Čechy či Slováky a konečně podle generace, k níž patřili. Zá
kladní hlediska, vyjadřující společný jmenovatel různých politických
tendencí, byla formulována komunistickými spisovateli a třeba po prav
dě říci, že během roku 1968 nebylo podstatných politických diferencí
mezi komunisty a nekomunisty v uměleckých svazech. Linie komunistů
plně odpovídala zájmům nestraníků. Radikální studenti překračovali
občas tento obecně přijímaný horizont, ale to neměnilo skutečnost, že
jednotná linie spojuje dříve přísně oddělované skupiny straníků a ne
straníků. Rozdíl mezi komunisty a nekomunisty byl sice patrný, ale byl
průběhem ja ra stále více zahlazován, ja k se radikalizací politiky stával
demokratizační program stále více reálným programem členů komunis
tické strany samé. Nekomunistická inteligence založila své vlastní
frakční skupiny v uměleckých svazech, ale i zde dospěly obě složky
snadno k dohodě. Pouze na Slovensku vystoupila skupina starších ko
munistických intelektuálů proti této obecné tendenci a pokusila se o ob
hajobu nacionálně-konservativní pozice.
V dusném létě 1968 nastal důležitý obrat. Dílčí zájmy inteligence
byly formulovány v manifestu 2.000 slov spolu s obecnými, národními
a lidovými zájmy svobodného, suverénního a socialistického Českoslo
venska. Zřetelným ohrožením státu, nekončící manévry a kritika Var
šavského dopisu vytvořily příznivé podmínky k dočasné národní jed 
notě, k zájmovému společenství dělníků a intelektuálů, k masivé pod
poře komunistické strany. Myšlenka socialistické demokracie a mar
xistického humanismu nebyla nikdy tak blízko vítězství jako v měsících
předcházejících ruskou okupaci. Sovětské tanky pak vytvořily onu jed
notu ^ělníků a intelektuálů, která byla neuskutečnitelná na jaře, způso
bily podivuhodnou konjukci zájmů, jaká nemá obdoby a vytvořily snad
po prvé v dějinách onu politickou konfiguraci reálných společenských
sil, která bude schopna překročit ony meze státního kapitalismu, jež se
ukázaly být neslučitelné se svobodou i socialismem.
K ZÁJMOVÉ JEDNOTĚ
Vedení komunistické strany - a to zcela svorně obě frakce ústředního
výhoru - nechtělo připustit, aby reálné politické rozhodování se stalo
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demokratičtějším, aby zasáhlo širší vrstvy obyvatelstva a dalo prostor
jejich aktivitě. Program jednoty intelektuálů a dělníků ohrožoval mo
censký monopol komunistů už v samém principu, bral v pochybnost i
potenciálního vítěze a ohrožoval ve stejné míře progresisty jako konser
vativce. Musel tedy být sklizen ze scény již v samém zárodku, během
dubna a května, aby zdánlivě tak “realistická” koncepce postupných
kompromisů uvnitř komunistické strany ovládla terén. Elitistická kon
cepce politiky - pevně spjatá s monopolem komunistické strany - se sta
la znovu základem politické praxe vedoucí skupiny, zatím co radikál
ní varianty byly v zárodku potlačovány a znemožňovány jako extremis
mus - a to nejen starými bonzy stranického aparátu, ale i čipernými re
daktory Literárn ích listů, rozhlasu a televize.
Na počátku ja ra se intelektuálové s dělníky ještě nesešli ve svých
programových cílech. Vedoucí komunističtí intelektuálové byli natolik
ovládáni pocitem solidarity s novým vedením, že se snažili se pouze roz
víjet svobodu tisku a popularizovat program rehabilitací. Ačkoli tento
program byl správný a otevíral mnohé politické možnosti do budoucna,
přece byl běžný dělník vůči tomuto programu hluchý, protože hesla
Literárn ích listů nevyjadřovala základní zájmy a potřeby továren. Vyčkávavá lhostejnost a nedůvěra dělníků k připravované reformě byla
stejně odůvodněná a prozíravá jako zdrženlivost skeptických intelektu
álů, kteří viděli do zákulisí hry a věděli, že kromě výměny elit nelze
očekávat od komunistů téměř nic. Třídní charakter daného státu nedo
voloval elitě tohoto státu, aby sáhla na svá privilegia, spojená s mono
polem moci. Tak se program intelektuálů dostával do isolace právě pro
to, že vedoucí spisovatelé-komunisté trvali na vedoucí úloze strany, vů
bec se nepokusili o formulaci programových cílů a spokojovali se s pod
porou progresivní frakce. Tím pokračoval politický život jen jako pou
hé kabinetní spory, jež nemají masové zálohy ani opory ve skupinách
obyvatelstva.
Komunističtí intelektuálové si uvědomili tuto krisovou bezperspektinost vlastní politiky teprve koncem června, když vystoupili - snad poz
dě s jedinečným dokumentem, s 2.000 slov. Teprve nyní získali větši
novou podporu demokratizaci, protože navrhovali opřít je jí budouc
nost o aktivitu lidí samých. Tak p řek ro čili rám ec elitistické politiky. Vy
tvořili onu jedině pravdivou optiku, v níž se dosavadní reformní frak
ce komunistů objevovala ve správném světle, a je jí vůdcové, otevření
odpůrci manifestu, zcela svorně - jako jeden muž - manifest zamítli.
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Manifestu dvou tisíc slov předcházela intensivní tříměsíční činnost nově
zakládaných skupin nestraníků v uměleckých svazech, vytvoření Svazu
vědeckých pracovníků a posun vedení politiky intelektuálů ze spisova
telského svazu k radikálněji orientovaným skupinám. Manifest dvou ti
síc slov znamenal form u laci zájm ov é jedn oty intelektuálů a dělníků, kte
rá se pak během dvou měsíců stále prohlubovala, jak se hesla socialis
mu, suverenity a svobody stávala životním zájmem každého občana.
Proti této zájmové jednotě dělníků a intelektuálů stála však tehdy jin á
zájmová jednota frakcí komunistické elity, konservativni i progresivní.
Díváme-li se zpět, pak si můžeme klást otázku, zda snaha intelektuá
lů urychlit vnitřní demokratizaci režimu - zejména jak byla vyjádřena
v 2.000 slovech-byla oprávněná a zda hy umírněnější přístup byl mohl
předejít vojenským akcím Varšavského paktu. Dějiny nemilují kondici
onály a plusquamperfecta. Dějiny jsou řadou měnících se situací, kte
ré otvírají množství alternativ, avšak jsou irreversibilní. Jedinečnost
volby ruší vždy znovu a znovu alternativy daných situací. Historikové
mohou najít odpovědi na svá kdyby jen tehdy, když pojím ají historický
proces chybně jako hru eventualit, jež by probíhala jinak právě kdy
by . . . V marxistickém pojímání dějin se zdánlivě bezbřehá možnost
volby značně snižuje představou o zákonitosti společenského vývoje,
takže zdánlivá nekonečná permutace eventualit historie se omezuje.
Obecný trend dějin, zákonitosti vývoje a logika systému pokračuje s
neoblomnou dynamikou živelného přírodního procesu. A právě v tom
to hledisku snad lze odpovědět, že vojenské intervenci bylo možno če
lit jen a jen tak, že vnitřní demokratizace hy byla pokračovala daleko
intensivněji. Sovětští generálové by nebyli riskovali válku v Evropě, ale
nebyli bohužel nikdy vmanévrováni do situace, že by měli počítat s po
dobným risikem. Stáli vždy - díky čs. komunistům - pouze před rozhod
nutím, zda okupovat bezbrannou zemi, které nikdo druhý nebyl ocho
ten pomoci. Místo aby vedoucí komunisté reagovali na opakované ma
névry armád a na Varšavský dopis částečnou mobilizací a přijali risiko
roztržky, uzavřeli kompromis v Bratislavě a podepsali ortel nad svou de
mokratizací. Nebyli schopni ani osobně ani s hlediska třídního rázu
státně kapitalistické struktury svého státu zvolit jedinou alternativu, kte
rá je mohla zachránit - alternativu lidového hnutí, o tuto alternativu se
pokoušeli jednotlivci v březnu, intelektuálové jako vrstva koncem červ
na, hnutí vzniklo spontáně jako obsurdní a reroická resistence koncem
srpna, kdy už ovšem obrovská potenciální síla hnutí byla stejně obdi
vuhodná jak tragicky nemožná
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Umírněný postup by snad byl býval intervenci oddálil, ale sama pod
stata společenských změn v Československu byla sovětskému vedení ne
přijatelná. Nepřetržitá ochota Dubčekovy skupiny ke kompromisům po
tvrdila, že kompromisy k ničemu nevedly, protože byly přijímány so
větskou stranou jako výraz slabosti a nikoli jako ochota k jisté demo
kracii ve vztazích mezi státy a národy. Umírněný postup zval vždy zno
vu a znovu sovětské generály do země, je jíž vláda tak ochotně prohla
šovala věrnost vojenským zájmům Varšavského paktu, až si tedy byli
generálové zcela jisti a v zemi zůstali s několika divisemi. Umírněnější
postup by byl mohl snad posunout krisovou situaci o několik měsíců,
ale pokud bylo čs. hnutí opravdu demokratizujícím, lidovým hnutím,
rozkládajícím mechanismus totalitní diktatury, pak se sovětské inter
venci dalo předejít jen a jen přijetím risika války, otevřeného kon
fliktu.
Hledáme-li tedy dnes hypotetickou alternativu, jenž mohla předejít
intervenci, pak není vůbec v umírněnější politice intelektuálů, ale nao
pak v radikálnějším úsilí o socialistickou demokracii, v radikálnější
ochotě bránit vlastní stát vojensky. Kdyby byli komunisté připravili
zemi na případný ozbrojený konflikt, mohli předejít intervenci, proto
že sovětské vedení by bylo řešilo daleko složitější vojensko-politický
problém než pouhý problém okupace. Risika spojená s válkou v srdci
Evropy byla tak vysoká a konfliktní s ohledem na Německo, že rozho
dování o válce by bylo posílilo umírněnou skupinu v sovětském politby
ru. Vědomí, že čelíme odvážnému člověku mění naše chování stejně,
jako vědomí risika konfliktu by změnilo strategii postupu proti Česko
slovensku. Dovedlo-li se bránit Finsko, je-li ochotné Rumunsko a Jugo
slávie bránit svou národní nezávislost, pak právě politika, která vylou
čila ozbrojený boj s agresorem, byla osudově chybná. Propuštění gene
rála Prchlíka znamenalo hrubou chybu pražského vedení, protože zá
roveň znamenalo vyloučení eventuality sebeobrany země, neutralisaci
jediné reálné síly, která skutečně odporovat mohla a chtěla - čs. armády.
Když přišla invaze, nikdo nestřílel, protože bylo pozdě. Je nesporné,
že pouhý pohled na mapu stačí k tomu, aby i neinformovaný pochopil,
že odpor nemůže trvat déle něž několik hodin či dní. Avšak zároveň
třeba říci, že stát se bránit mohl a měl, protože výsledky válek jsou sa
my o sobě sporné. Závisí totiž nejen na okupaci země, ale také na pro
blému co je možné dělat v okupované zemi. Americká zkušenost s Viet
namem je natolik názorná, že vojenské vítězství pěti zemí v několika
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hodinách by se ukázalo radikální porážkou, kdyby vedoucí státníci byli
měli v kritickou noc odvahu učinit to, co bylo jejich povinností - bránit
zbraněmi suverenitu země. K čemu jsou armády, jestliže nebojují, když
je země přepadena nepřítelem?
S hlediska politické strategie se konečně lze ptát, zda intelektuálové i
politici neudělali hrubou chybu, když nadcenili nebezpečí domácích
konservativcu a nedocenili nebezpečí sovětských tanků. Možná, že mír
ná vnitřní demokracie a intesivněji vymaňování ze sféry velmocenské
hry SSSR by bylo uspěj něj ší, jak ukazuje Rumunsko. Tato hypotetická
otázka je stejně spekulativní jako všechny jin é hry s alternativami pro
hrané bitvy. Avšak třeba přiznat, že ani vedoucí politikové, ani skep
tičtí intelektuálové, ani radikální studenti nepřipouštěli, že by SSSR
opakoval Maďarsko 1956. Tato alternativa se zdála nepravděpodobnou
až do konference v Cierné, zdála se být nevěřící dokonce i profesionál
ním poradcům NATO. Proč? Protože brutalita sovětské zahraniční po
litiky přesahuje imaginaci všeho, co si zatím Střední Evropa i západní
svět dovedli představit. Tento nedostatek imaginace o míře agresivity
protivníka by měl nyní vést odborníky k tomu, aby si včas hráli s teo
retickými možnostmi západní Evropy, okupované bleskovým nočním
přepadem sovětské armády. Čím absurdnější východisko hry si zvolí,
tím budou blíže pravdě o povaze sovětského státu a jeho imperialistic
kých ambicích. Historie je hra eventualit, ale politik musí vždy vědět,
že šance jednání je irreversibilní a že chybný tah nebo politická apatie
prohraje hru dávno před tím, než pásy tankových kolon vnucují svou
vůli dějinám a národům.

AMERICKÉ OHLASY V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
19. STOLETÍ
Ivan Pf a f f
Mezi stalinistickou protimasarýkovskou kampaní 50. let, jež klasifi
kovala Masarykovo myšlení už před r. 1914 jako “službu americkému
imperialismu”, a mezi stalinistickým tažením proti “kosmopolitismu”
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české politiky druhé půle 19. století, zaměřeným převážně proti jejím u
frankofilství, je hlubší souvislost, jež odpovídá dost přesně pohledům
naší předmarxistické a nemarxistické historiografie. Ta sice už do kon
ce 19. století postihovala v národním obrození a hnutí podněty němec
ké, francouzské, anglické, italské, ale americký myšlenkový vliv připou
štěla až u generace, vstupující do veřejného života na přelomu 70. a 80.
let a plně se v něm uplatňující až od let 90. Co bylo oběma interpreta
cím přes jejich protichůdná východiska a cíle společné, je téze o převa
ze slovanských, rusofilských panslavistických aspektů nad podněty zá
padními, z nichž se v ohou výkladech podněty americké ztrácely. Kdežto
evropská větev českého západnictví je zcela nesporná od počátku národ
ního obrození, americká či amerikanofilská větev západní orientace do
sud unikala i serioznímu historickému pohledu. A přece se přímo vnu
cuje zásadní otázka: byl vskutku vývojový stupeň české společnosti tak
nízký a je jí rozhled tak zúžený, že by si během celého století po roce
1776 soustavněji nevšimla revolučního a demokratického vývoje ame
rického myšlenkově ani politicky, že by jeho podněty nevyhledávala, ne
přijímala je , nevyrovnávala se s nimi? Negativní odpověď by vyžado
vala nelichotivou revizi obrazu českých moderních dějin: kdyby se
vskutku první stopy amerických myšlenek ozvaly až v masarykovské a
pomasarykovské generaci bez starších předpokladů a kořenů, ztrácela
by platnost naše představa o evoluční kontinuitě a myšlenkové eman
cipaci české společnosti aspoň po roce 1848.
To ještě neznamená, že by naše historická věda dosud nezjistila ani
stopu amerických podnětů v českém vývoji novodobém, v podstatě však
nepostoupila nad představu průkopných jinak prací Tomáše Čapka, že
jejich tězisko se dá hledat jen nebo převážně v českém vystěhovalectví
do USA. To je omyl, jemuž po Šindelářovi propadl ještě nedávno Kut
nar1) ; a i když ve srovnání s naší předválečnou literaturou, v níž se
jen s námahou dají najít ojedinělé zmínky, v poslední době drobné pří
spěvky vysledovaly mnohou dosud neznámou stopu, dospěly k ní na
okraji jiných problémových okruhů nebo na základě příležitostných
pramenných nálezů úzkého zaměření2). V americké historické literatuře,
pokud vím, není situace lepší, jestliže v syntéze amerických vlivů na
Evropu nebo v monografii o evropském ohlasu americké občanské vál
ky chybí jejich doklady vůbec, zatímco Studie, v níž je nepostrádáme,
zase vůbec nebere zřetel na český vývoj před první světovou válkou*).
Abstrahujeme-li od předválečných prací Odložilíkových a Youngových
o amerických vztazích Komenského, chybí naší historické literatuře
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úplně studie, jaké m ají o ohlasu amerických událostí od konce '18. sto
letí ve svých národních prostředích třeba Němci nebo Poláci a zejména
Švýcaři4). Když jsem ve své stati o Nerudových názorech na mezinárod
ní politiku v České literatuře r. 1954 a před pěti lety v recenzi Kutnarovy práce v Čs. časopise historickém upozorňoval na směr bádání a
snesl i ukázky dokladů, zapadl můj námět zcela bez ohlasu a ještě před
sedmi lety mne od plánu monografie “Americká revoluce a česká spo
lečnost 1776-1865” důrazně zrazoval prof. Polišenský, který byl po od
chodu Odložilíkově jediným historikem ve vlasti se silným zájmem o
vztahy české k anglo-americké oblasti. A přece už v tištěných edicích
korespondence a pamětí českých osobností, nemluvě už vůbec o ruko
pisných a archivních pramenech nejen ústředních, ale i regionálních, se
dá nalézt překvapivé bohatství materiálu, který vydává svědectví nejen
o raném zájmu české obrozenské společnosti o americké události a myš
lení a o jeho kontinuitě, ale i o tvůrčím zpracování amerických podnětů
v českých politických představách. Co dostává dnes čtenář do rukou,
není ovšem víc než skromný hrubý nárys linie, která by se dala rozvi
nout v celou knižku, kdyby autor nebyl omezen na nesoustavná excerp
ta, která si před lety pořídil ve vlasti, a na prameny, jaké má v cizině k
dispozici.
Vůbec první soustavnější zmínky o soudobém americkém osvoboze
neckém úsilí čteme už v průběhu americké války za nezávislost v 1.
1772-73 v časopise “Prager Gelehrte Nachrichten”, orgánu jazykově
německé, smýšlením české Soukromé společnosti nauk, odkud cítíme
jednoznačně progresivní, takřka přitakávající akcent osvícenského záj
mu o převratný vývoj na vzdálené pevnině, odkud docházely autentické
zprávy sporadicky a s mnohaměsíčním zpožděním. Že tu mohlo české
vědecké prostředí nepřímo navazovat na starší pozornost k duchovní
tvorbě amerických osad, naznačoval by velmi raný přístup americké li
teratury do Čech, vyjádřený výskytem originálu knihy Cottona Mathera
v předosvícenských intelektuálních kruzích, kam ji zřejmě ještě před
polovinou 18. století uvedla francouzským prostřednictvím libertinisíická
aristokracie jansenistického a pietistického zaměření. I když proniknutí
amerického autora koloniálního období mohlo být zcela náhodné, přece
umožňuje vytušit vývojové předpoklady prvního osvícenského zájmu o
Ameriku revoluční o čtvrt století později. Vřelý souhlas a nadšené pře
jímání amerických revolučních ideálů prokazuje profil dvou osvícen
ských osobností na naší půdě. První z nich byl profesor pomocných věd
historických na pražské universitě František Steinský, který r. 1781 na
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vázal z vlastní iniciativy korespondenci s Franklinem, z níž se v praž
ském Literárním archivu dochovaly originály Fran klinových dopisů z
Paříže z 23. listopadu 1783 a z Filadelfie z 6. března 1786. V prvním
čteme Franklinovo uznání, že “lid Vaší země přivedl umění k velké do
konalosti”, jímž kvitoval zásilku českého uměleckého skla a porcelánu,
kterou od svého korespondenta obdržel, v druhém děkuje za zaslanou
literaturu a slibuje Steinskému 2. svazek Pojednání filadelfské Filosofioké společnosti. I když jsem nemohl zjistit, co tento svazek obsahoval
a čím by mohl být pražský ctitel Franklinův ovlivněn, dá se to vytušit
ze Steinského ělánku z léta 1789, který vyluěuje dojem, že šlo o pouhé
apolitické styky vědecké a o výměnu naukové literatury. “Lidé, pochá
zející všichni od jednoho praotce, jsou zrozeni rovni v právech”, psal v
pražském měsíčníku, “jsou určeni k jedinému cíli a není mezi nimi žád
ného jiného rozdílu než v duchovních, citových a tělesných vlastnostech,
jež však nikdy nemohou zakládat právo jednoho nad druhým, sobě
rovným” 5). Argumentační i formulační shoda s americkým prohláše
ním nezávislosti z r. 1776 je víc než nápadná a víme-li, 'že vyšla z pera
jediné osobnosti českého prostředí, která byla už léta v soustavném pí
semném styku s jedním z ideových i politických vůdců americké revolu
ce, víme-li, že Steinský psal svůj projev ještě předtím, než k nám vůbec
mohly dojít první zprávy o francouzské Deklaraci lidských práv z 26.
srpna 1789 (nejpozději v červenci toho roku), máme v ruce ojedinělý
sice, ale přímý a velmi raný první český odraz amerického prohlášení
nezávislosti a jeho zásad.
Druhou osobností českého osvícenství, silně dotčenou americkou re
voluční ideologií, byl Johann Ferdinand Opiz (17451-1812, současně
čáslavský bankální inspektor i člen římské a stockholmské Akademie
nauk, který v 19 rukopisných svazcích “Polygrafických efemerid”
(1791-1794) a “Nových polygrafických efemerid” (1794-1809) zacho
val ucelenou soustavu svých politických názorů, prozrazující silný vliv
americké revoluce. Po výbuchu francouzské revoluce srovnává Opiz
Neckera s Franklinem, Lafayetta s Washingtonem a nadšeně hodnotí
“boj vlastenců” v Severní Am erice;") a do čela svého rukopisu o histo
rii francouzské revoluce klade r. 1789 motto z proslulého Raynalova dí
la o revoluci americké: “Konečně nadešla tato epocha důležité revoluce,
je jíž příchod, ať už šťastný nebo neblahý, na věky bude poutat obdiv
či lítost potomstva” 7). Dva roky po přijetí americké ústavy nebylo už
ovšem pro Opize pochyb, pro kterou z obou alternativ se rozhodnout, a
šel dokonce tak daleko, že ve svém rukopise, koncipovaném ostatně po
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dle Raynala i jinak, hledal - marně ovšem - mezi francouzskými revolu
cionáři evropské vydání amerického státníka, francouzského Franklina,
Washingtona nebo Jeffersona. Že Opiz byl se spisy klasiků americké re
voluce obeznámen velmi důvěrně, o tom vypovídá nejen “mechanismus
revoluce”, jaký mu znázorňoval hr. Lamberg jako hodinové kyvadlo, v
němž je v rovnováze Rousseauova Společenská smlouva s Painovým
Zdravým rozumem”). Průkaznější a důležitější je, že Opiz Raynalův
spis o americké revoluci i Painova Lidská práva a Common sense po
sílal osvícenskému knězi Janu Killarovi v Křížové ve východních Če
chách, s nímž vedl od r. 1793 intenzivní korespondenci a který se pak
pod dojmem americké revoluční ideologie pokoušel promítnout některé
je jí ideály do programu “helvetské rebelie”, která 1797 zachvátila česko-moravské pomezí. Se zvláštním ohlasem se setkal u j imramovského
evangelického superintendenta Michala Blažka, poznamenaného ze své
ho slovenského rodiště vlivem uherské reformované církve a ze svých
basilejských studií (1781) západními podněty, který šířil maďarské
jakobinské letáky a formuloval heslo “když strom svobody stavějí v
Americe, bude taky u nás” ”).
Zde už tedy máme vyhraněný doklad šíření, pronikání a působení
ideálů americké revoluce (namnoze postupovaly v syntéze s1revolučními
podněty francouzskými) do širších měšťanských vrstev a dokonce do
lidového prostředí venkovského. Cesty, jakými americké revoluční myš
lení pronikalo k venkovským obrozenským vzdělancům, k nimž můžeme
přiřadit i dobrušskébo kupce F. V. Heká, a jaké máme výjimečně do
loženy ve spojení Opiz-Killar-Blažek, můžeme zatím jen tušit. Teprve m'inuciuesní srovnávací výzkum literárněvědný nám prozradí, do jaké mí
ry se pod senzační fabulační výbavou a drsnou výrazovou názorností
lidových tisků Krameriovy České expedice, jež v 90. letech 18. století
čerpaly z amerických látek, skrývá transponovaný, kryprografický od
raz nedávného amerického revolučního dění. Jedním z jejich autorů byl
obrozenský dramatik Prokop Šedivý, s nímž se r. 1793 setkáváme mezi
organizátory pražského jakobínského klubu, kde se pokoušeli šířit i
myšlenky Painovy a Jeffersonovy. Jak ty k nim pronikly, můžeme se
opravdu jen dohadovat stejně jako nemáme potuchy, kudy sledovat sto
py myšlenkového světa venkovské inteligence, která v prvních letech 19.
století pobuřovala selský lid na západní Moravě od Českomoravské vy
sočiny po rakouské hranice ve jménu amerických myšlenek: tak Josef
Lang, kaplan v Lukově, vyhlásil na Nový rok 1802 z kazatelny zrušení
roboty a sesazení vrchnosti s odvoláním na americký příklad a ve spo-
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jeni s pokrokovými kněžími v Bítově a Jaroměřicích se pokoušel o šíře
ní amerických revolučních idejí na Moravě10). Pro zásah jejich do li
dového myšlení je ještě směrodatnější slavonický revolucionář Martin
Král, jeden z mála lidových typů, u nichž můžeme sledovat genezi ame
rických podnětů instruktivně: původně zaměstnanec harona Villaneuse,
člena francouzské ambasády ve Vídni, odešel na jaře 1789 se svým pá
nem do Francie, kde prožil rozmach revoluce i jakobínskou diktaturu,
stýkal se tu s mohučským jakobínem Georgem Forsterem, který, ovliv
něn dojmy své pražské cesty z r. 1784, kdy se setkal s českými buditeli,
poskytl dychtivému českému republikánovi první politickou průpravu a
otevřel mu cestu k revoluční literatuře. Po guillotinování svého pána byl
sice Král r. 1795 z Francie vypovězen, ale jako hospodářský úředník
na německých statcích hr. Colloreda zažil v 1. 1796-97 francouzskou
okupaci Řezná, kde vešel do styku s dalšími nositeli francouzského re
volučního myšlení, a v Německu prožíval napoleonské války až do r.
1807, kdy se vrátil na Moravu. Z francouzské revoluční teorie i praxe
si osvojil zásady americké revoluce a někdy mezi rokem 1794-1799 po
řídil z francouzského převodu bohužel nedochovaný či aspoň dosud ne
nalezený rukopisný první český překlad celého textu amerického prohlá
šení nezávislosti i hlavních článků americké ústavy a připravil i ruko
pisnou osnovu pro český výbor z teorií Painových: vysvětlivky a výklad,
jimiž své rukopisy komentoval, nasvědčují svým populárním laděním,
že jeho průkopné počiny směřovaly daleko spíše do lidového prostředí
než do intelektuálních kruhů. Zda se vůbec uplatnily mimo jeho vlastní
myšlenkovou dílnu, nevíme; ale nepochybným ozvukem jeho aktivního
vztahu k americké republice a jeho důvěrné znalosti jejich ideových
základů jsou po jeho návratu do domácího lidového prostředí jeho proticísařské pamflety a zejména jeho provolání k vojákům za západomoravské selské vzpoury r. 1821, v níž vyzýval k jejich přechodu k rebe
lům ve stylu proklamací amerických povstalců k loyalistickým oddílům
a v níž vůbec osvědčil republikánskou myšlenkovou výzbroj americ
kého typu11) .
Opožděné vystoupení lidového amerikanofila ostře konstrastuje s
ovzduším osvícenských a obrozenských vzdělanců v prvních dvou dese
tiletích 19. století, kdy kontrarevoluční ladění boje proti napoleonské
Francii nebylo příznivé chápání a uchycení amerických myšlenek. Tak
víme jen bezpečně, že někdy v 1. 1800-1804 studoval filosof a matematik
Bernard Bolzano, jev tehdy zcela výjimečný, německý překlad Painova
Age of Reason. Jeho žák, litoměřický profesor Josef Michael Fesl poří
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dil si v říjnu 1814 obsáhlé výpisky z německého překladu Painovy po
lemiky proti Burkeho odsudku francouzské revoluce, jejíž originál vy
šel už r. 1793. Fesl nejen doslova recipoval ve svém rukopise Painovu
teorii přirozeného práva, ale komentoval ji i příznačnými poznámkami
ve stylu vět “Obyvatelé Ameriky a Francie mohou být hrdi na vznik
svého státu “či” Amerika je krásná, volná země, jež si zaslouží, aby se
je jí obyvatelé za ni bili”12). Takový souhlasný zájem o americké myš
lení hyl však v prvních dekádách 19. věku na české půdě zcela výjimeč
ný a je symptomatické, že politická perzekuce restauračního režimu po
stihla po vídeňském kongresu nej tvrději právě Bolzana a Fesla, jediné
tehdejší nositele Painových názorů, kvalifikovaných metternichovskou
reakcí jako zvlášť “nebezpečných a podvratných” .
Zatím se ale přesunulo těžisko zájmu o Ameriku do daleko svobodo
myslnějšího a zahraničním liberálním podnětům otevřenějšího Prešpurku. Tam narýsoval básník Karel Antonín Gruber r. 1802 v německé
básni “Hymnus an Pallas Athene” myšlenku legendy či epopeje věků,
v níž vyhradil zvlášť čestné místo Franklinovi, který mu byl typickým
reprezentantem Ameriky a jehož stručně, leč výstižně charakterizoval
v souvislosti s jeho významem pro konstituování samostatného americ
kého státu. Na přelomu 18. a 19. století se ozvalo v osvícenském Prešpurku takových kladných hlasů o mladé zaoceánské demokracii víc a
musely najít rezonanci u mladého Palackého za jeho studií na prešpur
ském lyceu (od r. 1812) a pák za jeho působení jako soukromého vy
chovatele v rodinách uherské osvícenské šlechty, v nichž měl široký
přístup k anglické literatuře, jaká se tehdy v Čechách nevyskytovala, i
možnost osobního styku s rodilými Angličany. Z Herderových “Briefen
zur Beforderung der Humanität”, jež se Palackému dostaly v Prešpurku
do rukou, proniklo k němu poprvé Herderovo přesvědčení, že vývoj bu
doucího utváření světa bude určovat růst dvou globálních velmocí, Rus
ka a Ameriky, jež si rozdělí svět a z nichž Amerika se uplatní jako no
sitel evropského kulturního dědictví. S globálním výkladem postavení
Evropy mezi Amerikou a Ruskem seznámil se Palacký v Prešpurku ně
kdy koncem r. 1819 i z díla klasika německého liberalismu Rottecka, v
němž se dočetl, že po ovládnutí rozložené Evropy Ruskem “bude Evro
pa spatřovat zář svátého ohně svobody, je jž dosud sama opatrovala, jen
z daleka, z druhé strany Atlantického oceánu” 13). Důležitým pramenem
jeho raného zájmu o Ameriku hýla četba amerických dějin z pera skot
ského historika Robertsona v lednu 1819; ale úmysl psát dějiny “á la
Robertson” sděluje Palacký Jungmanovi už v prosinci 1818 a vysvětlení
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tohoto časového rozporu nás dovádí z vytříbené atmosféry aristokratic
kých salónů k jejich antipólu sociálnímu i nacionálnímu - k jizbám slo
venských osvícenců a obrozenců, mezi nimiž byly sympatie k revoluční
a liberální Americe obecné - jako k druhému zdroji Palackého zájmu,
Slovenský osvicenský geograf Ladislav Bartolomeides, dotčený součas
ným spiknutím uherských jakobínů a spřátelený s jeho slovenským
účastníkem Samuelem Vrchovským, byl doveden radikálním politickým
myšlením od zemepisného studia daleké pevniny k historickému zájmu
o je jí vývoj a vydal v Prešpurgu r. 1794 “Historii o Americe”, vůbec
první americké dějiny v české řeči. Toto dílo, jež četl Palacký už r.
1817, nebylo než upraveným výtahem z dějin Robertsonových, který
Palackého dovedl k četbě skotské předlohy, takže působení o americ
kých dějinách bylo u něj dvojí, stupňované. Také Palackého učitelé a
druhové Juraj Palkovič a Bohuslav Tablic osvědčovali mimořádný my
šlenkový i politický smysl pro hledání, přijímání a šíření amerických
idejí: první z nich, který r. 1816 učinil Palackého jedním ze svých zá
stupců v učitelském úřadě, užíval je j k spolupráci korektorské a překla
datelské a “spolu k vyššímu v literatuře snažení je j pobízel”34), politic
ky ve svém časopise “Týdenník”1“), druhý literárně přípravou antologie
“Anglická Múza v československém oděvu” (1 8 3 1 ), na níž pracoval už
od přelomu let 20. a v níž našel místo i americký spisovatel Washing
ton Irving. I když jsou všichni slovenští osvícenci s Palackým nesou
měřitelní co do vyzrálosti a samostatnosti myšlenkové i politické, pře
vzal od nich Palacký mnoho a styk ,s nimi dodával jeho americkým
sympatiím širší dosah, jaký není postižitelný z důvěrných dopisů a
soukromých zápisků, do nichž své názory o Americe v Prešpurku uklá
dal. Víme-li toto vše, máme dost jasný obraz o mnohotvárném duchov
ním pozadí domácího i cizího původu, jež podmiňovalo Palackého zá
jem o americký vývoj i záměry, jaké z něj vyvozoval, i kdýž snad u žád
né české osobnosti před Masarykem se nedá rekonstruovat postup a roz
vrstvení literárních zdrojů v genezi amerických sympatií tak přesně.
Ovšem U postavy už v raném mládí tak vyzrálé a samostatné jako byl
Palacký, jehož prešpurské prostředí naučilo dívat se politicky světověji
a který se svým rozhledem vymykal průměru svých obrozenských vrs
tevníků a spolupracovníků i tam, kde od nich přijímal, se nedá inspira
tivní receptivní funkce knižních podnětů jako determinanta jeho zájmu
a hodnocení přeceňovat. Zdá se naopak, že jim lze přiznat úlohu spíše
orientační a informativní, která toliko přispívala jako teoretická prů-
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prava politická k jeho bezpečnému pohybu na složité a vratké půdě sou
dobých mezinárodních událostí a problémů a k upřesnění jejich nos
ných sil a vývojových ukazovatelů. Způsob, jakým sledoval Palacký sou
časné světové politické proudy, jakým je analyzoval a jaké z nich vy
vozoval důsledky pro vlastní národ, dokazuje - zvlášť výrazně na jeho
hodnocení španělské revoluce a revolucí jihoamerických kolem r. 1820 že Palacký světovou politickou atmosféru samostatně promýšlel a do
mýšlel, zaujímal k ní své osobité stanovisko a hledal v ní a z ní vlastní
specifická řešení a východiska. To plně platí i o jeho četných komen
tářích amerického vývoje, jež ozřejmují, do jaké míry jeho svět myšlen
kový i politický už objímá kontinenty a dalekým obloukem, překlenujícím evropský západ, sytí svou bytost významně i z demokracie ame
rické. Na rozdíl od jeho výkladu událostí a problémů evropských a j i 
hoamerických vykazuje však jeho vztah k U5A dvě polohy časové i pro
blémové, které dovede organicky syntetizoval a integrovat v jejich kon
tinuitě a převádět pak jako ucelený systém do obecných politických zá
věrů. Zatímco jeho předchůdce Steinský zahajoval svou korespondenci s
Franklinem ještě před konečnou kapitulací britských armád ve Virgi
nii a k vrcholu j i dovedl v době pařížských mírových jednání, Shaysova
povstání americké chudiny a přijetí americké ústavy, Palacký už nebyl
přímým soudobým svědkem a pozorovatelem revoluční a porevoluční
etapy ve formování amerického státu. Svým pochopením pro historické
souvislosti však dovedl nedílně spojovat a prolínat vývoj, který se ode
hrál ještě před jeho narozením, s událostmi, jež už sám prožíval - s
jeho anglo-americkou válkou let 1812-14, s připojením Floridy k USA
1819, s konfliktem mezi konzervativním hamiltonovským a demokra
tickým jeffersonovským křídlem v americké vnitřní politice, s prvními
vzpourami černých otroků v jižních státech Unie a s prvním nástupem
abolicionistů ve Sněmovně representantů r. 1819 při přijímání státu
Missouri, s Monroeovou doktrínou.
Ozřejmuje to už spojení obou pólů v krátkém časovém rozpětí mezi
dvěma charakteristickými zápisy Palackého. V apoteoze Kosciuzska, ja 
kou podává 7. srpna 1819 ve svém Ka'ždodeníčku v přímé souvislosti s
jeho účastí na americké revoluci a s jeho osobním vztahem k Lafayettovi, Franklinovi, Washingtonovi a Jeffersonovi, představuje polského
bojovníka v americkém zápase o nezávlislost jako symbolické ztělesnění
amerického vlivu na Evropu a vyslovuje přímo odhodlání, že “posvátné
stezky” tohoto “hrdiny věků nepomíjej ících” vždy “celým srdcem vzývati, velebiti a následovati a po jeho svátých šlépějích kráčeti bude”16).
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Pojmy “stezky” a “šlépěje” vyjadřoval cestu slavného Poláka za ame
rickou revolucí a i jinak je z kontextu víc než evidentní, že měl na
mysli spíše americký hoj za svobodu než Kosciuzskovu účast v boji
proti poslednímu dělení Polska, jak by mohl smysl projevu vysvětlovat
povrchní pohled. Krátce na to, 3. září 1819, upozorňuje Palacký v dal
ším deníkovém záznamu, že “ všudy duch svobody u národů svého
práva od mocnářů požaduje” a že “politický život chopil se všech
Evropanů i Amerikánů”, je přesvědčen, že tento “ duch všeobecný nedá
se více utajiti při tak ouzkém spojení všech národů” a že proto “náro
dové pouta nehodná násilně rozrazí”, těší se, že pak “zavěj eť i krajina
mi vlasti mé nový život, jád rn ější, mocnější, pěknější” a vytyčuje po
slání, “ abychom sebe samých i krajany své chystali k době této”11). Kde
jedině mohl hledat Palacký v době triumfující evropské reakce příklad
“násilného rozrazení nehodných pout národy” jako vzor a posilu pro
“nový život” vlastního lidu, je příliš jasné, zvlášť srovnáme-li poněkud
všeobecnou mluvu tohoto projevu se zcela jednoznačnou řečí jeho zá
pisu z 25. prosince 1819, kde komentuje prosazení požadavku abolicioonistů v Kongresu, aby stát Missouri postupně zrušil otroctví jako pod
mínku svého přijetí do Unie. “Mohou-li se obskuranti domnívali”, ptá
se Palacký naléhavě, “že když Amerikán nadsazuje život a jmění své
pro ztroskotání jh a otrockého, že o tom Evropěan nic věděli nebude?
Že příklad jeho nepovzbudí tohoto k rovnému snažení? Ó, kde jen jed
nou vkořenil se cit svobody, kde jen jednou svítal je jí blesk, tam hoří
plamen je jí po vždycky!”18) Tady už jde výslovně o přímou identifi
kaci osobního i společenského ideálu Palackého s jeho naplněním v
USA, o jeho touhu, aby se americké pojetí konstituěního liberalismu a
politické svrchovanosti lidu rozšířilo a prosadilo v politické organizaci
evropské. Ve stejném smyslu vyzdvihuje o půl měsíce později Franklina,
Kosciuzska, Lafayetta a Washingtona jako “ v chrámu nesmrtelnosti zá
řící” vzory pro úsilí evropských národů o politickou emancipaci, obdi
vuje v USA “mocnou republiku dobra”, která se “stále upevňuje a roz
šiřuje stejně jako se šíří světlo pravdy” a věří, že podle jejího obrazu
jednou přece “ všechny nyní umlčené národy nebudou ovládány bičem,
ale samy sobě vládnouti budou rozumem, právem a svobodnou vůlí”10)tedy ópěí přímý myšlenkový i slovní odraz idejí americké revoluce. V
zápise z 2. února 1820 pak kladně hodnotí první náznak Monroeovy
doktríny opět s hlediska demokratizace Evropy: “ Co president půlnoční
Ameriky veřejně sněmu ohlásil, zdá se ručiti za neodvislost Ameriky
polední, poněvadž není pochyby, aby měla od kongresu slavně a zá
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konně uznána býti”20) : z podtextu těchto slov se ozývá požadavek, aby
se každá velmoc chovala k osvobozenským snahám svých malých sou
sedů stejně jako Spojené státy k jihoamerickým revolucím. Že nezbyt
nou podmínkou takového nazírání musela být důvěrná znalost americ
kých revolučních teoretiků, je samozřejmé: Palacký věděl i o Otisovi a
Thoreauovi a zvlášť dobře znal Paina, jehož “práva člověčí” si vypůj
čoval “ještě k přehlédnutí” v prvních dnech roku 1823; a ze stylizace
jeho zápisu je jasné, že Paina četl už dříve, snad víckrát, a chtěl si je j
jen znovu obnovit21).
Americké pojetí konstitucionalismu a republikanismu jistě formo
valo Palackého vnitřní ustrojení trvale, jak by prokázalo už srovnání
jeho citovaných projevů s jeho o 40 let pozdějším názorem: “v demo
kracii celý národ a veškery vrstvy lidu společným srozuměním ukládají
sobě samy zákony, jimžto pak podrobeni jsou všichni bez výjimky, a
rovnost před zákonem jest předním požadavkem je jím ”, napsal 1864 ve
zcela odlišné společenské situaci2') . Daleko důraznější než americký
vliv na jeho osobní utváření je však jeho soustavné, programatické úsi
lí přenášet americké podněty do daleko provinciálnější Prahy a oplod
nit jim i národně-politické představy a záměry osobností, jež v českém
obrozenském životě udávaly tón - svých přátel Šafaříka a Kollára a dru
žiny Jungmannovy. V korespondenci, kterou s nimi vedl z Prešpurku
před svým příchodem do Prahy, i v jejich ohlasech mezi nimi samými
se dá postihnout řada výmluvných svědectví o podílu amerických ide
álů v krystalizaci liberálního nazírání obrozenské generace, dotčené
Palackým. Tak 14. července 1819 píše Jungmannovi do Prahy: “Jest
to komedie, hlásati vysokými slovy o rovnovážnosti v systému politic
kém Evropy, a trhali krajiny, sahati loupežnicky do svátých práv, do
života slavných, ale nešťastných národů. Já bych o těchto krajin zhou
bách psáti nesměl: plameny psal bych do duše tyranů každičkým slo
vem a příkladem vznešené obětovnosti vzbouřenců amerikánských a
svobodomyslnou svrchovaností lidu záoceánského musel bych deptati
despotismus jejich . Jen pozdvihněte zrak k obcím Americkým a uvaž
te, zdali v republikánské volnosti jejich neměli bychom i my hledati
poučení k následování!”22) Kollárovi ohlašuje 21. května 1820, že jeho
“největší snažení bylo by, poučiti příkladem, že nám potřebí již jednou
myslili, mluvili a konali liberálně bez ohledu a bázně” a že “ tu tane
na mysli mu, přenésti Ameriku do Čech a udomácniti tuto v oněch” 24).
V červnu 1821 upozorňuje pak J. Sl. Přešla, “jak užitečné bylo by, v
krátkosti a zřetelnosti oznamovali dále, co se děje netoliko v Evropě,
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alebrž i v Americe” a věří, že “národu našemu jen ukázati potřebí, co
dělají světoborného Amerikáni” a že “ ušlechtilou řevnivostí zachycen s
nimi brzo v závod poběží”2') . Je zřejmé, že Palacký soustavně usiloval
uvádět do raných českých politických představ americké politické my
šlení, jež pak utvářelo český liberalismus předbřeznový nikoli jen jako
proud běžného německého klasického typu, ale zároveň jako soustavu,
silně determinovanou americkým konstitucionalismem a americkým uče
ním o lidských právech a “souhlasu ovládaných”.
Že toto myšlení nezůstalo už v 20. letech sevřeno do zajetí úzkého
kruhu korespondencí a rozhovorů a projevilo se konkrétně ve veřejné
literární oblasti, ozřejmuje už řada zmínek, zpráv a úvah na americké
náměty filosofické a literární se zřetelným politickým podtextem v orgá
nu Jungmannovy družiny “Krok” v 20. letech, první český knižní pře
klad z americké literatury, pořízený anonymně r. 1821 z novelistiky
Washingtona Irvinga buď Janem Nejedlým nebo Antonínem Markem
(oba členové Jungmannovy družiny), první český překlad z Franklina
či překlad výňatků ze studie Alexandra Humboldta “Essai politique sur
Fille de Cúba”, jimiž český Musejnik koncem 20. let hned ve svých prv
ních ročnících záměrně šířil republikánské pojetí politické svobody
amerického typu jako ideovou oporu českého národního hnutí26). Uvá
dění Franklina nabylo v 30. letech širšího rozměru, když František
Cyril Kampelík připravil v 1. 1834-35 první populární výbor z Franklinových spisů a příznačně se obrátil právě na Kollára, zpracovaného od
dřívějška Palackým, s žádostí o pomoc při vydání, neúnosném pro
pražskou cenzuru, ve volnější Pešti. I když Kollár nemohl nalézt zprvu
v uherské metropoli vhodného a ochotného nakladatele, setkala se u něj
prpsha českého radikálního studenta s porozuměním a po tříletém prů
tahu prosadil vydání prvního českého knižního převodu z ,Franklina r.
1838 v Banské Bystřici27). Že se český čtenář mohl seznámit s první
knižní formou Franklinových myšlenek teprve celé půlstoletí potom, co
si s americkým filosofem dopisoval český osvícenec, vysvětluje nevyvinutost a izolace české společnosti v první třetině 19. století, je jíž eman
cipační vzestup byl po osvícenském náběhu zastaven a přerušen restau
račním přeryvem za napoleonských válek a po vídeňském kongresu. Na
druhé straně svědčí nesporně o velmi spontánním zájmu o USA v šir
ších vrstvách české společnosti, byla-li “Pokladnice Franklinova” (jak
záměrně programový, symbolický titul!) rozebrána v několika týdnech,
což byl úspěch, jakým se jen zřídka mohla pochlubit v soudobých Če
chách i hodnotná původní literatura domácích prominentních autorů.
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Český ctitel Franklinův Kampelík už zosobňoval střídu generací v 30.
letech, nástup radikální generace české romantiky, která vnáší do tra
dice českého amerikanofilství bohatý vklad zástupem novinářů, filosofů,
pedagogů, básníků, narozených mezi koncem první a druhé dekády 19.
století. Patří mezi ně K. S. Amerling, F. M. Klácel, J. Ohéral, V. D.
Lambl, Prokop Chocholoušek, V. B. Nebeský, J. Podlipský a ovšem
Tyl, Mácha, Sabina a do jisté míry i Božena Němcová. Z nich filoso
ficky čerpají z amerických pramenů a podnětů zvlášť Klácel v práci
“Erklärungen der wichtigsten politischen Ausdrůcke” (1836) a Amer
ling článkem “Zprávy o duchovním životě nynějších časů”, publiko
vaným v Musejníku 1837-38. V literárním díle K. M. Máchy, který se
ve svých zápiscích r. 1833 zajímal o těžký život černých otroků v Jižní
Karolíně, zjistil René Wellek už před léty hluboké vlivy Washingtona
Irvinga, jehož “Tales of a Traveller” znal český básník z německého
překladu z r. 1825 a z něhož si vypsal do svého deníku obsáhlé výtahy.
Mácha, první veliká postava české moderní literatury dotčená americ
kým autorem, travestoval Irvinga motivicky i kompozičně v Krkonoš
ské pouti v Cikánech a v Křivokladu a jakkoli postavy amerického novelisty byly cizí jeho tragickému naturelu* Máchův měsíc nad zříceni
nami Kokořína je transpozicí měsíce v bouřlivé noci nad newyorským
přístavem z Irvingových “The Adventures of Sam the Black Fisherman”82). Irving zasáhl ostatně o několik málo let později do vývoje
české obrozenské literatury ještě jinak, když zmíněný už český překlad
jeho novely z r. 1821 byl první česky psanou knížkou, kterou četla ně
kdy kolem r. 1863 dosud národně indiferentní Božena Němcová, která
ještě po letech doznává je jí přínos ke svému přerodil národnímu i lite
rárnímu26). Na rozdíl od Máchy jistě zásah spíš náhodný, ale svou ča
sovou i osobní dvoj násobností aspoň symbolický.
Polovina 30. let, kdy americký povídkář zasahuje dvojím způsobem
do vývoje české literatury, je v českém seznamování s americkou demo
kracií výrazným předělem i jinak. Od r. 1834 objevují se ve vedoucích
beletristických časopisech “Česká včela” a “Květy”, které silně ovlivňo
valy formování kulturně-politického rozhledu širší veřejnosti, soustav
ně celé seriály cestopisných, národopisných, sociálních i histpriěko-politických článků o Spojených státech, jejichž rozsah i úroveň ozřejmují
vysokou intenzifikaci českého zájmu o USA jako jeden v nejcharakteri
stičtějších a nejprůbojnějších kulturně-politických proudů v české před
březnové společnosti. V České včele vystupuje jako nejpoučenější, nejvyspělosti a nejsystematičtější autor “americké vlny” literární kritik Jan
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Slavomír Tomíček, jehož devitidílný cyklus “Počátek a vznik Severo
amerického soustátí”, otiskovaný od 30. června do 1. září 1835, tvoří
první původní české dějiny USA (nepočítáme-li už tehdy zapadlou prá
ci Bartlomeidesovu) a může se měřit i s porevolučními rozbory Havlíč
kovými50). V Květech, jež jinak vykazovaly vyšší úroveň a širší roz
hled, nedosahovaly už články tohoto zaměření hloubky záběru Tomíčkova, byly ale významnější potud, že jim vtiskla svou pečeť pokroko
vější osobnost Tylova, který Květy redigoval31). Národně uvědomovací
a demokraticky povzbuzující tendence americké linie obou časopisů je
však nesporná i tam, kde v nich převažovalo exotické zabarvení sen
začního přídechu nebo kritický tón (partie o životě a zápase indiánských
kmenů, méně už černých otroků), i když mnohde nepřevyšovaly po
vrchní, různorodou snůšku nenáročného podání a nevyváženého složení
poznatků a problémů bez samostatného přístupu, což určoval už neřídký
německý nebo francouzský původ předloh. To ještě jejich význam ne
znehodnocuje, neboť ve společnosti politicky plně neemaneipované a te
prve se probíjející k vlastnímu širšímu uplatnění jako byla předbřez
nová společnost česká na přelomu 30. a 40. let je každá recepce jevem
pozitivním a přínosným, pokud nepřestává na mechanické reprodukci a
pokud je jí úprava se přizpůsobuje specifickým domácím potřebám a
cílům.*
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kapitalismu, Sbor. prací filos. fak. MU v Brně, HI/C (1954), 18-43; F . K unar, Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v období Bachova abso
lutismu, Praha 1964.
*J. Polišenský, Benjamin Franklin a první americká revoluce, Praha 1956;
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tiny, Čas. Matice Moravské 1956, 194-99; Z. Vančura, A R are American
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"H. Koht, The American Spirit in Európe: A survey of Transatlantic Influences, Philadelphia 1949; D. Jordan - E. J. P ratt, Európe and the Amer-
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I6V. J . Nováček (vyd.), F r. Palackého korespondence a zápisky I, Praha
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Humboldt, Amerika a Evropa, ĎČM IH (1829), 102-110.
“'Kampelík - Kollárovi 20.6. 1835; KoHár - Kampelíkovi 12.8. 1835, sign. 2
F 4, Literár. arch. Praha. - F . C. Kampelík, Pokladnice Franklinova aneb
kterak rozumnou přiičinlivostí každý člověk zbohatnouti může prospívaje
ve ctnosti, pobožnosti a slovutnosti, Ban. Bystrica 1838, tiskem Fdpila
Madholda.
28R. Wellek, Mácha and English Literature, in: Essays on Gzech Literature,
Hague 1963, 155, 159-60 (původ, český otisk: Torso a tajemství Máchova
díla, Praha 1938).
“"Němcová - V. Vrbikové 22.1. 1851 (M. Gebaurová, Korespondence B. Něm
cové I, Praha 1912, 184); heslovité vzpomínky Němcové 1837-1845 (M. No
votný, Život B. Němcové I, Praha 1951, 111).
3“Česká včela n (1835), ě. 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35; str. 205, 211, 222, 228,
241, 252, 260, 267, 275. Srv. J . S. Tomíček, Památnosti v Americe, tamtéž VI
1839), č. 13, 14, 49, 58, 61; O americkém školství (tamtéž 1839, 235); Texas a
Spojené obce severoamerické, tamtéž XH , 4.82, 18.10. 1844; Obrazy ze seve
rozápadní Ameriky, tamtéž č. 83, 19.11. 1844, 369; Prodej černochů v No
vém Orleansu, tamtéž č. 97, 9.12. 1844.
3^Filadelfia, Květy I (1834), 97; K. L . Zap, Prokvétání severoamerických
Obcí, tamtéž 1836, 70; Ženštiny severoamerické, tamtéž 1837, 325; Outěk
otroků, tamtéž 1838, 231 a m.j.
Pokračování v příštím čísle

“ O TĚCH, KTEŘÍ VNÁŠELI TROCHU SVĚTLA
DO BERLÍNSKÉHO VĚZENÍ ALT MOABIT . .
Dr. Z orka Černá
Předneseno v Pracovní skupině SVU ve Washingtonu, D.C.
8. února 1968
Z údajů starší literatury z let 1945-1948 z pamětí různých účastníků
jasně vysvítá, že vedení domácího odboje v rocé 1939 bylo v rukou nekomunistů a že jeho vedoucím orgánem bylo P olitické ústředí dom ácího
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od b oje, jehož předsedou byl Dr. Přemysl Šámal, kancléř a šéf politické
kanceláře presidentů Masaryka a Beneše, a členy výboru sestaveného
podle bývalé politické pětky, byl Dr. Ladislav Rašín za národní demo
kraty, Dr. Ferdinand Richter za národní socialisty, Dr. Ladislav Feierabend za agrárníky, Dr. Adolf Procházka za lidovce a Ing. Jaromír
Nečas za sociální demokraty. Členy Politického ústředí byli mnozí vy
nikající pracovníci odboje, Dr. Drtina, Drábek, Krajina, Ing. Grégr a
jin í, z nichž někteří, zejména Heidrich, pokračovali v odbojové čin
nosti až téměř do konce války. Když Gestapo na podzim roku 1939
přišlo na stopu jejich činnosti, podařilo se některým uprchnout do cizi
ny. Z těch, kteří zůstali, většina byla uvězněna již koncem roku 1939
a v roce 1940. První byl zatčen Dr. Richter, 22. listopadu 1939, po něm
Rašín 13. prosince téhož roku, a mnozí jin í, a konečně 26. ledna 1940
Dr, Přemysl Šámal.
V červnu roku 1940, po skončení výslechů v Peckově paláci, byli
vůdcové Politického ústředí Dr. Šámal a Dr. Rašín převezeni se svou
skupinou z Pankrácké yěznice do vězení Berlínského lidového soudu v
Alt Moabitu. Dr. Richter byl tam současně převezen ze Špilberka a za
ním následovaly další skupiny členů Politického i Vojenského ústředí,
sociálně demokratické skupiny Věrní zůstaneme, spolupracovníci odbo
jového časopisu V b o j, důstojníci z rozsáhlé vojenské organizace Obra
na národa a vůbec ti, kteří měli býti postaveni před lidový soud v Ber
líně a souzeni pro velezradu.
Odvezení vězňů do Berlína znamenalo další etapu v Kalvárii přísluš
níků rodin našich politických vězňů. Dokud vězni byli v Praze bylo
přece jen možno při návštěvách, které byly řídké a bolestné, je vidět a
přesvědčit se na vlastní oči,že ačkoliv ztýráni a zubožení, jsou přece; jen
ještě na živu. Také se jim mohlo přinést trochu jídla. Před kanceláře
mi Gestapa v Pečkově paláci stále stály řady lidí, řady utrápených žen
s balíčky y rukou čekající na povolení k návštěvě nebo na návštěvu
samu. Po odvezení se situace změnila a nová starost nastala, jak dostat
povolení k návštěvě v Berlíně a propustku do Německé říše. Jediná
uznaná záminka byla návštěva u berlínského advokáta, kterého rodiny
směly získat, poněvadž vězni museli býti zastoupeni advokátem. Nikdo
se nechtěl spolehnout na advokáta ex offo, a proto rodiny sháněly pe
níze na nákladné zastoupení. Často všechny úspory musely být oběto
vány, ačkoliv většina žen musila živit děti a neměla žádný příjem leda
z vlastní práce nebo podpory příbuzných. Němečtí advokáti byli drazí.
Mimo to mnohé rodiny měly už německého advokáta v Praze, který
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však nemohl dělati nic jiného než sem tam opatřiti nějakou tu propust
ku. Němečtí advokáti nesměli intervenovati na Gestapu.
To hýla příležitost pro mne, protože žádné nařízení se nevztaho
valo na advokáty české. Německý pražský advokát Dr. Magerstein, sluš
ný člověk, často mne žádal, abych na Gestapu vymohla něco pro jeho
klienta Dra Cebe, protože on sám na Gestapo nesměl. Zjistila jsem záhy,
že Gestapo spíše vyhovělo chladně a věcně přednesené žádosti, nežli
emocionálním prosbám ubohých žen, které dávaly Gestapáckým sadi
stům vítanou příležitost k neustálému týrání.
I.
Soudní budova v ulici Alt Moabit s přilehlou věznicí je v západní
části Berlína. Je to výstavná, mohutná budova s velikým schodištěm ve
doucím k soudní síni, v níž zasedal lidový soud. U vrat dvě stráže vpus
tily návštěvníka dovnitř a ukázaly pod schody, kde v levo v koutě byly
těžce zamřížované dvéře vedoucí do věznice. Stráž v malé budce za
dveřmi otevřela mříž, prohlédla propustku a návštěvník vstoupil do
krátké chodby s okny do dvora po pravé straně a řadou dveří vlevo.
Na konci chodby proti posledním dveřím byly pod oknem lavice a na
nich seděli lidé s balíky, čekající na návštěvu. Tam jsem se na podzim
roku 1940 seznámila s manželkou Dra. Ferdinanda Richtra a jeho nejlepším přítelem, ředitelem Oděvního družstva v Brně, Františkem Jed
ličkou.
Kancelář, do které se na zavolání vešlo, byla celá dřevem obložená,
s třemi stoly sestavenými do podkovy. Návštěvník usedl zády ke dveřím
u prostředního stolu, po jeho pravé straně bokem k návštěvníkovi se
děl tajemník vyšetřujícího soudce Roeseho, Hasserick. Desku třetího
stolu po levé straně návštěvníkově dozorce zdvihl a vpustil vězně do
mezery mezi stoly. Deska zaklapla a vězeň usedl proti návštěvníkovi
tak, že sekretář Hasserick slyšel každé slovo rozmluvy. Mluvit se smě
lo výhradně německy.
Hasserick byl nepatrný človíček, šedivý a komisní. Nebyl nevlídný,
ale každé české slovo okamžitě pozastavil a tím hrozně stěžoval situaci
těch, kteří německy neuměli a kterých byla většina. Jediné co dovolil
bylo, že vězeň směl za návštěvy snísti přinesenou potravu. Rozumí se,
že všem návštěvníkům nesmírně záleželo na tom, aby si ho získali. Ale
vše bylo marné. Podařilo se to teprve koncem roku 1940 řiditeli Jed
ličkovi. Jedlička vypátral, kde Hasserick bydlí a že má manželku úplně
ochrnutou a připoutanou na lůžko. Navštívil ji v nepřítomnosti Hasse-
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rickově, přinesl nějakou maličkost do domácnosti, poseděl u lůžka a ke
svému zděšení se dozvěděl, že Hasserick pokládá české vězně za sprosté
zločince, a podle toho s nimi jedná. Paní Hassericková byla ušlechtilá
osoba a když j í vyložil, že se jedná o politické vězně a osvětlil trochu
kdo jsou, domluvila svému manželu. Před příští m oji návštěvou v Ber
líně zastavil se u mne řiditel Jedlička, přinesl balíček potravin a požá
dal mne, abych zkusila balíček Hasserickovi dát s prosbou, aby ho po
slal Richtrovi. Jaké bylo moje překvapení, když Hasserick po skončení
návštěvy u Dra. Štěpánka dal Richtra zavolat a požádal mne, abych s
Richtrem seděla pokud potraviny nesní. Richter byl v bídném stavu, vy
soký a vyhublý. Na jídlo se lačně vrhl, ale velmi nedůvěřivě se na mne
díval. Měla jsem dojem, že patrně byl při výsleších hrozně týrán, a pro
to, jak sám říkal, toužil v Moabitu jen po klidu a pokoji.
Druhá událost, která nesmírně ovlivnila Hasserickovo chování, byla
smrt Dra. Šámala. Dr. Šámal byl tehdy 74 roků stár. Byl si plně vědom
toho, že přijetím vedení bere na sebe neúnosný úkol. Na podzim roku
1939 jsem k němu jednou zašla a chtěla jsem se u něho přihlásili k
práci. Doba byla hrozná a každý chtěl pomoci, být nějak prospěšný.
Odmítl mne briskně. Řekl, že nechce nikoho z rodiny zapojit do odbo
jové práce, protože by ho to mohlo ovlivňovat. Litoval, že se už proslechlo, že povede odboj a říkal, že on sám ani Rašín do odboje ne
patří, protože jsou oba příliš známí a on sám příliš stár. “Ale někdy se
těžko odmítá” řekl. Mínil tím patrně, co jsem tehdy ovšem nevěděla,
že nemohl odmítnouti pokyn Dra. Beneše, který se na něho obrátil do
pisem ze dne 23. července 1939 a doporučoval organizaci domácího od
boje. Dr. Šámal byl vězněn na Pankráci a vyslýchán v Pečkově paláci
pověstným komisařem Pfitchem, který vyšetřoval celý případ a vyslý
chal všecky zatčené členy Politického ústředí. Podle vypravování spo
luvězňů nikoho neprozradil, nevěděl, nepamatoval se. Když jsem ho na
posledy viděla na chodbě v Pečkově paláci, byl štíhlý jak mladík, šel
vzpřímeně a přesto, že měl na očích černé brejle, mne ihned poznal.
Mluvit jsem s ním nemohla. Gestapo tušilo, že má v rukou vůdce odboje
a proto byl úplně isolován. Se skupinou se sešel teprve při převozu do
Berlína. Tušil, že se konce války nedočká, ale pevně věřil, že pravda a
spravedlnost zvítězí. V Moabitu byl rovněž isolován a spoluvězni ho
zahlédli jen někdy při procházce. Šámal byl tak důstojný, píše Dr. Cebe,
že každý dozorce !se mu poklonil. V Moabitu onemocněl zánětem led
vin. V prvních měsících roku 1940 padla do vedlejšího křídla věznice
puma a vězňové byli teprve po delší době vyvedeni z cel plných kouře
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a plamenů a nahnáni do sklepa. Tam seděl neoblečen vedle Dra. Ště
pánka, třesa se zimou. Pak se mu přitížilo a bylo zřejmo, že se blíží ko
nec. Tehdy ho Gestapáci převezli do přepychové berlínské sanatoře, aby
před světem mohli dokázati, jak krásně s ním zacházeli. Amerika ne
byla ještě ve válce, a Němci byli ještě dbalí své reputace. Později jim
na tom již nezáleželo.
Dokud byl Dr. Šámal při vědomí nikdo k němu nesměl. Dnem i nocí
seděl u něho soudní úředník a hlídal, aby s nikým nepromluvil. Ten
úředník byl Hasserick a to, co tam viděl a slyšel, změnilo úplně jeho ná
zor a cítění. Když Dr. Šámal konečně upadl v bezvědomí a rodina do
stala povolení k návštěvě, Hasserick ,se o ni pečlivě staral. Po Šámalově
úmrtí dal jim na památku ubohý sešitek, jeho zápisník z vězení, na je 
hož každé stránce stálo: “zase žádný lék, zase žádné teplé obvazy.” V
den jeho pohřbu jsem byla v Berlíně a chtěla jsem se pohřbu zúčastniti.
Ale teta Pavla Šámalová mi to nedovolila. “Budeme tam jen my, děti a
já ” řekla, “ a Gestapáci. Ty si jd i do Moabitu, živí tě tam potřebují.” V
zoufalství jsem šla do květinářství a objednala kytici červenobílých karafiátů. Nevěděla jsem, že Gestapo zakázalo jin é květy než bílé a zří
zenci to také nevěděli a tak položili květy na rakev. Tak si vzal do hro
bu alespoň symbol českého praporu.
Byl pochován na malém berlínském hřbitově a jeho německý advo
kát, který si ho vážil, mu dal vyrýti na náhrobní desku prostý nápis:
Dr. Přemysl Šámal, 1867-1941. Tak tam ležel sám mezi 'Němci když
jsem tam seděla při své příští návštěvě v Berlíně na zídce a plakala.
Horší mraky se stahovaly nad Prahou a já si říkala: “Strýčku, drž si
ruku nad svojí rodinou, jsou ve velikém nebezpečí.” A bohužel, moje
předtucha byla správná.
II.
Hasserick se vrátil do své vězeňské kanceláře docela změněn. Od té
doby se stal opravdovým přítelem našich vězňů. P ři vstupu do kance
láře dali jsme mu 4 až 5 jmen vězňů, pro něž jsme přivezli potraviny.
Dal je přivést současně, rozsadil je ke stolům ve své kanceláři, i ve
vedlejších místnostech, běhal od jednoho ke druhému, rozhovory nepo
slouchal. Při rozchodu dovolil vězňům manželky obejmouti bez ohledu
na to, že mohly vynésti podstrčené zprávy domů. Později dovoloval věz
ňům se poraditi před nastávajícím líčením u lidového soudu. Bylo nás
mnoho, které jsme se zúčastnily této akce, ale hlavním jejím organizá
torem byl beze sporu řiditel Jedlička. On to byl, který vynesl nejvíce
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zpráv, získal si nějakého úředníka na lidovém soudě, který zakládáním
spisů oddaloval jednání a snažil se odložiti popravy. Jedlička o své čin
nosti nikdy nemluvil, a jenom z pozdějšího jeho vyprávění a ze zpráv
vězňů jsem se dozvídala o této jeho činnosti. V té době měl už také
trvalou propustku do Německa, kterou mu opatřil na Brněnském Gesta
pu jeho bývalý zaměstnanec František Prudký, kterého si 'tam Jedlička
nasadil. Ten mu po celou válku vydatně pomáhal i v jeho odbojové čin
nosti. Prudký mu asi nakonec také zachránil život založením jeho spisu.
Na osvětlení chování sekretáře Hassericka uvedu několik případů.
Při jedné návštěvě u Dra Štěpánka, když jsem 'seděla u stolu v jeho
kanceláři, přiběhl ke mně Hasserick celý ustaraný, položil mi ruku na
rameno a řekl: “ Dr. Černá, musíte mi pomoci. Právě sem přišla taková
mladá paní” a ukázal ke dveřím kde stála mladá žena s balíčkem v ru
ce, “má povolenou návštěvu, ale je jí manžel byl včera odsouzen k smrti
a ihned převezen na Plotzensee. Dám jí povolení k návštěvě tam, ale
nemohu se odhodlati jí to říci. Prosím vás, udělejte to za mne.” Co mi
zbývalo. Vstala jsem a držíc j i oběma rukama za rameno jsem jí řekla:
“Připravte se na zlou zprávu. Váš manžel byl včera odsouzen k smrti,
není už zde, je ve věznici na Plotzensee. Nesmíte se zhroutit, váš man
žel vás teď potřebuje víc než jindy. Nesmíte se zhrozit jeho trestanec
kých šatů a pout. Musíte ho povzbudit a ulevit jeho starost o vás.” Vy
držela hrozný náraz statečně, vzala povolení a adresu a šla na svoji těž
kou pouť. Já se vrátila k Dru. Štěpánkovi, ale když jsem se při odcho
du loučila s Hasserickem, prosil mne důťklivě, abych se po té paní po
dívala jestli vím, kde bych j i mohla najít. Ačkoliv jsem nevěděla, šla
jsem najisto k večernímu vlaku a procházejíc vagony našla jsem j i v
koutku jednoho oddělení. Poseděla jsem s ní do odjezdu a nikdy neza
pomenu, jak mi říkala: “Byli jsme spolu jen čtyři roky, nic jsme nemě
li, když jsme se brali, máme malou holčičku, a byli jsme spolu tak
šťastni.” J e jí manžel byl důstojník, byl popraven a ona žila po celou
válku sama s dítětem. Jakou radost jsem měla, když jsem se po válce
dozvěděla, že se provdala za přítele svého manžela, který se vrátil z
Londýna.
Nikdy také nezapomenu na loučení Dra. Miklendy s manželkou. Byla,
právě jako on, hezká, vysoká elegantní. Byl to hezký pár lidí. Když se
v Hasserikově kanceláři objali, pí. Miklendová se rozplakala. Bylo to
právě den před 'jeho přelíčením u lidového soudu. On j i těšil, že to ne
bude zlé. ale když si mu položila hlavu na prsa a vzlykala, říkal mi přes
je jí skloněnou hlavu: “Bude to k smrti, prosím, postarejte se o ni.” -
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A když jsme odcházely společně z kanceláře, pí. Miklendová si trpce
vyčítala, že svým pláčem manželovi přitížila.
Jednou mne Dr. Štěpánek upozornil, že bývalý vyslanec Dr. Jína je
ve velmi špatném stavu. Požádala jsem proto Hassericka, aby ho příští
den zavolal k návštěvě, a opatřila jsem si láhev červeného vína, protože
mi spoluvězňové řekli, že Jína je rád píval. P říští den přišli společně 4
vězňové. Druhý v řadě byl Dr. Cebe, pak Dr. Mej střik, ále vpředu šel
malý člověk s knírkem a toho jsem nepoznala. Hasserick to viděl, rych
le přiskočil a pošeptal m i: “Dr. Černá, das ist Dr. Jína.” Jína si trpce
stěžoval, že trpí zlými depresemi, že to napjetí nevydrží, ale po skleničce
vína se rozveselil a začal mluvit klidně a statečně. Podle svědectví
ostatních vězňů byl později jejich rádcem a povzbuzením, a všichni ho
měli rádi nevyjímaje Hassericka, který si ho dával volat každé ráno a
dělil se s ním o snídaní. Tím se ovšem Jínův stav náramně zlepšil.
III.
Z našich strávníků byl ovšem nejvýznačnější Dr. Ladislav Rašín.
Jediný pohled do jeho ocelových očí přesvědčil každého, že se plně ovlá
dá a nic neprozradí. To pochopili i Gestapáci a ani se nenamáhali vyci z něho mučením nějaké přiznání. Věděli, že by raději zemřel než
zradil. Každou těžkou situaci odbýval suchým vtipem. Když při přelí
čení před lidovým soudem komisař Fischer zahrotil celou obhajobu pro
ti němu, obvinil ho z národní zarputilosti, protiněmeckého smýšlení a
docílil pro něho rozsudek smrti, hájil se, jako skvělý právník, jakoby
nehájil sebe, nýbrž své klienty. V ohromné síni lidového s.udu zněl jeho
hlas jako kovadlina. Po odsouzení, když mu navlékali pouta, podotkl
suše k Dru. Štěpánkovi, který dostal jen dvě léta a měl je odsezeny vy
šetřovací vazbou “nechtěl by sis to se mnou prohodit?” Litoval jen, že
skupina byla zatčena tak záhy a nemohla vykonali větší kus práce. Byl
vskutku Rašínovsky hrdý a pevný, byl to týž Láďa, kterého jsem znala
již v době, kdy jeho matka jezdívala do Vídně za první světové války
navštěvovat svého manžela, vězněného pro velezradu, a děti za je jí ne
přítomnosti trávili dny v naší rodině, protože Láďova sestra byla spo
lužačkou mé sestry. Smrt jeho otce v roce 1923 ho jen zocelila a při
vedla k rozhodnutí pokračovat v otcově práci. Ve vězení ještě zmohutněl a ztvrdl.
Nej oblíbenějším vězněm a miláčkem nás všech byl architekt Vladi
mír Grégr. Ke každému vlídný, neprošlo nezdolaný výslechy a týráním
vypadal jako hoch a ač měl bok zraněný gestapáckým bitím, pohybo
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val se po kanceláři svižně a půvabně. V době, kdy jsme jezdily do Ber
lina, byl na nějaký čas převezen do Prahy k novým výslechům. To
když Gestapáci vymučili cd jeho spolupracovníků přiznání, že pomohl
přes hranice Dru. Feierabendovi. O jeho utrpení svědčí vypravování pí.
Hrazdilové o tom, jak ho jednou úplně zkrvaveného dozorci vkopli na
Karlově náměstí do policejního vozu, v němž byla s jiným i vězni pře
vážena k výslechu do Pecková paláce. Nebyl ženat, ale měl doma ma
minku, kterou nesmírně miloval. Líbával nás při odchodu a říkal: “ to
dejte mamince.” A konečně on to byl, kdo při procházce na nádvoří v
Plotzensee volal na Dra. Rašína a Cebe, když po obdržení milosti scho
vávali ruce za záda, aby spoluvězňové neviděli, že nemají pouta: “ vy
blbouni, buďte rádi, že alespoň někdo se Z toho pekla dostane.” Jeho
drahá maminka se na štěstí jeho popravy nedočkala. Několik dní před
jeho odsouzením k smrti nebo popravou, nevím to již přesně, protože
rodina před ní průběh jeho soudního líčení tajila, a jestliže byl již od
souzen, ona o tom nevěděla, trpce si nám stěžovala, že j í Gestapo ne
chce dáti povolení k návštěvě. Byly jsme u ní na návštěvě s paní Jínovou a Kvapilovou a zděšeně jsme se na sebe dívaly s velikou obavou,
jak tu zprávu snese. Dva dny na to náhle zemřela.
O Dru Vladimíru Štěpánkovi jsem se již zmínila. Návštěvy u něho
v Moabitu byly zvláště těžké a kruté, protože jeho překrásná sestra
Vlasta Židlická, která ho po předčasné smrti jeho matky vychovala, umí
rala v té době na rakovinu a rodina nechtěla, aby o tom věděl. Tušil
to, a dohadoval se později, že zemřela. Po rozsudku byl odvezen do po
licejního vězení na Alexander Platz, kde vězňové byli tak natlačeni, že
si nemohli ani sednout a stáli a leželi jeden přes druhého mezi zloději
a povaleči. Tam čekali na převoz do koncentračních táborů. Tehdy se
mi podařilo intervencí u komisaře Plichtě vymoci jeho propuštění. Z ja 
kého důvodu ho Pfitch propustil mi tehdy nebylo jasno. Ale přede mnou
zatelefonoval přímo na Alexander Platz a nařídil, aby Štěpánka pro
pustili. Když se objevilo jeho jméno na světelné tabulce, Dr. Štěpánek
myslil, že bude převezen do koncentračního tábora. V předsíni mu do
zorci hodili jeho nepatrné svršky, a řekli mu, že je volný, aby šel. Vyšel
na ulici a rozčílením všecky věci na ulici rozsypal. Když je sezbíral,
šel do nejbližší hospody a požádal o trochu jídla s tím, že nemá peníze
na zaplacení. Dali mu jíst, řekli, že takových jako on už měli více. Vrá
til se do Prahy týmž vlakem, jím ž se vraceli někteří studenti propuště
ní z Oranienburgu. Heydrichiadu přežil doma, ale právě před vánoční
mi svátky si ho Pfitch zavolal a požádal ho, aby sledoval jednoho z od-
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bojových pracovníků, myslím Dra. Žižku, aby 'ho navštěvoval a refe
roval o něm na Gestapu. Když odmítl, dal mu Pfitch měsíc na rozmy
šlenou. Když po měsíci opět odmítl, řekl mu Pfitch, podle svědectví je 
ho otce, který jediný o věci věděl, že odmítne-li nedá ho popraviti, ale
nechá ho bídně hynout v koncentračním táboře. Radil se s otcem, ale
východiště nebylo a starý hrdinný řiditel Štěpánek se synem souhlasil,
že udavačtví se nesrovnává s jeho ctí. To také Štěpánek Pfitchovi den
na to řekl, a to také stálo v protokolu Pfitchem podepsaném, který jsme
s poslancem Fuskem ku konci války tajně dostali z archivu Gestapa a
tajně v jeho kanceláři ofotografovali. Zvolil smrt, neboť brzo na to 6.
dubna 1943 byl v Osvědčimi gestapáckými vrahy utlučen.
Najmladší a poslední člen naší Moabitské obce byl Dr. Vladimír
Hora. Jeho manželka Eva přiběhla jednou do mé kanceláře, a řekla mi,
že je v Moabitu. Přinesla pro něho balíček potravin, který jsem vzala s
sebou do Berlína, protože jsem právě měla povolenou návštěvu, a požá
dala jsem Hassericka, aby ho dal přivést. Hasserick měl s tím mnoho
práce, Horovo vyšetřování nebylo ještě skončeno, byl v přísné samo
vazbě, návštěvy neměl povoleny. Nakonec Hasserick sám pro něho došel
a přivedl ho, ale ne do kanceláře, nýbrž do přilehlé malé místnosti, z
niž vedly schody do hořejšího poschodí. Tam ho usadil a pustil mne k
němu. Byl to ještě hoch, vysoký a velmi vyzáblý, a měl tak šedou bar
vu obličeje, že jsem něco takového ještě neviděla. Na jídlo se vrhl s
dravou chutí. Když jsem mu vysvětlila kdo jsem, mé jméno znal a šep
tem mi dal několik vzkazů a varování co Gestapo ví a podobně. Dr. Ho
ra nebyl odsouzen k smrti. Po procesu se obejmuli s Evou v nevýslovné
radosti. Ale byl odvezen do hladové trestnice ve Vratislavi, a tam skoro
na konci války, když se vězňové z hladu vzbouřili, byl dozorci zabit.
IV.
Vývoj situace v Moabitu položil před ženy doma nový úkol. Bylo tře
ba opatřiti potraviny pro vězně. Potravinová situace se rychle horšila,
a musily jsme organizovati práci tak, abychom mohly zásobovati co nej
větší počet vězňů. K poradám jsme se scházely u pí. Karly Rašínové.
Později byla zatčena Gestapem pro pomáhání Židům, kterým pomohla
ukrýti peníze a šperky. Tehdy jednou ráno zazvonil český strážník u
bytu paní Jínové, která vidouc uniformu se ovšem strašlivě polekala,
protože čeští strážníci roznášeli oznámení úmrtí vězňů. Ale strážník
řekl: “Paní Rašínová je na čtyřce, my se tam o ní staráme. Přicházím
vám to říci, aby rodina věděla, co se s ní děje.” Zapírala udatně. Když
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ji konfrontovali s jejím i židovskými přáteli, kteří ji prozradili, tvrdila,
že přiznání bylo na nich vynuceno, a že není pravdivé. Prolezli je jí byt
důkladně, ale nic nenašli. Nakonec ji propustili. Myslím, že není pochy
by o tom, že svými zákroky v zahraničí vymohla synovi milost, a za
chránila tím i životy Dra Cebeho a Dra. Richtra. Domnívám se, že ses
tra Dra. Rašína, která byla v zahraničí, vymohla u tehdejšího francouz
ského vyslance u Vatikánu Charles-Roux zákrok v jejich prospěch.
Charles-Roux byli je jí dobří přátelé za svého pobytu v Praze, v letech
1926-1932. Všecka námaha rodiny zachránit Rašína byla však marná.
Byl po obdržení milosti odvezen do věznice v Keisheimu, kam byl po
zději deportován také Dr. Adolf Klimek. Podle jeho svědectví byl Rašín
na konci roku 1944 náhle odvezen do věznice v Dietzu. Odtud byl pře
vezen těsně před americkou okupací do vězeňské nemocnice ve Frank
furtu, kde zemřel 20. března 1945. Když se po skončení války k zoufal
ství své rodiny nevrátil, a konečně došla zpráva, že zemřel, hledal jeho
bratr Dr. Miroslav Rašín tak dlouho, až jeho mrtvolu konečně našel a
identifikoval podle útvaru lebky a zubů ve společném hrobě se dvěma
ruskými zajatci. Na podzim roku 1945 přišel ke mně Němec, který byl
jeho spoluvězněm v Dietzu. Hledal rodinu Rašínovu a někdo ho poslal
ke mně. Ten tvrdil, že viděl Dra. Rašína, ja k stál na dvoře a čekal na
převezení do jin é věznice. Vězeň byl proto přesvědčen, že Rašín byl
Němci odpraven, protože v něm viděli budoucího politického vůdce
českého národa. Nepochyboval, že jinak by se Rašín byl dožil osvobo
zení, když všichni ostatní, ačkoliv po válce leželi 6 měsíců v nemocnici,
přece jen válku přežili. Co jeho ztráta znamenala pro jeho matku, nelze
ani domyslet.
Stejně odvážná a odhodlaná byla paní Aša Jínová. Je jí manžel byl
převezen po osvobozujícím rozsudku do koncentračního tábora ve Flossenburgu. Komisař Pfitch odmítl ho propustiti. Pfitch ho nenáviděl. Dr.
Jína spolupracoval v odboji nejvíce s Dr. Drtinou, po jehož odjezdu do
Londýna nebylo svědků jejich činnosti. Proto se Pfitch nic nedověděl,
co mu sám Jína neřekl. A Jín a mlčel. Pfitch o něm říkal: Der Jína is
ebenso schuldig ais die anderen, aber er ist zu schlau,” a za svůj ne
úspěch ho usvědčiti ho nenáviděl. Když Jín a byl pro nedostatek důkazů
osvobozen, Pfitch poslal ho do koncentráku.Pí. Jínová stále si vyčítala,
že teď, když je manžel v koncentračním táboru, nic už nemůže pro něj
dělat. “Kdyby mne raději už také zavřeli, říkala, alespoň bych si ne
mohla vyčítat, že pro něj nic nedělám.” To přání se jí vyplnilo a ztráyila poslední měsíce války ve věznici na Karlově náměstí. Dr. Jína pro
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dělal strašlivý pochod smrti, na němž ze 14 tisíc vězňů, hnaných z Flossenburgu na východ před americkým vojskem, 10 tisíc zahynulo. Nikdy
nezapomenu, jak o tom vypravoval a co chvíli mu slzy vyhrkly když lí
čil, jak strážci odstřelili každého, kdo jen vystoupil z řady, jak jeho
nejlepší přítel byl odstřelen, když mu oteklo koleno a nemohl dál, ják
ubožáky hnali poklusem do kopce v dešti a blátě, odstřelujíce všecky ty,
co zůstávali pozadu. Konečně jednoho dne, když už i posledním dochá
zely síly, ozvalo se nad nimi hučení letadel a vězni myslili, že budou
odstříleni ze vzduchu. Ale letadla přeletěla bez výstřelu. Na to se za
nimi ozvaly zvuky přibližujících se tanků. Vězni počali utíkati ze silnice
a náhle zpozorovali, že stráže, které je hlídaly vzadu se najednou octly
před nimi. Tanky vyjeli dlouhou řadou, zastavily se a přední z nich ve
likým obloukem odstřelili .stráže. Byly to americké tanky a nesly svobo
du. Z překvapení a radosti se všechni vězňové zhroutili a Američané je
musili usadit v nejbližší vesnici, kde se dva měsíce zotavovali nežli by
lo možno je převésti do Čech.
V.
V té době ovšem lví podíl na opatřování potravin měl řiditel Jedlič
ka. Ten zmobilisoval všechny vesničany kolem Brna a svážel z vesnic
od nich potraviny pro vězně. V Praze, kde byla velká nouze, většina
přídělů potravin postižených rodin padla na zásobovánáí vězňů. Na
zájezdy bylo také třeba peněz, a ty opatřovala, ja k jsem již uvedla pí.
Jínová, která je dostávala nějakou cestou od naší londýnské vlády, ne
bo z nějakého tajného fondu; mně vydatně, zejména později zásoboval
Dr. Josef Hašek, jehož příspěvky šly do desítek tisíc a jiní. Mimo to
jsme měly jednoho nesmírně obětavého, dobrého člověka, a to byl pro
fesor Dr. Jarom ír Šámal. Měl po matce značné jm ění, Šámalova rodina
nebyla zámožná, a to bez rozmýšlení vynakládal na podporu odboje a
pomoc postiženým. Velkými obnosy podporoval převoz důstojníků-letců
do zahraničí. Často nás doprovázel k vlakům do Berlína, na ty bolestné
pouti českých žen. Jeho smrt za Heydrichiády oplákavalo tisíce lidí. Byl
to ušlechtilý člověk. Paní doktorka Masaryková přišla ke mně jednou v
roce 1950 na New Yorské ulici a řekla bez úvodu: “Znala jste někdy
hodnějšího člověka než byl profesor Šám al?” Musila jsem s ní souhla
sit, protože jsem nikdy nikoho hodnějšího nepoznala. Když v roce 1933
náhle zemřel můj otec, řekl mi jeho hluboce zarmoucený otec, Dr. Pře
mysl Šámal: “Bez něho život už pro mne nebude tím, čím byl.” Něco
podobného jsem cítila po smrti profesora Šámala.
Neočekávaný a užitečný pomocník v naší zásobovací akci byl člen
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amerického velvyslanectví v Berlíne Samuel Woods. Jeho manželka byla
Češka Milada Vondráčková, kterou jsem znala od dětství. Byl to ne
zištný, oddaný přítel našeho národa a dobrý človek. Domnívám se, že v
počátcích odboje posílal zprávy dodávané mu českými odbojovými pra
covníky přes berlínské vyslanectví do Ameriky. Jakmile jsem přijela do
Berlína dala jsem mu předem v Praze smluvený signál telefonem, při
jel pro mne do hotelu a odvezl do svého bytu, v němž byla obrovská zá
soba potravin, ale také každý rozhovor Němci odposloucháván. Mluvili
jsme mohli jen ve voze, anebo jsme si musili spustit vodu v koupelně,
aby je jí šumění přehlušilo náš hovor. Neměli jsme nikdy potíže. To
jen dokazuje, že Němci nepovažovali návštěvy českých žen v Berlíně za
nebezpečné a potvrzuje staré přísloví, že pod svíčkou bývá tma. Ráno
před návštěvou v Moabitu zastavila jsem se u Woodsů. Sam měl na
dlouhém stolu v kuchyni rozloženo plno konserv masových, másla a j i 
ných lahůdek, v Praze už tehdy úplně nedosažitelných a opásán zástěrou
sám krájel chléb a připravoval sandwiche. Připojil k tomu nějakou lá
hev vína a pak mne s tím dovezl za roh od Moabitské věznice. Odtud
pak jsem nesla čtyři velké tašky do věznice. Bohužel tato pomoc netr
vala dlouho. Gestapo bylo na Stopě Woodsovy činnosti pro odboj. V mé
přítomnosti, zatímco jsme se schovávaly v koupelně, zatkli na prahu je 
ho exterritoriálního bytu jeho českého sluhu a Woods byl proti tomu
bezmocný. Jeden z jeho úředníků zmizel na Berlínské ulici a Woods se
obával, že zatknou jeho manželku. Telefonoval proto za mé přítomnosti,
těsně před vypuknutím války s Amerikou, svému strýci Sumner Wellsovi: “Co mám dělat, zatýkají mé úředníky a personál, hojím se, že zat
knou m oji ženu.” Sumner Wells lakonicky odpověděl: “Spakuj a vrať
se domů.” Než zapakovali válka vypukla a Woodsovi ztrávili pak 6 mě
síců v detenčním táboře než se dostali z Německa. Poslední vzkaz, který
jsem od něho nesla, bylo varování Dru. Jaroslavu Kosému, aby okamži
tě přestal dodávat zprávy. Varování mnoho nepomohlo, Gestapo patrně
Dra. Kose už podezřívalo a byl později zatčen v Luhačovicích za Heydrichiády a popraven.
Dr. Jindřich Nosek, náš bývalý velvyslanec v Paříži se mne ptá, zda
nám nebylo nápomocno v 'té době naše vyslanectví v Berlíně. Na tuto
otázku musím odpovědět negativně. Náš vyslanec v Berlíně se staral
jedině o paní Rašínovou tím, že jí zamluvil byt v hotelu a jednou na
vštívil. Po odsouzení Dra. Rašína k smrti, jsem se, hledajíc pomoc, vy
pravila na naše vyslanectví. Legační rada Dr. Jaromír Charous a tajem
ník Dr. Šebek mne vlídně přijali, vyslechli s hrůzou moje zprávy a řekli
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mi, že nemají žádnou možnost dostat! zprávy o vězních v Berlíně, a že
jsou mu vděčni za každou zprávu, kterou jim přineseme. Pak mne při
jal vyslanec Chvalkovský. Nejprve mi ukázal zlatou tužtiěku, kterou do
stal od mého dědečka, když za studentských let byl soukromým instruk
torem mého strýce později Dra. Tomáše Černého. Ale když jsem začala
o Rašínovi a řekla, že se to naši v Londýně musí ihned dozvědět, pa
trně znervosněl a zavedl mne rychle na druhou stranu kanceláře a usa
dil na pohovce. Předpokládám, že se obával, že jeho rozhovory jsou od
poslouchávány, ale potom mi udělal brilantní přednášku o tom, jakou
nesmírnou výhodu přináší naší vlasti Hitlerova ochrana. Odešla jsem
znechucena.
Odchodem Woodsových vyschl pramen potravin pro Moabit. Na štěstí
se v té době objevila paní Tomková. Kdo j i objevil, jak se dozvěděla o
našich vězních v Moabitu, nevím. Byla to Češka, vdova po nějakém Če
chovi usazeném v Berlíně. Jakmile uviděla situaci v Moabitu, ihned se
zpřátelili s Hasserickem a dala se do práce. V malé kuchyňce svého blízského bytu vařila a pekla ze zásob, které jí dodávali rodiny vězňů z
Čech a Moravy poštou nebo prostřednictvím návštěv a řiditele Jedličky,
a každé ráno odnášela dvě velké tašky teplých potravin do Moabitu.
Hasserick zval vězně do své kanceláře i bez povolení návštěv nejprve
jim dával postupně potraviny, které návštěvy přinesly a které přechová
val ve své kanceláři, později výrobky paní Tomkové. Poněvadž jeho
kancelář na akci již nestačila a nebyla dost bezpečná, získal velikou
vedlejší místnost s dlouhými stoly a tam volal vězně na teplý oběd. V
té době již vězni, ke kterým naše skupina jezdila na návštěvy, nebyli
v Moabitu. Po rozsudcích byli odvezeni bud’ na Plotzensee, kde čekali
na popravu, nebo do jiných věznic a koncentračních táborů. Ale další
ženy, zejména manželky důstojníků z Obrany národa a manželky členů
UVODu, který převzal práci Politického ústředí, převzaly naši práci.
V listopadu 1942 mne požádala paní Cebeová, abych místo ní jela na
návštěvu k jejím u manželu na Plotzensee, protože, jak říkala, ona sama
už to nesnese a zhroutila by se a nemohla by se starat o své tři malé děti.
Jako substitutka Dra. Cebe dostala jsem snadno propustku a s těžkým
srdcem jsem jela. Ve vlaku byla pí. Mejstříková, tušící, že je to poslední
návštěva před popravou Dra. Mejstříká a byla na pokraji zoufalství- J i ta
hrozná rána postihla, ale mne čirou náhodou štěstí přálo. Když jsem
se příští ráno dostala před nekonečné dvory oddělené mřížemi zamčený
mi na zámky do malé budovy uprostřed vězeňského komplexu, kde se
konaly návštěvy, úředník vzal do rukou mou propustku a zovolal na do
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zorce: přiveďte vězně číslo . . je to jeden z těch, kteří včera dostali
milost. Jaké překvapení! Dr. Cebe byl v mizerném stavu, bledý a straš
livě vyhublý. Z obdržené milosti se ani neradoval, mluvil jen o spolu
vězních, o strašlivém hladu a o nekonečných nočních pochodech vězňů
k popravám. Řekl mi, v které budově je popraviš tě a pamatuji se, jak
se mi svíralo srdce, když jsem při odchodu musela jiti kolém té budovy.
Měla jsem ten den ještě další úkol: varovat Hassericka. Den před mým
odjezdem z Prahy přišel do mé kanceláře Jedlička a řekl mi, že se mu
zdá, že Němci jsou Hasserickově činnosti v Moabitě na stopě a že je tře
ba aby pro svou vlastní, paní Tomkové a vězňů bezpečnost ihned zasta
vil svou činnost. Hasserick mne vřele uvítal, nebyla jsem od června v
Berlíně, a s radostí a pýchou řekl: “pojďte se podívat,” a zavedl mne do
“jídelny.” Tam kolem stolu seděli vězňové, na stolech stály mísy masa a
knedlíků a hodovalo se. Několik návštěvnic, manželek vězňů obsluho
valo. Na jednom stole seděla manželka plukovníka Hamšíka a před ní
stál vysoký vězeň s oholenou hlavou, plácal se na žaludek a říkal: “Zí
tra mám soud, a hude to k smrti, tak jsem se aspoň ještě naposled na
jedl.” Paní Tomková tam nebyla. Skříně kolem zdí byly otevřené a v
nich bylo plno balíčků potravin. Když jsem odcházela a Hasserick mne
vyprovázel, varovala jsem ho a prosila, aby byl opatrný a omezil svoji
činnost, že j-sou mu na stopě, jen mávl rukou. Byl tehdy už sám, jeho
manželka nedávno před tím zemřela. Prosil mne, abych zašla k paní
Tomkové, že je zoufalá, protože Ing. Grégr byl odsouzen k smrti, a že
churaví. Došla jsem k ní do jejího bytečku. Ukazovala mi zásoby potra
vin došlých z Čech, a s hořkým pláčem přinesla křížeček, který ji arch.
Grégr v Moabitě na památku ze dřeva vyřezal. Milovala ho jako vlast
ního syna a byl před popravou.
Krátce na to došla zpráva z Berlína, že Hasserick i paní Tomková
byli zatčeni. Byla to hrozná rána. Měly jsme toho dobrého Němce
upřimně rády a cítily jsme se zodpovědný za jeho neštěstí. A nemohly
jsme mu pomoci. Psala jsem tehdy jednomu z berlínských advokátů,
který byl slušný člověk, áby převzal na naše útraty Hasserickovo za
stoupení. Odpověď byla okamžitá a briskní. Psal, že žádný německý
advokát nemůže zastupovati někoho, kdo jako úředník se zpronevěřil
Německé říši. Tenže zaslouží jen provaz. Hasserick byl popraven. Paní
Tomková byla odsouzena k dočasnému žaláři a převezena do věznice v
Lipsku, kde j i při náletu zabila americká puma.
Řiditel Jedlička válku přežil. Do roku 1944 jezdil do Berlína a jiných
věznic v Německu a pomáhal kde mohl. O své činnosti v odboji nikdy
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neřekl ani slovo. Na podzim roku 1944 přiběhl do mé kanceláře nesmír
ně rozrušen. A teprve tehdy jsem se dozvěděla, že patřil do skupiny, kte
rá ukrývala na Moravě generála Lůzu. Vypravoval, že Lůža hyl v po
slední době nesmírně unaven stálým pobytem v úkrytu a nedostatkem
styku se spolupracovníky, kteří se báli ho navštěvovat, aby neuvedli
Gestapo na jeho stopu. P řijal proto s radostí mladého muže, kterého mu
údajně poslali jeho přátelé, a kterému důvěřoval. Před několika dny,
patrně na radu tohoto muže, nebo snad ze strachu před Gestapem, které
mu bylo na stopě, opustil svůj úkryt a zmizel. Prý se ukrývá někde v
Posázaví. Členové Brněnské skupiny už ho hledají, ale nemohou nalézt.
Patrně hledá kontakt s pražskou skupinou. Jedlička hyl zoufalý. Teprve
tehdy mi něco prozradil o svů činnosti, o níž píše Dr. Radomír Lůža
v dopise ze dne 2. února toto: Jedlička byl od našeho útěku s námi ve
spojení a pokládali jsme ho za člena Rady 3. Pomohl nám nesmírně
mnoho po celou válku, i v illegalitě od roku 1941. Za války v R 3 pů
sobil jako spojka s Prahou, na koho byl napojen, zda na PNDR nebo
Vackovou, Drachovského nebo Heidricha, nevím, a donášel cenné zprá
vy. Měl také spojení s nějakou skupinou přes podplukovníka jezdectva
Tůmu.” Jedlička se tehdy obával veliké akce Gestapa proti spolupra
covníkům generála Lůži a o sobě řekl, že se už zavřít nedá, že se ukry
je. Bohužel mu to nevyšlo. Byl zatčen při svém návratu do Brna. Za
dva dny na to, dne 2. října 1944, byl generál Lůža v Přibyslavi zastře
len českými četníky, kteří neměli ponětí o koho se jedná.
Výslechy Jedličkovy musely být strašné. Sám mi později vypravoval,
že visel po celé hodiny přivázán k tyči za ruce a nohy v kanceláři Gestapáckého komisaře, který ho vyslýchal. Ještě dlouho po válce trpěl ná
sledky ponořování do ledových vaniček, v nichž byl také později vy
slýchán velvyslanec Heidrich. Mnoho z něho nedostali. Říkával, že při
takovém trýznění se člověk nakonec k něčemu přiznat musí, ale že to
trýznění musí vydržet tak dlouho, až se z výslechů dozví, co Gestapo
už ví a pak se k tomu přizná. Těsně před koncem války byl zařazen do
transportu do Mauthhausenu, ale transport byl chycen Američany v již 
ních Čechách. Z transportu byl vynesen na nosítkách a dlouhou dobu
pak proležel v nemocnici.
Po válce byl členem prozatímního národního shromáždění za národně-socialistickou stranu. Po roce 1948 Jedlička složil funkci v Oděvním
družstvu a hluboce dotčen se uchýlil do své vilky. Tam žije podnes, po
dle sdělení Dra Lůži, z milosrdenství své dcery. Měl několik záchvatů
mrtvice a na mnohé už se nepamatuje.
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Rozhovory a polemiky

KDO KOHO ZNÁSILŇOVAL?
Tuto otázku si vynucuje článek: Slovensko v “komunistickom” Českoslo
vensku. (Proměny, 1970, č.l,s.29). P'roč je v uvozovkách komunistický cha
rakter Československa? Podtitul článku (od februára 1948 po vyhlásenie
Slovenskej socialistickej republiky) to nevysvětluje, přestože jak Slovensko
tak Československo byly v té době stejně komunistické, jako jsou stejně
komunistické i dnes. Autor článku Já n Samák tím, že se snaží idealizovat
vývoj na Slovensku, přesunuje veškeru vinu za špatný vývoj z doktríny ko
munismu na ‘centralistickou politiku P rah y’.
Z Moravy je blíže do Bratislavy než do Prahy. Proto jsem byl častěji mezi
Slováky na Slovensku než mezi “západními Slovany” v Čechách. Nelze mne
tedy podezírat z “čehúnské” mentality nebo zaujatosti, ani z českého šovi
nizmu, když musím konstatovat, že autor článku vychází z nesprávných
předpokladů a proto přichází i k nesprávným závěrům. Z nedostatku doku
mentace se uchyluje i k takovým pramenům, jako “v Bratislavě koloval
vtip, že potrebnou kvalifikáciou pre vedúce miesto je neovládať slovenský
jagyk”, nebo “šepkalo sa, že Lenárt má ťažké osobné konflikty s Novotným”.
Na Slovensku prý měli rozhodující slovo a zodpovědnost za deformace
neslováci: “K arol Bacílek, ktorý, ako neslovák, si získal na Slovensku v tých
rokoch nie veľm i okrasné epiteton vrah slovenskej inteligencie.” A co s
českou inteligencí, o níž po Slánského procesu jako ministr vnitra prohlásil:
“O tom, kdo je vinen nebo nevinen, rozhodne TJV KSČ za pomoci Národ
ní bezpečnosti.” (Rudé právo, 18. prosince 1952). Konjunkturář a oportunista
Ladislav Mňačko se těší výsadě jiného měřítka, neboť prý ‘‘pod priamym
dozorem sekretariátu ÚV KSČ mal zviazané ruky”. Ani 'slova o tom, že
slovenští spisovatelé kolem Kultúrného života našli v pozdějším útlaku
otevřené dveře u českých spisovatelů v Literárních listech a jejich nástupci
v Listech. Rusín Vasil Biľak, který “nevedel po slovensky” a centralisticky
orientovaný Karol Pecho” prehodili výhybku 'a chtali sa stať zástavníkmi
boja za nacionálne ciele”.
V historických zemích Čech a Moravy nevládli však v té době jenom Če
ši, nýbrž i Slováci, o nichž není v této souvislosti zmínky. Nejen ministr
vnitra K. Bacílek, ale i ministr zemědělství a později financí Július Ďuriš a
ministerští předsedové Viliam Široký a Jozef Lenárt. Společným jmenova
telem jejich politiky stejně jako politické linie dalších slovenských členů
celostátní vlády a ostatních členů ÚV KSČ nebyl “český šovinismus”, nýbrž
stalinský dogmatismus, jehož centralismus stejně těžce doléhal na Čechy ja
ko na Slováky. Národnost byla nerozhodná v dogmatické otázce centra
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lismu (kdo koho znásilňuje), ale byla rozhodná v rozpoutání národní ne
vraživosti mezi Čechy a Slováky.
Socialistická ústava Československé socialistické republiky z 11. červen
ce 1960 petrifikovala vedoucí úlohu KSČ (61. 4 ), ale nebyla zbytečná, jak se
autor domnívá, když praví: “J e nepochopiteľné, načo potreboval Novotný aj
v zákone, resp. v Ústave zakotvené oklieštenie moci slovenských orgánov,
ktoré boli už beztak bezmocné.” Nepotřeboval to A. Novotný, jehož úloha
je zveličována, ale potřeboval tuto legalizaci komunistický centralismus.
Slovenská národní rada (čl. 74), která je jediným celoslovenským národním
orgánem, převzala funkci jak Sboru pověřenců, tak i jednotlivých pověřen
ou (pověřenectva). Tak v sobě soustředila funkci orgánu, který činí usne
sení (mimo jiné ve formě zákonů), a zároveň zajišťuje provádění těchto
úkolů. Smíšení moci zákonodárné, vládní a výkonné a odstranění jejich děl
by jako základního pilíře demokracie (Montesquieu: tripartice) je stěžejním
požadavkem komnistické doktríny, který byl proveden už v první komu
nistické ústavě z 9. května 1948.
Ústavní zákon o československé federaci z 21. října 1938, č.143 Sb., který
nabyl účinnosti 1. ledna 1968, učinil torzo z platné ústavy, neboť změnil
zhruba polovinu jejich předpisů. Nezměnil však nic na zásadě centralismu,
ač byly zřízeny odděleně Česká národní rada a Slovenská národní rada,
(ústavní zákon z 24. června 1938, č. 77 Sb.), ani na vedoucí úloze KSČ, která
byla potvrzena i v akčním programu KSČ z 5. dúbna 1938. Zásady zákazu
majorizace se postupně rozšiřovaly z věcí ústavně-právních (ústavní zákon
z 11. dubna 1946, č. 65, Sb.,čl.9; ústavní zákon z 24. června 1958,č.77 Sb. § 1)
až na rozsáhlý taxativní výpočet odděleného hlasování (ústavní zákon z 27.
října 1938,č.143 Sb., 61.42).
Celá tato ústavně-právní procedura je však zcela pochopitelná, neboť
komunistické axióma se musí legalizovat, aby bylo lze argumentovat socia
listickou zákonností. Rozdíl mezi právním řádem a socialistickou zákon
ností působí někdy potíže v jejich hodnocení i na Západě, kde právní řád
je souborem svrchovaných norem hodnocených nezávislými soudy, zatímco
socialistická zákonnost je souborem norem odvozených z komunistické dok
tríny, schválených ústředím komunistické moci a prováděných soudy zá
vislými na komunistické moci.
Nepochopitelné však je, jak lze přijít k závěru, že Eugen Loebl je příliš
liberální a “hlása principy podobné princípom súkromého podnikania”. V
tomto závěru nejde o dnešek, nýbrž o dobu před federalizací: “Z rýdzo eko
nomických príčin sa nenadchýňa myšlienkou federalizácie a nie je popu
lárny”, E. Loebl nehlásal však nikdy principy podobné soukromému podni
kání: “Dokonce všechny, kdo s ním polemizovali, odsuzoval jako nem arxísty a dogmatiky, kteří se drží zastaralých pohledů - a tolik se angažoval i v
oboru, který mu byl vždy cizí, ve filosofii a psal články, v nichž odsuzoval
stalinismus proto, že není filosoficky indeterministický.” (Rudé právo, 5.
prosince 1969).
J e Však pochopitelné, že E. Loebl nebyl nadšen federalizací, neboť fede-
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ralizace je hospodářsky nedomyšlená a politicky se vyznačuje paradoxem, že
místo decentralizace směřuje k centralizaci státní moci a místo k rozvoji k
potlačení národních svobod a lidských práv.
Alois Rozehnal, 2.HL1970.

JAK NÁM ODCHÁZEJÍ
Nejméně na dvakrát nebo i vícekrát. Ano, tak je podivný život exulanta,
že i jejich odchod s tohoto světa se děje jakoby na splátky. Doma prostě
někdo byl vrchním radou nebo továrníkem a v této své hodnosti zemřel. Je
pravda, že pan vrchní rada mohl žít v poslední době již na pensi a že tedy
odešel vlastně na dvakrát: napřed do pense a pak, po druhé, již na dobro.
Ale to bylo z části jen zdánlivé. B yl původně činný jako vrchní rada a pak
v šedesáti letech mu přidali k jeho titulu, který si oprávněně podržel, jen
dvě písenma: v.v. a ubrali mu trochu z jeho platu, který mu dále vypláceli
jako pensi. On se však stále cítil vrchním radou, podržel si stále toto spo
lečenské postavení, každý ho tak tituloval a jako takový také zemřel.. S
panem továrníkem to bylo ještě jednodušší. Zůstal jím většinou až do konce
svého života, i když se dožil třeba velmi vysokého věku. Lidé si podrželi
svoji identitu a ta s nimi šla až do hrobu. Vlastně až za hrob. B yla později
vytesána do náhrobního kamene a tam zůstala po mnoho let, i když se o ni
vlastně už nikdo nezajímal.
A tak to má být. Lidé mají právo, aby byli nějak Společensky zařazeni,
aby se s tímto zařazením ztotožnili, aby k němu přirostli a jako takoví
byli uznáni a přijati i těmi, kteří je přežili. M luví-li se o nich po jejich
smrti řekne někdo na příklad: “Chudák, náš pan vrchní rada není už mezi
námi” nebo: “Ten pan továrník by se dnes už v té své továrně ani nevy
znal. Dnes je to samý počítač a atomová energie a to by pro něho už ne
bylo”. Tak oba přežívají v paměti lidí ve svém právem nabytém společen
ském postavení. Nemohou je dobře ztratit ani léta po své smrti.
Bylo ovšem v našich dějinách, a také v dějinách jiných národů, několik
výjimek nebo spíše několik pokusů o takové vyjímky. Náš velký reformá
tor a duchovní vůdce národa, Hus, byl odsouzen jako kacíř. Ale neujalo se
to. Českému národu zůstal až dodnes jedním ze dvou nebo tří největších
velikánů a je uctíván jako takový po více než pět set let. Masaryka se ko
munisté pokusili nedlouho po jeho smrti přeměnit na lokaje buržoasie, ná
rodu však přes to zůstal Presidentem Osvoboditelem a apoštolem huma
nitní demokracie. Pannu orleánskou upálili pro kacířství, ale později ji pro
hlásili za Svatou. Ono to není jen tak měnit někomu uměle jeho společen
skou totožnost. Ona je částí duchovní a často i organizační struktury národa.
U exulantů není potřeba dělat podobné umělé a nepodařené pokusy. Ti
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jednou nadobro a definitivně ztratili to svoje vrchní radovství nebo posta
vení továrníka a to už za svého života. Museli pokračovat ve svém životě
pod jinou firmou, v jiném společenském postavení, museli se stát někým ji
ným, bez ohledu na to, mohli-li se se 'svým novým postavením ztotožnit.
Zpravidla se s ním neztotožnili.
Takový dřívější velvyslanec, na příklad, odešel jednoho dne po komu
nistickém převratu ze své kanceláře a už se tam nikdy nevrátil. Řekněme,
že to bylo v úterý v jedenáct hodin a dvacet minut dopoledne. Tím okam
žikem už nebyl velvyslancem, neměl už plat a neměl už nárok na pensi a
na ona dvě v.v. To se vůbec v normální společnosti nemohlo stát. Ovšem,
řekněte, mohlo se to stát někomu, kde se dopustil něčeho nečestného. Jistě,
ale ač ztratil svoji dřívější totožnost, nabyl novou, i když se právě lákavou
nébo lichotivou. Zůstal však nějak, i když ne právě příznivě zařazen ve
struktuře své národní společnosti.
Stane-li se někdo exulantem, není už nijak zařazen ve struktuře své ná
rodní společnosti. Je mimo ni. A za hranicemi není přijat do společenské
struktury cizího národa, je také mimo ni. Cizinci mu nedají žádný ze svých
titulů, žádné místo ve své společenské struktuře. Jsou na rozpacích, jak jej
zařadit. Tedy jej nezařadí. Označí jej za exulanta, což je rozpačitý titul z
nouze pro všechny, kteří z nějakých nikoliv kriminálních důvodů nemohli
zůstat ve své vlasti. Není jaksi nepodoben papouškovi, který uletěl z klece
a kterého se ujme nějaká dobrá duše nebo spolek pro ochranu zvířat. Tak
nebo onak dostane se mu přístřeší a nejnutnější zaopatření. Také našemu
hodnostáři poskytne cizina nejnutnější pomoc. Humanitní smýšlení se v ta
kových případech projeví i když stát sám není právě humanitní istitucí.
ÍPan velvyslanec tedy odešel na trvalo a definitivně z posice, kterou v lůně
svého národa zaujímal. To je jeho první odchod. Nemá titul ani pensi, které
normálně takovou posici symbolizují i po přechodu do neaktivity. Dokonce
mu ani není dovoleno užívat oněch dvou písmem v.v. Pan velvyslanec zem
řel společensky. Ovšem stejně bych mohl psát o panu generálovi, tovární
kovi, poslanci, dělnickém vůdci a jiných. Vyjímám jen dělníky, lékaře, mon
téry, universitní profesory a některé jiné kategorie, které často mohou po
kračovat ve své funkci i v lůně cizího národa.
Ovšem společenská smrt není ještě biologickou smrtí. Pan velvyslanec,
pan generál, pan poslanec a jiní zůstanou fysicky na živu. Opatří si, často
obtížně a po dlouhé době, nějaké skromné zaměstnání třeba v nějaké kni
hovně nebo jako noční uklízeč ve Spojených národech a žijí fysicky dál.
Avšak ani jejich společenská sm rt není úplná. Víte,že lidem ještě po smrti
rostou vousy a nehty, ovšem ne na dlouho. I u našich exulantských hod
nostářů je tomu nějak podobně a po mnohem delší dobu. Jejich kolegové,
přátelé a známí stále jim říkají “pane velvyslance”, “pane generále” a pod.
Titul a společenské postavení jaksi fiktivně přežívají. A není to jen proto,
že lidé nechtějí hodnostářům lichotit, není to jen z rozpaků, jen proto, že
nevědí, jak je titulovat (pane knihovníku, pane noční uklízeči se jaksi ne
hodí) nebo, že jim nechtějí říkat pouhým jménem. Ne, lidé si osobují pravo
moc projevit svoje nekomunistické politické přesvědčení, svoje stále trva
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jící uznávání svobodné demokratické republiky a odmítání nynějšího poli
tického režimu tím nevinným a nenápadným způsobem, že Oslovují našeho
exulanta jeho starým, dnes už oficielně neplatným titulem. J e to projev
života dřívější, dnes už neexistující společnosti, která takto přežívá svoji
vlastní zkázu. A pan velvyslanec nebo pan generál se neohražují. A nedělají
to jen z osobních, prestižních důvodů. I v nich přežívá dřívější společnost,
která nechce zemřít, pokud oni a jejich přátelé žijí. Zde ovšem analogie se
smrtí organismu je jen velmi přibližná. Onen prodloužený život po spole
čenské smrti může trvat dvacet, třicet a snad i více let, než přijde skutečný
konec života.
Náš společensky zesnulý hodnostář žije tedy v exulantských kruzích dále
oním stínovým životem. Nezapomeňme však, že za stínem je někdo, kdo ten
stín vrhá. Je to ona rozdrcená, zničená a pokořená demokratická společnost.
Její hodnoty, její normy, její svoboda dosud jaksi existují, existují v srdcích
lidí, kteří je vyznávají a budou vyznávat, dokud budou živi.
Náš společensky zesnulý hodnostář žije však i jinak. Snad dokonce učí
politickou vědu na některé americké koleji. Má nový titul - titul profesora
a platí-li si ho do pense, pravděpodobně po dvaceti létech se té pense dočká.
Může, ale nemusí se mu dostat k tomuto titulu dodatek “emeritus” (místo
našeho v.v.). Nedostane-li se mu takovému přídomku, stává se opět spole
čenskou non-person, po druhé ve svém životě.
Biologicky ještě existuje a snad se uplatňuje i společensky v emigrant
ských či krajanských organizacích. Snad napíše občas článek do krajanské
ho tisku, snad je občas pozván na přednášku některou krajanskou organiza
cí, snad dokonce píše svoje paměti. Jsou to jen slabounká pouta k oficileně
neuznané, daleko od rodné půdy přežívající společnosti, společnosti oficielně
odsouzené, alespoň až na další , k zániku.
A pak přijde ten konečný odchod. Přátelé našeho hodnostáře se sejdou na
pohřbu, naposled slyšíte vyslovovat původní titul zemřelého. Snad některý
z jeho přátel jej vysloví s řečnickým pathosem v řeči na rozloučenou. P ů 
vodní titul se snad objeví také v článku některého krajanského časopisu.
Je stručně uváděna životní dráha zesnulého a podtrhovány jeho zásluhy. A
to ve většině případů je tečkou za jeho posledním odchodem, po němž už
nic nenásleduje. Snad jednou u výjimečně významné osobnosti zapíše bu
doucí historik jméno hodnostáře do studie, která po mnoha létech bude na
psána. U většiny našich hodnostářů nelze však očekávat ani takový posmrt
ný zákmit společenské existence.
Emigrant tedy umírá několikrát. Jeho umírání je složité a těžké. Nesen
stínově ještě troskami svá staré společnosti visel po léta na slabounké niti
jakési pavučiny utkané z dobré vůle, humanitních ohledů a snad i z uznání
jeho dobré, i když velmi skromné práce.
A pro tu přežívající emigrantskou společnost jeho smrt je skutečně, jak
jsme zvyklí říkat “nenahraditelnou ztrátou”. Teprve v emigraci dostává ten
to výraz svůj plný, tém ěř tragický význam. Už nikdo nebude jmenovat no
vého velvyslance demokratické republiky, nikdo nepovýši plukovníka-emiPranta na generála, nikdo nezvolí nového předsedu dělnických odborových
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organizací. Přežívající hodnostáři jsou vzácnými zjevy. Jejich smrt je mno
hem závažnější událostí než tomu bývalo doma. Teprve emigrantská sm rt je
stoprocentní smrtí. Teprve při úm rtí emigranta se pociťuje její plná, zdrcu
jící váha.
S každou zprávou o smrti emigrantského hodnostáře umře pro mne kus
demokratické československé republiky. K us mého demokratického srdce
je vyrváno z mého nitra. A kolik už těch úm rtí bylo! Kolik ještě z té staré
demokratické republiky ve mně zbývá? Principy zůstávají, hodnoty se ne
mění, jen jejich společenská opora slábne. A proto se tak bojím každé další
zprávy o úmrtí. Nechci s takovými zprávami postupně po kouscích umírat
sám. Je to příliš bolestné, i když jsem přesvědčen, že co je doma, je jen
umělou stavbou a že národ je na mé straně.
Otakar Machotka

KAM CHCEME DOJÍT
Exulantská problematika Proměny zajímá. Tento zájem není však jediný
důvod, proč uveřejňují předchozí Machotkův článek, nazvaný “Ja k nám od
cházejí”. Čtenáři Proměn jistě rádi si přečetli líčení tak lidumilně laděné a
v mnohých případech tak pravdivé. Má!m však k němu své výhrady: autor
Exulantských povídek nemluví zde jako v těchto svých povídkách o urči
tých jednotlivcích, nýbrž o exulantech a exilu obecně. V této své obecnosti
se mi zdá jeho zamýšlení příliš škarohlídské a jako jeden exulant jsem zde
povinnen upozornit, že stav exulantský není vždycky bídný a že může být
i slavný.
Machotka píše, že zná “několik výjimek nebo spíše pokusů o takové vý
jimky”, kdy si exulant dovedl podržet svou identitu. Domnívám se, že kaž
dý, docela každý člověk je výjimečný ve své nespolečenské pouti od koléb
ky ke hrobu, a ť již žije doma či v exilu. Proti sociologickému stanovisku
profesora Machotky pokouším se stavět Stanovisko, jež by bylo filosofické.
'Co chci říci konkrétně? Tolik, že také znám velvyslance, vrchní rady a
bývalé továrníky, kteří v exilu splaskli jako píchnuté dětské balónky, takže
z nich prostě nezbylo nic. Kolega z bývalé československé zahraniční služ
by mi napsal, že zná kolegy, kteří si ještě dnes v starém pořadníku zahra
ničního ministerstva škrtají zemřelé, aby zjistili, jak “postupují”. Jd e-li o
anekdotu, pak na některé dobře sedí. Znám však jiné velvyslance, vrchní
rady a továrníky, kteří po ztrátě titulů a svého majetku přerostli nad lidi,
jimiž byli doma a pracují pro národ a vlast v exilu lépe, než by k tomu ji
nak měli příležitost. J e ť exil živý oheň, v němž na prach shoří smetí, aby v
zbylém popelu se leskly diamanty. Autor předešlého článku také rozhodně
při psaní svého pesimistického článku nemyslel na sebe.
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Ubohost člověka, stotožňuj ícího se se svým titulem a společenským po
stavením, není také omezena na exil. I doma chodili dvacet let po svém
pensionování vrchní radové, kteří se cítili dobře v pivní společnosti sobě
podobných, byli však směšní myslícímu člověku. Možná, že se tací ve svém
nitru cítili spokojeni, zde však je jádro pudla: jen nespokojeností člověk
roste - a exil mu jeho já ukazuje v zrcadle, aby mohl poznat svou ubohost.
Machotka má pravdu, že lidé mají právo na spoločenské zařádění. Ano, ale
jen ti slabí! Silní rádi pijí Březinovo víno silných, jež v tak hojné dávce
poskytuje exil. Nutno ještě dodat, že většinou jen lidé společensky nezařa
zení a nezařaditelní, jsou často později ozdobou společnosti.
I exulant se může zařadit do struktury své národní společnosti. V Pam át
níku národního českého písemnictví na Strahově měla být v květnu a čer
vnu 1969 výstava, nazvaná Návraty, na níž měly být vystaveny knihy ně
kolika desítek exulantských českých spisovatelů, kteří v cizině byli a jsou
členy krásné společnosti české literatury. Zakázal-li Husákův režim tuto
výstavu a tento návrat, respektive omezil-1'i jej jen na dvě spisovatelská
jména, neznamená to, že ostatní jsou vyřazeni z věnce českého písemnictví
navždy a že se nevrátí, až doma nebudou rozhodovat quislingové.
Nelitujme šrnahem lidí, kteří na počátku exiilu musili dělat “noční dele
gáty” ve Spojených národech, nebo jinde m ýt talíře nebo drhnout podlahu.
Litujme jen ty, kteří si při té práci připadali uibozí. A to daleko nebyli
všichni. Znal jsem z domova dámu, která na počátku exilu drhla podlahu
jako služka, a přece si nepřipadala politováníhodnou. Proč? Protože i v kle
če na zemi byla dáma. Pro jiné, nedámy, to bylo těžší.
Exulanti opravdu živí nežijí stínovým životem. Žijí životem opravdověj
ším, než mohli žít doma, často ve stínu jmen svých dědečků a otců a jako
dědici jejich majetku. V exilu má každý jen, co Si vydělal. To málo však
lépe kove jeho osobnost.
Náboženské společnosti všech odstínů nabádají, aby člověk občas začal
nový život. Nuže, exil je novým životem, a ti, kteří věří, mohou děkovat
Bohu, že jim k tomu dal příležitost. Ostatně pro věřícího celý náš nynější
život je exilem a přípravou k životu skutečnému. Avšak i be!z této víry i
doma mnozí žijí, ba chtějí žít, v exilu. Mnozí čeští velcí básníci žili v exilu,
i když denně chodili třeba do Mánesa. Samotarstvi nemusí být vždycky osa
mělostí, kterou trpí milióny lidí, kteří celý život sedí doma na dobrém bydlu.
Machotka má pravdu, že exulant umírá na několikrát. Kdo však několi
krát umírá, tak se logicky také několikrát rodí - podle Nietscheho jen tam,
kde jsou hroby, jsou také vzkříšení. A kdo jich několik prodělal, může být
lépe připraven na hrob a vzkříšení poslední. Smrt, chodící po rynku laby
rintu světa, nečiní rozdíl mezi exulanty a neexulanty - a někteří exulanti
bez titulů a majetku mohou mít lepší cestu vzhůru . . . bez těch všech pří
těží. Možná, že i v nebi mají nějaký pořadník - nevím. M ají-li nějaký, bu
de se patrně lišit od těch pozemských, a může v nich být první ten, kdo v
těch světských byl poslední.
Žijemeť ve výročním roce smrti živého exulanta Komenského.
Ladislav Radimský
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Z OTEVŘENÉHO DOPISU RUSKÉHO SPISOVATELE A. V. BELINKOVA
SVAZU SOVĚTSKÝCH SPISOVATELŮ
(Květen 1969.)
Sovětská moc je nenapravitelná a nevyléčitelná. Její smysl a cíl spočívá
v naprostém a nezadržitelném manipulování lidskými osudy. Tato moc na
lezla své plné vyjádření ve vládě tyranů, z nichž Lenin nemohl ještě pro
vést všechno zlo, protože časově nestačil zničit opozici. Stalin si již mohl
dovolit cokoli se mu zlíbilo, protože opozici zlikvidoval. Stalin se stal nejvlastnějším a nejvýraznějším vtělením sovětské moci, jejím symbolem, její
podobiznou, jejím praporem. Proto vše, co se děje a co vznikne v Rusku,
bude vždy ve větší či menší míře stalinismem, vpravovaným do veřejného
života. Nic dokonalejšího než byl Stalin, nemohla dosud sovětská moc vy
tvořit, neboť v něm se spojil duch diktátorského režimu se základními vlast
nostmi zločince. A proto vše, k čemu došlo po Stalinovi, vždy nějak souvi
selo se seslabováním nebo zesilováním téhož “magnetického pole”, jehož
činnost někdy poněkud slaběji, jindy mnohem silněji, “přitahuje” k soudům,
k trestům, ke středověké cenzuře, k bezuzdnému lhaní a k samolibosti.
Lid Sovětského svazu je vyloučen ze skutečného vlivu na politický život.
Hrstka politických spiklenců, kteří uchvátili moc, rozhoduje o osudech
ušlápnutého lidu, ohromeného hlásnou troubou propagandy. Je n ti, kdož se
nezaprodali, kdož se nedali zlákat, jen mravně nezkažení a nezastrašení
lidé - uprostřed naší kastovnické, birarchické společnosti, naplněné subordinančními předsudky a prohlašované za “socialistickou” - jen ti, kdož
pochopili, že opět nastává doba ničení posledních zbytků fyzické a duchov
ní svobody, jen ti dnes vzdorují.
Začala nepotlačitelná válka svobodné inteligence s krutým státem, který
je nevybíravým v prostředcích své moci. Stát, těžce zatažený odhaleními
skutečné pravdy z let 1956-62, pochopil, že - nevyhraje-li tuto bitvu naráz může později ztratit celou válku. Opatření, jichž stát užívá jsou stará a vy
zkoušená, prověřená na Šaljapinovi, Gumilevovi, Bulganinovi, na Platonovu,
na Achmatovové. Sovětská vláda se poučila z dřívějších omylů a uvěznila
již mladé, začínající autory, jako na př. Brodského, Sinjakovského, Daniela,
Chaustova, Bukovského, Ginsburga, Galanskova, a jiné. Básnířku Ninu Lisjanskou, matematika Jesenina, generála Grigorenka, Volpina a Naricu po
slali do blázince. Vláda zakázala provádět skladby Andreje Volkonského,
zbavila existence dr. Pavla Litvinova, filmového kritika M. Zorkulju, K orjakina, Pažitnova, Šragina, Zlotuchina a mnoho jiných. Vláda dala rozkaz
rozmetat sazbu rukopisů Kordina a Kopyleva, rozeslala redakcím novin a
správám vydavatelství “černou listinu” autorů, jejichž díla nesmí být vy
dávána, vláda vyloučila ze Svazu výtvarníků Borise Birgera, ze Svazu spi
sovatelů Alexeje Kostěrina a G. Svirského. Vláda vyslala na kárnou vý
pravu proti spisovatelům “bývalého spisovatele” Miehaila Šolochova, toho
to “strašáka a vandala, kozáka, trabanta a policajta ruské literatury”. (Jsem
hrdý, že tato slova jsou vytištěna v mé knize “Jurij Tynjanov”, vydání z
roku 1958, str. 56-57.) Z vládního svolení byla vydána třídílná práce Ko-
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četovova, svazek Gribačevův, vláda připravila a pečlivě uskladnila dva svaz
ky vybraných “výtvorů” svého koryfeje a učitele, “nejlepšího prý přítele
sovětské literatury” - J . V. Stalina.
Již čtyři roky trvá velká bitva o vydání novely “Oddělení rakoviny” a o
další román - “V prvním kruhu” - z pera velkého ruského spisovatele A. I.
Solženicyna. Tato bitva není ještě vyhrána a nejsem si jist, zda ji tento spi
sovatel na sovětském poli vyhraje. Ale velké rukopisy není možno zničit.
Jsou nesmrtelné a nevyvratitelné, na rozdíl od vyděšené tyrantské moci,
kterou čeká neúprosný nový Norimberský proces.
(Přeložil —or.)

HUDEBNÍ DROBNOSTI___
Během června byl Rudolí Firkušný velmi činný v Argentině. Hrál Brahm 
sův třetí klavírní koncert s Filharmonií Buenos Aires, za řízení Willema van
Oterloo. Do svých sólových recitálů v divadle Teatro Cblón zařadil skupinu
staré české hudby (Bendovu sonátu, Voříškovo Impromptu a Tomáškovy
Eklogy), která se velmi líbila argentinské kritice jako novinky dosud ne
známé. Smetanovu hudbu užil jako encores. Mimo to Mistr Firkušný též
vystoupil na koncertu Wágnerovské Společnosti v Buenos Aires.
*

*

*

Karel Ančerl, dirigent Torontského symfonického orchestru má velké plá
ny na příští koncerty. Chce zařadit česká díla symfonická a sborová, která
se zatím v Kanadě nehrála.
*

*

*

Západní Berlín přinesl německou premiéru Janáčkových “Výletů pana
Broučka” a “Jenufa” téhož skladatele se Objevila na dvou jevištích Kali
fornie. San Francisco Opera byla dirigována Bohumilem Gregorem, který
žije a pracuje v Hamburgu. Sonia Červená, jež často zpívá s touto operní
společností, představila Stařenku Buryovku. Studentský soubor University
Jižní Kalifornie (U SC ), za řízení Hanse B eera provedl “Jenufu” brzy na to.
Obě Jenufy byly anglické verse. Po delší době byla znovu nastudována
Smetanova opera “Dalibor” vídeňskou operou. Josef Krips řídil mezinárodní
soubor.
*

*

*

“Prodaná nevěsta” je opravdu nejpopulámější česká opera v cizině. V
oblasti Los Angeles ji hráli profesionálové pro dětská představení, student
ská provedení jsou dosti častá a dokonce si na ni troufala “společnost” dětí
ve věku 6 do 16 let. V tomto představení, cirkusové scény byly vysokým bo
dem zatím co milostné scény se méně zamlouvaly mladistvým představite
lům. Takovéto zacházení s operou je možná trochu nedůstojné, ale Smeta
nova hudba je tak životná, že jí to neuškodí. Každopádně je zvláštní uvědo
mit si, že pro mnoho dětí z Los Angeles první operní dojmy jsou “naše prodanka”.

*

*

*
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Letošní brněnský mezinárodní hudební festival byl uspořádán pod heslem
“Musiča vocalis”. Důraz byl na barokní a moderní hudbě. Stravinského
“Žalmová symfonie”, Pendereckého “Pašije sv. Lukáše”, Schoenbergovy
“Písně z Gurre” a Honeggerova “Jan a z Arku” byla největší díla. Hosté z
Anglie, Německa a Rakouska provedli starší díla Scarlattiho, Bacha, Fu xe
a j. Solové programy byly věnovány písním českých a cizích skladatelů. J a 
kési “happening” nazvané “Soukromý názor pro hlasy” bylo kritiky nazvá
no žertem.
Z EF

KAPITOLKA DO UČEBNICE O KOMUNISTICKÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Sloupek pro dceru Adélu
Peníze? — no, peníze jsou jaksi oběživo. Obíhají. Ačkoli, na druhé straně,
máme zde tu láhev.
Láhev vznešená a důstojná, pravý francouzský koňak, čtyřhvězdičkový
generál, starý a vzácný. Dostal jsem jej od paní Pivoňkové za napsání žá
dosti o zvýšení důchodu, když jí to šťastně vyřídili. Paní Pivoňkové daro
vali láhev mladí architekti ze Spálené ulice, manželé, co jim někdy večer
hlídá děti. Koňak zajisté mimořádně dobrý, a tak jsem ho věnoval svému
panu dentistovi. Pan dentista, jak později vysvitlo, obdaroval lahví instala
téra, který mu sehnal plynová kamna wafky. Nedotčený koňak, snad stále
v tomtéž sajnpapíru, se potom krátce pohyboval kdesi v Mototechně, neboť
od vedoucího, pana Filipa jej dostal pan Mrhoulík, telefonní mechanik, tento
jím obšťastnil starého Vaňouse, co ví o hašeném vápnu, a pak se koňak ně
jakou záhadou přiloudal ke Stehlíkovům. A když Míreček Stehlíků udělal
konečně reparát z jazyka českého, darovala blažená paní Stehlíková láhev
zase mně.
Zase tu stojí, hrdý generál, s pečetí a starodávným písmem Láhev bluldná,
potulná, přímo oběživo. Vlastně peníze. Dočista skleněná, kulatá bankocetle.
Tentokrát ji věnujeme paní ředitelce z mateřské školy. A budeme v koutečku duše doufat. Paní ředitelka nepije a cesty oběživa jsou nevyzpytatelné.
Třeba ten koňak jednou, po letech, ochutnáme.
Pavel Landa, Práce, 27. září 1969
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Beletria

BOLO TO V STREDU RÁNO
R u d olf S ku kálek
Neviem, čím to je, ale v poslednom čase sa ma zmocňuje dojem, že
si s ľudmi akosi nerozumiem. Navrhol som nášmu pánovi riaditeľovi,
aby z príležitosti osemdesiateho výročia existencie podniku pozval do
hlavného mesta na náš účet desať šťastlivcov, vylosovaných z tých, kto
rí v tomto mesiaci uzavrú novú životnú poistku. Riaditeľ hol návrhom
nadšený.
“Pozveme teda dvoch ľudí . . .” povedal.
Namietal som, že ak pozveme iba dvoch ľudí, akcia stratí na přitažli
vosti a náklady môžu prekročiť očakaváne výsledky. Ak sa ale rozhod
neme pozvať desiatich . . .
“Veľmi správne,” povedal pán riaditeľ, “máte výborný postreh, Po
zveme teda dvoch ľudí . . .”
Poverili ma vedením akcie. Podnik na to hodne doplatil.
Keď Brigita odchádzala na Sorbonu, presedeli sme spolu posledný ve
čer v malom podniku pri poháriku whisky. Výborne sme sa zabávali.
Skutočne, rozhovor sa ani na chvíľu nezadrhol. Rozprávať sa s Brigi
tou je pre mňa neuveriteľne krásne. Mám ju rád, ale najkrajšie na tom
je, keď sa spolu rozprávame. Vydržíme sa spolu rozprávať donekonečna
a vždy je to zaujímavé.
Brigita nechcela ísť so mnou tancovať. Ale zabávali sme sa aj tak vý
borne. Rozprávali sme sa o našich výhliadkach do budúcna. Ale Brigita
povedala, že sa už asi nikdy nestretneme. Vraj si so mnou vôbec nerozu
mie. Nepovedala to po prvý raz, ale nikdy sa mi to nezdalo byť také
vážne. Ja osobne som mal vždy dojem, že si rozumieme výborne. Bože
môj, je taká krásna. Pohľad, ba i pomyslenie na ňu ma privádza do sta
vu vytrženia. Je j spoločnosť je pre mňa ako omamný jed - míňajú sa
hodiny bez toho, že by som si uvedomil ich šialený let.
Brigita niekoľkokrát zažívala.
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Chcel som, aby sme poslednú noc strávili spolu, ale odmietla. Pobozka
la ma na rozlúčku a trochu si poplakala. Sľúbila, že mi bude písať. V
utorok bolo šesť týždňov, čo je preč a nedostal som od nej jediného
riadka. Neviem vôbec, čo je s ňou. Dúfam, že žije a že sa má dobre.
Želám je j z celého srdca, aby se mala dobre. Ale napísať mi mohla. Áno,
v utorok tomu bolo práve šesť týždňov.
V stredu ráno som sa zobudil ako obvykle. Vstal som, oholil som sa,
obliekol, všetko ako obvykle. Odkedy odišla Brigita sa moje dni totiž
podobajú jeden druhému ako vajce vajcu. Vlastne je to zlé prirovnanie.
Medzi vajcami sú totiž oveľa väčšie rozdiely ako medzi mojimi dňami.
Vstal som teda ako obvykle, ale vôbec som si neuvedomoval obvyklost’
tohto dňa. Aj všednosť sa totiž po čase stane všednou a človek si ju
prestane uvedomovať. Obvyklost’ a všednosť tohto 'stredajšieho rána
som plne pochopil až oveľa neskôr, keď som nad celou vecou dlho do
nekonečna uvažoval.
Skrátka, všetko bolo celkom obvykle. I pani domáca prišla vo svojom
obvyklom župane a priniesla mi obvyklé raňajky. Raňajky položila na
stôl a povedala čosi, čo malo byť asi obvyklým pozdravom. Tak som to
aj pochopil a ako obvykle som je j zdvorilo odpovedal.
“Dobrý deň, pani domáca!”
Pani domáca sa na mňa zadiveno pozrela, chvíľu mlčala, akoby nad
ničím úporne uvažovala a potom povedala:
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Neviem vám zopakovať, čo mi povedala, pretože hovorila akési ne
zmyselné skomoleniny. Bol by som sa nazdal, že hovorí akousi cudzou
rečou, ale rozhodne to nebola nijaká známa cudzia reč. A okrem toho
som veľmi dobre vedel, že pani domáca nepozná mimo svojho rodného
jazyka nijaký iný jazyk. A jej rodný jazyk bol predsa i mojím 'rod
ným jazykom.
Pozrel som sa na kalendár, ale nebol prvý apríl. Bola streda, áno,
bola streda, ale prvý apríl rozhodne nebol. Pani domáca nebola veľmi
žartovlivá pani, ale to, čo povedala, nemohlo býť ničím iným, než viac
alebo menej vydareným žartovaním. A je j tvár bola v tej chvíli tak ne
konečne komická, že som sa musel od srdca a úprimne rozosmiať.
“To je ohromný žart, to sa vám teda podarilo,” opakoval som niekoľ
kokrát’ a plieskal som sa pritom od rozkoše po stehnách.
Káva chladla.
Ale pani domáca nemala, zdá sa, predsa len veľký zmysel pre žarto
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vanie, pretože, pravdaže, po hodnej chvíli sa zhlboka nadýchla a s ura
zeným výrazom na tvári spustila na mňa nekonečnú záplavu slov:
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Nie, nemôžem vám zopakovať, čo mi povedala, pretože som z je j
dlhej reči nerozumel ani slovíčka. Pravdaže, pochopil som podľa tónu
jej reči, že na mňa bude asi nesmierne rozhorčená. Pokúsil som sa ju
uchlácholiť:
“Ale, ale, pani domáca, neviem síce o čo vlastne ide, nazdávam sa
však, že sa skutočne niet prečo rozčuľovať . . .”
Pani domáca zastavila na chvíľu príval svojich slov, chvíľu počúvala
s otvorenými ústami a potom spustila znovu:
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Skutočne, vôbec som jé j nerozumel. Snažil som sa je j pokojne vy
svetliť celú situáciu, ale ona zrejme nič nechápala. Vlastne, aby som sa
priznal, ani ja sám som nič nechápal. Ale nerobil som si z toho ani n aj
menej ťažkú hlavu. Predsa sa to napokon dajako vysvetlí. Hádam je
chorá alebo sa pomiatia. Bože môj, je to nešťastie, ale aj to sa v živo
te stáva. Ona sama však situáciu vôbec nebrala naľahko, urazená sa
zvrtla a odišla, buchnúc pritom poriadne dvermi.
Vypil som studenú kávu a vyšiel som von. No pravdaže. S tým hlú
pym incidentom som sa poriadne zdržal. Pobehol som si za električkou,
naskočil som dnu. V električke sedel známy sprievodca.
Pozdravil som ho a slušne som ho požiadal o lístok. Sprievodca sa
na mňa usmieval, ale lístok dal najprv inej dáme, ktorá vstúpila do voz
ňa až po mne. Nechápal som toto jeho konanie a s úsmevom som si zno
vu pýtal lístok.
Sprievodca sa na mňa zadivené pozrel, zrovna tak ako pred chvíľou
pani domáca, ale lístok mi dal, vzal odo mňa bez slova peniaze, vydal
mi drobné a obrátil sa k ďalšiemu cestujúcemu. Vtedy som si s hrôzou
uvedomil, že sa spolu rozprávajú rečou, ktorej vôbec nerozumiem. Teda
to nehol žart! Mráz mi prešiel po chrbte.
Zamyslený som sa viezol ď alej. Dnes po prvý raz za tých šesť týžd
ňov som zabudol ráno pozrieť do poštovnej schránky, či nemám v nej
od Brigity list. Tie chvíle, čo sme prežili spolu, akoby boli súčasťou aké
hosi iného, cudzieho života. Akoby ani nepatrili mne. Bolo mi to všetko
akési strašne vzdialené. Stál som vo vozni s pohľadom upretým do ne
známa. Nevedel som si vysvetliť nič z toho, čo sa stalo. Musí to byť
dáky omyl. Predsa ešte včera . . .
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Spamätal som sa a aby som náhodou nepremeškal svoju výstupnú za
stávku, vyzrel som von oblokom. Na štítoch obchodov som zaregistroval
neznáme nápisy. A ulica mi bola dôverne známa, cestoval som predsa po
nej denne sem i tam.
Čo sa dialo v poisťovni, keď som prišiel do práce, to vám ani nebu
dem popisovať. Storaké reakcie, hnev, smiech, krik, údiv, úľak sa v
náhlosti vystriedali okolo mňa, len čo som prehovoril. Napokon sa zbe
hol celý podnik, ba i sám pán riaditeľ prišiel, všetci na mňa čuměli ako
na nejaké exotické zviera v zoologickej záhrade. Napokon pán riaditeľ
sám mi začal otcovsky dohovárať. Lenže, žiaľ nerozumel som ani slova
z toho, čo hovoril.
Nech som si akokoľvek lámal hlavu, nevedel som si túto hlúpu situá
ciu vôbec vysvetliť. Jediné, čo mi prišlo na um, že sa mi to všetko há
dam iba sníva. A strašne, strašne som zatúžil po tom, aby som sa náhle
prebudil.
Vie mi niekto z vás povedať, ako sa môže človek prebudiť zo sna,
keď sa prebudiť nemôže. Intenzívne som hľadal všetky možnosti a z
celej sily som sa snažil pretrhnúť podivné pradivo neskutočnej skutoč
nosti. Zmobilizoval som všetky vôľové schopnosti. Výsledok sa rovnal
nule.
Napokon som sa rozhodol. Sklonil som hlavu ako zúrivý býk, napnul
som svaly na š iji a vrhol som sa doprostred hlúčku. Ľudia odskakovali
na strany a v zlomku sekundy som pred sebou zazrel pevné pancierové
dvere našej nedobytnej pokladnice.
Očakávané praskanie lebečných kostí sa nedostavilo. Preletel som po
kladnicou, akoby bola z číreho vzduchu. Po všetkom zostal vo mne ne
opísateľný pocit neobvyklosti prechodu z jednej reality do druhej.
To ráno potom pokračovalo celkom obvykle. Vstal som, oholil som
sa, obliekol - skutočne, všetko bolo celkom, celkom obvyklé. Ako ob
vykle prišla pani domáca vo svojom obvyklom župane a priniesla mi
obvyklé raňajky. Raňajky položila na stôl a povedala čosi, čo malo byť
asi obvyklým ranným pozdravom. Tak som to aj pochopil a ako obvykle,
odpovedal som je j zdvorilo:
“Dobrý deň, pani domáca.”
Pani domáca na mňa zadivené pozrela, chvíľu mlčala, akoby nad ni
ečím úporne uvažovala a potom povedala:
66
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ABY BYLA JAKO TY
O. Štorch
“Milado . . přivítal ji
“Oskare . .
“Dovedeš si vlastně představit moje pocity z toho, že jsi opět doma?”
Jistě si je dovede představit, ale sotva bych je dokázal říci nahlas, my
slil si jako dodatek k tomu, co řekl.
“Proto, že ti koněí mytí šálků?”
“Ne,” odpověděl s úsměvem.
Lehla si napříě postele jako člověk, který se vrátil z dlouhé cesty a
má kam se natáhnout. Přisedl na okraj postele a je jí soustředěnost do
prázdna si nevyložil jinak, než jako únavu z vlaku.
“Netěšil jsem se na shledání kvůli šálkům od kávy,” dodal po chvíli
zbytečně.
“Chtěla bys sly šet. . .”
“Psala Soň a?” nedovolila mu dokončit větu.
Trochu mu to přišlo vhod, trochu nevhod. Trochu byl zklamán, když
mu nedovolila vyjádřit to, co pociťoval po ty dny odloučení.
Ona to ale dobře ví, ujistil se vzápětí.
Je jí otázka zahnala jeho otázku. Přestal na ně myslit. Myslil teď na
Soňu. “Dělá mi hlavu! Psala . . . napsala, že se s někým seznámila. Do
konce přiložila jeho fotku. Musí být do něho blázen. Ten někdo vypadá
na gaunera. Na gaunera s hezkou slupkou. Dělá mi to velkou starost,
Milado.”
“Na gaunera? To se pozná podle obrázku?”
Ale přitom údivu, který dala do věty, nezměnila na soustředěnosti
do prázdna vůbec nic.
Hned jí neodpověděl. Znovu přemýšlel o dojmu, jež se v něm usadil,
když spatřil tu fotografii, kterou četl ještě předtím než úhledné Sonino
písmo. Jeho plavovlasá Soňa, kterou nemusel nikdy trestat. Nikdy jsem
ji vlastně nemusel vychovávat, napadalo ho mezi jiným. Byla příliš
hodná a vážná od chvíle, kdy se mnozí, většina rodičů musí dřít se
svými chlapečky a dceruškami. Příliš vážná, pomyslil nanovo, abych
neměl obavy nyní, kdy potkala někoho, jenž vypadá jako prvotřídní
model pro fotografa-umělce, jehož reprodukci by autor mohl uveřejnit
v určitém časopisu s titulkem - Haló, ženy. Dojem je předsudek, kdo se
ale obejde bez dojmu?
Mělo to platit jako odpověď Miladě, ale nevyslovil j i ústy.

83

“Dělá mi hlavu,” řekl nanovo. “Musíš mi pomoct, Milado . . . po
moct k tomu, aby nebyla nikdy jin á než ty !” Přičemž se naklonil k je jí
tváři natolik, že viděl je jí pleť jako pod zvětšovacím sklem. Udělal z
pravé ruky mužské hrábě na ženské vlasy a vjížděl jim i do jejích vlasů.
Kdybych se nedíval jakoby se zvětšovacím sklem, vypadala by je jí
pleť nezměněně jako před dvaceti lety.
Stále byla někde v prázdnu.
Musíš jí pomoci, aby nebyla nikdy jin á než ty, opakoval si v duchu,
zatím co jeho přizpůsobená ruka stále laskala je jí hlavu.
Někdy se podaří člověku, aniž by se musel pracně soustřeďovat, dát
vše, co cítí k svému druhovi, do jedné věty, pomyslil si. A hned ho ta
ké napadlo, když viděl je jí neúčast, že velká věta z malých slov stvo
řená, se obvykle přeslechne.
V mysli si řekl “škoda”, a ne bez trpkosti.
“Aby byla vždy jako ty !” řekl nanovo hlasitě, jako navzdory té pře
dešlé tiché trpkosti. Zároveň jakoby jedním mžikem obsáhnul celou je 
jich vzájemnost, jež ho prostě nutila říkat znovu a znovu - aby byla
jako ty. Přestal být náhle někde a vzala jeho ruku se své hlavy, aby si
ji přiložila k tváři.
“Oskare . . . ”
“Oskare . . já . . já jsem tam měla poměr . . Ale vzápětí, hned, jsem
se cítila zoufalá a směšná před sebou a tebou a Soňou . . Musíš mi to
věřit. Nikdy, rozumíš, jsem ti nelhala! Musíš, Oskare . . . prosím!”
T eď už vím proč jsi byla, proč jsi trčela někde daleko po celou tu
dobu vítání. Asi jsi byla daleko. Asi jsi tam hledala stav duševní bez
tíže, co? reagoval první myšlenkou, o které si zároveň hned také myslil,
že dokazuje, že není zraněn.
Jen jsem dostal ránu, která není zraněním. Nebo měl pravdu otec,
když vyprávěl historku kolem hluboké jizvy na zádech? Vždy, když
svlékl košili, mohl se jí dotknout, vzpomněl si.
Dlouho jsem nic necítil, chlapče, až požději to bolelo jako peklo ožil přesně otcův výklad z dob jeho vlastního dětství.
Je to komické, myslil si také, když se rozumem stále ještě nedotýkal
té podstaty, ale okrajových jevů.
J e jí nereakce na můj velký “kompliment” nebyla zaviněna malými
slovy, z kterého se skládal, ale jejím velkým charakterem. Charakterem?
Až potom to bolelo jako čert, chlapče . . .
Najednou poznal sám, ja k to s takovou ránou, o které mu otec občas
vypravoval, vypadá.
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Později, kdy ho denní nutnosti donutily opustit stav “ trčení nikde” a
stav černého myšlení, nebyl schopen j í říci - to je konec, Milado.
Předtím se vždy domníval, že jedině tak může jednat ten, jenž se
ocitl v podobné situaci. Když přicházel odněkud domů, nejčastěji ho ta
věta zaměstnávala.
V duchu ji často spílal, jelikož trpěl, ale i když j i v představách okle
sťoval o všechny je jí dobré vlastnosti, byl si stále jist, že ji nepřesta
ne mít rád.
A nikdy bych nemohl mít rád někoho, kdo je obyčejným sexuálním
dobrodruhem - ať tak nebo zakukleně.
Ráno chodili nezměně kus cesty společně do zaměstnání, a přesto,
že zarytě mlčel, byl stále u ní u “ toho” .
Vlastně jsem se ji nepřestával obdivovat nikdy, přiznával si. Nebo
jsem jen obyčejná myš, která odpouští cokoliv; slaboch, který promine
z titulu své náplně?
Kdo poruší náš zákon, ponese následky, říkávali si před dvaceti lety,
než se brali. Tehdy si vlastně nic jiného nepřáli, než se vzít a rodiče
nakonec také ne, když jim pověděli o tom, co představovala v ten čas
dnešní Soňa.
Kdo poruší zákon, ponese následky, nej raději chtěl odpovědět místo
mlčení, kterým zahrnoval je jí snahy “aby bylo vše jako dřív”.
Zákon poruší ten, kdo druhého oklame, zněl jejich zákon.
Ona mne ale neoklamala, jen mi zasadila ránu - říkával si stále častě
ji v sobě.
Budu mlčet, ujišťoval se, když opět jednou opouštěl zaměstnání dřív
než obvykle.
Do telefonu mu pověděla: “Oskare, prosím tě, přijeď dnes dříve
domů.”
Otevřel dveře.
Přijela Soňa, uvědomil si radostně. Bylo mu dohře.
“A Soňa,” řekl jakoby ledabyle.
“T a t i . . . ”
Potom se smáli a hodně povídali a ona mu všelicos vypravovala ze
školy. Jsou si takřka navlas podobné, stále ho napadalo mezi vypravo
váním. Bylo mu dobře.
Když Soňa odešla někam vedle, vzpomněl si na dva naprosto po
dobné oblázky, jež mu jednou, ještě malá, přinesla z řeky. Byly stejné,
přesto, že jeden byl daleko větší.
Oslovil Miladu: “Pomohla jsi jí s tamtím?”
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Viděl, cítil, že se chystá k něčemu, co s tím nesouhlasí.
“Pomohla jsi ji, aby hýla vždy jako ty ? ”
“Jak, jako já ? ”
“Aby se nikdy nesnížila ke lži,” odpověděl.

Z povídek opravdu krátkých,
psaných v roce 1950.
P etr Den
HŘÍCH, PRO NĚJŽ NENÍ ROZHŘEŠENÍ
Je teplá a těžká noc, plná benzinových par a jiných vůní, taková, ja 
ké bývají v létě v Paříži. Sedím se svým přítelem, doktorem teologie, u
kavárenského stolku. Boulevard kolem nás hýří životem, ale jsme ně
jak smutni.
“ Chcete-li mermomocí vědět”, pokračuji v načatém rozhovoru, “proč
nechodím k zpovědi, ač jsem se snad už propracoval k víře svých před
ků, řeknu vám to! Protože pro můj největší hřích není odpuštění!”
“ I pro největší hřích je odpuštění!”
“Nikoliv, ne pro můj hřích! Před dávnými léty - proč bych vám to
zapíral? - když jsem byl ještě mladý a hezký, zamilovalo se do mně
jedno děvče. Děvče hodné a opravdové. Nic ode mně nechtělo, docela
nic - jen to, abych je svedl. Ale já , z čistého trucu a ze zvrácených a so
beckých názorů o osobní svobodě - jí nevyhověl. Ač tehdy nějaká mo
ralistická uvažování byla daleko ode mně. Smutné je jí oči ještě dnes, po
třiceti letech, mne pronásledují v mých snech i v mých častých bezes
ných nocích. Mohou snad mi pomoci vaši zpovědníci? Mohou mi dát
rozhřešení?”
“Nemůžeme přece dávat rozhřešení z hříchů, který jste nespáchal!”
“Nu, vidíte! A přece právě tohoto hříchu, nespáchaného hříchu, hlu
boce lituji. Proč vy zpovědníci nejste lepší, než jsou kritikové mých
literárních výplodů! Kritikové nás, nás spisovatele, kritizují, až když
něco dáme na papír a publikujeme. V tom je malé umění! To dovede
leckdo! V ětší by bylo, kdyby předem věděli, co který spisovatel napíše
v budoucnosti. A co by mohl napsat! Vždyť říkají, že provozují vědec
kou kritiku, píší dokonce různé “ teorie literatury”, a vědec má znát bu
doucnost. Literární kritik by měl uměl prorokovat, co který spisovatel
ještě napíše - jako třeba zatmění slunce. Jinak kritika není věda, ale
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cikánské hádání z ruky. Či spíše hádání z vnitřností spisovatelových.
Vlastní vina básníka není v tom, co napíše, nýbrž v tom, co nenapíše.
A má se kritizovat podle toho, ja k zachází s hřivnou, kterou mu Pán
svěřil. Tomuhle byste přece právě vy, vykladači Nového zákona, mohli
rozumět! ”
“Nu, na tom něco je ”, řekl můj přítel.
“Něco? Všecko! Proto nejdu ke zpovědi. Proto nečtu kritiky, které
o mně píší. Pravým a největším, ne-li jediným, hříchem člověka, hří
chem esejisty - a který člověk není esejista? - je esej, který nenapíše.
Nikdy nenapíše, ač ho láká a svádí . . . A smutné, strašně smutné oči
mých eseji mne straší v mých bezesných nocích. Vidíte, příteli, že pro
mně není vykoupení
Vstal jsem od stolu, pokynul svému známému, který neučinil pokus
mne zadržet, a zašel jsem z osvětlené a živé třídy do tmavé uličky, v níž
jsem bydlel.
“NA TOM NAŠEM DVOŘE . . .”
Na světě je málokdy co nového. Bílá slípka, wyandotka, snesla vejce
a začala divoce kdákat, aby oznámila tuto ohromnou novinu širému
okolí. “Proč, bláznivá, tolik kdáká?”, ptaly se a pomlouvaly ji soudruž
ky kolem ní. “Jako kdyby nikdy nikdo žádné vejce nesnes!” Když však
samy za nedlouho snesly svá vajíčka, všecky hulákaly a kdákaly o sto
šest, aby tuto radostnou událost oznámily světu. Neboť už zapomněly,
co před chvílí říkaly. Avšak ani to není nic nového.
Na tom dvoře byla jedna slepička, docela jiná než ostatní. Nebyla to
wyandotka s rodokmenem řádně prověřeným, bůhví z kterého smetiště
přilétl je jí tatínek. Bylo to podivné stvoření, neonaké a samotářské. Je 
jí maminka, stará kvočna s nesprávnou minulostí, j i zkazila vypravová
ním hloupé pohádky, jak byla jednou jedna slepice, která nesla zlatá
vajíčka. A naše podivná slípka teď jen stále dumá a přemýšlí, jak by
aspoň jedno taková zlaté vejce snesla. Nevěděla, chudák, že přemýšlení
se na našem dvoře nevyplácí.
“To je nějaká jalová a potvorná slepice”, řekla si jednou na večer
bába, které dvůr patřil. “Vždyť jsem j i ještě ani neslyšela kdákat!” A
aby zbůhdarma nežrala zrní, zařízla ji hned druhý den zrána před oči
ma jejích družek, které si libovaly, že jsou všecky jako řádné wyandotky pěkně bílé, jedna jako druhá, a že měly tatínka z domácího smetiště.
A od té doby na tom našem dvoře všecko, ale docela všecko, to krá
koře. I ten kohout.
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Kritické marginálie
Claire Šterling:

The Masaryk Čase
Harper and Row, New York, pp. 366,
$ 7,95 (váz.)
Claire Sterling má za sebou pest
rou žurnalistickou dráhu. Je jí po
slední kniha je pokusem osvětlit zá
hady kolem smrti Jan a Masaryka.
Zajela do Prahy na jaře 1968, kdy
lidé byli ochotni mluvit. Vrátila se
ještě jednou, na podzim, týden po
sovětské invazi, kdy se jí už lidé
začali vyhýbat. Claire Sterlingová
vyslechla mnoho “svědků” a přizná
vá, že mnoho lidí jí lhalo nebo neří
kalo pravdu (str. 2,11,136).
I dvacet let po smrti Jan a Masa
ryka bylo riskantní mluvit. Jsem
dalek toho, abych vinil Claire S terlingovou z naivnosti. Sotva ale mo
hla očekávat, že lidé jí budou říkat
vždy pravdu. Na konec přišla k ná
zoru, že dr. J iř í Kotlář, pověřený
na počátku “pražského jara” vyše
třováním záhady smrti Masarykovy,
jí zdvořile “tahá za nohu”. Po so
větské invasi už odepřel s ní vůbec
mluvit. (156-159).
Claire Sterlingová zjišťuje, že nej
méně 25 lidí, kteří něco věděli o
smrti Masarykově, bylo zavřeno, de
set z nich bylo popraveno, jeden ze
mřel ve vězení, jeden zemřel krátce
po propuštění z vězení v důsledku
tamního týrání, jeden skončil sebe
vraždou, jeden byl zavražděn. (341)
Claire Sterlingová šla cestou mnoha
smrtí. Přišla na různé stopy, avšak
konečnou odpověď nenašla.
Sterlingová došla k názoru, že Jan
Masaryk byl zavražděn. Vraždu, po
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dle ní, provedli čeští komunisté, ří
zení sovětskou NKVD. (338) Přizná
vá ale, že nic “nemůže být dokázáno
s určitostí ani nyní, revoluce netrva
la dost dlouho. “Mnohé však bylo
osvětleno mezi lednem až srpnem
1968, co před tím bylo známé jen v
nej užším
kruhu
komunistickém.
(330) A ť už Masaryk skončil sebe
vraždou, skokem s okna či byl z
okna výhozen, byla to politická
vražda v každém případě.
Hypotetická rekonstrukce vraždy
Jan a Masaryka Claire Sterlingovou
postrádá přesvědčivosti, tím spíše,
že v celé své knizze Sterlingová ne
přinesla žádnou oporu pro svou fik
ci. Domnívá se, že Jan a Masaryka
zavraždili dva neznámí vrahové, kte
ří, před čtvrtou hodinou ranní, podle
její přesvědčivosti, nejdříve s J a 
nem zdvořile rozmlouvali a pře
mlouvali ho, aby po dobrém skočil
z okna ložnice, pak ale, když čas
kvapil, svedli s ním divoký zápas a
když se jim nepodařilo ho vyhodit
z okna ložnice, vzdáleného od po
dlahy 60 cm., vtlačili ho do vany
koupelny, v ní ho udusili zcela nebo
z části polštáři a pak ho vyhodili z
okna koupelny, 120 cm. vysoko od
podlahy koupelny nohama napřed.
Proč ale vrahové nakonec shledali
lehčím M asaryka vtlačit do vany
koupelny než ho vytlačit z okna lož
nice? Pro teorii sebevraždy je výška
okna od podlahy ložnice u srovnání
s výškou okna od podlahy koupelny
ještě absurdnější.
Sterlingová zjevně si vykonstruo
vala obraz vraždy Masarykovy tak,
aby vyhovoval jedinému “důkazu”,

který přinesla, totiž tvrzení chefa
soudního lékařství profesora iCampse
v Londýně a prof. Gerina v Římě,
(335-337), kteří jí potvrdili, že u se 
bevrahů nedochází k uvolnění sfinktru a k excrem entaci, avšak stává se
tak u osob udušených. (347-349)'
[Pro mne je nejzajímavější to, že
vždy kontroversní “svědek” teorie
sebevraždy, třetí tajemník Jan a M a
saryka, v poslední chvíli, když už
Sterlingová odjíždí vlakem z Glas
gowa za ní volá, že Ja n Masaryk byl
zavražděn. “Svědek” dr. Lum ír Sou
kup je tímto definitivně diskredito
ván.
Claire Sterlingová se podle mého
názoru příliš pídila po výpovědech
“svědků”, kteří, až na dva (Aničku
a Herbertu Masarykovou) zjevně
lhali nebo nemluvili plnou pravdu
a zanedbala hledat a zkoumat do
kumenty psané resp. vytištěné. Tak
na př. neanalysovala proces, který
se konal v Praze koncem roku 1948
s Vávrou Staříkem, Chocem a Šádkem a ostatními-nepřítomnými tzv.
členy skupiny řezenské. B yl to první
zmanipulovaný proces proti emi
graci vedený po únorovém puči.
Tento proces by ji hyl přiblížil po
rozumění poměru mezi Vávrou Sta
říkem
a
majorem
Augustinem
Sehrammem, kde je patrně klíč k
objasnění vraždy Jan a Masaryka.
Major Sehramm je podezříván, že
zavraždil Jan a Masaryka a sám pak
byl zavražděn - nikoli Chocem a
Šádkem - nýbrž jakýmsi m ysteriosním Jarinem Hoškem, z rozkazu
komunistického Centra. (227-228).
Tvrzení, že Cboc a Šádek byli v y 
sláni do Prahy za pomoci CIA, aby
unesli Sckramma do Řezná, jako
korunního svědka o vraždě M asary
kově, je absurdní, (mission impos-

sible). [Naivní Choc a Šádek byli n a
lákáni k cestě do Prahy patrně
double agentem Vávrou Staříkem,
aby tam dělali zástěnu skutečnému
vrahovi Schramma Jarinu Hoškovi.
Claire Sterlingová opomenula se
shánět v Praze po pitevním nálezu
Jana Masaryka, který je domněle
uložen v ústavu pro soudní lékařství
a každém u(?) přípustný. Spokojila
se s více než pochybnou výpovědí
Chefa tohoto ústavu, komunisty dr.
Tesaře (155-157)
Claire Sterlingová správně před
pokládá, že NKVD bylo vždy infor
mováno o všem, o čem se mluvilo v
Sezimově Ústí, v bytě Jan a Masary
ka i v bytě M arcia Davenportové.
NKVD proto jistě vědělo, že Jan
Masaryk připravoval útěk.
Sterlingová se zmiňuje o tom, že
Ja n Masaryk vezl ze Sezimova Ústí
jakési dokumenty od dr. Beneše,
které se po smrti Masarykově ne
našly. (311). Vyšlo však na jevo, že
Ja n Masaryk na cestě do Prahy
usnul (71) a není nepravděpodebné,
že při té příležitosti se dokumenty
ztratily. O vraždě Jan a Masaryka
však bylo jistě rozhodnuto už dříve.
Knize Sterlingová lze vytknout
jistou nesoustředěnost. J e to čtení
napínavé. Sterlingová je dobře in
formována o politické situaci v Čes
koslovensku za únorového puče 1948.
Omylů rušivých v ní není, až na to,
že mluví o Viktoru Krajinoví, místo
o Vladimíru Krajinoví.
Je jí kniha zasluhuje stejné pozor
nosti, jako kniha Marcia Davenpor
tové. Too strong for Fantasy z r.
1967., s tím snad jediným rozdílem,
že Davenportová píše o osobních
zážitcích, kdežto (Sterlingová repor
tuje o událostech dvacet let starých,
které sama neprožívala. O událo
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stech, o kterých se dovídala většinou
prostřednictvím tlumočníka.
Vratislav Bušek

C. L. Sulzberger:

iZdálo se, že Sověty se spokojí tím,
že vyšetřování o příčině smrti Jan a
Masaryka, za Dubčekovy ery zahá
jené, invasí sovětskou skončilo. So
věty však zjevně potřebovaly, aby
čsl. úřady oficielně popřely možnost
vraždy Masarýkovy. A tak 111. pro
since 1969 úřad čsl. generálního pro
kurátora vyhlásil, že vyšetřování
“nevylučuje
možnost sebevraždy
anebo nešťastné náhody”, avšak v y 
loučil “možnost vraždy.” A tím to
zhaslo, jak říkával spisovatel dr.
Zdeněk Němeček. Úřední vysťvětlení
je největší švejkovina, kterou jsme
kdy četli. Na jedné straně 21 let sta
rou úřední jedinou versi a sebevraž
dě Masarykově odkázalo do říše
“možnosti”. Úředně vyloučilo mož
nost vraždy, čemuž nikdo nebude
věřit. Přidalo jako novou možnost
nešťastnou náhodu: Masaryk prý
měl ve zvyku sedět na okně kou
pelny, kdykoli trpěl nespavostí, v
posici yoga, se skríženými nohami,
aby se ochladil, při tom však měl
na sobě dva polštáře, aby si nenachladil ledviny a v této posici zne
nadání usnul a vypadl z okna. Zprá
va zapomněla vysvětlit, proč Jan
Masaryk spadl s okna nohama na
před a obličejem do koupelny obrá
cen a odřel se při pádu na břiše.
Úřední zpráva si vymyslela takové
vysvětlení, kterému čtenáři nemo
hou a nemají věřit.Sebevražda je
nyní jen možností, možnost vraždy
byla úředně vyloučena a možnost
nešťastné náhody je vymyšlena ab
surdně. Sovětům však stačí. Jinak
by taková zpráva nebyla bývala vy
dána.
V.B.

The Macmillan Co., 1969, pp. 1061

A long row of candles,
Memoirs and Diaries 1934-1954
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Pam ěti a denník C. L . Sulzbergera
jsou podle mého mínění to nej lepší,
co na poli světového zpravodajství
bylo napsáno.
C. L . Sulzberger se stýkal s králi,
státníky, diplomaty, generály a pre
sidenty, mezi nimi i takovými, jako
Churchill, de Gaule, Tito, Franoo a
Eisenhower, kteří nebyli ochotni při
jímat obyčejné novináře a mluvit s
nimi o stěžejních otázkách druhé
světové války. Ovšem, C. L. Sulz
berger představoval The New York
Times.
Ze iSulzbergerových pamětí se re
censent poučil, ovšem z retrospek
tivy, že události se často vyvíjely
docela jinak, než to velcí tohoto svě
ta předpovídali. S našeho, pochopi
telně úzkého hlediska, jsme u Sulz
bergera hledali “bohemica.” Není
jich mnoho, (na str. 26,251,341,410,
461-467). Nemůžeme se ubránit doj
mu, že československé události ležely
jen na periferii světových událostí a
Sulzbergerových zájmů.
[Dne 27. března 1945 se S. setkal s
Janem Masarykem a Eduardem B e
nešem v Moskvě. Masaryk byl velmi
cynický a v ponuré náladě. Neměl
velkou víru, že by dokázal zachránit
Československo před zkomunisováním. Beneš byl relativně optimistic
ký, zatrpklý nad tím, eo mu F ran 
couzi a Britové udělali před sedmi
léty v Mnichově. B yl ochotný čás
tečně věřit Rusku. Pokud šlo o Pod
karpatskou Rus Beneš tvrdil, že pa
tří k Československu, avšak, kdyby
si to lid na PÍR. přál mohou se při
pojit k Rusku.

Dne 12.2 j1947 řekl Ja n Masaryk
Sulzbergerovi v Paříži, že základním
kamenem československé politiky je
spojenectví se sovětským Ruskem,
které je slovanskou zemí.
Dne 21.7.1947 měl S. rozhovor s
André M alraux, mu řekl, že nedáv
no byla uzavřena mezi Spojenými
Státy a Ruskem jakási dohoda, dělí
cí svět na zájmové sféry. A . M. ne
věděl, zda dohoda je písemná či jen
ústní. A. M. tvrdil, že Spojené státy
daly Ruku volnou ruku jednat jak
chce, ve všech slovanských státech a
na druhé straně že Rusko dalo Spoje
ným státům a Anglii volnou ruku
všude jinde. To znamená, při naj
menším v celé Evropě, mimo N ě
mecko. (Něco podobného je v P a 
mětech kardinála Spellmana. Snad
by některý vlivný politik mohl se
pokusit zeptat na příslušných m í
stech, co je na tomto “dělení Evropy
na zájmové sféry” pravdivého?)
Sulzberger nevěří, že Jan Masaryk
skončil sebevraždou. Ve svým P a 
mětech na str. 26 opakuje, co uveřej
nil už v článku v N.Y. Times z 29.12.
1951, opíraje se o “velmi tajný do
kument” francouzské služby, obsa
hující domnělý záznam policejního
lékaře dr. Teplého, který byl povo
lán dne 10. března 1949 (správně
1948) k ohledání těla Jan a Masaryka.
Podle tohoto záznamu dr. Teplý
zjistil střelnou ránu do týla, vypá
lenou z nejbližší blízkosti a dospěl k
názoru, že Ja n Masaryk byl vyhozen
z okna již m rtvý nebo umírající.
Několik měsíců později, jak známo,
dr. Teplý zemřel za záhadných okol
ností, prý v důsledku nesprávné in
jekce, kterou si dal. (Na dotaz Claire
Sterlingové, která napsala knihu
The Masaryk čase, 1969, o níž refe
rujeme na jiném místě, Sulzberger

napsal Sterlingové, že dr. J iř í K o t
lář, který v letech 1968-1969 vedl
vyšetřování smrti Ja n a Masaryka, se
neobrátil na Sulzbergera, aby se ho
zeptal na pramen jeho článku z r.
1951 a že on, Sulzberger, nezkoumal
věrohodnost dokumentu francouzské
tajné služby; Sterlingová, l.c. 249250).
íSulberger uvádí svůj rozhovor s
Trygve Lie v Paříži z 5. října 1948,
kdy Trygve Lie vyjádřil své pře
svědčení, že Ja n Masaryk byl za
vražděn a řekl, že nikdo tak mohut
ný jako Ja n Masaryk nemohl mít tak
málo ran na svém těle, kdyby byl
býval skočil s okna. Dne 1. srpna
1949 měl Sulzberger rozhovor ve
Vídni na americkém vyslanectví s
Chargé ďaffaires W alter Bowlingem
a legačním tajemníkem Ben Kimpelem, kteří mu řekli, že komunisté
nemohli udělat v Rakousku podob
ný eoup ďetat, jako udělali v Čes
koslovensku. V Československu byli
komunisté podporováni třetinou oby
vatelstva a odborovými Svazy a
kontrolovali policii a armádu. V R a
kousku měli komunisté pouze 4. po
slance ze 165.
Vratislav Bušek

OPRAVA k 7. číslu (feden 1970)
Proměn na str. 94, 2 sloupec, na
konci mé recenze: The Jew s of
Ozetíhoslovakia:
B y l jsem upozorněn, že heslo,
“Henlein, Hlinka, jedna linka” vzni
klo při návštěvě delegace Slovenské
ligy v Americe v Bratislavě, 5. č e r
vna 1938, kde dr. P eter P. Hletko
před budovou slovenského národ
ního divadla mával před shromáž
děným lidem originálem Pittsburské
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dohody. Heslo, tehdy provolávané,
volalo: Hletko - Henlein - Hlinka,
jedna linka.” Předseda slovenských
Němců Karmarin, seděl tehdy na
čestné tribuně vedie dr. P. Hletko a
Andreje Hlinky.
Y.B.
Eugene Loebl:

Sentenced and Tried
The Stalinist Purges in Czechoslovakia. Vydáno ve Velké Britanii
1969 nakladatelstvím Elek Books
Limited, stránek 272, cena 42 s.
Pro čtenáře, který již hodně četl
o procesu se Slánským a jeho dru
hy, zná texty obžaloby a te x t reha
bilitační, který nadto četl i beletri
stické knihy a la Darkness at Noon
od A rthura Koestlera, líčící komu
nistické způsoby soudního vyšetřo
vání, nepřináší kniha skoro nic no
vého. Opakuje mnohé, co jsme již
četli v knize Josefy Slánské Report
on My Husband, jež se týká téhož
procesu, i Mňačkova The Seventh
Night je dobrým úvodem do ovzduší
ohyzdné doby, kdy autor naší knihy
byl nejdříve odsouzen a pak souzen.
Je dobře, že tyto knihy na západě
vycházejí, jsou užitečnou četbou
pro komunisty ve svobodných ze
mích. Nekomunisté se jen ptají, proč
obdobná zvěrstva proti nekomunistům nelákají ani autory, ani nakla
datele. Patrně je nelákají proto, že
utrpení nekomunistu jsou příliš čet
ná a tudíž postrádají pikantnosti,
kterou má například proces s Euženem Loeblem.
[Recenzovaná kniha je překlad
Maurice Michaela z německého v y 
dání knihy, případněji nazvané Die
Revolution rehabilitiert ihre Kinder.
Neboť vrcholem textu je přetištění
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rehabititačního rozsudku Nej vyšší
ho soudu v Praze z 24. května 1963
(stránky 63-81), který v plném roz
sahu sprošťuje autora knihy z obža
lob naň vznesených, takže právem
mohl být jako bezúhonný straník v
roce 1968 postaven v čelo Českoslo
venské státní banky v Bratislavi.
Nejzajímavější částí knihy je pro
nás autorova Předmluva, v níž Dr.
Loebl definuje stručně a výrazně
svou politickou filosofii. Hned v je
jím prvním odstavci praví, že pro
cesy, o které jde, udělaly konec “to
the so-called specific road to socialism”. Další větu citujeme doslova:
“A t ‘ťhat time footh the Czechoslovak
Communist P arty and the govem ment of Czechoslovakia held the
view ťhat they háve sovereign
powers of decision, and in fact did
make their own decisions, and the
trial was really directed against
them, though not al'1 members of the
govemment or of the P arty leadership were put in the dock”. (st. 7).
Rozumím-li dobře, je tato věta kou
zelným proutkem, která ze všech
původců vítězného února dělá vlas
tence, bojující za svobodu národa a
jeho lidu, a z obětí stalinismu ubohé
beránky a mučedníky za lidská prá
va. Na takovou šikovnou obhajobu
má jistě každý komunista právo,
zvláště proto, že se jí zpovídá ze své
naivity. Kdo se takto obhajuje, má
však být logičtější než autor naší
knihy. Bylo-li komunistické Česko
slovensko až do procesů samostat
ným státem, jak je možné, že už před
nimi bylo prošpikováno Beriovými
katy, které podle Loebla “naše” bez
pečnostní policie nazývala “our
Teachers”, a o nichž Loebl na strán
ce 32 dodává, že “In a way they
were the masters of our country”?

Bylo-li Československo svrchova
ným státem před Loeblovým zat
čením, jak to, že Loebl jako vedoucí
úředník zahraničního obchodu mohl
- nebo musel - bez protestu a pří
padné resignace strpět okrádání n a
šeho státu Sovětským svazem při
dodávkách uranové rudy z Já ch y 
mova nebo mlčet při zničení našeho
vývozu skla a bižuterie na západ a
zvláště do Ameriky? (Srovnej strán
ky 30, 45 a jiné). B ylo-li Českoslo
vensko samostatným státem ještě
před vítězným únorem, pak Loebl
neměl se vyslovovat proti přijetí
Marschállova plánu, jak se přiznává
na stránce 25 své knihy, a tím méně
se tajně setkat s Mikoyanem v Mos
kvě, když jako delegát ještě před
komunistickým pučem byl vedoucím
důležitého obchodně-politického vy
jednávání se Sovětským svazem, a
ještě k tomu Mikoyana informovat o
politické situaci v Československu!
Loeblova kniha je zajímavá proto,
že výborně definuje rozpor našeho
exilu s komunisty, opustivšími do
mov po ruské okupaci. Tito vidí jen
dvě tragedie moderního Českoslo
venska: Mnichov a srpen 1968. My
vidíme největší tragedii ve “vítěz
ném únoru”, ve vítězství komunis
tické strany. Proč? Protože na této
tragedii v roce 1948 byla vinna znač
ná část národa, v této době jsme se
porazili sami a zapřeli všecko, čímž
jsme jako národ žili přes tisíc let.
Okupace z roku 1968 byla přímým
důsledkem naší porážky ideové. P o 
děkujme Dru Loeblovi, že svou kni
hou a jejími protiklady nám naši
mravní tragedii připomíná.
Ladislav Radimský

Jean -Jacqu es

Serván-Schreiber

Le Défi Américain
Vyšlo v Paříži 1968 v nakl. Denoel
Autor je francouzský vlastenec,
který za války vstoupil dobrovolně
do branných sil Svobodné Francie.
Po válce se stal redaktorem časopisu
“L e Monde” pro otázky zahraničně
politické. Nyní je generálním ředi
telem tří tiskových společností. K ni
ha je psána z hlediska evropského,
najmě francouzského. Ale ani pro
amerického čtenáře nemůže býti bez
zájmu poznati, v čem Evropa vidí
americké nebezpečí a jak mu chce
čeliti.
Kniha byla psána před Dubčekovým pokusem o demokratisaci Česko
slovenska t.j. před pokusem o synthesu socialistického hospodářství s
politickou demokracií tak, jak k to
mu dospělo Švédsko. Kdyby nebylo
došlo k brutálnímu sovětskému pře
padení Československo bylo by ne
sporně na nej lepší cestě ke kompro
misnímu sociálnímu systému, který
by spojoval západní demokratické
svobody s hospodářským systémem
částečného socialismu. Podle autora
dnešní světový vývoj vede k tako
vému vyrovnání. Přechodným ví
tězstvím nad malým Českosloven
skem Sověty ten vývoj nezastaví. V
tomto ohledu kniha přináší naději i
pro Československo a činí ji i pro
nás nevšedně zajímavou.
Autor se snaží mobilisovati evrop
ské, zejména ovšem francouzské ve
řejné mínění, k boji proti Spojeným
státům, nikoliv však k boji zbraně
mi, dolarem, ocelí a moderními stro
ji, ale ranami tvořivé obraznosti a
organizační schopnosti. Nebezpečí
amerického hospodářského zkolonizování Evropy je podle autora akut
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ním. Do 15 let třetí průmyslovou
mocností světa za Spojenými státy a
Sovětskou unií bude americký prů
mysl v Evropě. Již dnes jeho inves
tice tam činí 14 miliard dolarů. Účast
Ameriky na evropském průmyslu
dosahuje v některých oborech již
50%, v průmyslu elektronickém do
konce 80-95% .
Tomuto americkému nebezpečí je
však možno čelit, učiní-li evropské
státy bez váhání a bez ztráty času
potřebná opatření.
Autorovu studii lze rozděliti na tři
hlavní části a to na přehled hospo
dářského vývoje ve Spojených stá
tech, na situaci v Evropě a na opa
třeních, jež bylo by učiniti. Studie
se opírá o publikace, projevy a še
tření amerických bank, federálních
úřadů, politiků a vědců, zejména
však o podrobná studia prováděná
Hudson Institutem v New Yorku.
Z hlediska Evropy autor se dovolá
vá svědectví více než 15 evropských
vědců a politiků.
Po podrobných studiích hospodář
ské situace v 9 průmyslových stá
tech, v nichž průměrný roční příjem
na jednoho obyvatele je nejvyšší na
světě, a Indie a Číny, jež pro počet
obyvatelstva budou hráti důležitou
úlohu v budoucnu, Hudson Institute
došel k názoru, že vývoj světa v
příštích 30 letech povede k utvoření
nové lidské společnosti, jíž dal jm é
no “společnost poprůmyslová”.
Hlavními rysy této nové společ
nosti budou: Průmyslové výdělky
stoupnou padesátkráte oproti výděl
kům periody předprůmyslové. V ět
šina hospodářské činnosti přejde z
úseku primárního t.j. zemědělského
do úseku sekundárního t.j. průmy
slového a dále do úseku třetího a
čtvrtého t.j. do úseku služeb. Úsek
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čtvrtý bude zdokonalení úseku tře
tího tím, že opustí hospodářské zá
kony trhu a zisku ve prospěch na
dací, veřejných výzkumů, kultury
a nevýdělečných organisací. P rů 
myslové podniky jako celek budou
řízeny cybemetiky. Soukromé pod
niky přestanou býti hlavním zdro
jem technického a vědeckého po
kroku. Zákony trhu budou hráti je
nom podřadnou úlohu v poměru k
podnikání veřejnému a podnikání
sociálních nadací. Rozdíl mezi vyso
kými a nízkými příjmy se podstatně
sníží proti rozdílu, jak jej známe
dnes ve společnosti průmyslové.
Postup kterékoliv země na úroveň
společnosti poprůmyslové se usku
teční tam, kde průměrný příjem
na hlavu obyvatelstva překročí část
ku $ 4,000 ročně. K tomu je třeba
poznamenati, že dnešní průměrný
příjem na hlavu činí v USA $3,500,
v západní Evropě $1,800, v Sovětské
unii $ 1,000.
Podle průměrného ročního příjmu
na hlavu všeho obyvatelstva včetně
dětí a starců lze rozděliti svět na ty
to hospodářské společnosti:
Společnost předprůmyslová
20 až 200 dolarů
ve vývoji industrialisace
200 až 600 dolarů
průmyslová
600 až 1500 dolarů
pokročile průmyslová
1500 až 4,000 dolarů
poprůmyslová
4,000 až 20,000 dolarů
Podle Hudson Institutu do 30 let
pouze 4 země se stanou členy spo
lečnosti poprůmyslové: Spojené stá
ty, Japonsko, Kanada a Švédsko.
Zeměmi průmyslovými pak budou v
tomto pořadí: Západní Evropa jako

celek, Sovětská unie, Israel, V ý
chodní Německo, Polsko, Českoslo
vensko, Austrálie a Nový Zéland.
Pokud jde o Spojené státy vývoj
ukazuje, že do 30 let příjem na hla
vu bude 7,500 dolarů, pracovní tý 
den bude o čtyřech dnech po 7 ho
dinách, ročně bude 39 pracovních
týdnů a 13 týdnů dovolené, což s
“week-endy” a svátky bude činiti
147 dnů pracovních a 218 dnů vol
ných.
Kdyby nešlo o vážné výzkumy ta
kového institutu, bylo by týto před
povědi považovati za utopii anebo
VerneoVskou fantasii. Ale příklad
malého Švédska ukazuje, že předpo
vídaný vývoj je možný. Švédsko má
dnes nejvyšší životní úroveň v E vro
pě. Švédský dynamismus děkuje za
svůj úspěch těmto čtyřem složkám:
úloze vlády, požadavku hospodářské
rovnosti, vzájemnému poměru soci
álních složek a fiskální politice ze
mě.
Ač Švédsko má již po 36 let socia
listické vlády, vláda nezasahuje do
poměru mezi podniky a dělnictvem.
Velká většina dělníků patří k jedno
mu a témuž syndikátu a většina
podnikatelů je sdružena ve federaci
zaměstnavatelů. Tyto silné organisace se vzájemně respektují, dove
dou se dohodnouti, aniž by žádaly
vládu o pomoc nebo arbitráž. A tak
od roku 1932 nebylo ve Švédsku ani
jediné stávky. Vláda omezuje svoji
úlohu na všeobecné otázky hospo
dářské, zdravotnictví, bezpečnost,
a sociální péči. Tím také veřejné
výdaje ve Švédsku činí 34% národ
ních příjmů, zatím co v U .S A . pou
ze 25%. Zdanění je ovšem vysoké. I
ten nej menší zaměstnanec platí na
daních mzdu dvou měsíců ročně.
Nářku na výši daní není však mno

ho, protože poplatníci dostávají od
státu mnoho služeb, zejména v obo
ru zdravotnictví a sociální péče.
Švédští socialisti odmítají znárodně
ní výrobních prostředků, ale za to
jejich dogmatem je hospodářská
rovnost t.j. zmenšení rozdílů ve výši
soukromého majetku a mezi příjmy
jednotlivců.
Již Lenin prý prohlásil: “Kdyby
vypukla v Stockholmu revoluce, re 
volucionáři by pozvali členy svrže
né vlády na večeři, aby jim blaho
přáli k dosaženým sociálním úspě
chům.”
V pořadí hospodářské vyspělosti
Československo bylo zařazeno mezi
státy pokročile průmyslové, (což je
jistě slibné ocenění). Sovětská unie,
která dnes platí za průmyslově n ejsilnější stát světa hned za Spojený
mi státy, byla zařazena až na šesté
místo. Ještě před 10 roky nebylo
otázkou, zda Sovětská tmie dosáhne
amerického životního standardu, ale
kdy. Počítalo se, že se tak stane v
roce 1970, nejpozději v 1985. Ukázalo
se však, že Sovětská unie v průmy
slovém vývoji neudržela krok nejen
se Spojenými státy, ale ani s něko
lika jinými zeměmi.
Technickými výzkumy, na něž
finanční síly mimoevropských pod
niků nestačily, americký průmysl
získal proti celému světu předskok.
Tato mezera, zvaná “technological
gap”, umožnila americkému prů
myslu prováděti nákladné investice
v cizině, zejména v Evropě. Stano
visko jednotlivých států k americ
kým průmyslovým investicím je
různé. Často se mění i v jedné a téže
zemi. Tak Francie se jim někdy brá
nila, jinde je povzbuzovala. Na jed
né straně americké investice zvyšují
průmyslovou schopnost země, při
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nášejí dobře placená zaměstnání děl
níkům, ale dostávají zemi do hos
podářské závislosti od Ameriky a to
právě v nejdůležitějších oborech vý
roby. Na druhé straně však omezení
anebo úplný zákaz investic by nut
ně přinesl újmu hospodářskému po
kroku země. Taková země by se
stala “underdeveloped”.
Americké průmyslové investice v
Evropě lze označiti za “neo-kolonisaci” s obdobným účinkem jako
byly hospodářské investice m ateř
ských zemí v jejich bývalých kolo
niích. Takové investice nesporně
přinesly koloniím vítanou pomoc,
ale ještě větší zisk mateřské zemi.
Ti, kteří souhlasí s americkými in
vesticemi, utěšují se namnoze tím,
že v případě potřeby bude možno
americké podniky znárodniti. Tato
útěcha je mylná. Bylo by možno
znárodniti zdi a stroje, ale ne im materiální hodnoty, jež jsou dnes
nej důležitější části podniku. Takové
znárodnění je typickou reakcí n evyspělých národů, jež nevidí pravou
podstatu problému.
Nezbytným nástrojem vědeckých
výzkumů jsou komputery. Ale p rá
vě ve výrobě a používání komputerů Evropa je daleko za Amerikou. V
Evropě 71% výroby komputerů při
padá na americké investice. Kom 
putery se stále zdokonalují, což v y 
žaduje nesmírných finančních obětí,
na něž jednotlivé evropské státy ne
mají dosti prostředků. Tak největší
evropská elektronická továrna Sie
mens má v rozpočtu 125 milionů
dolarů na zdokonalení komputerů,
zatím co americká IBM k témuž
účelu vydala 5 miliard dolarů.
Skutečná vláda komputerů teprve
začíná. Komputory jako nástroj ana
lysy, rozhodnutí a akce v několika
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letech ovládnou celý průmysl. Mezi
rokem 1970 a 1980 výroba kompute
rů podle objemu výroby se stane po
výrobě aut a benzinu třetím největ
ším průmyslem světa.
Větší důležitost než výroba kom
puterů má jejich používání, tedy
t.zv. cybemetiky. Na každou osobu
ve výrobě komputerů 10 osob bude
musiti přemýšleti a pracovati na je
jich správném využití a dalších 100
osob bude třeba na programování
t.j. zásobování komputerů vědec
kými a odbornými informacemi. Ta
to převážně intelektuální činnost se
zove “software” na rozdíl od “hard
ware”, jež znamená pouze stroj. Tře
bas Evropa zůstala pozadu za Ame
rikou ve výrobě “hardware”, má
příležitost uplatni ti se svojí kulturou
a inteligencí v “software”.
Na obranu proti Americe a na
záchranu autonomní Evropy je tře
ba vybudovati velké průmyslové
jednotky, které by mohly soutěžili s
americkými obry. K tomu je třeba,
aby evropské státy soustředily své
síly na uvádění v život a na zajiště
ní společných podniků. J e třeba
upraviti metody spolupráce mezi
jednotkami průmyslovými, univer
sitami a vládami. J e pohodlné obviňovati z imperialismu ty druhé,
když sami zanedbáváme jednati. V
podstatě jde o utvoření hospodář
ské jednoty a urychlené soustředě
ní velkých průmyslových skupin,
schopných světové strategie, tedy
utvoření Evropského Technického
Společenství.
Začátek k tomu byl již učiněn
utvořením evropského společného
trhu a evropské asociace volného
trhu šesti dalších států. To však ne
stačí. Podle bývalého francouzského
ministerského
předsedy
Mendes

France je třeba vybaviti evropské
společenství mocí, prováděcími pro
středky a finančními zdroji. Alespoň
minimální zásada
hospodářského
federalismu je nezbytná.
[Pojem federace nesmí se bráti ab
solutně. Jd e pouze o federaci hospo
dářskou a i tam pouze o federaci
výběrovou, o jakousi federaci “a la
carte” t.j. o soustředění evropského
průmyslu jenom v určitém počtu
oborů, jež mohou dosáhnouti svě
tových rozměrů a státí se soutěži
vými.
Poválečná generace měla na vý
běr buď zapojení Evropy do komu
nistického světa anebo politickou
neodvislost. Dnešní generace stojí
před alternativou udělati z Evropy
ohnisko autonomní civilisace anebo
pripustiti, aby se stala odnoží Spo
jených států.
Evropské hospodářské společenství
s 200 miliony obyvatel stalo by se
důležitým činitelem světovým. Jeho
složení z několika národů a kultur
by se mohlo státi vzorem a oporou
národům méně vyvinutým, jež by
se tak nemusily báti nějaké politic
ké hegemonie. Japonsko, které se
obává americké hospodářské síly,
jistě by jenom uvítalo spolupráci se
silnou Evropou. A státy jihoameric
ké, jež těžce nesou americkou nad
řazenost, našly by v Evropském spo
lečenství vítanou alternativu, která
by byla s to zmímiti vnitřní i vněj
ší konflikty jihoamerického konti
nentu. Konečně ani Sovětské unii by
nezbývalo nic jiného než mírumi
lovná spolupráce stejně silných
partnerů.
Budou-li se však hospodářské dis
parity mezi státy a kontinenty stupňovati, dojde k hospodářskému cha
osu, který může ohroziti Spojené

státy ve větší míře než čínské ato
mové zbraně. Proto je v zájmu i
Spojených států, aby došlo k n avr
hovanému hospodářskému vyjasně
ní. Vsunutí sjednocené EVropy mezi
Ameriku a Rusko jako třetí světové
mocnosti by mělo býti v Americe jen
vítáno.
V roce 1932 nově zvolený americ
ký president tváří v tvář největší
vývojové krisi země obrátil se na
národ prosloveným zvoláním: ‘T ato
generace Američanů má rendezvous s osudem”. Podle autora knihy
dnešní generace Evropanů má po
dobně také randez-vous s osudem.
Miloslav Schubert

Enrico S. Molnar:

The Ethiopian Orthodox
Church
A contribution to the Ecumenical
Study of Less Known Eastern
Churches. Bloy House Theological
School, Pasadena 1969.
Tato krátká, ale bohatou biblio
grafií opatřená studie, zajímá i lajka, neboť se z ní mnoho doví o
dvoutisícileté habešské historii a o
její podivuhodné křesťanské tradici
od dob apoštolských. A o tom, jak
mísící se prvky národní, koptické,
židovské i pohanské formovaly ethiopskou ortodoxní církev v zajíma
vou jednotu. A o tom, jak musela
bojovat proti Římanům, proti diofysickému učení Chalcedónského
koncilu, proti přívalu islamu a proti
intervencím latinského křesťanství.
Studie mluví i o etiopské liturgii a
o nejnovějších dějinách habešského
císařství. V příloze otiskujeme přes
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nou chronologii křesťanských udá
lostí této církve, posloupnost habešských panovníků a “abunasů”, n ejvyšších kněží a vládců etiopske c ír
kve, a je věnována Basiliovi, žijící
mu patriarchovi, nastoupivšímu v
roce 1959. Studie je také příspěvkem
k dějinám Afriky, o nichž víme tak
málo, a jež rozhodně nezačaly ev
ropskou kolonizací tohoto zemědílu.
Ladislav Radimský

Dvojí ediční čin Mladé Fronty
P řes veškeré výhrady a námitky,
které leckdo mohl m ít proti snahám
liberalisujícího komunismu v naší
vlasti, setkáváme se v oblasti kul
tu ry s některými jevy, které aspoň
dodatečně ukazují, jaké výhody by
liberální systém býval mohl být,
kdyby býval nebyl potlačen sovět
skou agresí. Jd e mi o dvě knihy
vydané nakladatelstvím
MLADÁ
FRONTA v Praze.
Mám v rukou knihu Rukopisy od
Mrtvého moře od Johna Allegra.
Přeložili Stanislav Mareš a Miloslav
Žilina. Vyšlo r. 1969, originál v angglické řeči r. 1956. Nejen po celé
stalinské údobí, ale i po něm se ofi
ciální politické mínění obracelo říz
ně proti církvím, censura zasahova
la do jejich publikací v takové míře,
že ten žalostný zbytek, který vyšel,
býval často značně indiferentní, a
pokud se týkalo náboženství křes
ťanského a víry v Ježíše Krista, v e 
řejnosti byl přímo vnucován názor,
že Ježíš Kristus byl postavou v y 
myšlenou, dílem židovské fantasie,
která chtěla nějak vyplnit již před
tím vyvinutý mesiášský kult. Obra
na proti takovému tvrzení byla těž
ko možná, ač tu a tam se církve ve
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svém tisku směly zdvořile ohradit.
Byly překládány hostilní sovětské
brožury, náš materialistický tisk ar
gumentoval zcela demagogicky a
pramálo se ohlížel po vědecké průkaznosti svých thesí, šlo zkrátka po
nejvíce o nenávistné persifláže. Ofi
ciální politické ovzduší býlo takové,
že s hlediska komunistických dog
matiků neobstál ani spis britského
m arxisty A. Robertsona (Původ
křesťanství), který sice důkladně
analysoval, až doslova pitval a atomisoval starokřesťanské
tradice,
jen aby dokázal, že jde o různoro
dé záplaty na látce dějin, přesto však
trval na tom, že Kristus byl histo
rickou osobností. Kniha Rukopisy
of Mrtvého moře nebyla napsána s
úmyslem potvrdit křesťanské učení
jako takové, ale její autor chtěl pře
devším ukázat, jak dalekosáhlého
významu jsou poměrně nedávné
objevy z jeskyň poblíže Mrtvému
moři. Nálezy záznamů se převážně
datují z dob před a po Kristu, zá
znamy jsou připisovány m urabba’atské sektě a obsahují četné vý
roky, které potvrzují autentičnost
evangelií a učení nejprvnějších
křesťanů. J e ovšem pravda, že autor
posuzuje některé detailní rozdíly
snad poněkud hnidopišsky, vcelku
však předkládá čtenáři nové a té
m ěř sensační doklady, podle kterých
např. Septuaginta a jednotlivé staro
- i novozákonní knihy se posunují
více dozadu, blíže k době svého
pravděpodobného vzniku. Existence
Ježíše už celkem nemůže být popí
rána a znalost prostředí, v němž vy
růstal, také znalost náboženských
hnutí za jeho života, vytvářípoměrhnutí za jeho života, vytváří poměr
doby, kdy se zakládaly první křes
ťanské skupiny.

Není věcí této krátké recenze po
suzovat, do jaké m íry kniha vyho
vuje dogmatickým programům ka
tolické církve a protestantských
směrů, autor sám připouští, že ko
lem některých závěrů jeho knihy a
kolem nálezů vůbec se vyrojila řa 
da polemik. Ale polemiky, pokud
jsou vedeny slušně, jsou vždy dů
kazem, že to, oč se polemisuje, je
živé. Bible je kniha všem k řesťa
nům drahá a přes různé menší v ý 
hrady je nutno ocenit, že rukopisy
od Mrtvého moře přinášejí cenný a
průkazný materiál, který svědčí
značně pro autentičnost aspoň ně
kterých biblických pasáží, osvětlu
je výroky, které do té doby byly
nejasné, a uceluje, dokonce i vý
znamně přebarvuje tradiční před
stavy o společnosti z dob, kdy byly
postupně psány knihy starozákon
ních a pak novozákonních autorů.
Kniha Allegrova není ovšem tak
vysloveně zaměřena na obhajobu
bible jako proslulá a překvapivě
věcná kniha B IB L E AND HISTORY
od Wernera Kellera, která u nás
nesměla být ani distributována. Ale
přesto ukazuje výdání této knihy,
oč bylo české čtenářstvo ošizeno v
době dogmatického komunismu a oč
bude asi šizeno i napříště, až zá
vazky z liberalisujícího údobí budou
splněny a smlouvy vyčerpány.
O druhé knize, kterou jsem osob
ně nedostal, referuje Lidová demo
kracie (květen 1969) a jde o filoso
fický odkaz filosofa Emanuela Rádla
Útěcha z filosofie. To je již reedice,
poněvadž kniha prvně vyšla po dru
hé světové válce, a už jen svým sty
lem vzbudila s jedné strany lásku a
úchvatné nadšení, s druhé strany
rozpačité skeptické úšklebky, ale
nikoho nenechala chladným. V ý

znamný český filosof se zde zpovídá
ze svého duchovního převratu. P ů 
vodně positivista, ke konci svého ži
vota píše jasně, věcně a zároveň
překvapivě a nekonformné závěť, v
níž střízlivě poopravuje renesanční
optimismus, odhaluje slabiny teh
dejšího rodícího se a nakvap formu
lovaného racionalistického m ateria
lismu, oprašuje sv. Tomáše Akvinského a ukazuje na některé body v
jeho učení, které dosud neztratily na
svém významu, a moderním způso
bem znovu formuluje a velmi logic
ky opravňuje křesťanskou víru v
Boha a její morálku. Rádi ovšem
nebyl tak stoprocentním positivistou ani dříve a jeho velmi reservo
vaný postoj např. k darvinismu a
jiným vývojovým theoriím to do
kládá. Ale Rádi se přece jen původ
ně zabýval daleko více vědou a je
jími fakty, kdežto ku konci života
píše essay, která je tak podmanivá a
přitom tak logicky doložená a sym
bolickými Obrazy obohacená, že se
vlastně nikdo nemohl vyhnout to
mu, aby se nad ní aspoň nepozasta
vil a nad autorem se nezamyslil.
Mám ještě v dobré paměti, že proti
této 'knize byla materialistickým tá 
borem jako protiklad stavěna kniha
Hledání od právníka a trochu též
filosofa Emila Svobody. Ale zatím,
co jeho kniha byla napsána skoro
doslovně žlučí a odvažuje se desstruktivní a leckdy velmi osobní a
vědecky nepodložené kritiky, Rád
iová kniha zvedala lidem hlavy i
mysli. Svoboda zajisté neměl ve
všem tak docela nepravdu, ale vza
to celkově, kniha zapadla jako je
den z mnoha zlobných komentářů,
které po druhé světové válce a pak
zejména po Únoru 1948 vyrůstaly u
nás jako houby po dešti. A č v nich
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leckdy bylo též trochu pravdy, oby
Milan Rúfus:
čejně jí zneužívala bud’ neurvalá
Člověk, Čas a tvorba
demagogie nebo zase osobní trpkost
člověka
atheisticky smýšlejícího.
Vydala Směna, Bratislava, 1968,
Neříkám, že Rádiová kniha atheisty
strán 228.
přesvědčí. Na to nestačí a to také
K eď koncom roku 1956 vyšla
Rádi nezamýšlel. Ale je to kniha
zbierka
básní Milana Rúfusa Až do
živá, která stále mluví a stále uka
zrieme, stala sa v slovenskej poézii
zuje modernímu člověku k problé
akousi fakľou: převážná čá sť mla
mům, které nebyly dořešeny a které
dej básnickej generácie chcela si
naprosto nebyly odstraněny poku
stať pod rúfusovskú zástavu. To
sem o vysvětlení materialistické.
najmä preto, lebo Rlúfus hovoril aj
Byla psána jako filosofická závěť,
v ich mene, za nich a hovoril z mla
prostoupená citem člověka, který na
dých adeptov pera vari najzrozumi
závěr života došel k svému osvícení,
teľnejšie. Dovtedy iba časopisecky
a poněvadž se domníval, že by lec
publikujúci
Rúfus sa v debute pred
komu, kdo se zmítá v pochybách,
stavil ako hľadač Pravdy, vyjadrokomu věda sama nestačí a kdo hledá
vateľ tragiky jednotlivca i času, v
živou a lidskou filosofii, mohl jeho
ktorom žil. Bola to poézia hlbokých
vnitřní převrat též skromně ukázat
tónov, plastických obrazov domova,
cestu z labyrintu moderního života,
vyjadrených “nehou čistou”, ale aj
zanechal Rádi tuto knihu po sobě.
poézia polemík. A práve pre tú pole
Na dlouho byla potlačována, z kni
mičnost’
knižky sa Milan Rúfus “v
hoven ovšem brzy zmizela, jméno
známom československom pohone na
Rádla se ani nedoporučovalo vyslo
čarodejnice dostal do ich zoznamu”.
vit, leda s nenávistným komentá
K eď o niekoľko mesiacov po tom
řem. Ale před časem (nebyla-li její
vyšlo druhé vydanie zbierky (prvé
edice zastavena či nebyla-li kniha
bolo ihneď rozobrané), knižka vyšla
czensurována, o tom mi nic známo
“vďaka” tlačovému dozoru “prepra
není) se znovu dostala do rukou
vovaná a upravená”.
hloubajícího českého čtenáře, jak
Toto všetko treba spomenúť v sú
referuje deník Lidová demokracie.
vislosti
s vyjdením Rúfusovej v po
Možná, že kritika některých listů
radí druhej publikácie - knihy úvah
ji snad vlídně neuvítá. Ale čtenář,
ČLOVEK, ČAS A TVORBA. Hoci
který v záplavě suchých fakt hledá
medzi ich publikovaním uplynulo
živého a laskavě uvažujícího člově
celých dvanásť rokov, smerovanie
ka, se nenechá odradit a Rádiová
autorových vyznaní, jeho postoj i
knížka se pravděpodobně stane do
atribúty pravdy zostali rovnaké.
datkem k jeho bibli nebo alespoň
Obidve knižky sa navzájom vý
knížkou milou, která stále promlou
znamne dopľňajú. Eseje prozaickým
vá, už svým stylem je až básnicky
výrazom prehlbujú Riúfusov svet,
jemná, utěšuje a ukazuje výcho
ozrejmujú jeho ľudské i básnické
disko.
krédo. Dominantou tvorby sa R úDr. Jiří Veselý
fusovi stáva jeho rodný hornatý Lip
tov. V spomienkach naň a na vlast
né detsvo vyrastá a koncentruje sa
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jeho tvorivý čin. Básnik sa vyznáva
a spovedá, dávajúc hlboko načrieť
“do zákulisia básne” a tvorivého
procesu. Ale hovorí aj to, prečo m u
sel toľkokrát m lčať. Písať a nepub
likovať. Najlepšie o tom hovorí R úfus hádam v eseji Básnik sám doma
so svojou poéziou (str. 114). Úvaha
vznikla na podnet rozhlasového re 
daktora a uverejnil ju aj časopis
Romboid v lete 1968, za nebývalého
odmäku aj v slovenskej literatúre.
Nie je to však iba oblasť slova,
nad ktorou sa básnik a esejista za
mýšľa. Rúfus sa vyjadruje k m la
dým maliarom, uvažuje o regiona
lizme, má plno pochopenia pre zá
zračný svet detí, vyznáva se Fullovým obrazom . . . A vo všetkom tá
známa syntéza pravdy a krásy, h ľ a 
danie zmyslu dobra a spravodlivosti,
ale aj “vztyčovanie otázok, nekaždodenných, hlbokých a bolestných”.
Desať rokov vychádzali tieto R úfusove eseje v literárnych a kultúr
nych časopisoch na Slovensku a v
Čechách v Zlatom máji; niektoré z
nich vyšli ako knižné doslovy, po
daktoré odzneli na spisovateľských
konferenciách. Sú však veľm i živé
a aktuálne aj dnes; v mnohých pa
sážach sú plastickým pochopením
pozadia viacerého kultúrneho dia
nia na Slovensku v minulých ro
koch. A pre mnohých z nás, ktorí
sme Milána Rúfusa poznali ako bás
nika, aj ako človeka spoza vysoko
školskej katedry, alebo zo súkromia,
sú cennou devízou k plnšiemu po
chopeniu veľkej osobnosti, akou je
Milan Rúfus už dlhé roky v sloven
skej literatúre.
Jozef Milučký

Falstaffovo babí léto
Hru Jindřich IV., I. a II. díl, kte
rou napsal William Shakespeare,
preložil a volně upravil Jan Werich,
verše přeložil Jan Vladislav. Kresby
Jiří Trnka. Nakladatelství Svoboda,
Praha 1969. Stran 115, Kčs. 30.Jan Werich zkrátil dvě dlouhé
královské tragedie na čtvrtinu, z
Falstaffa učinil hlavního hrdinu, po
svém přeložil prózu hry a někde text
změnil
k
nepoznání. Například
Epilog v Shakespearovi mluvený
jedním z tanečníků, dal Werich před
nášet Falstaffovi samotnému se svým
vlastním textem , končícím mod
litbou nikoliv k anglické královně,
nýbrž ke královně Poezii. O pří
pustnosti takové úpravy Shakespea
re máte své pochyby - dokud jste
si nepřečetli celou hru. Pak shledá
te, že Werichův překlad, náramně
osobitý, sluší Siru Johnovi neboli
Jendovi, jak mu říká jeho mladý
kumpán princ Jindra, víc než všec
ky překlady dosavadní, že jde o
novou hru, o Veselou hru o smutku
stárnutí Sira Johna Falstaffa, a že
tento antihrdina, tento zbabělec,
žrout, opilec a vychloubač je k po
milování. Ja n Werich prostě jako
velký herec a dobrý režizér vrhl na
starou známou postavu, ostatně i u
Shakespeara velmi složitou, nové
prudké světlo, které ho nám vysvět
luje, přibližuje a činí naším součas
níkem. Falstaffovy dialogy s prin
cem a s hospodskou paní Čipernou,
kterou v Kvapilových představeních
během první světové války na Ná
rodním divadle hrála Hybnerová,
srší humorem, prostopášností a lido
vou syrovostí, jakoby jako hrdlo
Falstaffovo byly zalévány dobrým
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vínem a nikoliv nějakou slabou
břečkou.
Kniha, vyzdobená několika Trn
kovými kresbami, je vypravena s
vybraným vkusem a ůvabem. K o
munisté doma zničili skoro všecko,
jsme rádi, že se jim to nepodařilo
u našeho vyspělého grafického umě
ní.
P etr Den

Úsměv ironika
Jan Vodňanský:
S úsměvem idiota
Mladá fronta, 1969
Tato kniha je přesvědčivý debut.
Po takřka nekonečné řadě krkolom
ných simulací hlubokomyslně se
tvářících nicotností, koketujících v
poslední době zejména s módně po
chopenou tzv. barokností a barokismem, je to příjemná změna. Jedná
se o výběr písňových textů z let
1960-1967, které jsou uvedeny slovy
Jiřího Voskovce: “Freud věří, že
smích je příval z podvědomá, vzpou
ra proti racionalismu. Snad nám ně
co napoví středověká instituce krá
lova blázna: nasadit si na Chvíli
bláznovy brýle místo trvalých bláz
nových očí.”
Rodokmen spíše než u dadaismu,
který byl kultem idiotie či nesmyslu,
hledejme snad už u Gellnera, dále u
poetistického Nezvala a Biebla, v ra 
né písňové tvorbě Suchého. Spíše
než o demonstraci bláznových ne
smyslností a pitomostí tohoto světa
jde o hravé ironie a parodie v te x 
tech, které “zpočátku vznikaly spo
radicky a živelně při mém studiu na
pražské Technice”, jak píše autor:
“Lesní panna / A pan Toman / H á
dali se/ O otom an/ Ukradla j s i /
Chcete-li je zdravé míti
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Otoman /
Řekl Tom an/ Klepto
man.”/ O otoman/. Nebo v “Ďastušce”: “Zeptal jsem s e / Aragona/
Jestli m o h u / K Elze/ J ít až b ude/
sama doma / odpověděl: / Nelze.”
Vodňanský pracuje se zvukovou
asociací, hudební eufónií, poetickou
etymologií, onomatopoií: “Ty si si
p i-/ Ty si si p i-/ Ty si si pi-ráta/
Namluvila si s i / T y si si p i-/ Ty si
si p i-/ ráta z Mississippi/ Kdysi si
p i-/ Kdysi si pi/ Kdysi si pil/ Ale
už n epiješ/ Kdysi si p i - / Kdysi si
p i-/r á te z Mississippi”/ b. ‘T y si si
pi”/. Řetězce rozvíjejících se eufonických reakcí, navazujících na sebe
a vyplývajících ze sebe, jsou vedeny
v jemné a hravé ironizující rovině.
Tento jejich významově odstředivý
“pohyb” od počátečního či navozu
jícího významu je regulován opako
váním, t.j. vrácením se k původní
mu významovému a zvukovému po
čátku “pohybu.” Toto setrvávání u
významů zachraňuje autora od pla
ných a efektních zvukových automatismů. Z opačné strany sebevážnější námět dokonce i s pedagogic
kým ostnem nerozplyne se ani v
lehkovážné rýmovánky, ani v su
chopárné mravokámičení. B yl-li nám
vždy nechutný v české literatuře to
lik zastoupený primitivní didaktismus či osvětářské poučování, Vodňanského báseň “Maminko tatínku
ne” je natolik skvělou výjimkou, že
budiž odpuštěno, bude-li zde cito
vána:
“Maminko tatínku -ne
Už nechci piti dvanáctku
Maminko tatínku -ne
Už je deset čárek na tácku
Maminko tatínku -ne
Oči dítěte jsou bez viny
Maminko tatínku -ne
Kdo pije propije ledviny

Neučte své děti piti
Neučte své děti pít
Chcete-li je zdravé mít
Maminko tatínku -ne
Už nechci piti dvanáctku
Maminko tatínku -ne
Už je deset čárek na tácku
Maminko tatínku -ne
Přestaňte převrhnu stoleček
Maminko tatínku -ne
Vždyť ze mne vyroste blbeček.”
Paul Baker

Dr. John L. Brom:

The Eye of Night
Vyšlo u Bartholomew House Líd.
NewYork 1969, 416 stránek.
Bromův první román je dílo v tr a 
dici kafkovského symbolismu. Ale,
vyhnětával-li Kafka své symboly,
aby pomocí nich vybředl z metafysického labyrintu, Bromův symbo
lismus míří na problém zcela seku
lární, ale pro dnešní generaci
svrchovaně naléhavý.
Dr. Brom prožil několik let v
Kongu, (byl šéfem protokolu presitenta prvního senátu republiky), v
němž se rozvíjí napínavý děj jeho
románu, v době, kdy Spojené náro
dy se pokoušely vyplést tento mladý
stát z chaosu, do nějž jej zanesly in
triky studené války. “The Eye of
Night” je jeho první román, ale ni
koli jeho první kniha. Je autorem
celé řady úspěšných cestopisných
knih (přeložených do tuctu jazyků),
vylíčil Afriku tak, jak ji poznal na
svých žurnalistických safari. Jeho
ústřední charakter, vysoký úředník
Spojených národů Werner Hoffer, je
jako člověk sotva sympatický, ale je

důkazem Bromova talentu, že nako
nec soustředí na sebe tolik sympa
tie čtenáře, který může být jen
svrchovaně dojat tragedií postupné
ho rozkladu silného charakteru až k
samému dnu lidské důstojnosti.
Brom především ostatním čtenáře
baví. Ale je to zábava současně nad
míru osvícená. V ní vykreslil mi
strně prostředí Konga po dosažení
svobody, “uhuru”, jeho ambice a je 
ho zklamání. Ale především položil
na psychiatrův gauč bílého člověka,
“učitele” neprivilegovaných ras a
zejména výsledek zásahu Spojených
národů do procesu rození konžské
republiky. Ústy ušlechtilého hum a
nisty Hofmannstahla, Rakušana, ří
ká: “Jsm e pro ně doopravdy tako
vým štěstím, jak tvrdíme, anebo jen
předstíráme že jsme? Dělá dnes bílý
člověk vše, co je v jeho moci, aby
zlepšil budoucnost? Anebo opět sle
duje své vlástní zájmy, s dlouhole
tými investicemi a stipendii studen
tů v iFeace Corps? Proč tu jsme do
opravdy? Abychom pomohli anebo
abychom tu jen byli?”
Vztah, dialog a konflikt bílého
světa s černou Afrikou sleduje na
dvou ústředních postavách, na 46
lefém plukovníku Hořferovi a jeho
Mleté milence L ou-Lou z kmene
Watusi. Plukovník, bývalý německý
důstojník, přišel do Afriky se silný
mi rasovými předsudky, s domýšli
vou sebedůvěrou pro svůj “knowhow”. Měl dokonalé porozumění pro
sébe sama a vše mu bylo důkazem
toho, že má pravdu”. “'Měl mnoho
lidských vlastností, ale jednu postrá
dal. Neznal, jak lidé cítí”. Lou-Lou
zbožnila mužnost a moudrost bílého
“bwana”. Domorodou pagne vymě
nila ochotně za evropské šaty. Učila
se horlivě evropské řeči. Whiskey
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nemůže zabít zcela samotu bílého
“bwana”, dobrovolného exulanta své
civilizace. I vyložený rasista je mi
zerným otrokem prokletí sexu. Vztah
se změnil na dialog. Idolizující sta
tus začíná nahlodávať bělochovy
předsudky, ale místo syntézy násle
duje konflikt. Racismus nepovolí
spárům, které zaťal do své oběti.
Plukovník už ví, že lidsky neni roz
dílu mezi ním a jeho černou Lolitou.
Ale přiznat to před svými bílými
přáteli, pozvat Lou-Lou na party s
nimi, to nedokáže. Na osvětlené okno
Bofferovy vily padne z noční tmy
stín Lou-Lou.Ono je “no man’s land”
jejich dvou světů. Té noci její srdce
se zlomilo, kapka po kapce z něj v y 
krvácelo zbožnění první lásky a s
ním zbožnění bílého idolu. Obojí
zemřelo v noci, kterou proplakala
u své učitelky řeči bílých bwana.
To bylo také naposled, kdy svou
učitelku viděla. Té noci počala hle
dět svýma očima, černoška L ouLou našla sama sebe,své místo v do
morodé tradici a svůj návrat k do
morodé lingala a k domorodé pagne.
Dialog se změnil v konflikt. Plukov
níkovi nadále nosila své tělo do jeho
vily v tropických nocech rovníko
vého Konga. Ale začala ho oslovovat
“W erner” místo jako dříve “bwana”.
Za milování, jímž nyní vzněcovala
víc než kdy předtím, musil plukov
ník platit stále vyšší a vyšší cenu,
až za ně nakonec zaplatil tím, co mu
býlo nej cennější: ctí neúplatného
úředníka UN. To byl morální pohřeb
bělocha, který přišel do Afriky s
jistotou rasové superiornosti.
Když Kongo procitlo, bylo k bí
lým “bwana” bez slitování, jako
Lou-Lou byla když procitla.
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Kdo je vinen fiaskem bílých? “Dě
lali jsme vše, co jsme mohli,” říká
Hoffer. “Nemohu za to, jsou-li jako
děti a nemohou se učit.” Ale fran
couzský žurnalista Decambrone na
mítl: “Jsm e tu, protože se to dobře
vyplácí a naši afričtí přátelé to vědí,
že si z nich děláme sluhy . . . vědí,
že si bereme jejich ženy, ale nedáme
jim své.” A úředník UN, Francouz
Pierre, se ptal: “Nechodili běloši do
kolonií z téhož důvodu, z něhož jsme
zde m y?”
Co si vzít z toho všeho? Kde je
klíč k dialogu mezi bílými a černými
v Kongu? J e nějaký? Ve svém roz
hovoru s farářem Robletem žurna
lista Decambrone řekl: “Dobrými
slovy jsme nedocílili nic. Dobrými
příklady jsme docílili ještě méně. A
nedocílili jsme nic ani s penězi, to
dokázaly iSpojené národy a to něco
znamená. Co teda máme dělat, pane
faráři?”
“Možná, nechat je na pokoji,” od
pověděl kněz. B yl prostý pesimista?
Anebo, po prožití celého svého do
spělého života v kolonii, věděl, proč
bílá rasa není s to rozvinout uspo
kojivý dialog s domorodci? Bertrand
de Jouvenel, totem pro parte, měl
svou odpověď na tuto záhadu: “Zá
padní člověk nežije se svým pro
středím. On si je pouze podmaňuje.”
Děj Bromova románu je napínavý,
konversace charakterů zajímavá a
významná. Román “The Eye of
Night” je jako stvořen pro zfilmo
vání. J e škoda, že se jeho autor ne
dočkal publikování tohoto svéto bri
lantního díla.
Joža Procházka
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