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Proměny

DR. LADISLAV RADIMSKÝ - PETR DEN
3.4 . 1 898 V KOLÍNĚ — 9.9 . 1970 V NEW YORKU
Čtvrtletník Proměny vydává SVU, avšak jejich obsah i tvář určoval
od 1. čísla I. ročníku 1964 jejich redaktor dr. Ladislav Radimský. Pro
měny měly samostatný okruh čtenářů, kteří nebyli vždy členy SVU.
Radimský si zakládal na tom, že Proměny se finančně držely nezávisle
na SVU.
Redakční rada, která přejímá osiřelé Proměny, nebude náhradou za
jeho výraznou osobnost.
Radimský, fysicky stále odloučenější od exilu i světa krajanského,
vášnivě cítil potřebu být tištěným slovem ve styku s exulantskou obcí.
Nedovedl bych vypočítat do kolika exilových a krajanských časopisů
Radimský psal - snad do všech ve všech světadílech - o vlastních samo
statných jeho publikacích essayistických nemluvě. Proměny však byly
jeho láskou. Pro Radimského nebylo rozdílu mezi národem doma, v
exilu a krajany. Jeho essay “Rub a líc našeho národního programu v
atomovém věku ’ vzbudila živý ohlas i v Československu. Nelze říci, že
měl vždy stejný úspěch. Vytáhl do boje proti posílání darů Tuzexem do
Československa ale život byl silnější. Avšak ani ten, kdo neměl sílu při
jmout v praxi Radimského rady, neměl odvahu popřít jeho mravní argu
mentace.
Loučíce se s Radimským nechceme podávat celistvý profil tohoto mi
mořádného muže. Není jistě bez významu, že kmotrem Radimského byl
dr. František Rieger. Radimský byl celým životem českým patricijem
v nejušlechtilejším slova smyslu. “Zprávy” SVU z června 1970 přinesly
stručný životopis dr. Ladislava Radimského, sestavený k jeho 70tým
narozeninám. Dnes je možno to říci, že to byl zastřený nekrolog v do
bě, kdy o jeho osudu bylo již rozhodnuto a jen poslední datum neby
lo možno napsat.
Není nesnadné zjistit, co Radimský znamenal pro Proměny. Na po
čátku skoro každého čísla Proměn můžeme číst úvodní slovo Radimské
ho. Ne bez pohnutí je čteme znovu a soudíme, že souborné vydání těch
to slov by bylo na místě. Programové poslání Proměn předeslal k 1.
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číslu I. ročníku Proměn roku 1964. Bylo to vysvětlení titulu, který pro
Proměny zvolil.
“Proměny jsou něco jiného, než změny, jsou více než změny. Již
Ovidius, on nich zpívající, vidí v bozích příčinu všech metamorfos. Jsou
změny nicotné, které nebudou trvat, změny způsobené osobní a třídní
nenávistí . . . Proto nesmíme při pozorování změn, podob a tvarů za
pomenout na to, co nehyne, co se jen proměňuje. Pohyb dovede měřit
jen ten, kdo stojí v pevném bodu, relativním vztahům rozumí jen ten,
kdo věří v konstantu rychlosti světla.”
Radimský hledal “pevný bod” se kterého je třeba posuzovat probí
hající události a se kterého je třeba rozlišovat změny efemerní a i pod
statné proměny, toho, co nezaniká, hledal “nadčasové v časovém.”
Jsa hluboce věřící našel svůj pevný bod v Bohu, v “lásce Dantově”,
“která pohybuje sluncem i jinými hvězdami” a “v dalekých perspekti
vách na cíle světa” Otakara Březiny.
Radimský nechtěl být “národním buditelem” 19. století. Byl skrz na
skrz člověkem “atomového věku” a hledal v něm místo pro svůj národ.
Radimský byl hluboce přesvědčen, že SVU má povinnost publikovat
především česky a slovenský, vzpíral se snahám o “zamerikanisování”
SVU. Byl přesvědčen, že “pěstování národních tradic”, stanovami této
společnosti uležené, je možno a nutno jenom v jazyku národním. V ho
vorech s ním jakobych slyšel slova Jana Amose Komenského z památ
ného listu z roku 1661 nakladateli jeho latinských spisů, které mu svě
tovou slávu získávaly, Petru Montanovi napsaných: “Především vyzná
vám, že po latinsku psáti nebo dokonce vydávati něco nikdy nebylo mým
úmyslem. Hned jako jinocha pojala mne touha, abych se knihami ně
kterými jazykem mateřským složenými snažil prospěti toliko národu
svému.” Radimský, od nátury skromný a nebojovný, neváhal bojovat
na půdě SVU o správné pochopení a vymezení pojmu nepolitičnosti
SVU a jeho kulturního poslání. Nechtěl se utápět v nářcích nad minu
lostí, snažil se ukazovat cestu do budoucnosti našeho národa.
Má-li náš národ nyní nějakou autoritu, napsal v dubnu 1966, je jí
Josef (kardinál) Beran.
Radimský pozorně sledoval vývoj současné československé poezie a
našel v ní příchod metafysického myšlení, vedoucího k nové době (Pro
měny, 1966 číslo 4). Možná, že Radimský viděl správně. “Pražské ja
ro” 1968 přicházelo. Zázrak jeunomyslného odporu Čechů a Slováků
proti sovětské invazi podal důkaz, že český a slovenský člověk za dvacet
let vlády komunistické indoktrinace a teroru byl dočasně jen změněn,
avšak nepremenen.
Vratislav Bušek
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Stati a úvahy

TŘÍSTÉ VÝROČÍ KOMENSKÉHO
Otakar Odložilík
Janu Amosovi Komenskému bylo dopřáno dlouhého, opravdu pože
hnaného věku. Narodil se 28. března 1592 a umřel 15. listopadu 1670.
Více než polovici z těch sedmdesádosmi let ztrávil za hranicemi rodné
země. Odešel tamodtud v zimě 1627-8 u už se nikdy nevrátil.
Kraj, ve kterém přišel na tento svět, se odedávna počítal k Moravě.
Po cestách, které si lidé zřídili, se chodilo a jezdilo do slovenské oblasti
uherského království. Z těch končin přišli jeho předkové, jménem Segešové, a usadili se v Komně. Otci, který bydlel v Nivnici, říkali podle
prvotního domova Komenský. Ozývalo se tak často, že se na název Segeš
zapomnělo mezi lidmi i v rodině. Jan Amos se také nazýval Komenským
a časem uvedl do oběhu polatinštělou formu Comenius.
U přechodu přes Moravu se 'rozvinulo královské město Hradiště, kte
ré v Komenského životopise nemá skoro místa. Blíže k zemské hranici
byla položena dvě města, Brod na zboží pánů z Kunovic a později pánů
z Kounic, a Strážnice, jejíž vrchností byli Žerotínové. V tom prostředí
Komenský prožil dětská i chlapecká léta, ale později se tam, jak se zdá,
vrátil zřídkakdy.
Přibližně stejný počet let, co ztrávil v rodném kraji, měl za domov
rušné a lidnaté město na břehu severního moře, Amsterdam. Když se
tam uchýlil po požáru Lešna ve Velkopolsku, připadal ,si jako apoštol
Pavel, kterého bouře vyvrhla na břeh ostrova Malty. V Amsterdamě by
dlel s třetí manželkou Johankou a synem Danielem. Život mu usnadňo
vali přátelé a přiznivci, zejména Jan Rulicius, rodem z Falce, a Vavřinec
de Geer, syn prvotního podpůrce Ludvíka de Geer. Nedostali bychom se
takhned ke konci, kdybychom začali vypočítávat, co bylo jiné v Amster
damě než v Nivnici, v Brodě, ve Strážnici a vůbec v té části moravské
země, kterou Komenský poznával mladýma očima.
Mezi prvním a posledním úsekem se vinulo pásmo činného a plodné
ho života, jehož směr vyznačují jména Přerov, Herborn a Heidelberg,
3

Fulnek, Brandýs nad Orlicí, Lešno, Londýn, Stockholm, Elhlag, Šaryšský Potok, a potom ještě jednou Lešno, druhý domov nejenom Ko
menského, nýbrž i mnoha jiných exulantů z Čech a Moravy. Mnoho
jiných jmen 'by se mohlo vsunout mezi ta, která jsme si již uvedli, pro
tože v Komenského životě bylo málo klidných období. Sedmnácté sto
letí, jako náš věk, začínalo prvními předzvěstmi velikých zápasů, do
kterých byly české země zataženy, když měl Komenský jenom něco přes
dvacetpět let. Mír, umlouvaný po pět let ve westfálských městech Můnsteru a Osnabrůcku, nebyl obnovou mezinárodní spolupráce, nýbrž je
nom nedlouhou přestávkou mezi jedním a druhým pásmem vojen, hu
bících lidi a pustošících kraje, přes které se přehrnuly.
Hledáme-li spojky mezi Komenského mládím, mužným věkem a stá
řím, jehož tíhu začal cítit po lešenské pohromě, členství v Jednotě se
vysune do popředí jako jedna z nejsilnějších a nejvýraznějších. V Niv
nici měli Bratři sbor od roku 1535. Města Uherský Brod, Strážnice a
Přerov byla živými ohnisky náboženského a osvětového usilování, kte
rým Jednota vyrovnávala aspoň zčásti svou početní slabost. Roku 1618
se Komenský stal správcem sboru ve Fulneku, jehož členy byli Češi i
Němci z města i z okolí. Na synodě, konané v říjnu 1632 v Lešně, byl
Komenský vybrán a potvrzen k úřadu seniora - biskupa, který zastával
až do smrti.
Zvykli jsme si na představu stárnoucího muže s plným, prošedivě
lým vousem, statné postavy, oblečeného do rozvlátého hávu - tak nám
Komenského předváděly obrazy a sochy z devatenáctého století, jejichž
původcové si nedali mnoho práce se studiem psaných pramenů a rytin,
kterými byla vyzdobována Komenského díla v původních vydáních a
v přetiscích, vydávaných ještě za jeho života. Některými výroky Ko
menský dal vskutku podnět k domněnce, že byl posledním biskupem
Jednoty a že v den jeho smrti Jednota zhasla. Věci však nebyly tak jed
noduché. Jednota měla od prvního vyhnanství v letech 1547/8 přívržen
ce v Polsku, neméně horlivé a opravdové než byli její čeští a moravští
členové a jejich potomci. Bývali tedy voleni i polští seniorové a jejich
posloupnost nebyla přerušena ani za postupného sbližování s polskými
reformovanými. Jeden z nich, Komenského vnuk, Daniel Arnošt Ja
blonský zastával úřad seniora i za působeni na dvoře pruských králů.
Roku 1735 přenesl biskupskou hodnost na Davida Nitschmanna a roku
1737 na hraběte Ludvíka Mikuláše z Zinzendorfu; tak spojil “morav
ské” Bratří v Herrnhutu s polskou větví Jednoty, která přečkala prvot
ní odnože, českou a moravskou.
4

Jednota byla malá co do počtu a byla ustavičně tísněná královskými
mandáty a sněmovními zápisy. Bratři nestáli o hromadný příliv členů
ani v takových dobách, kdy protivenství polevovalo. První pokolení by
lo nedůvěřivé a nedbalo o vzdělání v oborech, těsně spojených s 'tímto
světem. Než však odešli na věčnost vrstevníci Řehořovi, dostali se do
popředí lidé s vyšším vzděláním, kteří vyvedli Jednotu z odlehlých kou
tů na českém a moravském venkově do takových měst, jako Mladá Bo
leslav, Litomyšl, Prostějov, Přerov a Ivančice. Zároveň vštípili členům,
a to i lidem prostého původů, důvěrů v takové vědění, které nezaclání
a neruší víru a oddanost Bohu. Někam doprostřed mezi Řehořovu smrt
a Komenského narození klademe působení Jana Blahoslava, “otce a vo
zataje lidu Páně”, jehož duch oživoval Jednotu, její sbory a školy, když
se v nich Komenský učil základním předmětům.
Bratři neměli valného mínění o školách, které měla ve své správě
strana podobojí. Neposílali dospívajících dětí do tak řečených škol par
tikulárních v českých a moravských městech a svou nedůvěru přenesli
i na pražské vysoké učení. Školy, které si mohli zbudovat a které závi
sely především na přízni a podpoře šlechtických rodů jako Krajířové z
Krajku, Kostkové z Postupic, někteří Pernštejnové, pánové z Lipé, a Žerotínové, nedostačovaly, když si duchovní i světští členové přáli vzdě
lání rovného s členy jiných vyznání. Bratři vyhledávali školy za hrani
cemi, obzvláště takové, kde nebylo nebezpečí mravní úhony noba vnitř
ního odcizení. Oba ústavy, na kterých se vzdělával dospívající Ko
menský, vyšší škola v Herbornu a universita v Heidelberku, měly vy
sokou úroveň a dobrou pověst daleko za hranicemi států, jejichž oby
vatelům měly sloužit především.
Komenského zájem o výchovu dětí i dospívající mládeže, který byl
jednou z hlavních spojek rozličných období života, vytryskl z dvojího
pramene, domácího i cizího, a měl pokaždé obecné rozpětí. Bratři ne
žili na ostrově otočeném širým mořem, nýbrž mezi svými soukmenovci
v Čechách a na Moravě; když byli vypuzeni za hranice, spoléhali na lidi
dobré vůle a spřízněné duchovně. Nezáleželo jenom na tom, co se dálo v
jejich sborech, nýbrž i mezi sousedy a vzdálenějšími lidmi. Náprava
vyučování, o jejíž potřebě se Komenský záhy přesvědčil, měla být obec
ná, a neměla se zastavit ani u jazykových ani u náboženských přéhrad.
Jeden příklad postačí na dotvrzení našich slov. Jednota užívala lati
ny mnohem méně než jiné církve nebo světské organizace. Vyučování
tomu jazyku však zabíralo v tehdejších školách mnohem více času než
kterýkoli jiný předmět. Komenský si to zjistil v Herbornu a v Heidel5

berku; zkušenosti tamodtud si ověřil, když se v únoru 1628 dostal do
Lešna. Uplynulo jenom něco přes tři léta a Komenský dával do tisku
knihu, která opravdu roznesla jeho jméno po celém světě. Janua linguarum reserata. (Dvéře jazyků otevřené), byla sestavena tak důmy
slně, že se k latinským slovům sestaveným do sta kapitol a tisíce pro
stých vět, mohla připojit příslušná slova v jiných jazycích. Vskutku se
tak dálo, takže se z knížky mohli brzo učit žáci s mateřskou řečí tako
vou či onakou, německou, francouzskou, anglickou, nizozemskou a kdo
ví jakou. Když se Komenský na cestě z Londýna do Švédská zastavil v
Ley děnu, pověděl mu profesor Jakub Golius, že jeho bratr začal sesta
vovat arabský doprovod k Janue a že jiní učenci ji chtěli převést do
turečtiny, perštiny a mongolštiny. Do knihovny Harvardovy koleje se
dostal výtisk amsterdamského vydání Januy, ze kterého se učil jeden z
mála Indiánů, kteří studovali v Cambridgi, Joel Jacoomis.
Dodejme ještě, že tři roky před Komenského smrtí, roku 1667, se
začalo s tiskem Januy v Praze. Titul byl ve třech jazycích, latinském,
českém a německém. Český končil poznámkou: “V kterémžto posledním
vydání opouští se něco málo, což se zdálo, že by se s katolickým učením
nehrubě srovnávalo a mládeži vykládali nemělo.” Josef Dobrovský si
poznamenal do svého výtisku, že se o vydání přičinil Matěj Šteyer z
Tovaryšstva Ježíšova. Zdá se však, že kniha vyšla až roku 1669. Byla
později přetiskována pro potřeby latinských škol v Čechách.
Základem, na kterém byla vybudována Janua a ještě důsledněji
Orbis pictus, bylo přesvědčení, že se věci nemají oddělovat od názvů;
s tím souvisela zásada, že se lidské vědění nemá rozhojňovat opaková
ním slov a odvozováním jednotlivostí ze základních pouček, nýbrž zkou
máním světa ve vší rozmanitosti a ustavičných proměnách. Vědění, kte
ré až do nedávná vyvěralo ze dvou souborů, biblických knih a Aristo
telových spisů, se rychle obohacovalo objevy jiných dílů světa a pokusy
v chudě vybavených pracovnách. Nikdo si ještě nedovedl představit, jak
se rozběhne a rozvine bádání v přírodních a exaktních vědách, áž se
vybaví z tuhého krunýře středověké učenosti, avšak Komenský se od
studií v Heidelberku staral o to, jak zachytit a utřídit, co se stalo uzná
vaným poznatkem a co mohlo ustoupit jenom důkladnějšímu výzkumu.
V seznamu prací, do kterých se Komenský zabral ještě v dobách mí
ru a které nikdy nedokončil, má význačné místo Theatrum universitatis
rerum. Oě se pokoušel, když učil na přerovské škole a když dbal o du
chovní rozkvět fulneckého sboru, bylo opravdové “divadlo veškerenstva
věcí”, soubor poznatků utříděných spíše podle vnějších znaků než po
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dle vnitřní souvislosti. Avšak za několik let pobytu v Lesně přišel na
to, že mechanické uspořádání by lidem mnoho neprospělo, a že se musí
ponořit hloub, aby mohl vypracovat plnou vědní soustavu. Tak se do
Komenského slovníku dostalo nové slovo, pansofie, které nevytvořil, ný
brž našel už hotové v jiné knize. V prvním období, které netrvalo ani
deset let, Komenský vydával spíše ukázky než zralá díla; o to, co před
běžně napsal, byl živý zájem především v Anglii. Z popudu Samuele
Hartliba, Němce ze Západních Prus, zdomácnělého v Londýně, a jiných
přátel vyšla v Oxfordu r. 1637 Conatuum Comenianorum praeludia,
vskutku nic víc než předehra k dílu, na kterém Komenský pracoval s
nemalým úsilím a vnitřním zaujetím, které však nikdy nedokončil.
Komenský se vyznačoval neobyčejnou pracovitostí a houževnatostí.
Nadprůměrné nadání se v jeho osobnosti dobře doplňovalo s tělesnou
svěžestí a se zdravím, které mu sloužilo mnohem déle, než byl tenkrát
průměr. V zemích, kde žil po víc než krátký čas, nebo i tam, kam při
šel buď jako pocestný či pozvaný host, se snadno sblížil s lidmi podob
ného smýšlení a postavení a obyčejně prodloužil osobní styk dopiso
váním. Podíváme-li se na věc dobře, rychle poznáme, že nej těsnější
svazky navázal s lidmi, kteří byli tou nebo onou silou vypuzeni z rodné
země a také hledali nová spojení, nové opory.
Komenský nesplynul ani s jednou, ani s druhou zemí, do kterých se
dostal po vynuceném odchodu z podkrkonošského zákoutí. Zůstal až do
smrti členem onoho obecenství, které se prostě označovalo za český ná
rod, kdyby bylo v jeho době tak silné vědomí kmenového příbuzenství,
jaké známe z novějších dob. U něho, jako u jeho vrstevníků, zrod na
Moravě nebo v Čechách hyl hlavní okolností, jejíž význam doplňovalo
společenství jazyka. Členství v Jednotě zesilovalo přirozené svazky, pro
tože Komenský upřímně věřil, že se nikdo nedobral jádra křesťanství
ták spolehlivě a věrně jako Bratři.
Členství v Jednotě přinášelo méně hmatatelných výhod než závazků.
V knihách, v dopisech a v ústních vzkazech Komenského se často obje
vují narážky na povinnosti k Jednotě, pro které nemohl vyhovět láka
vým pozváním nebo nabídkám význačných míst z jiných zemí. Dokud
byla v proudu vojna, která mohla skončit vysvobozením českých zemí
z habsburského panování, nechtěl se Komenský odloučit od mocností,
stojících v poli proti společnému nepříteli. Jakmile mu přišla do Lon
dýna nabídka od Ludvíka de Geer, sídlícího tenkrát ve Švédsku, ne
rozmýšlel se dlouho. Roku 1642 byla Anglie vrchovatě zaměstnána svý
mi věcmi, kdežto švédští generálové veleli jednotkám, ve kterých slou
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žilo slušné procento českých emigrantů, jak mezi důstojníky, tak me
zi mužstvem.
Když se roku 1650 Komenský rozhodoval, má-li odejít z Lešna do
dalekého Šáryšského Potoka, neodhadoval jenom možnosti úspěchu při
reorganizaci tamního školství, nýbrž povoloval i nátlaku Bratří, usa
zených na dvou panstvích knížete Rákoczyho, Lednici a Puchově v Po
váží. Nadto ještě významnější bylo očekávání, že se sedmihradský kní
že postaví proti domu habsburskému a tím možná obnoví boj, zasta
vený mírovými úmluvami v Můnsteru a Osnabrůcku. Co všecko asi
táhlo Komenského hlavou, když oddával knížete Zikmunda s Jindřiškou,
kterou zanechal na světě předčasně zesnulý Fridrich Falcký? Podaří se
zeťovi, v čem ztroskotal nevěstin otec, čeho nedokázali ani tak mocní
králové jako Kristián IV. dánský a Gustav Adolf, vladař země švédské?
Když se Komenský rozhlížel po svém díle, mohl se těšit z úsilí o ná
pravu vyučování. Janua a Orbis vycházely v tolika rozmanitých zpraco
váních, že snad není nikoho, kdo by je všecka mohl shledat a určit. Zá
sady vtělené do Didaktiky se ujímaly, ne sice v českých zemích, pro
které byla kniha především určena, avšak aspoň v těch 'krajích, které
si přály Komenského účasti při zlepšování úrovně místního školství. Ro
ku 1657/8 vyšla v Amsterdamu s pomocí Vavřince de Geer Komenské
ho sebraná díla o výchově, Opera didactica omnia, čtyři části svázané
vjedno, svazek už napohled působivý a jedinečné hodnoty věcné.
Druhý soubor, který by podepřel význam Komenského právě tak
mocně jako Opera didactica omnia, nepostupoval tak rychle, jak si
zprvu představoval Komenský a jeho přátelé. Za několik let přemítání a
práce dospěl Komenský k představě díla mnohem šíře založeného než
byly předběžné ukázky vševědy. Mělo se jmenovat Všeobecná porada o
nápravu věcí lidských. Komenský ji chtěl předložit všemu lidskému po
kolení, především ovšem vzdělancům evropským. Pansofie měla být jed
nou z částek Všeobecné nápravy. První návěští velikého díla pocházelo
z roku 1645. Podle prostého počtu měl Komenský na zpracování látky
času dost, dvacet pět let.
Naše uvažování o příčinách opoždění za prvotními výhledy a nadě
jemi se dostane na správnější cestu, když si představíme Komenského
ve víru událostí s konce Třicetileté války i v prvním desítiletí po vyhlá
šení míru. Byly v tom i nejbolestnější zkušenosti, hořkost nad jalovým
jednáním v Osnabrůcku, která prorazila plnou silou v památném dopise
švédskému kancléři Axelu Oxenstjernovi. Bylo v tom povlovné smiřo
vání s myšlenkou, že se z exulantů vrátí domu jenom ti, k'do se pokoří
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domu habsburskému. Byla v tom konečně i zkáza Lesná, ztráta kni
hovny a rukopisů a nejistota, co bude dál.
Když se Komenský trochu usadil v Amsterdamu, dal do tisku, co
měl hotovo, totiž dvě knihy Všeobecné nápravy. Podle některých ná
znaků usuzujeme, že i z jiných knih byly tištěny ukázky, o kterých
chtěl Komenský mít posudek od dobrých přátel. Ale dílo, jak si je v
duchu rozvrhoval r. 1645, když byl teprve několik let za padesátkou,
se mu rozbíhalo pod rukama a ani součinnost několika pomocníků ne
stačila na ták veliký úkol.
Dlouho se myslelo, že se náčrty napsané, nebo aspoň přehlédnuté a
schválené Komenským ztratily beze stopy. Až roku 1935 je šťastně
našel Dim. Čyževskij v archivu v sirotčinci v Halle. Trvalo potom ještě
třicet let, než vyšly tiskem. Roztříštěnou a nedokonale uhnětenou látku
připravila k vydání tatáž skupina pražských komeniologů, kteří roku
1958 předložili učenému světu přetisk amsterdamského vydání děl o
výchově. Máme tedy po ruce v dokonalé úpravě i co Komenský šťastně
dokončil, i co zůstalo zčásti vytištěné, zčásti jenom načrtnuté před
smrtí roku 1670.
I kdyby nebyl Komenský napsal víc, než co zahrnul do Opera didac
tica omnia a co vyšlo až v naší době pod souborným názvem Všeobec
né porady, měl by nárok na to, abychom v něm viděli nej význačnějšího
a nejplodnějšího učence, který se kdy zrodil v českém prostředí. Jeho
dlouhá cesta životem, jejíž začátek vyznačuje jméno moravské Nivnice
a konec nizozemský Naarden, byla řetězem nejenom útrap, zklamání i
bolestí, nýbrž i výkonů a zásluh, které vzdělaný svět pořád ještě neocenil, jak by se slušelo a patřilo.

EKUMENICKÝ SMYSL KULTURY U J. A. KOMENSKÉHO
Dr. Karel V rána
I.

J. A. Komenský a evropská kulturní jednota

Dějiny mají své paradoxy. K takovým paradoxům patří dnes sku
tečnost, že v čele “Naardenského hnutí” stojí jezuita a že katolíci patří
k jeho nejčilejším členům. Narušená staletá a tradiční šablona ná
boženského rozdělení vyjevuje hlubší logiku. Odhaluje totiž logos jed
noty právě těch hodnot, 'které jsou vepsány do evropské křesťanské
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tradice a kterými doposud žije bohužel až dodnes rozdělené křesťan
stvo. Je to právě tato základní kulturní jednota, která nám dnes umož
ňuje plodný ekumenický dialog a kterou se živí lidská a křesťanská
naděje na dorozumění křesťanských církví.
J. A. Komenský spojil ve svém životě a díle jak reformní snahy pro
testantismu tak i humanistickou evropskou tradici. Spojení a organické
propojení těchto dvou prvků nebylo ani snadné ani samozřejmé, jak by
se dnes na první pohled mohlo zdát. Obyčejně severoevropští huma
nisté bývají pokládáni za předchůdce a za duchovní původce protestan
tismu. Je to pravda v tom smyslu, že právě oni začali očistnou kritiku
pozdně středověkého křesťanstva upadajícího jak mravně tak i nábo
žensky. Velký a známý humanista Erasmus Rotterdamský vyžadoval
návrat k původnímu církevnímu společenství a k čistému prostému
evangelijnímu duchu Nového Zákona.
Lutherova reformace se shodovala jen zčásti s těmito očistnými sna
hami humanistů. Ve své pravé podstatě byla však protihumanistická.
Když tato její povaha vyšla plně na jevo, vzbudila nejen velký úžas u
humanistů; ba zděsila svým kulturním odcizením a nepřátelským posto
jem. Martin Luther pohrdal umírněností a lidským rozumem: na jedné
straně hlásal náboženský individualismus a na druhé straně popíral zce
la vášnivě skutečnost lidské svobodné vůle; byl to emotivně bouřlivý člo
věk, který odsuzoval celou přírodu; nepřijímal novou vědu, ale trhal i
spoje s tradicí filosofickou a teologickou. Spor Erasma s Lutherem o
otázce svobodné vůle je významným symbolem humanistického odci
zení německé náboženské reformace.1
Lutherova duchovní revoluce zasáhla nejen hierarchickou stavbu ka
tolické církve. Opřela se také proti oněm institucím, které byly dopo
sud nositelkami středověké kultury, jako například mnišské řády. Lutherovo narušení a odmítnutí řeholního a zčásti i liturgického života
mělo negativní vliv na vzdělání a kulturu prostého lidu. V katolickém
středověku se prostý člověk účastnil nejen života církve, ale v něm a
skrze něj si získával konkrétní a přímý přístup ke kulturním a umě
leckým hodnotám jako k architektuře, malířství, sochařství, hudbě a
poezii. Lutherova reformace hrozila svým radikalismem rozdělit jed
notnou křesťanskou Evropu “na dvě naprosto samostatné kultury pro
testantského severu a katolického jihu, oddělené navzájem železnou opo
nou pronásledování a represí, která by odcizila jednu část Evropy dru
hé a učinila je sobě navzájem nesrozumitelnými, jako bylo nesrozumi
telné křesťanství islámu”.2
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Naštěstí humanistická tradice byla dost silná, živá a jednotná. Pro
sadila se a udržela se i proti dělícím silám náboženské krize. Vytvo
řila ideál vzdělání a výchovy, který se stal v podstatě společný oběma
křesťanským světům. Tak třeba Melanchton odmítl rázně protihumanistické sklony reformace a pokusil se vybudovat kulturní protestant
skou tradici. I sám Kalvín si vážil humanistického vzdělání a studia.
Humanistická kultura se ovšem plně rozvíjela i v katolickém světě.
Z ní se zrodilo umělecky bohaté a tvořivé katolické baroko. “Nositeli
této kultury byly - poznamenává Chr. Dawson - nové náboženské řády,
především Tovaryšstvo Ježíšovo, které mělo v evropské kultuře koncem
16. a 17. století stejnou úlohu jako benediktini začátkem středověku
nebo františkáni a dominikáni ve 13. století”. Protestantský filosof a
revoluční kritik tradičního vzdělání Francis Bacon napsal: “Pokud bě
ží o pedagogiku, bylo by nej jednodušším pravidlem prostudovat systém
jezuitských škol, protože lepší prakse nebyla zavedena”.3
Humanismus se tedy zasloužil o to, že katolická a protestantská Evro
pa měla společnou kulturu, studovala stejným způsobem tytéž jazyky,
četla tytéž knihy, uznávala tentýž výchovný ideál urozeného a vzděla
ného člověka. Náboženské rozdělení nezabránilo vytváření a růstu spo
lečné nadnárodní vědy, literatury a umění. Během třicetileté války
učenci a vědci si dopisovali a navzájem se navštěvovali. Němci a An
gličané cestovali i nadále do Itálie.
Komenský patřil nepochybně k oněm vzdělaným a otevřeným du
chům, kteří si v tomto věku nejednoty uvědomovali víc než kdykoliv
jindy základní kulturní nepřetržitost a humanistickou jednotu Evropy.
Chápali ji jako kořen i jako úkol. Komenskému neušlo ani to. že evrop
ská kultura, katolická i protestantská je právoplatnou dědičkou dvojí
tradice a že má své kořeny a svůj domov jak ve světě klasické antiky
tak ve světě křesťanství. Z tohoto kulturního vědomí a humanistického
zakořenění vyrůstala Komenského naděje na možnost ekumenického
dialogu.4
II.

J. A. Komenský a nejednota protestantů

Komenský se nejen hlásil do protestantského tábora. Byl v něm také
představitelem a zastáncem evropského humanismu proti pesimistické
mu pokušení odvrhnout veškerou kulturní tradici jako rušící a cizí
prvek, neslučitelný s křesťanskými hodnotami. Komenskému záleželo
na obecné nápravě lidských věcí, na pansofickém usmíření světa poli
tického a kulturního. Záleželo mu ovšem také a předně na sjednocení
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'křesťanů v církvi “skrze jediného sjednotitele a smiřiiele Ježíše Kris
ta.” Snažil se svým dílem a kulturní i teologickou činností přispět k to
mu, aby evangelické obce nalezly bratrskou harmonii a vytvořily bra
trské společenství. Staral se o to, aby mezi nimi přestala řevnivost a ne
šváry. Nabádal je k tomu, aby v pravdě sloužily jen Království Boží
mu. Jeho univerzalistický a autenticky katolický duch nedělil nábožen
ský svět Evropy na černou a bílou část. Dovedl vidět mravní nedostat
ky a náboženské mezery nejen na římské církvi ale též na obcích svých
evangelických bratří.
V nedokončeném díle “Clamores Eliae” - abychom citovali alespoň
některé doklady ekumenického realismu J. A. Komenského - ve frag
mentu I vedle náčrtu “kšaftu” nalézáme také citát ze Seneky: Maxime
praestandum in hornině, ut ne pecorum ritu eat” (Dial. VII,1,3). A
Komenský pák dodává: “Všakž ste taková pecora ve všech národech, stavích a náboženství - jeden za druhým jde dle obyčeje a zvyku, ne
vedle pravdy, jíž nezná ani se po ní neptá. Nu, z takovéhov hovadství
vězení vysvobodí vás pravda, totiž pravdivá všech věcí známost, aby
při žádné žádnému bloudili lze nebylo - kterouž Pansophiae lux uká
zalo - A ještě by se někomu obyčejů raději, v nichž se zrodil anebo se
naučil drže bloudili, nežli na cestu pravdy nastoupě přímo k cíli pravdy
jiti vidělo? Ted’ stojím před obličejem Božím a vaším, národe lidský,
jako někdy Eliáš na Karmeli před národem izraelským: jeho slovy k
vám mluvě, hlasitě volám: Dnes sobě vyberte,”5 zda chcete jiti po ces
tách nejistých a mylných zvyklostí či nastoupit cestu pravdy, světla a
míru.
Nejedno příkoří Komenský vytrpěl i od těch, které nazývá “Vy mo
je”. “Že jlsem ne ve všem s vámi stenal - exercuistis me quoque cruce
odiorum vestrorum - mně somniatorum, emendatorum — spílajíc”,
čteme v témže díle.6 A pokračuje: “i vy vlastně moji, quorum pars sum,
et de quibus bene mereri (onera vestra bajulahdo, monendo, horíando,
iuvando —) studui, také jste mě sobě pro věci, kteréž se vám paradoxa
zdály, zošklivili . . . ”
Za účelem překonání nejednoty Komenský navrhuje založit ekume
nickou, náboženskou a filosofickou školu: schola Eliae - Collegium
lucis. Tento ekumenický ústav se však nesmí stát novou sektou. Její
úkol bude podle Komenského hlavně v tom, že bude překonávat rozpo
ry mezi křesťany a obracet všechny ke Kristu. “Ač někteří za našich
dnů chtěli - píše Komenský1 - i mne pohlednuli, nechtěl jsem však a
neradím, nýbrž jménem Božím zapovídám všechny sekty, jednoty,
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bratrstva, tovaryšstva, krom jediného Krista”. Bolestné rozhořčení nad
nejednotou protestantských obcí je vysloveno také ve fragmentu X, kde
se Komenský obrací k Německu a píše: “Nezapomínaje obzvláště hřímati na kněží, zvláště hoffpredigery - ad convincendum, že byli břichopasové, pro hrst ječmene polštáříky podkládající — Quod ad protestantes dissidentes, že se zkazili sami mutuis dissidiis - walte Gott, dass
Deutschland nie gewusst hatte, was Luterisch oder Calvanisch sei,
sonder Christisch-Apostolisch, Evangelisch einer ueiber den andern heftiger sich befleissend veritatem exponere.”8
Podobně se Komenský obrací k Polsku a k Uhersku. Když píše k
Čechům (“Evigila, Bohemia” ) nešetří hořkými a trpkými slovy. Vy
týká jim, že “od šlépěji předků ustoupili — v lhostejnost upadli a zí
skané svobody roku 1610 dobře neužívali”. “Když přišla průba - po
kračuje Komenský9 - meče tělesného se chytli (s Petrem vše utínati ho
tovi) a když Pána jatého spatřili, leknouc se utíkali a zapírali etc.
Když jim glejt zpravil, aby do exilium jiti mohli, nešli paucis exemptis.
A i z těch se zase vraceli, jako z pouště do Egypta”. Zvlášť se horšil
nad chováním některých českých protestantských pastorů v exilu. “Co
kněží čeští byli - píše10 - ukázalo se, když vypuzení z hnízd svých do
exilium přišli. Lidé totiž větším dílem ničemní, nezprávní, zaháleční,
břichopasní, svárliví, bitci . . .”
Ekumenicky upřimnou vůli k sjednocení křesťanů v jedné Kristově
církvi projevil J. A. Komenský v poselství k “Jednotě seorsim”.11 Cílem
Bratrské jednoty není zakládat novou křesťanskou sektu a trhat tak dá
le Kristovu církev. Jejím smyslem, Bohem uloženým a chtěným, je spí
še připravovat cesty ke sjednocení a, je-li třeba, obětovat i sebe samu.
“David poslouživ za svých dnů vůli Boží usnul - říká Komenský - cestu
připraviv synu svému. I ty milá jednoto bratrská, posloužilas za dnů
svých vůli Boží v národu svém a připravila cestu jiným —. Usni již ve
jménu Božím a dej místo veliké J E D N O T E , kterouž Pán shro
máždí ze všech národů pod nebem”. Pšeničné zrno, nezemře-li, samo
zůstane (In 12,24). Tak i Bratrská jednota podle Komenského se zro
dila jako semeno Boží k osetí národů. “A protož já - říká její poslední
biskup12 - mocí od Krista sobě danou tebe, pšeničko, napořád cídím a
čistím a přimíšený koukol odměšuji, aby s dobrým semenem zlého
nesáli”.
Z uvedených myšlenek a citátů, které bychom ovšem měli - kdyby to
rozsah této úvahy dovoloval - rozmnožit a podepřít i jinými díly Ko
menského13, si můžeme udělat dostatečně jasnou představu o ekume13

niskérn postoji J. A. Komenského. Nenacházíme v jeho spisech jen obec
nou vůli k sjednocení rozděleného křesťanstva, ale také poukazy na spo
lehlivou cestu k tomuto cíli. Pravý ekumenismus nezačíná požadavkem,
aby “ti druzí” se obrátili a přišli k nám, nýbrž rodí se z vlastní očisty,
z prohloubení vlastní víry, z překonání vlastní sektářské mentality, v
otevírání mysli i srdce k pravdě a ke Kristu.
III

Komenský a katolíci

“Modlím se za vás všechny (i vás křižovníky své) - píše Komenský14
příkladem Spasitele svého: “Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí
(L'k. 23,34). Ty, římská církvi, udělalas mi, jak jiným Kristovým svěd
kům činíváš, roztáhlas mne na kříž inquisici své - ani tobě na hranici
mě posadili a s dýmem k nebi poslati dáno nebylo - všakž ze mne předce sobě a světu divadlo učinila - já však na dřevě kříže vise, volám,
Otče, odpust. .
Bolestné a hořké zkušenosti s představiteli katolictví neudusily v Ko
menském, humanistovi a křesťanovi, důvěru v ekumenický dialog. Ve
dle starostí o pozemské a duchovní osudy Bratrské jednoty Komenský
nezapomínal na zásadní a první otázku tehdejšího - a i dnešního - křes
ťanstva: sjednocení všech křesťanů v církvi. Zajímal se o sporné a dě
lící otázky, promýšlel jejich teologickou povahu a rozpracovával mož
nosti jednotné odpovědi. Hledal vždy pravdu, obsaženou v Písmu svá
tém. Byl přesvědčen, že jedině touto cestou lze překonat spory mezi
křesťanskými obcemi. Polemické spisy Komenského jsou tedy v pod
statě ekumenické a irenické.
Kolem roku 1658 se zdálo, že přišel konečně příhodný čas vydat je
ho ekumenické spisy v jediné sbírce lrenica q u a e d a m Za úvodní mot
to Komenský zvolil slova: “Sine RECTO nihil RECTUM”. V mnohém
se shodoval s katolickými ekumenology jak třeba s názory P. Valeriana
Magni. Souhlasil také s ekumenickou politikou mohučského arcibiskupa
a kurfiřta Filipa von Schonhorna. Mohučskému prelátovi záleželo na
usmíření katolíků a protestantů také - a snad hlavně - proto, aby mohl
vytvořit politický porýnský svaz německých knížectví. Do svazu měly
vstoupit i Čechy. Tím měla být postavena hráz mocenské politice Habs
burků.
Pouze na naléhání některých svých protestantských přátel, hlavně
na nátlak Johna Duryho, Komenský přerušil tisknutí svých lrenica
quaedam. Důry viděl v ekumenickém dialogu s katolíky nebezpečí pro
evangelickou víru a příležitost ke konverzím ke katolicismu.16
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Ve svých polemikách se sektou sociniánů, popírajících Kristovo
božství, a hlavně s Zwickerem, Komenský se opíral jednak o názory
šponělslkého scholastika Raymunda De Sabunde ( + 1436), jehož spis
Theologia naturalis Komenský přepracoval a vydal v díle Oculus fidei.
Oblíbeným autorem a v jistém smyslu i učitelem Komenského byl kar
dinál Mikuláš Kusánký. Historické kořeny Bratrské jednoty sáhají po
dle Komenského hluboko do tradice, která je společná i katolické cír
kvi: svátý Pavel, sv. Jeroným, Cyril a Metod atd.
Ekumenická povaha a irenický postoj J. A. Komenského se proje
vují také v jeho stycích s českými katolickými vlastenci. Komenský
převedl do češtiny tehdy dost oblíbené a čtené dílko Catonovo Moralia.
Publikoval je r. 1662 v Amsterdamu. Nové vydání připravil v Praze
katolický badatel Václav Rosa, který znal a též používal Komenského
Sbírku kořenů českého jazyka. Václav Rosa patřil k mladší generaci
českých vzdělanců, kteří vyšli z jezuitských kolejí. Jejich kulturní čin
nost byla prodchnuta upřímným vlastenectvím. K této skupině patřil
básník a duchovní spisovatel jezuita P. F. Bridel, zvaný též český Angelus Silesius. Nejznámější postavou je o'všem P. Bohuslav Balbín, který
se proslavil nejen latinsky psanou obranou českého jazyka, ale také
sepsáním prvních dějin české literatury Bohemia docta. Balbín si vy
soce cení Komenského jako umělce i jako myslitele. Poznamenává vel
koryse, že Komenský nikdy nic nepsal, co by bylo v rozporu s pravým
náboženstvím. V prostředí českých katolických vlastenců tehdejší doby
vznikla t.zv. česká svatováclavská bible. V její předmluvě čteme chvá
lu na jazyk a sloh kralické bible.15
Další ekumenická postava pražského katolického prostředí byl správ
ce univerzity Marcus Marci. Proslul nejen jako lékař ale i jako vědec
a badatel na poli teoretické optiky. Korespondoval s českými exulanty v
Polsku a v Antverpách. Nesmíme zapomenout na Tomáše Pěšinu z
Čechorodu. Ve svých historických studiích o dějinách Moravy Mars
moravicus se hojně opíral o Komenského spisy Antiquitates Moraviae a
Rodokmen Žerotínů. Komenský měl s katolickými českými vlastenci
listovní spojení. Neznáme sice cesty, kterých používal v dopisování do
Prahy a na Moravu. Zachoval se zlomek jednoho dopisu, který Ko
menský psal svému příteli katolíku Adamu Ladislavu z Věžníku, mo
ravskému zemskému soudci.1"
IV Komenský a jezuité
Setkání, dialogy, korespondence s katolickými osobnostmi jak s P.
M. Mersennem, filosofem Descartesem, s P. Valerianem Magni, s praž15

skými vlastenci a s mnohými jinými umožnily Komenskému zaujmout
diferenciovanější a ekumeničtější postoj k římské církvi. Nikdy se ne
vzdal naděje na možnost vybudovat V Praze Collegium lucis, jakési
duchovní kulturní a vědecké středisko pro činnost pansofického hnutí.20
Tato naděje se opírala také o ekumenickou, kulturní a myšlenkovou
otevřenost pražského katolického vzdělaneckého prostředí.
V
náčrtcích připravovaných pro dílo Clamores Eliae ve fragmentu
XIV. čteme několik myšlenek týkajících se Moravy - “panorthosiae
patriae” - jejího školstva, politické a náboženské reformy. Komenský
se zabýval také úmyslem napsat o tomto úkolu novou knihu. V ní chtěl
propracovat především otázky: 1) “Jakými argumenty vyprositi všech
ny školy; 2) Jak je reformovali; 3) Kde na to lidí nabrati.” K to
muto třetímu hodu v závorce poznamenává: “Jezuity restauruje”. Po
čítal tedy zřejmě s možnosti získat pro své reformní školské dílo spo
lupráci jezuitského řádu.21
Za svého pobytu v Holandsku Komenský se seznámil s katolickou
misijní činností v zámoří. Jeho zájem o duchovní osud koloniálních
národů rostl také proto, že si musel zklamaně přiznat nezodpovědné a
barbarské chování t.zv. křesťanských států v zámoří.22 Marně doporu
čoval holandské admiralitě a švédské africké společnosti De Geer, aby
nezištně a velkoryse podporovaly křesťanské misije a nehledaly jen
svůj hmotný prospěch. S tím větším a upřímnějším obdivem sledoval
misijní úspěchy jezuitů v Paraquay a v Číně. Nezapomenutelným do
jmem zapůsobil na Komenského dopis P. Johanna Gruebera T. J. mohučskému historikovi P. J. Gammansovi T. J. Komenský si opatřil
opis tohoto listu pro svůj osobní studijní archiv.23 P. Grueber pracoval
s P. Martinim T. J. jako astronom a kartograf u císařského dvora v
Pekingu. Roku 1654 uveřejnil v Holandsku svůj Atlas Sinensis. Jezuit
ský misijní styl musel velmi imponovat Komenskému, který nepovažo
val výchovu, kulturu a vědu za překážky křesťanské víry, ale spíše za
cestu k ní. Proto nemohl odpustit vítězným Holanďanům, že při obsa
zení portugalských kolonií v Japonsku a v Číně zničili katolické mi
sie a nevybudovali nové.
“Dostav psaní Patris Grueberi ad P. Gamans de rébus sinicis etc. píše Komenský ve fragmentu VII, Clamores Eliae21 - umínil jsem si
ani papeži nic nepřátelsky nepsali, než jen imaginem veri vicarii
Christi (si ullus visibilis datur) ex vera idea Christi vypsati - tak aby
per syncrisim i on i všechen svět souditi mohl, jest-li on tím či není,
či naproti tomu všecko. Týmž způsobem k jezuitům jen přátelsky se
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míti, a poněvadž oni do všeho světa přístup mají, je získali hleděli.
Získáme-li je, svět získáme - Sic my sami kde lidí nabereme? My v
Jednotě žádného nemáme, z luteránů a reformovaných řídký se hodí
pro přílišné prodajství: a k tomu jak je shledávat? Toto by všecko by
lo hotové”.
Na závěr této stručné úvahy o Komenského křesťanském unionismu
se pokusím shrnout ekumenické hodnoty, které pokládám za podstatné
a doposud platné.
1) Schopnost překonávat stranickou zaujatost a sektářskou subjekti
vitu. Sjednocení křesťanů je možné jen na pravdě a na lásce k prav
dě, tedy v Kristu a skrze Krista.
2) Ekumenická činnost, vychází z toho, co nás spojuje, a nikoliv z to
ho, co nás rozděluje. Prohloubením a utužením společných hodnot a
hlavně společné evropské kultury budujeme předpoklady k překonání
toho, co nás dělí.
3) Sjednocení křesťanstva vyžaduje stálou vnitřní proměnu a očistu,
hledání a uskutečňování autentického a ryzího křesťanství. S touto pro
měnou a nápravou je třeba začít u sebe. Žádat více reformy od sebe
než od druhého.123*69'
4) Nespojuje nás jen minulost ale také budoucnost, naše úkoly a naše
křesťanská odpovědnost za osudy člověka, humanismu a míru. Žijeme
v době ohrožení a vpádu vertikálních barbarů.20 V tomto znamení času
můžeme slyšet Boží výzvu k sjednocení.

1CHR. DAWSON, Krize západní vzdělanosti, Řím 1970, str. 36 nn.
"Tamtéž.
3De augmentis scientiarum, VI,4.
"Komenský přepracoval filosoficko-teologický traktát španělského scho
lastika Raymunda De Sabundea. Své přepracování nazval Oculus fidei. Na
titulním listě lze číst 'tři zásadní věty:
1. Cor in Bibliis sine oculo eslt Simplex fides sine ratione.
2. Oculus in Bibliiis sine oorde est versuta Ratio sine fide.
3. Cor oculatum in Bibliis est fides ťofa lucida.
6M. BLKKASTAD, Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk
und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo-Praha 1969) str. 710.
"Clamores Eliae, v: BLEKASTAD, c.d. str. 710.
'Tamtéž.
sTamtéž, str. 716.
9Tamtéž, str. 719.
'"Tamtéž, str. 720. V témže fragmentu Komenský vyznává svou lásku k
Čechám, zemskému ráji, a k Praze, srdci Evropy: “Orbis terrarum nucleus
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Europa, Europae cor Germania, Germaniae Bohemia, Bohemiae Praga.
Tu totiž založiti sedem Collegii lucis . . .”
“ Tamtéž, str. 721.
“ Tamtéž, str. 722.
lsSrv. autorovu rozpravu, která je zařazena Doc. dr. Josefem Kratochvílem
do Sborníku: Komenský.
“ BLEKASTAD. c.d., str. 710.
1“Tamtéž str. 590, pozn. 30.
' “Tamtéž, str. 591: smrt P. Valeriana Magni. Jeho filosofické dílo mělo být
tištěno v Litomyšli.
“ Tamtéž, str. 609.
1“Tamtéž, str. 612, pozn. 121: svatováclavská bible.
1"Tamtéž, str. 613.
“"Tamtéž, str. 629, pozn. 69; str. 676 nn.
“ Tamtéž, str. 723.
“ Tamtéž, Str. 630 a 651: Angelus pacis (svr. str. 631, pozn. 66: obchod s ba
revnými otroky). Zdá se, že zisk, peníze, moc a elává byly vždy ekume
nickými hodnotami naruby: dovedly alespoň na čas spojit katolíky i pro
testanty.
“ Tamtéž, str. 629, pozn. 60.
2' Tamtéž, str. 713-714.
2“Tamtéž, str. 653: Komenský vydal Drablkovo proroctví Lux e tenebris a
opatřil je úvodem Dimissio, určeným jen dvěma hlavním adresátům, cí
saři a papeži. Komenský vyzývá papeže ke svolání všeobecného sněmu a
pédistatné reformě církve. Zdůrazňuje, že není proti Římu, nýbrž chce
Řím jen pozvednout z jeho úpádku a zachránit církev před násilnou nad
vládou světských mocí.
2“V 17.. století Evropa byla ohrožována ještě “zvenku” - od Turků. Dnes
je ohrožena ne tolik politicky jako spíše kulturně a duchovně ústupem
duchovních hodnot a vpádem “elektronických barbarů.”

NÁVRAT PRVNÍHO VELIKÉHO EXULANTA
Věra Stárková
Z Komenského básně
Píseň Mojžíšova po převedení lidu
israelského:
Kdo podobný tobě, Pane? Kde
rámě tak požehnané?
Lid ale tvůj vykoupený, jsa tvou
rukou přeštípený, na hoře tvé
kvésti začne.
Jsou chvíle v životě křesťana, kdy celý jeho život se mu jeví jako
yhnanství z věčného domova u Boha, a v tomto kontextu jeví se mně
18

problematika našeho prvního velkého exulanta, Jana Amose Komen
ského. Skutečnost, že skupina nadšených komeniologů v Praze v době
nového národního temna pojala za svůj úkol zpracovat zcela novým
způsobem jeho dílo (přihlížejíc i k jeho méně známým, anebo i údajně
ztraceným rukopisům), nazývám, v plném vědomí symbolického význa
mu, “návratem Komenského do vlasti” . Vrací se tam tento náš slavný
krajan za nej podivnějších okolností a podmínek, ale o těch dnes uvažo
vat nebudu: fakta jsou nám všem dobře známa a jejich výklad s ko
mentáři si každý z nás snadno dodá podle své vlastní chuti či rozumu.
Pokusím se tedy podívat se na tuto velikou postavu našich dějin zce
la nezaujatě, bez vlivu těch téměř šablonových statí, kterým jsme se učí
vali ve škole za prvního údobí Masarykovy republiky, bez opakování
tradičně známých a tradičně otřepaných frází (podle nichž se málo
kdo z nás řídil v dobách velkých otřesů a národních krizí), nebudu zde
opakovat dojemně obsažný titul Komenského Kšaftu ani jeho odkaz
národů, kterého národ nedbal a doposud nedbá, ale pokusím se prohléd
nout si zblízka podivuhodný vztah života a díla velikého muže, prostě
proto, že k mé životní tézi patří nevyhnutelně tato hypotéza: lidé, kteří
trpí, myslí a jednají jinak nežli ti, kteří o utrpení jenom přemýšlejí. Z
toho vyplývá vyšší jednota života a díla.
Komenský byl osudem privilegován proto, že hodně trpěl, a je zná
mo, že za určitých podmínek spojení niternosti a víry životním utrpe
ním člověk roste. Strom, který se nemůže rozkošatit, vztyčí se k nebe
sům. Claudel kdesi řekl, že pevnost duše je stavěna shora. Tak nějak
si představuji a vysvětluji vztah mezi hluboce trpícím křesťanem, (kte
rý měl nadto měkké srdce, jeden z těch rodových znaků, které nám nej
více vadí k plné aklimatisaci v zemích západní kultury) a jeho dílem,
které bylo pevně zasazeno v křesťanském filosofickém a teologickém
názoru.
Komenský byl především velikým teologem své doby a tato charak
teristika se nám téměř provinile zamlčovala. Dnes nabývá svého vý
znamu, i když komentátoři uvádějí myšlenkový přínos Komenského
dnešku omluvnými slovy, jako na příklad “'ačkoliv u Komenského pů
sobnost práce jako gnoseologického i ontologického činitele byla ome
zena činností nadpřirozeného tvůrce-boha . .
anebo “Komenského
vševěda chce vědomě hledat ve všem, co existuje, stopu absolutna, kte
rou spatřuje v troj rozdělení. To se zdá myšlenkou povrchní, ale uvaž
me, že ještě v Hegelově trojtaktu žije tato tradice . .
přece se
všichni shodují na tom, že Komenského hlavní myšlenky jsou pro naši
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dobu, pro naše naděje a pro naše ujasnění vzdělávacích principů ne
smírně cenné a nadobyčejně aktuální.
Nejsem historik a proto moje starost, poukazovat na to, jak Komen
ský nepochopil velikou dějinnou chvíli evropské filosofie, která se prá
vě rozštěpila kartesiánskou revolucí a dala se na pochod k vědeckopragmatickým cílům, v této úvaze odpadá. Jako nadšená ekumenistka
ponechávám stranou i ony zajímavé aspekty, které tenkrát (a ku podivu
ještě i dnes) křesťany rozdělovaly na nepřátelské tábory a způsobovaly,
že Komenský byl, v mnoha případech, v naší vlasti determinován svou
církevní příslušností více, nežli svou lidskou a mravní velikostí.
Jeho myšlenky intelektuální i mravní integrity a jakési monolitické
celistvosti, jež byla podkladem jeho principů universality, považuji za
nejzářivější příklad jeho evropanství, které bylo, jak jsem už pozna
menala, nejen důsledně promyšlené, ale i protrpěné a hluboce prožité.
I on, jako my, procházel Evropou tragickým lidským nepřátelstvím roz
vrácenou, ač na rozdíl od nás hledal své vnitřní nebe v dimensi verti
kální. Byl to však hrdina myšlenky, z rodu těch, kterým myšlenka je
výzvou k činu. V jeho případě šlo o čin nápravy věcí lidských skrze
vzdělání.
Strukturální vztah mezi Komenského češstvím (danost), evropans;vím (prožitek) a lidstvím (metafysické zacílení a dotvoření) je to,
co mne na jednotě jeho osobnosti nejvíce zajímá. Z jednoty osobnosti
vyplývá pak ta uchvacující jednota díla, která nás, specialisty a mra
venčí kupitele fakt, nejvíce okouzluje.
Máme-li totiž uvést do této úvahy dnešek a začlenit jej pragmaticky
do něčeho nepragmatického, pak si dovoluji tvrdit, že se pořád snaží
me léčit symptomy, aniž bychom o podstatě choroby lidství něco vě
děli. Že stůněme neznámým neduhem, jsme si i bez diagnosy dobře věomi. Nemoc totiž postihla nejen pacienty, ale i lékaře.
Dík vědeckým metodám víme o člověku a o tom, jaký je, už víc než
ios-t. Ještě jsme se však zdaleka neshodli na tom, jaký člověk vlastně
být má. Toto není ovšem otázka vědecká, nýbrž filosofická - anebo ná
boženská. Záměna kategorií vypadá jako malý metodologický přestupek,
le vede k přehmatům, které stojí lidské životy v počtu tisíců i milionů.
Komenský měl ujasněno, jaký má člověk být a bylo mu také zcela
abíledni, jakými prostředky se takovým může stát. Výchova a vzděláí šly v jeho pojetí ještě ruku v ruce a obojí měly vliv humanizující
ovýtce. (Hana Sychrová to vyjadřuje lapidárně ve své knize “0 smyslu
:dělání”, jež je význačným pokusem začlenit Komenského do současné
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ho úsilí o reformu na tomto poli: Bude-li člověk kultivován a nejen tré
nován, najde si poměrně snadno sám cestu ve všech oblastech - v práci,
ve volném čase i v zábavě.)
Dávno jsme si už uvědomili, že přenášet vědecké kvantitativní prin
cipy do vzdělání je nežádoucí, i když ekonomicky výhodnější a rozhod
ně pragmaticky osvědčené. Uvědomit jsme si to museli na základních
zdrcujících faktech moderní kultury, kterými je dichotomie vědy a umě
ní (podvojná kultura), atrofické kazy specializace, slepá ulička prometheovské civilizace a hedonistického materialismu bez antického ideálu
uměřenosii a kalokagathie, jež byly, k naší vlastní škodě, nahraženy
pojmem životního úspěchu a výnosnosti.
Čeští komeniologové shodli se tedy povšechně na následujících před
nostech Komenského pojetí světa, z něhož jeho obdivuhodné zásady
vzdělání společensky účinného vyplývaly:
1. Z Boha, a tudíž z idejí, v něm obsažených, vše stvořené vychází,
jím se udržuje a k němu se vrací.
2. Člověk je živým obrazem božím.
3. Bůh je původcem harmonie, ke které člověk má a může přispívat
a jí docilovat svým vlastním vědomým úsilím.
4. Vesmír je ve všech svých vrstvách analogicky strukturován. (Ko
menský byl v tomto hodě uvědomělým Aristotelovým žákem.)
5. Myšlenka panharmonie, na které člověk se setkával s aktivní silou
boží, aby jí byl ovlivňován i veden, vytryskla jako obranná síla proti
chaosu, který Komenský hluboce prožil svým vyhnanstvím a běsněním
třicetileté války sám na sobě.
6. Aby člověk mohl chaos překonat a prvky universa uspořádat do
smyslového vzorce, musí své schopnosti vést, zušlechťovat a propojo
vat. K tomu slouží vzdělání.
7. Propojenost celistvého vesmíru, jeho paralelismus a analogická
struktura, jsou mimořádně uzpůsobeny k tomu, aby “ vše poučovalo o
všem všemi možnými způsoby”.
8. Toto celistvé a vnitřně propojené universum bylo Vhodným pod
kladem pro dialektickou systematiíku, jejíž rozvrh měl Komenský na
mysli. Kdyby se byl postavil na půdu tehdy vypracovaného mechanické
ho pojetí přírody, nebyl by ve své době mohl dospět k systemizaci a
tím k racionalizaci procesu výchovy. Kartesiánské “pars pro toto” by
lo mu nepřijatelné.
9. Komenského myšlenka vzdělání pojímala člověka jako celistvou
osobnost, to znamená, že si přála ho vychovat mravně, citově, nábožen
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sky, jakož i funkcionálně s hlediska osvojení určitých vědomostí o svě
tě a jejich uplanění v životě.
10. Metoda výchovná a vyučovací (oba tyto aspekty byly u něho
harmonicky a integrálně spojeny v jeden zušlechťující, t.j. polidšťující
proces) přihlížela k tomu, aby učení o jednotlivostech nepouštělo se
zřetele význam a strukturu celku.
11. Vzdělání bylo universální a má tudíž být dostupné všem. Bůh
stvořil člověka tak, aby si potenciální možnosti svého vývoje (dotvořování) uvědomil a všecky prostředky, potřebné k tomu cíli, si sám
opatřil.
12. Všichni lidé mají být vzděláni tak, aby ovládli myšlení, řeč i činy.
13. Hlavní zásada vyučování směřovala k pochopení celku. Jenom v
celku může být jednotlivost poznána správně, náležitě ve vztahu k cel
ku umístěna a tak i použita v myšlení a konání.
14. Ovládnout vzděláním, myšlením i konáním celek skutečnosti před
pokládalo u Komenského pojetí především znát podstatu skutečnosti.
Komenský věřil, že je to možné. Epistemologická skepse ho nezasáhla.
15. Vzdělání je chápáno jako síla po všech stránkách integrující:
intelektuálně, mravně i společensky.
16. Specializaci se nemá člověk oddat, pokud mu nejsou zcela jasné
základní spojitosti celku.
17. Člověk se má všemu učit činností a skutečným provozováním:
psaní psaním, zpívání zpíváním, filosofii filosofováním. K nezdravému
rozdělení teorie a prakse nedocházelo.
18. Všechno učení má vyrůstat organicky, jako strom ze semene, ja 
ko pták ze zárodku. Celý dub je v žaludu obsažen a předjímán v nediferenciované jednotě: Základní aristotelovské pojmy entelechie, aktu a
potence jsou zde jasně transponovány a uplatněny.
19. Svět v pojetí Komenského nebyl ještě rozdělen na svět objektiv
ního zkoumání a subjektivního nazírání. Člověk byl přirozenou a ne
oddělitelnou součástí tohoto světa. Proto příroda, svět věcí člověkem
vytvořených a jeho vnitřní svět nebyly isolovány. Věci byly nazírány
vždy jenom ve vztahu k člověku, a tak chápány i uplatněny.
20. Vzdělání bylo Komenskému především procesem zlidšťování.
Toto vše, jak je zřejmé z kontextu, spočívalo na pevné základně metafysické a theologické. Komenský rozeznává, podle Patočkova pojed
nání v knize o Aristotelovi (str. 335)
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1. Pasivní princip, z něhož bytosti povstávají, látku či temnotu (materias sivé caligo).
2. Aktivní princip, který bytostem dává tvar a kterým je světlo.
3. Usměrňující, pořádající princip, “duch”, rozlitý veškerenstvem, kte
rý všechno obsahuje a dělá.
Toto schéma nám ukazuje, že Komenský byl zasažen vlivem světelné
metafysiky, která se táhne od Plotina přes Augustina celým středověkem.
Celkový obraz této metafysiky připomíná silně emanace z původní
jednoty a návrat k ní. (Pojednání o metafysice pochází z rukopisu, kte
rý je zachován v Leningradě a byl původně zpracován, v hlavních ry
sech, J. Hendrichem v roce 1942).
Ráda bych shrnula několik základních pouček, které je možno z úva
hy o návratu našeho exulanta si přisvojit:
Přizpůsobivost, adaptibilitu slepému, dravému proudu materialismu a
pragmatismu jsme už vyzkoušeli 'tak, že lidské síly nám docházejí. Bude
třeba stavět hráze a mosty inteligentně a cílevědomě. Budoucnost není
hra s náhodou a osudem, experimentalismus stál nás už mnoho životů i
mravních hodnot. I když empiricky víme k čemu a jak tyto umě
lé konstrukce lidského důmyslu slouží, neméně víme, že každý most,
každá hráz, každá katedrála pre-existuje jako idea pod čelem inženýra,
architekta, stavitele. K té ideji zaměřuje svoji pozornost, na ni se
soustřeďujeme pod obnoveným zážehem ducha velikého exulanta, který
se do vlasti slavnostně navrátil v době největšího novodobého útlaku.
A ještě něco: když moderní stát dá pensi nebo prebendu mysliteli,
pak od něho očekává úsluhu.
Poskytl-li bohatý soukromník v Amsterdamu vynikajícímu bezdo
movci své doby prostorný dům a pokojný život k bádání a tvořivé práci
myslitelské, nepovažoval to za dobrou obchodní investici, ale za samo
zřejmý čin humanisty. Třída, ze které jeho chráněnec pocházel, ho ne
zajímala. I on s ním věřil, že vzdělání je nejsilnější integrující síla v
nevyhnutelně rozvrstvené společnosti, ať už materiálně, rodově nebo
schopnostmi intelektu.
Holandsko založilo celý svůj moderní vzdělávací systém na zásadách
velkého Evropana, Čecha v exilu sedmnáctého století.
Čeští vzdělanci se vzpamatovávají z bludných výprav za cizokrajnými
doktrínami a moderní požadavek humanismu (který je výkřikem zoufale
bloudícího lidstva po vykoupeném člověčenství) je očkován na kmen
národního života v hodině dvanácté. Ujme se?
“Domov” v Earley,
V září 1969.
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SETKÁNÍ KOMENSKÉHO S HOLLAREM V LONDÝNĚ
Johannes Urzidil, New York
Když Komenský dne 21. září 1641 přibyl do Londýna, žil tam již pět
let Václav Hollar mědiryjec, toho času chráněnec Earla Tomáše z
Arundel. Hollar se již tehdy těšil velmi dobrému jménu a ne pouze
jeho mecenáš Arundel si ho vážil, nýbrž i anglický dvůr a Londýnský
vznešený svět kupoval již se zálibou jeho rytiny. Právě v této době
341etý umělec se oženil s mladou Angličankou, rozenou Tracy, která
mu usnadňovala již dříve první Londýnská léta a později též mu po
máhala při rytecké práci, neboť sama byla nadanou kreslířkou.
Hollar bydlel v paláci svého mecenáše, v Arundel-House na Strandě.
Tenkráte tato stavba byla ještě gotická. Později za CromwelLa byla
zničena občanskou válkou. Za Karla II. nahradil ji mohutný barokový
palác. Hollar kreslil a ryl několikrát původní stavbu a výhlídku s tera
sy na řeku. Obýval v této rozsáhlé budově světlou pracovnu uprostřed
slavných sbírek Arundela, jenž byl jedním z nejbohatších sběratelů
a znalců nejen uměleckých děl nýbrž též kuriosit a přírodovědeckých
předmětů.
Komenský pobyl v Londýně do srpna 1642. Byl pověřen řízením
nově založené “Pansofické Společnosti.” Avšak onen úmysl se nezda
řil. Neboť Anglie ačkoli nebyla přímo zúčastněná na kontinentální
třicetileté válce, prožívala již těžké občanské odboje Cromwelistů proti
královskému režimu. Irská vzpoura pohltila neméně než 50,000 an
glických životů. Ani anglická šlechta, ani lid samotný se netěšili nija
kých hospodářských výhod. Jest typickým, že anglické korunní klenoty
již od roku 1625 byly zastaveny v Holandsku. Přes to že kulturní život
Londýnský byl na vysoké úrovni, město (500.000 obyvatelů) žilo upro
střed neustálých náboženských a politických rozporů. Pouliční boje se
odehrávaly téměř denně. Moc krále Charlesa I., jehož straníkem Hollar
zjevně byl, byla již dávno ochromená a král sám připravoval tajně
svou protirevoluci, jež později tak nešťastně ztroskotala a končila je
ho popravou.
Komenského pobýt v Londýně tudíž se neodebral v nijakém pohodl
ném ovzduší. Ačkoliv žil v onom ještě poměrně Shakespearovském
městě ku příkladu John Milton - téměř stejnověký s Hollarem -, ačkoliv
tam působilo mnoho významných intelektuálů a umělců, přec jenom
nikdo - a to již od doby Jindřicha VIII. a věhlasné královny Alžběty se netěšil nijaké skutečné jistotě.
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Komenský, když se dostal z Lesná přes Danzig do Londýna, znal již
uměleckou pověst svého krajana, ačkoliv jej osobně nemohl znáii. Jež
to však Arundelovy sbírky byly jednou z nej významnějších pozoruhod
ností města, nemůže hýti pochyby o tom, že Komenský navštívil Arundel-House a že byl přivítán svým krajanem Hollarem, jenž tuto sbírku
opatroval a provedl již mnoho rytin podle obrazů slavných mistrů a
podle uměleckých a jiných předmětů, které Arundel po dlouhá léta na
hromadil, zaměstnávaje několik agentů a kupců v různých končinách
Evropy, zvláště ovšem v Itálii a v Řecku. Hollar, jenž býval již prů
vodcem Arundela v Praze v roce 1636, kde mu ukazoval město a Ru
dolfínskou galerii, jistě též byl průvodcem Komenského Arundelskou
sbírkou. Nepochybně Komenský při této příležitosti zavítal též do díl
ny českého mistra, kde poznal jeho dosavadní Londýnskou tvorbu, an
glické a Londýnské krajiny, podobizny významných Angličanů a An
gličanek, kopie slavných obrazů a ovšem i četné rytiny napodobující
české krajiny, města a Prahu samotnou. Jest dojemné, představiti si
-návštěvu velikého českého pedagoga v dílně českého výtvarníka, jehož
jméno později stalo se ne méně světoznámým než jméno Komenského
samotného. Komenský a Hollar, každý z nich běžencem, každý spojen
nej silnějšími pouty s vlastí. Emigrant-umělec a emigrant-vědec, roz
mlouvajíce o domovině, o všem, co se událo, a o budoucnosti rozvířené
Evropy, která se chvěla v křečích třicetileté války a jejíž budoucnost
zdála se býti stejně nejasnou a nejistou jako budoucnost Evropy za
moderních světových válek i po nich.
Máme několik dokumentárních důkazů o setkání Komenského s Holla
rem v Londýně. Jest to předně Komenského dopis z Ellbingu ze dne 14.
března 1647, -napsaný Janu Wolzogenovi do Leostadtu. V tomto dopise
projevuje Komenský úmysl svěřili Hollarovi vypracování ilustrací ke
své “Janua linguarum reserata”. Vykládá, že v ilustračním umění více
než známý rytec Maťthaus Meria-n vyniká Václav Hollar z Prahy, který
se zdržuje jako exulant v Anglii. Jestliže - jak Komenský doufá - ještě
žije a uklidní-li se poměry, pak nebylo by prý nic rozumnějšího, než
svěřili onu ilustrační práci Hollarovi, jenž mu při svém pobytu v Lon
dýně přislíbil svoji pomoc. Po tomto setkání však stupňovaly se zmatky
anglické občanské války, jak známo, a to bylo důvodem, že spojení
mezi Komenským a Hollarem, jenž od r. 1644 již byl usazen v Antver
pách, bylo přetrženo.
Jak hluboce však Hollar si vážil Komenského, lze usoudili s toho, že
umělec, když se vrátil 1652 z Antverp opět do Londýna, tam vyryl a
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vydal podobiznu Komenského podle své kresby, provedené deset let
předtím za pobytu slavného filosofa-pedagoga v Londýně. Tenkráte onu
kresbu použil anglický umělec G. Glower pro svůj portrét Komenského
a krásně vystihnul jeho rozšafný, opravdovitý. bystrý, realistický, řekl
bych typicky-český ráz. Nápis na této okrouhlé podobizně zněl:
“JOHAN AMOS COMENIUS MORAUVUS, Aet(atis) 50, 1642”. List
byl obohacen anglickou čtyřřádkou:
“Loc here an Exile who to serve his God
Hath sharply tasted of proud Pashurs Rod
Whose learning, Piety and true worth being knowne
To all ťhe world, makes all the world bis owne.”
Tyto verše, hluboké to anglické svědectví učenosti, zbožnosti a všeo
becné slávy Komenského, byly podepsány iniciály “F. Q.” znamenajíce
jméno FRANCIS QUARLES. Quarles, anglický básník a historiograf
města Londýna, žil od 1592-1644 a býval kdysi “cup-bearer”, tedy
číšníkem české královny Alžběty. Byv přesvědčeným royalistou, vzal
si život během občanské války. Umělec Glower však zemřel rdku 1650.
V roce 1652, deset let po londýnském setkání Komenského s Holla
rem, Hollar vytáhl svou vlastní starou kresbu. Glowerova rytina se za
tím stala vzácností. Původní deska již neexistovala. V sérii leptů s po
dobiznami slavných mužů tehdejší doby, které Hollar vytvořil do té do
by, chyběl dosud obraz největšího a nej slavnějšího jeho krajana, který
dosud žil a působil. Hollar tedy vytvořil vlastní svůj lept, na němž
změnil datum, takže znělo nyní takto: “JOHAN AMOS COMENIUS
MORAUVUS, AET(atis) 60, 1652”. Bylo důležité ukázat Komenské
ho živého a aktualisováného. V oněch deseti pohnutých letech se ne
změnila ani jeho povaha, ani jeho vzhled se podstatně nezměnil. Quarlesovo jméno se však pod veršemi již neobjevilo, snad z opatrnosti,
protože royalistický básník nebyl zrovna oblíben u vládnoucích puri
tánů doby Gommonwealthu. Protože však Glowerův obraz Komenského
měl časovou prioritu a snad i několik výtisků bylo ještě v oběhu, velmi
poctivý Hollar nechtěl zvláště podtrhnout své autorství a své dílo nepodepsal. Odpovídalo to jeho skromné a nevtíravé povaze.
Přítelkyně Milada Blekastad rozená Topičová z Prahy, již znám vel
mi dobře od jejího dětství z nakladatelství Topič, mně dobře známého
a zpřáteleného, věnuje ve své vynikající monografii o Komenském del
ší statě pobytu Komenského v Londýně 1641-42. Y tomto standartním
díle Komenologie, které vyšlo v Oslu v roce 1969, lze sledovat úsilí
Komenského o instituce “Pansophie”, která se teh'dy připravovala v
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Londýně a měla zahrnout abstrakta z děl 60,000 autorů světové litera
tury. Měla to být součást mnohem většího kulturního projektu, který
pak byl zmařen osudovým zásahem královým do práv parlamentu a
lidu a tím vyvolanými bouřemi a bójemi občanské války. Milada Blekastad-Topičová líčí londýnskou činnost Komenského, jeho dílo VIA
LUCIS, které tam vzniklo a je snad nejkrásnější ze všech, jeho přá
tele a jeho klidný a spořádaný londýnský život uprostřed politického
zmatku. Zmiňuje se také o jeho setkání s Hollarem, jednom z oněch
jedinečných symbolických setkání ve vyvolené hodině světového ducha
a humanity. Přes veškeré své národní cítění oba byli občany světa, oba
žili daleko od milovaného ztraceného domova, oba sloužili čistotě a
pravdivosti lidského projevu a oba se věnovali výchově lidského po
kolení k jeho pravé důstojnosti.
Právě v naší dnešní době je třeba vzpomenout tohoto symbolického
a jaksi elektrisujícího setkání dvou duchovních velikánů, při němž se
tradice minulosti i naděje budoucnosti jejich doby spojily jako ve sběr
né čočce, v okamžiku jednoho z vrcholů české, evropské a světové kul
tury.

KOMENSKÉHO IDEÁL SVĚTOVÉ CÍRKVE
M. Spinka
Jan Amos Komenský snil o světové reformě tak dalekosáhlých roz
měrů, že dnes se téměř nenajde myslitele tak smělého jako hyl on. Jeho
pansofické plány zahrnovaly ne pouze školní a pedagogické principy pro něž je dosud ponej více znám - ale též základní přestavbu všech kul
turních, politických, a i církevních soustav. Zvolil jsem si krátce po
jednat o Komenského ideálu církve; neb chceme-li znát celého Komen
ského, musíme věnovat pozornost i této položce jeho reformního plánu,
který považo val za nej důležitější. Poněvadž nejideálnější snahy jedno
tlivce i národů se jeví v náboženství, všechny ostatní programy Komen
ského závisely na reformě náboženství. Pro něho bylo samozřejmé, že
hez dobrých lidí není možno budovat dobrý národ aneb dobrý svět.
Než ale přistoupíme k rozboru tohoto předmětu, musíme si uvědo
mit, že Komenský pevně věřil v hrzské příští Páně - to jest, v příští
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království Kristova - a tudíž si představoval uskutečnění těchto reform
v blízké budoucnosti. Jeho plány činí dojem utopie, poněvadž on sám
ve skutečnosti byl utopista-chiliast. Přišel k tomu přesvědčení již za
svých Herbornských studií, a zůstal jim věren celý život. Tento před
poklad ho svedl, zvláště ku konci života, ik politivání-hodným chybám,
zvláště svoji vírou v Drabíkova a jiná “proroctví.” Kdybychom násle
dovali Komenského v jeho utopickém předpokladu, museli bychom pro
hlásit všechny jeho pansofické snahy již nyní za zhroucené; neb ačkoliv
v mnohých částečných aspektech se jeho reformy setkaly s úspěchem,
jejich konečné splnění se ani z dálky neuskutečnilo. Je nám tudíž možno
uznat nesmírnou cenu jeho pansofických názorů pouze na základě evo
lučního procesu, jehož terminus ad quem není časově tak příkře ome
zen. Kristus sám řekl svým učedníkům, že “Není vaše věc znáti časy
a příhodnosti časů, kteréžto 0*tec v moci své položil.” Komenský by se
vyvaroval své nej nešťastnější ohyby kdyby byl přijmu! Kristovo
naučení.
My tudiž pojednáme o Komenského církevním ideálu pod zorným
uhlem dlouhého evolučního procesu. Náš rozbor je založen z největší
části na jeho Všenápravě1,která tvoří šestý svazek jeho celoživotního
díla všeobecné porady o nápravě věcí lidských. Jako celý jeho panso
fický program, církevní reforma je celosvětová a věnoval jí téměř celý
život. Stal se tím průkopníkem dnešního ekumenického hnutí. Tento
program církevní reformy nepozůstává ale z nějaké umělé směsice svě
tových náboženství - na vzor Bahaismu - ale předpokládá vítězství křes
ťanství v celém světě. Člověk tak velkého ducha jako byl Nikolai Berdjajev pochyboval o tak absolutním závěru; Komenský ale žádné po
chybnosti nepřipustil. Ve svém pojmu křesťanství Komenský následuje
Jednotu Bratrskou; to jest, on činí rozdíl mezi věcmi podstatnými, slu
žebnými a vedlejšími. Podstata křesťanství je víra, náděje a láska, jak
i apoštol Pavel ji definoval v 13. kapitole prvního listu ku Korintským.
Tudíž nepozůstává z theologických, scholastických dogmat, aneb z cír
kevního zřízení a obřadu, ale “z víry vrcholící v lásce.” Kristus též pro
hlásil tento pojem za první a velké přikázání. Za druhé, věci služební
pozůstávají ze známosti o Bohu a člověku, které poznáváme prostřed
nictvím smyslu, rozumu a zjevení, ale hlavně Božím zjevením, jež je
obsaženo v Písmu svátém. Cokoliv odporuje Písmu, je nepřijatelné pro
křesťáná.''“Cokoliv nepomáhá víře, lásce, a naději, to se v náboženství
trpí zbytečně,” (str. 193). Za třetí, věci vedlejší pozůstávají z církevní.
hčržSízění; Htúřgickýčh a svátostných výkonů, ceremonií a kázně. Ačko
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liv různost v 'těchto vedlejších věcech je dovolena, Komenský navrhuje
prostotu obřadu a nečetnost dogmatických formulí. Komenského ideál
zavrhuje spory o náboženství, scholastické disputace, a násilí nad svě
domím.
Tento ideál světového křesťanství nutně vyžaduje církevní organizaci.
Komenský by se podivil některým dnešním církevníkům, kteří podce
ňují nutnost organizovaných křesťanských sborů a pošetile se domní
vají, že křesťanství pozůstává ze sociální péče a obejde se bez církví.
Právě tak by vzdělání mohlo prospívat bez školní výchovy a politický
život bez vládního zřízení!
Základní složkou církevního života jsou shromáždění křesťanů a
chrámy jako “dílny zbožnosti.” Tyto sbory jsou podřízeny představe
ným církve jako “dozorcům zbožnosti.” Pro členskou výchovu jsou
nutný svaté knihy, a život členů je regulován církevní kázní, která byla
“klenotem” a chloubou Jednoty Bratrské. Tyto sbory musí být zřízeny
po celém světě. Ale členové jsou získáni pouze předsvědčením o pravdě
křesťanství - žádným násilím aneb autoritou ják politickou tak cír
kevní. “Násilím se nedá dosáhnouti ničeho” str. 228). Tento princip
souhlasí s Komenského celoživotním heslem: “Absit violentia rébus
omnia sponte fluant.” Světová církevní organizace vrcholí ve “světové
konsistoři.” Komenského ideál je dnes alespoň z části realizován v eku
menickém hnutí, které postupně zahrnuje různá denominační tělesa.
Další vliv Jednoty Bratrské v myšlení Komenského je zřejmý v roz
dělení církevních členů na tři stupně: “začínající,” kteří pozůstávají
z dětí a lidí bez náboženského vzdělání. Tato třída je podrobena elmentární výchově pozůstávající z katechetického cvičení. Dále jsou “pokra
čující,” od nichž je očekávána důkladná znalost Písma sv., článků víry,
křesťanských dějin, jakož i vzorného života podrobeného církevní káz
ni. Třetí stupeň jest “dokonalých,” žijících dle Kristova naučení, spo
jených láskou k Bohu. Komenský podrobně popisuje tento poslední stav
v druhé části svého Labyrintu, v Ráji srdce. Tak sice církevní výchova
směřuje ku členské vyspělosti v inteligentní známost obsahu křesťanství,
ale oceňuje život spojený s Kristem v Bohu nad pouhé intelektuální po
jetí náboženství. Komenský cituje Hilariona, že “ne skrze nesnadné pro
blémy nás volá k nebi Bůh.”
Tento ideál na neštěstí dnes v naší materialistické sekulární civilizaci
je buďto většinou neznám aneb s pohrdáním odmítnut. I mezi křesťany
je málo těch, kteří by se odvážili mířit ták vysoko - pro ně Komenský
je v pravdě utopista. Oni jsou ochotni se spokojit s mnohem nižším,
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relativním cílem. A přece my křesťané všichni se modlíme “Přijď krá
lovství Tvé; buď vůle Tvá jako v nebi ták i na zemi.” Pakli tato petice
není pouhý liturgický výrok mechanicky odříkávaný, ale pakli skutečně
vyjadřuje naše nejvyšší aspirace, pak musíme věřit se skálopevně ne
smlouvavým Komenským, že jednou, možná v dálné budoucnosti, Boží
vůle zvítězí i v tomto světě a přemůže lidskou zlovůli a hříšné řádění.
Věříme skutečně v Husovo heslo, že “Pravda vítězí,” jak českosloven
ský národní odznak hlásal? Alespoň jeden moderní vědec-křesťan tak
věřil - Teilhard de Chardin - který na základě evolučního procesu v mi
nulosti, který on věrou promítl do nedozírné budoucnosti,, byl přesvěd
čen, že lidstvo dosáhne jednoty v konečném cíli lidského vývinu - v Omega-Bohu! Komenský ho předešel o tři století dříve! Odvažujeme se ná
sledovat Komenského i v tomto ideálu? Pakli ne, nadarmo se zveme
národem Komenského!

'Praha, Orbis, 1950

DUŠEVNÍ PROFIL JANA AMOSE KOMENSKÉHO
Dr. Jiří Veselý
Známý německý spisovatel Emil Ludwig kdysi napsal: “Historický
člověk je vždy organičtější než jeho systém a složitější než jeho po
mník.” Kdyhy býval tento slavný německý životopisec několika velkých
historických postav napsal životopis Komenského, býval by tento svůj
výrok nepoehýbně ještě dotvrdil. Komenského nám představovali ve
škole a dosud mnohde představují jako člověka poklidného, klasicky
souměrného, tichého a suchého, který nedbá příliš na události v okol
ním světě a je zahleděný jen do své vědy a filosofie.
Nicméně, několik spisů starších i novějších obsahuje informace,
které ucházejí pozornosti nebo od nichž se člověk dokonce i rozpačitě
odvrátí. Ty představují Komenského jinak. Mladý muž, jedoucí dych
tivě do světa, aby studoval na cizích universitách, muž ctižádostivý,
který ve dvaceti létech věku píše svou první disputaci “Problemata
miscellanea”, ve kterých se odvážně pouští do polemik ohledně metafysiky Platonovy a thesí Aristotelových, básník, který téhož roku na
píše svých deset elegických dvojverší pod názvem “Metaphysicae brevissima Delineatio”, to nebyl a nemohl 'být člověk flegmatický, který hy
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se býval vždy rozhodoval jako někdo, kdo drží vážky spravedlnosti v
pevné a chladné ruce a 'kdo nakonec trpí pro svou vlast spíše jen z po
vinnosti. Komenský již od dětství měl v sobě uloženu třaskavou nálož
nebezpečného protikladu: katolická menšina se těšila větší přízni v
Čechách než nekatolická, ale nesvorná většina.
Komenský se později ne zcela právem stal jakýmsi symbolem protikatolického hnutí - neprávem proto, že je prokázáno, že on sám velmi
stál o smír s katolickou cíťkví a patřil mezi ony tolerantní myslitele,
kteří si dialog s jinověrci dlouho přáli. Několik trpkých výtek napsal a
pronesl Komenský až koncem života, ale v mládí a dlouho v emigraci
usiloval o smír církví a spíše měl kárné připomínky na adresu nesvor
ných protestantských denominací.
Komenský nebyl pravděpodobně nikdy zcela klidný člověk. Při jeho
tělesném a duševním vyzpívání stál onen rozpor mezi pasivní a nejed
notnou většinou a mezi mocí, která do Čech pomalu, ale zlověstně pro
nikala s vlivem habsburským. Katolické církvi byly později přičítány
mnohé hříchy, jichž se dopouštěla spíše rakouská šlechta. Vždyť sám
kardinál Richelieu neměl Habsburky rád a podněcoval do boje proti
nim, ač věrný katolík. Člověk, který v dospívání a v mládí je svědkem
takové nepochopitelné osudovosti v dějinách, se leckdy později zvláštní
silou zaměří k mystice nebo se stane fatalistou, již proto, že hledá vy
světlení pro obtížně vysvětlitelné a snad i smíření pro nesmiřitelné.
Jakkoli si Komenský vážil ženství a rád se odevzdával radosti, kterou
přináší mladý život manželský, nebyla to žádná chladná spekulace, ale
smutek, který vedl jeho ruku, když v díle nesporně filosofickém a lec
kdy též přehlížené básnické hodnoty “Labyrint světa a Lusthaus srdce”
píše o manželství, že “když se nejlépe zdaří, hořké se sladkým se mí
sí.” V 'této knize, básnicky stále nedoceněné, se setkáváme s umělec
kým vypracováním protikladu životní úzkosti a úlevy. Průvodci, kteří
se k poutníkovi připojí, vyvolávají tíseň pocitu z možné zrady. Příběh
je tak živě popsán, že až připomíná pochmurnou fantasii některých
surrealistů. Poutník se bojí, až se mu “chuť nazpět dělá”. Také v
Truchlivém se ukazuje rozpor mezi rozumem a citem, vírou a skepsí,
rozpor, který nepochybně nebyl podán jen jako akademický příklad,
aby na něm bylo ukázáno, jakými názory se kdo říditi má, nýbrž pra
menil z mysli Komenského, člověka, který se pouze v oblasti vědy uka
zoval jako autor vyhrocený a moudrý, ale který po lidsku velice trpěl
a stopy svého utrpení jen málo znatelně zanechával buď v poznámkách
k svým větším dílům nebo v pracích menších, snad nepříliš známých.
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Komenský kromě pedagogického díla zanechal dílo filosofické a ná
boženské. Není úkolem krátkého psychologického pojednání rozebírat
jeho práce. Ale jestliže později Komenský přičítá trpký neúspěch proti
habsburského boje hříšnosti věřících, nemusí se v tom nutně vidět
umravněnost, neboť stejným způsobem uvažuje člověk stižený těžkou
depresí a neumějící si vysvětlit něco, co považuje za nesmírnou křiv
du ve světovém dění.
Jak prokázal již Dr. Jan V. Novák, Komenský zanechal po sobě tolik
spisů a pojednání, že již jen seznam s vysvětlivkami by se rozrostl do
rozsahu slušné monografie. V době, kdy někteří emigranti tolik vychva
lují racionalismus ve spojitosti se jménem jiného velkého státníka a fi
losofa, kladu si otázku, byl to rozum, který byl tak neobyčejnou silnou
pohonnou silou pro Komenského? Nebo to byl neuspokojený cit, ura
žený smysl pro spravedlnost, dynamismus, jímž Komenský potlačoval
vlastní úzkost, který ho nutil tolik psát? Existuje spis přímo přísloveč
ného jména, který nicméně nebývá životopisci Komenského často ko
mentován, neboť je asi uvádí do rozpaků. Je to spis “Lux in tenebris”,
kde Komenský rozebírá a víceméně hájí proroctví tří visionářů, Miku
láše Drabíka, Krištofa Kottera a Kristiny Poňatovské (později vydán
podobný spis podobného jména i obsahu “Lux e tenebris” ).
‘Tito tři citlivci oplývají četnými vlastnostmi a jevy, které dnes ozna
čujeme jako parapsychické. Poněvadž některé jejich jasnozřivé výroky
se až obdivuhodně plnily, Komenský je opatrně vzal pod ochranu proti
kritikům z vlastních evangelických řad a sám jejich výroky studoval a
srovnával s biblí, hledaje vhodnou interpretaci v souvislosti s průbě
hem třicetileté války.
Nikterak o duševní lhostejnosti a dokonce ani o flegmatickém klidu
nesvědčí fakt, že Komenský s těmito proroctvími mnoho cestoval. Oče
kával spásu a zákrok od švédského krále a dlouho setrvával na dvoře
knížete Rákocsiho, údajně, aby pro něho výbudoval nový systém škol
ský a výchovný, ale ve skutečnosti též proto, aby mínění tohoto vlivné
ho potentáta ovlivnil ve prospěch války proti Habsburkům. Novák sám
píše: “Jinak víme, že Komenský zvláště od svého návratu z Elblagu
měl účastenství v politických agitacích a pomocí mladších členů Jed
noty prostředkoval spojení Uher s Anglií a Švédském.” (Viz dílo Jan
Amos Komenský, Praha 1921).
Životopisci i autoři uměleckého ražení často věnují pozornost žalost
nému dopisu, který poslal Komenský Oxenstiernovi, ač marně. Starý
kancléř tehdy neměl již dosti silný vliv a mladá královna Kristina vel
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mi váhala. Ale málokdo si umí představit rozpoložení člověka, který
ještě i po velkých zklamáních, jak je vyjádřil v Kšaftu, znovu a znovu
usiluje o sjednocení protesíantskéhho světa, jak promýšlí reálné i ne
reálné projekty, podle kterých by snad bývala možná i spolupráce s
tehdy vládnoucí církví, jen kdyby bylo možno vypudit Habsburky z
Čech. Jak asi žil člověk, který na svých cestách vyprošoval příspěvky
k udržení bratrských škol, kongregací a kultury v emigraci a dlouho
sečkával na dvoře sedmihradského knížete v naději, že na základě
proroctví tento kníže dokáže nemožné, ještě osm let po míru vestfál
ském. Jak asi bylo člověku, který musil upouštět od všech nadějí, když
lidé, od kterých tolik očekával, jeden po druhém padali koseni smrtí
nebo mizeli v politickém propadlišti, takže nakonec se poměry v Evro
pě neutvářely tak, jak by to bývalo i logicky odpovídalo rozložení mo
cenských sil, nýbrž spíše tak, jako by nějaký osud českého národa
vždy znovu mařil i to, co bylo nejnadějněji připraveno. Komenskému
se ovšem vytýká příliš mnoho politické neznalosti a naivity (např. ve
svém spise Josef Polišenský, který napsal životopis Komenského, výdaný r. 1963 Svobodným Slovem v Praze). Nesouhlasím s tím. Šlo nikoli
o problém politické informovanosti, nýbrž o problém osobnosti.
Komenský, navenek střízlivý vědec, ve skutečnosti vášnivě nešťastný
a po svobodě svého národa vášnivě toužící člověk, se utíká i k chilias
mu, aby tak mohl čelit své osobní úžkosti, úzkosti z hoře života, úzkosti
ještě navíc prohloubené pobytem v exilu.
Je mnoho jiných a povolanějších autorů, kteří světu představují Ko
menského a jeho dílo v akademickém slova smyslu. Ale při probírání
jeho životních osudů a při snaze dohmáínout se jeho tendencí nevědo
mých, které hrají leckdy větší roli při utváření povahové struktury než
podněty vědomé, musíme si povšimnout i zdánlivých maličkostí. Psy
chologům se leckdy vytýká, že přehlížejí podstatné a všímají si drob
ností. Jenže psycholog se nezabývá tolik vědomím, ale spíše sleduje
cestu do lidského nevědomí, k činitelům, kteří více než vědomý postoj
rozhodují o štěstí nebo neštěstí člověka, o jeho výstupu i možném pá
du. Psychologie studuje celé to jemné předivo víry, pochybností, obav,
vnitřních bojů, pocitů úzkosti a viny, a jejich překompensace tím, že se
člověk přímo zoufale obracel k Bohu a oědkával odpověď na svoje
modlitby, zatím co se mu navracel jen ohlas vlastních výkřiků.
Jsem si plně vědom nedostatků takové malé psychologické studie.
Nicméně Komenský se v ní jeví aspoň na okamžik jako člověk lidsky
trpící v nej větším možném rozsahu, člověk, který po celá ta léta pro
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žíval to, co nakonec na jednu noc přepadlo mysl i Mistra z Galileje na
Hoře Oliv. Komenský vytvářel naděje a sny, nápadně podobné sku
tečnosti, jenže v nich bylo dovršeno už to, co se ve skutečnosti nikdy
nedovršilo. Komenský se více než kdo jiný přesvědčil o dilemmatu mezi
odtržením od národního kmene a touhou zůstat na živu a representovat
české myšlení i za okolností a'ž paradoxních. Komenský už dávno pře
dem z vlastní zkušenosti prožil to, co mnohem později dramaticky líčil
Jirásek ve svých Skalách, kde mladý Valentin trpce připomíná svému
otci, starému Voborskému: “Sami s to jste nebyli a cizí pomoc, ta vám
selhala, jako vždycky
Těžko říci, co prožíval umírající Komenský, který už asi neměl vů
bec žádnou naději, kromě oné metafysické, která se sice v jeho nábo
ženském smýšlení dosti přesně rýsovala, ale byla ve skutečnosti až zou
fale neurčitá, když ani ten Kristův příchod na svět nenadcházel. Ale
odkazem Komenského není poraženectví. Jeho a příští emigrační vlny
se v jistém smyslu staly solí světa. Staly se ne právě nápadným, ale na
léhavým dějinným činitelem. Komenského emigrantský odkaz není od
kazem porážky, ba dokonce ani odkazem plané naděje. Jakkoli věřil
sensitivům, Komenský přesto nebyl fantasta, který by hledal únik před
světem. Jen v jistém smyslu jej hledal v “ráji srdce”. Ale Komenský,
bez ohledu na svoji dost specifickou orientaci náboženskou, se stal v
jistém smyslu patronem emigrace, neboť on viděl přes daleké obzory
kupředu, v něm rozkvetla láska k svobodě, která se v mysli ostatních
velikánů dějin a národů teprve počínala rýsovati, Komenský se stal
ztělesněním češství a svobody. Nevracíme se dneS již s tákovou trpkostí
k chmurné zvěsti bitvy Bělohorské, nepracujeme dnes již tak umíněně
na prohlubování rozporů mezi náboženskými směry, hledáme dnes spí
še to, co je a nás všechny spopuje proti společnému nepříteli, který svo
bodu světa ohrožuje nejen vojenskou mocí, ale i materialistickým uče
ním. V našem moderním emigrantském programu je stejně čestné mí
sto jak pro svátého Václava, tak pro Jana Amose Komenského. Ale kdy
koli si Komenského připomeneme, přál bych si, aby se nám před očima
rozplynul onen tradiční obrázek seschlé tváře, zamyšleně uvažující nad
problémy Všenápravy, kéž se nám naopak vynoří obličej člověka, kte
rý byl duševně mučen po svůj celý život a jemuž se jedna naděje ká
cela za druhou, ale který přesto volal vůči svému národu bojovné he
slo: ŽIV BUĎ, NÁRODE, POSVĚCENÝ BOHU; NEUMÍREJ, A
TVOJI MUŽI AŤ JSOU BEZ POČTU.
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K VÝZNAM U ČESKÉ VĚDY V DOBĚ BAROKA
Dr. Jiří Křivský
Byla-li českému baroku věnována v 'literatuře pozornost, pak to byly
spíše práce, které se zabývaly hudbou, výtvarným uměním, literární
činností tehdejších autorů, než aby byla studována situace v české vě
dě tehdejšího období. Tento nezájem o vědecké výsledky v období ba
roka spočíval na více méně obecně přijímaném přesvědčení, že zde
vlastně žádné významnější výsledky nebyly, že toto období bylo v Če
chách pro rozvoj vědy neplodné.
Vědělo se sice, že císař Rudolf II vystupoval jako mecenáš vědců a
umělců a že poměry na jeho dvoře přilákaly do Prahy nejednoho věd
ce věhlasného jména. Tehdy působili v Praze Tycho Brahe (15461601), Johannes Kepler (1571-1630), Joost Bůrgi (1552-1632), Tadeáš
Hájek z Hájku (1525-1600), Christian S. Longomontanus (1564-1647),
Jan Jesenský z Velké Jeseně (1566-1621).
Avšak ani vědecké výsledky rudolfínského období neznáme v plné
šíři; dlužíme ještě tomuto období vyčerpávající studii, založenou na
hodnocení dosud pravděpodobně ne úplně známého materiálu.
Ještě chudší jsou naše znalosti o vědeckém rozvoji v následujícím
období, zvláště v době třicetileté války. Jestliže v literárním zpracová
ní lákala rudolfínská doba spíše činnost šarlatánů, podvodných alchy
mistů a dobrodruhů na dvoře podivínského císaře, pak následující ob
dobí po bitvě na Bílé Hoře je spíše jednostranně odsuzováno jako doba
temna rekatolisace českých zemí, která a priori vylučovala možnosti
pěstování a rozvoje vědy. Je pravda, že důsledky nešťastných politic
kých událostí odvedly část české inteligence do zahraničí. Ale část in
teligence v zemi zůstala a ve svízelných politických a hospodářských
podmínkách dlouhodobé války snažila se rozvíjet kulturní život v roz
vrácených zemích. Máme-li smysl pro objektivitu, musíme přiznat, že
alespoň prvá polovina 17. století v rozvoji našich přírodních věd je
jednou z nejjasnějších stránek jejich pěstování u nás. Bylo by při nejmenším nespravedlivé, abychom ukazovali na vědce, kteří v tomto ob
dobí u nás pracovali, jako na původce zbídačení českého národa, při
tom mlčky přehlíželi činnost těch, kteří svým nešťastným rozhodová
ním v předchozím období svízelné důsledky připravili a vyvolali, a neocenili činnost těch, kteří nesli tíhu těchto důsledků.
Snad je již na čase, abychom bez příchuti náboženských a národ
nostních nesnášelivostí přispívali k spravedlivému zhodnocení tak slo
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žitého a významného období, jakým pro nás bylo 17. století. Čteme-li
díla tehdejších přírodovědců, vidíme v nich, s jakým nadšením pro
poznání pravdy snažili se tito autoři o rozřešení otázek přírodních věd
své doby. Měli bychom i my vyvinout tolik upřímného úsilí, abychom
lépe poznali jejich myšlení, potíže, před kterými stáli, ducha doby, ve
které žili. Není to pro nás, pro Čechy, snadný úkol. Ale události této
doby se jistým daným způsobem odehrály. Cílem našeho úsilí by mělo
být, aby rekonstrukce těchto událostí byla co nej věrnější.
Všimněme si v tomto článku několika osobností, které v 17. století
se u nás věnovaly studiu přírodních věd a jejichž společným zájmem
byly otázky optiky.
Jan Marek Marci z Kronlandu
Snad nej významnějším představitelem pobělohorské inteligence byl
profesor lékařské fakulty pražské university Jan Marek Marci z Kronlandu (1595-1667).
Marek se narodil v Lanškrouně a 'studoval v Jindřichově Hradci,
Olomouci a Praze. Dosáhl doktorátu lékařství a filosofie a brzo se stal
profesorem pražské lékařské fakulty. S jejími osudy v těžkém období
třicetileté války byl pak spojen celý jeho život až do jeho smrti v roce
1667. Na smrtelné posteli vstoupil Marci do jezuitského řádu a byl
pohřeben v řádové kryptě v Klementinu. Podzemí Klementina na bře
hu Vltavy bylo žel několikrát zaplaveno a krypta vyklizena, takže dnes
nemáme žádnou památku na poslední místo Markova odpočinku.
Na universitě Marek zastával úřad rektora a několikráte byl zvolen
děkanem lékařské fakulty. Marek byl především lékařem, věnoval se
nejen lékařské praxi (v době bojů se Švédy v Praze zřídil v Klemen
tinu polní lazaret, jak se připomíná v dekretu, kterým byl Marek po
výšen do šlechtického stavu; pro svůj věhlas byl volán k onemocnělé
manželce tehdy nepřátelského švédského generála; byl osobním léka
řem císařovým), ale působil i vědecky a uveřejnil několik lékařských
spisů. Věnoval se studiu epilepsie a embryologie a stal se jedním z
prvýoh zastánců učení o existenci krevního oběhu, když se s jeho ob
jevitelem Williamem Harveyem setkal osobně při jeho návštěvě Prahy
iako .s členem anglického diplomatického poselstva.
Marek je však hoden jména polyhistora. Uveřejnil i spisy z filosofie,
•cde zastával platónské názory, z mechaniky, optiky, astronomie i mate
matiky. Tak se v oboru přírodních věd zabýval odvětvími, která v 17.
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století zaznamenala největší rozkvět, a je možno řítí, že 'k jejich roz
voji také významně přispěl.
Z optiky uveřejnil několik spisů, ve kterých popsal pozorování vý
znamných jevů fysikální optiky ještě dříve, než o nich podali zprávy
Francesco Maria Grimaldi, Christian Huygens, a Isaac Newton.
Ve své knize “Thaumantias, liber de areu coelesti”, uveřejněné 1648
v Praze, studoval Marek nejen vlastnosti duhy, ale vyšetřoval obecně
vztah spektrálních barev k bílému světlu a experimentoval s hranolem.
Při pokusech s průchodem světla hranolem poznal, že vznik každé spek
trální barvy je přísně vázán na velikost úhlu lomu, a naopak, že úhel
určité velikosti dává Vznik jen jedné jediné spektrální barvě. Dále Ma
rek věděl o existenci monochromatických paprsků, když provedl pokus
známý jako “experimentům crucis” : ze spektra vzniklého po průcho
du bílého světla hranolem, osamostatnil paprsky jedné barvy a vyše
třoval je pomocí dalšího hranolu. Zjistil, že další lom nemění již ba
revnost zkoumaných paprsků, ale mění jen směr jejich šíření.
Tyto dvě vlastnosti spektrálních barev staly se později, v roce 1672,
významnými body Newtonovy teorie spektrálních barev, uveřejněné v
jeho dopise sekretáři Royal Society v Londýně Oldenburgovi a publi
kované ve Philosophical Transactions jako traktát “New Theory about
Light and Colours”.
Marek však ve své knize “Thaumantias” popsal další významná po
zorování. V roce 1663 zemřel významný italský fysik Francesco Maria
Grimaldi. Dva roky po jeho smrti vyšla jeho kniha “De lumine, coloribus et iride”, ve které Grimaldi popsal jevy ohýbu světla jako dosud
neznámý způsob šíření světla. Tyto jevy samotné však byly pozorová
ny již dříve, zvláště při příležitosti astronomických měření pomocí
dířkové komory.
Marek také pravděpodobně přispěl k formulaci Huyghensova princi
pu. Za svého pobytu v Praze uveřejnil Kepler výsledky svého studia
optiky pro potřeby astronomie ve známé knize “Ad Vitallionem paralipomena . . ”, která vyšla v roce 1604 ve Frankfurtu. Zde Kepler mi
mo jiné popsal svoji teorii vidění: předměty vidíme, protože každý bod
povrchu tělesa vysílá do všech možných směrů paprsky světla buď od
raženého, nebo vlastního v případě světelného zdroje.
Marek tuto teorii použil pro vysvětlení změny 'směru šíření světla
při jeho odrazu, lomu, při průchodu nehomogenním prostředím, při
difusním odražu. Podle Marka šíří se světlo ták, že každý bod vysílá
do svého okolí paprsky ve tvaru kulových sfér. Jestliže světlo při svém
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šíření mění svůj směr, pak podle Marka každý bod, ve kterém se směr
šíření mění, funguje jako nový 'střed, ze kterého vycházejí další svě
telné sféry. V homogenním prostředí jsou sféry koulovité, v nehomo
genním pak mají jiný tvar.
Tyto představy můžeme označit za použití principu, který dnes nese
jméno Christiana Huyghense, ve specielních jmenovaných případech.
Huyghens pak tyto představy zobecnil na vysvětlení i přímočarého ší
ření světla, kdy každému bodu prostředí, do kterého světlo dospěje,
přisoudil funkci nového středu vln, které označil za elementární. Čelo
šířícího se světla pak představovala obálka elementárních vlnoploch.
Huyghens měl blízko k Marko vým názorům v mechanice, kde oba se
zajímali o ráz pružných těles. Marek odvodil několik správných pouček
o vrhů koulí a rozlišoval různé jeho druhy.
Studoval také pohyb kyvadla a sestrojil přístroj, ve kterém pomocí
frekvence kmitů kyvadla měřil tep svých pacientů.
V matematice se Marek zajímal o problém kvadratury kruhu a jeho
zájem o astronomii ho vedl k návrhu metod pro stanovení zeměpisné
délky pomocí pozoro vání Měsíce.
Christopher Scheiner, Balthasar Conrad, Melchior Balthasar Haněl
Markovy mnohé výsledky představovaly řešení otásek tehdejší vědy.
INehyl však jediným ze špičkových vědců, kteří tehdy pracovali v Praze.
V Praze tehdy konal svá pozorování Christopher Scheiner (15731650), známý jako objevitel existence slunečních skvrn, které pozoro
val nezávisle na Janu Fábriciovi a Galileo Galileim. Scheiner používal
pro svá pozorování nejen dalekohledu, ale i starší metody dířkové ko
mory a zdokonalil její použití v atronomii a studoval vliv parametrů
na vlastnosti promítaného obrazu.
Použití dírkové komory pro měření zdánlivého průměru slunce při
neslo v Praze další významné pozorování. Na jezuitské universitě pů
sobil tehdy Scheinerův spolubratr Balthasar Conrad (1599-1660), kte
rý zde přednášel matematiku. Conrad se zajímal o otázky vzniku duhy
a na toto téma obhajoval u něho v roce 1646 jeden z jeho žáků, Mel
chior Balthasar Haněl (1627-1689) disertaci, “De natura iridos”. V ní
uveřejnili autoři svůj názor na přesnost astronomických měření. Pro
měření zdánlivých průměrů zhotovili dírkovou komoru ve tvaru dlou
hého hranolu, který záměrně vyrobili dokonale světlotěsný. Při svých
měřeních pozorovali kolem promítaného obrazu vznik korony, která
se mnohdy jevila vícenásobnou, dokonce i ve spektrálních barvách. Je
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pravděpodobné, že zde autoři popsali pozorování interference světla
vyšších řádů. Na základě tohoto pozorování, které konsultovali se
Scheinerem, usoudili, že všechna dosavadní měření, provedená pomocí
dírkové komory, jsou nepřesná. To byl pozoruhodný výsledek, předlo
žený ještě před publikací knihy “De lumine, coloribus et iride”, ve
které v roce 1665 Francesco Maria Grimaldi uveřejnil své výsledky
studia ohýbu světla, zřejmě na základě astronomických pozorování po
mocí dírkové komory, které Grimaldi prováděl společně s Giovanni
Battisto Ricciolim.
Z Conradových prací známe ještě několik disertací, obhajovaných
jeho žáky. Proti výsledkům a tvrzením prací, věnovaných duze, psal své
disputace Marek Marci, který s Conradovými názory, někdy neprávem
a zdá se, že s příchutí profesionální nevraživosti, nesouhlasil.
Své obsáhlé dílo o dalekohledu Conrad nedokončil. O tomto zamy
šleném díle víme z Conradova otevřeného listu všem evropským příro
dovědcům, který Conrad uveřejnil nedlouho před svou smrtí. V tomto
dopise Conrad podal zprávu o svých dosavadních výsledcích práce na
zdokonalení dalekohledu a vyzval všechny zainteresované vědce ke spo
lupráci na tomto problému. Na Conradův dopis se zájmem odpověděl
Christian Huyghens.
Baron z Písnice
Zdá se, že úmrtím těchto vědců zájem o optiku v Praze nevymizel.
Ještě v roce 1668 obhajoval jeden člen rodiny Písniců, Joannes Ferdinandus Franciscus L.B. de Pisnitz, disertaci s optickou tématikou,
“Catoptrica illustrata . .” V práci jsou sice citováni Balťhasar Conrad i
Marcus Marci, ale disertace byla obhajována již u dalšího profesora
matematiky na pražské universitě Ferdinanda Hartmana. O vědecké
hodnotě disertací není možno zatím nic říci, jediný známý její exem
plář se nachází v soukromém majetku.
Ohlas výsledků v zahraničí
Přestože po vládě Rudolfa II byla věda v Praze pěstována v období
třicetileté války, nebyli zde vědci zcela isolováni a jejich výsledky byly
známé v zahraničí a mohli ovlivnit rozvoj vědy v mezinárodním měřít
ku. Víme z Huyghensovy korespondence, že kolem roku 1633 informo
val Kinner z Lowenthurnu Huyghense o Markových a Conradových
výsledcích v mechanice a optice; ve své knize “William Harvey’s Biological Ideas” (Basel 1967) ukázal Walter Pagel, že Markovo jméno
bylo známé mezi anglickými přírodovědci a v okruhu londýnské Royal
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Society, jejíž sekretář Oldenburg se snažil s Markem navázat korespon
denci; Markovy spisy měl ve své knihovně hamburský přírodovědec
Joachim Jungius; Marek si dopisoval s významným polyhistorem 17.
století Athanasiem Kircherem; Marci sám ve svých disputacích s Conradem svědčí o tom, že Conrád rozesílal své práce universitám do za
hraničí.
Je zřejmé, že práce vědců, působících v 17. století v Praze, byly v
zahraničí známé a také oceňované, a mohly ovlivnit rozvoj vědy v za
hraničních střediscích. Praha byla alespoň v prvé polovině 17. století
významným střediskem pěstování přírodních věd a její přínos k jejich
rozvoji čeká teprve na spravedlivé ocenění.
Závažnost dalšího studia
Vzhledem k nálezům posledních let můžeme právem také se domnívat,
že na objevení a zpracování čeká produkce přírodovědců, žijících u
nás v tomto období. Zřejmě neznáme všechny výsledky a práce, které
v našich zemích byly tehdy uveřejněny. Podle posledních nálezů je
pravděpodobné, že archivy a knihovny u nás i v zahraničí skrývají
ještě dosti materiálů pro poznání významné úlohy přírodovědy našich
zemí v jejím rozvoji.
K naší velké škodě bylo dosud málo dokladů zpracováno, jak svěd
čí osud archivu pražské university. Na konci války byla z tohoto archi
vu odvážena část dokladů, týkajících se období 17. století do Německa,
a během transportu údajně shořela. Tak jsme, zdá se, nenávratně ochu
zeni o svědectví materiálů, pojednávajících, jak dnes víme, o tak vý
znamném období pražské university pro rozvoj přírodních věd, a to
materiálů, o kterých žel nevíme, co vlastně obsahovaly. Bylo by zapo
třebí důkladným studiem zabránit dalším podobným kulturním škodám.
A bylo by 'zapotřebí provést toto studium “sine ira et studio”. Jestliže
toto období označujeme s přídechem pohrdání a s hanlivým přízvukem
jako “období temna”, pak výsledky studia tohoto období ukazují, že
označení “ temna” se více hodí na rozsah našich znalostí o tomto obdo
bí, než na loto období samo. Jesliže se stalo moderním slovo “rehabili
tace”, pák období baroka u nás čeká již dlouhou řadu let na svou re
habilitaci.
Je to jen ke škodě naší kulturní tradice, bude-li čekat dále.
1. ledna 1970.
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AMERICKÉ OHLASY V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
19. STOLETÍ
Ivan Pfajf
Pokračování z minulého čísla
Srážku demokratického Severu s konservativním Jihem aktualizovalo
české prostředí na vlastní poměry ještě jinak - analogií amerického zá
pasu o zrovnoprávnění rasově odlišné složky obyvatelstva s vlastním
úsilím o národnostní zrovnoprávnění “méněcenných” Čechů a Slova
nů v habsburské monarchii s privilegovanými “nadřazenými” Němci.
Že rok 1861 je zároveň rokem výbuchu války za osvobození otroků i ro
kem surového útoku německého básníka Hebbela proti českému “slu
žebnému” národu a proti českým “karyatidám”, v tom je paradox i pa
ralela, jejichž oba póly nezůstávaly v českém veřejném mínění nevyu
žity. “U nás jako tam za mořem zbrojí se středověk proti občanskému
životu”, poukazoval český tisk těsně po vzniku války, “reakční privile
govaná despocie proti právům občanským a lidským, věk absolutismu
proti věku lidovlády”89. Tirádu vicepresidenta jižní konference Stephense o nerovnosti plemen nadřazených a podřazených využil český ko
mentátor v době českého zápasu proti krátce předtím oktrojované úno
rové ústavě Schmerlingově k nesporně dost simplifikující, ale politicky
účinné identifikaci politických představ amerických secesionistů a ra
kouských centralistů: Stephens “musel zajisté shledati s velkým potěše
ním, že spanilé zásady amerického Jihu v tak velké míře uznávají se v
říši naší; očekávat bezpochyby, že nejprvnější mocnost, jemuž otročí
Jih bratrské podá pravice, bude snad právě říše rakouská. Kdyby bylo
u nás zvykem mluvit ,s americkou otevřeností, muselo by být zajímavé
porovnati zásady jistého rakouského pana ministra (t.j. Schmerlinga,
I.P.) se zásadami místopresidenta Jihu. Jest to škoda ohromná, že ti
Čechové, že ta nižší slovanská plemena nemají také černou kůži!”90 Na
prahu posledního roku války vyslovil brněnský list “oprávněnou nadě
ji, kterak až prapor rovnosti po veškerých státech severoamerických
se rozvine, mohutný týž stát zasáhne pak skutečně silně i v osudy Evro
py” a přičiněním USA “nakonec všude podlehnou neblazí duchové
temnot”81, zatímco ústřední orgán české politiky připomínal ve dnech
druhé volby Lincolnovy pronikavý politický a myšlenkový vliv americ
ké revoluce 18. století na přípravu a vznik Velké francouzské revoluce
a vůbec liberálního konstitučního hnutí evropského jako precedent ana
logického vývoje budoucího, jejž současný americký boj bude formo
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vat znova. Jako tehdy “krev padlých Lexingtonu a Bunkerhillu zúrod
nila půdu i v zemích evropských a vítězné zajmutí Yorktownu nebylo
základem pouze politické svobody americké, ale dojista též onoho moc
ného hnutí, které se rozproudilo od břehů Sekvany (rozuměj: Seiny,
I.P.), aby zaplavilo celou Evropu a zkypřilo půdu klíčící zde svobodě
politické”, tak i dnešní americký boj “ponese celému lidstvu, sesílí a
upevní ideu všeobecné rovnosti všech národů a jednotlivců nehledě k
jich stavu, plemenu, barvě či původu”, přinese “pro celé člověčenstvo
pokrok svobody a humanity a nové důležité vítězství idey rovnosti”.92
Základní smysl takové evropské i české aktualizace americké občan
ské války je zcela jasný a po kapitulaci Jihu, utvrzena v oprávněnosti
této linie, promítala česká politika zájem o poválečný vývoj USA do
jeho státoprávního zápasu proti rakousko-uherskému dualismu a za federalizaci monarchie s výrazným akcentem na svrchovanost lidu a par
lamentní kontrolu jeho zástupců, jak to sledovala v USA. Přitom se
znovu mohla opřít o další verzi globálního hodnocení USA v díle fran
couzského historika Henri Martina, které poznal v Paříži Frič už v ro
ce jeho vydání a o rok později Palacký a Rieger a v němž se pouka
zovalo, že po ruské expanzi do Evropy “Amerika, naše dcera, musí sa
ma zachovat všechny vyšší prvky lidské civilizace a všechen morální
život potom nalezne útočiště v druhé hemisféře”.93 V 1.1866-68 oživo
val český tisk památku Johna Browna, v Praze se zakládá “Americká
bibliotéka”, v níž jako 1. svazek vychází 1867 Kaizlův překlad auto
biografie Franklinovy a zájem o zoufalé postavení osvobozených čer
nochů na jihu v důsledku pauperizace jižní aristokracie vede na jaře
1866 k novému odsudku “jižních baronů” a ke kritice konfiskace jejich
statků jako příliš mírného postihu za to, že rozpoutali válku, jen aby
“patriarchálnímu ústavu otroctví zabezpečili věčného trvání”.94 Apli
kace demokratických metod v řešení amerických politických krizí na
rakouské poměry uplatňovala se nej výrazněji na vrcholu konfliktu pre
sidenta Johnsona s Kongresem v 1.1867-68 jako průhledný požadavek
přenesení parlamentní kontroly vedoucích politiků a jejich zodpověd
nosti zákonodárnému sboru, volenému lidem, po americkém vzoru do
rakouského politického života: Johsonovo úsilí přivést zástupce pora
ženého Jihu opět do Kongresu jako jeho plnoprávné členy, aniž by
předtím jižní státy přestaly upírat osvobozeným a propuštěným černochům politická a občanská práva a upustily od segregační praxe, na
razilo na ostrý odpor republikánské většiny Kongresu, která proti vůli
presidentově prosadila 1866 XIV. dodatek k ústavě a v 1.1867-68 re
konstrukční zákony; Johnson, který se pokoušel přijetí těchto opatření
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.zmařit, byl pro porušení ústavy a zneužití úřední moci postaven před
vyšetřující komisi Kongresu, v jejímž jednání se ozval dokonce ojedi
nělý požadavek veřejného soudního procesu s presidentem. I když české
politické prostředí sílu těchto hlasů přeceňovalo a mluvilo o soudu nad
hlavou státu neoprávněně jako o hotové věci, je příznačné, jak celou
vnitropolitickou krizi komentoval radikální novinář Josef Barák v ne
pokrytě vyzývavém postoji vůči současnému vídeňskému režimu: “My
bez ohledu na to, kterak skončí se přelíčení v Bílém domě, zaznamená
váme prostě veliký ten moment, jenž bez odporu spočívá v tom, když
národ účtuje a těmi, jimž svěřil moc nejvyšší, ať to již president či
vladař korunovaný. My vítáme jakožto velikou vymoženost v dějinách
člověčenstva, když bez krveprolévání národ již může před soudnou sto
lici svoji pohnati svého náčelníka a rozhodovali o jeho vině či nevině.
Milionové zajisté porozumí tomuto vznešenému osvědčení svrchova
nosti národa”.85
To byla řeč příliš jasná a projevů, jež šíří do radikalizovaných lido
vých mas, podporujících kolektivně zápas české opozice proti znásil
nění českých práv národních, politických i občanských dualismem a
prosincovou ústavou, americké ideály svrchovanosti lidu a zodpověd
nosti jeho politických representantů, podléhajících jeho kontrole, s
aktuálním politickým záměrem, se dá shledat v českém tisku let 186869 na desítky. Jedním z nejvýraznějších byly ty, k nimž poskytl příle
žitost na jaře 1869 nástup generála Granta na americký presidentský
stolec. “Mnoho-li států máme dosud v Evropě, v kterýchž se zachovává
taková politika, kde zákony jako v Spojených obcích amerických jsou
pravým výrazem vůle národa”, táže se český list k ústavní přísaze pre
sidenta USA a zvlášť k té její formuli, která jej zavazuje, nedoporu
čovat žádný zákon, který by odporoval vůli národa. “S hrdostí mohou
občané svobodných států severoamerických pohlíželi na nového vlada
ře svého, jenž řídký podal důkaz, že . . . nepřestal býti v první řadě
výtečným občanem. Přímé slovo Grantovo posílí zajisté každého, jenž
nadchnut se cítí pro právo a pravdu”.8' Když se pak vídeňská Neue
Freie Presse pokusila demagogicky zneužít nástupní řeči Grantový proti
české politice, nasadil český tisk tón daleko ostřejší a v bojovné apo
strofě podával přímo výhružnou prognózu uplatnění amerického systé
mu v habsburské monarchii: “Myslíte, že Grant bude stáli při národu
tom nebo proti němu, když národ nějaký k starým právům svým se
odvolávaje proti všelijaké nové ústavnosti bež jeho vůle, proti jeho přá
ní, bez jeho spolupůsobení tvořené již napřed se opírá a protestuje?
Jiní, zcela jiní jsou to, kteří k hvězdnatému praporu americkému hledí
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jako k vítěznému znamení svobody a lidských práv . . . Vy se stavíte 2a
osvoboditele černochů, vy, kteří . . . kážete nauku, že Němec je tvor
vyšší, Slovan nižší, vy si troufáte hledět do Ameriky? Právo hledět k
ní máme my, vámi potlačovaní národové, vy nikdy! Což se netřesete
při pomyšlení, že jednou i v této říši oni národové takovou vůli lidu,
takové právo občanské nastolí, jaké v Americe panuje a jaké smete vás
jako před 90 lety smetlo obecným pozdvižením koloniální panstvo brit
ské?”87 Na vrcholu protirakouského táborového lidového hnutí i státo
právního radikalismu české politické opozice proniká tedy americký
vzor do popředí českých představ a požadavků s tak strhující silou ja
ko dosud nikdy a směrodatně se podílí na jejich formování i radikalizaci. Víme-li, že na jaře a v létě 1869 byla česká politika a celá společ
nost jen krůček vzdálena od revoluce, pochopíme také plněji smysl no
vého útoku Barákova z května 1869, který v komplexním komparativ
ním pohledu zdůvodňuje české právo na odpor argumenty Painovými
a Oatisovými i slovy Prohlášení nezávislosti jako revoluční pobídkou
a přímo nabádá k aktivnímu převzetí a realizaci amerických zásad z
boje za nezávislost.
Barákův projev, jehož novinářská i letáková forma byla zabavena a
vedla k zatčení a trestnímu stíhání autorovu, je uveden Oatisovým citá
tem “Jakmile správa státní odchyluje se od pravdy, práva a slušnosti,
musí proti ní povstati odpor; nepolepší-li se, musí ji národ svrhnouti” a
citátem z Prohlášení nezávislosti “ tehda má národ právo i povinnost
vládu takovou zjinačiti neb odstranili a jinou si zříditi”, pokud vláda
porušuje nezadatelná lidská práva. V aplikaci těchto zásad jde Barák
vskutku na ostří nože, až na sám okraj revoluční proklamace, poplatné
ve všech svých bodech americkému politickému myšlení: “Chceme si
dávali zákony sami na domácím svém sněmu a nechceme přijímati zá
kony od sboru nám cizího, na kterém nejsme ani zastoupeni. My ne
chceme Vašeho parlamentu. My chceme svou vlastní vládu. Vy ale bez
našeho svolení, ano proti naší vůli sdělali jste si řadu paragrafův a ty
nám vnucujete jakožto ústavu? . . . Jakým právem smí nám cizí sbor
ukládati daně, dá váti zákony, ustanovovati odvod k vojsku v Čechách,
rozhodovali o nás bez nás? Opovězte nám ten titul svého práva, mocí
kterého nám bráníte, poroučíte, nás pronásledujete, mocí kterého nám
vůbec vládnete: když my vás nechceme!?”88 Zde už ideály americké
revoluce přímo zasahují do formulace českého požadavku vlastní vlády
a ústavy, jejíž zdůvodnění daleko přerůstá původní teoretický základ
státoprávního programu, práva na odmítání zákonů a daní, ukládaných
cizím parlamentem v duchu amerického revolučního hesla “no taxation
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without representation” i práva na revoluci proti vládě, nepožívající
“consent of the governed”. Bylo tedy jen logickým důsledkem takové vlny
projevů, hledajících oporu v amerických revolučních teoriích i součas
ném americkém politickém systému a požadujících jejich přenesení do
Čech, že vedení české politiky v čele s Riegrem se téhož roku 1869 po
prvé pokusilo navázat přímý kontakt s americkou diplomacií a jejím
prostřednictvím i s vládou Spojených států a získat její podporu vůči
Vídni, zejména když se české politice současně dostalo dalšího výraz
ného katalyzátoru v tom směru podněty, jaké přinášel ze svého dlou
holetého pobytu v USA J. V. Sládek.
Ačkoli třiadvacetiletý Sládek podal žádost Svatoboru o podporu na
americkou cestu až 19. června 1868 a o 4 dny později vyjel z Prahy,
už o měsíc dříve pronikly do kanceláří pražského policejního ředitel
ství informace o jeho plánované cestě, kterou policejní informátor zdů
vodňoval velmi přesně radikálním politickým smýšlením mladého bás
níka.89 Nelze sice zcela vyloučit, že bezprostředním podnětem Sládkova
odjezdu byla ohava z trestních důsledků jeho redaktorské i autorské
účasti na almanachu “Ruch”, který vyšel počátkem května 1868 a ohla
šoval vystoupení nové generace literární i politické.190 Nicméně Sládko
va touha po úniku z politické nesvobody jako základní motiv jeho ame
rické cesty zůstává nepochybná, zejména měříme-li ji vývojem jeho re
voluční poezie a jeho politického nazírání před odjezdem za moře a po
amerických zkušenostech. Už v říjnu 1866 adresuje sice Sládek, ovlá
daný “hárající neukojitelnou nenávistí ke všem těm upírům, jež nás
tlačí a krev nám vyssávají”, vídeňské vládě i dynastii výhružku násil
ného svržení posvěcených despotů právem lidu a v ovzduší opoziční
vlny po roce 1867 operuje dokonce jakobíny jako vzorem českého re
volučního postupu101. Ale teprve dvouletý pobyt ve Spojených státech
pomohl Sládkovi propracovat se k důsledně promyšlenému požadavku
státní formy, jak se paralelně, spontánně formuloval ve vlasti. V New
Yorku přistál Sládek až 28. července 1868, protože se zdržel v Německu
a ve Švýcarsku, kde byl připraven pro americký pobyt ve dvojím smě
ru: seznámením s hamburským spolupracovníkem Fricovým Aloisem
Karešem, který byl ideově i obchodově zainteresován na racinském ča
sopisu “Slávie”, vydávaném jiným agentem Fricovým Karlem Joná
šem a setkáním s německým radikálem G. Kinkelem v Curychu, který
překládal do němčiny zmíněný už spis Henri Martina “La Russie et
1’Europe” s globálním pojetím politické úlohy USA. Směr Sládkových
pocitů za plavby přes oceán naznačuje jeho báseň “Člověk na moři”,
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zachycující sebevraždu českého vystěhovalce, který nechce vkročit na
cizí svobodnou půdu, když vlast je zotročena.
V New Yorku, který jej odpuzoval, se zdržel Sládek jen 3 dny, takže
jeho první dlouhodobou americkou stanicí bylo Chicago, kde pobyl bě
hem své cesty po USA dvakrát, jednou 3, podruhé 5 měsíců; proto je
ho zážitky “od jezera Michiganského” jsou pro jeho americké zkuše
nosti nejsměrodatnější. V Chicagu se seznámil nejen s nezvyklými pro
Čecha poměry obchodními, průmyslovými, dopravními a technickými,
ale poprvé a nej výrazněji se tu setkal prakticky s americkou demokra
cií, prožil tam i presidentské volby, na nichž mu zvlášť imponovalo, že
poražený nebo odstupující kandidát se zase stává prostým občanem, že
v době voleb “každý americký občan stane se politikem”, byl tam hlu
boce ovlivněn neomezenou svobodou tisku a projevu a vyzdvihoval “na
dání a práci” jako “nejmocnější páky člověka” v USA.102 Z Chicaga
podnikal Sládek výpravy do nedotčené přírody prérií a pralesů americ
kého středozápadu, kterou zachytil později v řadě fejetonů, spojujících
vzdušnou světelnou krajinomalbu a plastickou kresbu s pronikavou cha
rakteristikou národních a plemenných typů, zejména indiánských, a
kterou už v srpnu 1868 v korespondenci domácím přátelům líčil jako
'symbol volnosti. Odtud také podnikl plavbu po Mississippi přes St.
Louis do New Orleansu, který na něj působil tísnivě jako “zasmušilé
město s těmi tisíckrát krví černochů zbrocenými ulicemi”103 a z něhož
navštívil i San Antonio, Houston a Galveston. Připojíme-li jeho návště
vu Filadelfie, Bostonu a Milwaukee a delší pobyt v Racine a Cedar
Rapids, získáme představu bohatého, velmi mnohotvárného itineráře
básníkova, který se dá instruktivně vysledovat v jeho korespondenci i
fej tonistické produkci a který se nemohl neobrazit v jeho myšlení poli
tickém i sociálním. Nezůstal však bez sugestivního ohlasu ani v jeho
poezii, jak ozřejmuje báseň “Na Golfu”, v níž na březích Mexického
zálivu promítl vzpomínku na ještě živou historii mexického dobrodruž
ství Maxmiliána Habsburského do představy svobodného oceánu, vzpí
rajícího se evropskému uzurpátorovi, který by chtěl zotročit svobodné
břehy republiky: “Ha, vzdýmej dál se, starý Golfe, dál,/ áž zahřmí to
o břehy Evropy/ v ten biče švih. Však chraň svůj volný břeh/ a toho
pak, vše rozdrť pochopy!” Že takovou výzvu aplikoval především na
poměry v Čechách, kde právě dostupovalo vrcholu potlačování státo
právní opozice i lidového táborového hnutí, se dá doložit mnoha jinými
projevy, tak jeho výkřikem, jímž komentoval svou reportáž o místech,
poznamenaných ve Filadelfii stopami Prohlášení nezávislosti: “Nad
šený lid rozbil, sotva že zvon byl prohlásil největší ze všech činů poli
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tických . . . Zadumáš se a slyšíš hukot dějin světových, bez břehu, bez
obzoru, a do něho zaznívá píseň svobody lidstva a tužeb potlačeného
lidu v daleké domovině!”101
Poznání osobní i politické svobody vedlo českého básníka už po ně
kolika týdnech k hrdému doznání, že “zmohutněl tím zdejším vzdu
chem” a že teprve v něm “se naučil milovat lid svůj jako málokterý z
nás”100, jak v něm vyrostlo s prudkou intenzitou srovnáním americ
kých poměrů s útlakem ve vlasti. Vášnivé krédo z října 1868, jež se v
jeho americké korespondenci stále znovu opakuje a vyostřuje, převádí
už jeho první zkušenosti do konkrétní politické polohy, objektivizuje
jeho osobní zážitky a pocity do příkré antitéze mezi životem a systé
mem americkým a perzekucí národního a demokratického hnutí ve
vlasti, z níž vyvozuje důsledky daleko jednoznačnější než k jakým se
dovedl vzmoci ještě Náprstek. “Jak jinak vidím nyní hodnotu člověka,
jak jinak volnost a svobodu a jak jinak tyranství”, volá Sládek domů.
“A teď teprve neučil jsem se tu drahou vlast opravdově milovat a teď
teprve naučil jsem se ty trýznitele lidstva opravdově nenávidět . . . Pomyslím-li na to, že vrátím se pod staré jho trýznitelů, hrůza mne po
jímá . . . Není tu žebráka, není tu otroka, není tu karabáčníka - slovem
jsou tu LIDÉ. A teď ať mi někdo řekne, že naše vláda není podlou, ne
mravnou nestvůrou, že kule a provaz je pro trpkou chátru tu medi
cínou! Lidé, kdyby jste viděli lidi sťastné, hrdé na straně jedné a na
druhé všechnu tu naší bídu, - ve Vás vzbouřila by se krev a nešetřili
byste ani jednoho, kdo v bídu Vás uvrhují - od toho nejvyššího k tomu
nejnižšímu. Hřích to proti nim vzepřít se? Každý jich krok je hříchem
proti Vám, každé jich hnutí poskvrnění toho, co Vám nejsvětější - a
revoluce že je hříchem? Amerika k ní ukazuje cestu!”100 V dopisech
nejbližšímu příteli bouří Sládek, nadšen hrdostí amerického lidu, proti
nesvobodě a otročení v Čechách a pod dojmem svých zkušeností nalé
há na aktivnější odpor proti Rakousku. “Mocná Britanie se svými mili
óny, se svými loďmi nezmohla ničeho proti tomu hloučku . a my?” zní
jeho srovnávací otázka, kterou zodpovídá poukazem na “to zdrcené, že
brácké, otrocké Rakousko - a nás 6 milionů. A jak hrdým jen ten lid,
já bych padl zde před každým při pomyšlení, jací my jsme! Ano, vrá
tím se s neukrotitelnou nenávistí”.10' Zjištění, “jak kvetoucí by mohla
být naše zem, kdyby netiskl ji ten vídeňský despota”, i odhodlání “ne
být otrokem samozvance” podmiňuje Sládek stále výrazněji neustálým
srovnáváním života “šťastného” amerického a zotročeného českého li
du108 a jeho hořkou žalobu na “naše nekonečné otroctví, naší nevý
slovnou bídu, naše srdcervoucí ponížení” bezprostředně determinují
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stále hlubší a soustavnější americké zkušenosti, i když leckdy víc emo
cionálně podbarvené než racionálně motivované.'09 To je přirozené a
jeho závěry to nijak neznehodnocuje - konfrontace jeho domácích zá
žitků s americkou realitou musela být nutně prudce konfliktní a jediné
východisko z ní hledal Sládek v revolučním řešení české otázky, bez
něhož si nedovedl představit přiblížení českého života americkému ide
álu politickému i společenskému. Odtud si po necelém roce amerického
pobytu přeje ze všeho nejvíc “smrt na barikádě”, i když hned realis
ticky připouští těžkou realizaci revoluce, místo niž “ třeba bude vést
boj mnohem krutější”,110 odtud proti domácímu “otroctví, bázlivé čin
nosti” vidí pod stále silnějším tlakem americké empirie jedinou alter
nativu v protikladném výkřiku, v němž se prolíná skeptické zoufalství
se vzrušeným nadšením: “Ha, dejte mi koně, pušku, čepel a ne-li to,
ať jednou, jedenkrát na půdě otců svých smím zvolat hrdě: Buď vol
ný, drahý domove!” 111
Na Sládka ovšem nepůsobil jen život v americké společnosti samé,
ale i pracovní a lidské prostředí, v němž se octl mezi českou emigrací v
USA. Teprve před 12 lety objevila česká literární historie znění Slád
kových projevů v českém krajanském tisku a ocenila v nich právem
“celou zapomenutou kapitolu protihabsburských snah”112: v prvních
měsících tiskl Sládek ve Zdrůbkově “Pokroku” jen své básně, od led
na 1869 působil v Racine v Jonášově Slavii, odkud v listopadu 1869
přešel do St. Louis, aby převzal redakci Národních novin, kterou vedl
až do svého předčasného odjezdu. Nejdůsažnější bylo jeho redakční i
autorské působení ve Slavii, kde se Sládek stýkal denně nejen s Karlem
Jonášem, vůdčí novinářskou a organizační osobností české politické
emigrace v USA, ale také s Václavem Snajdrem, stejně jako Jonáš
spolupracovníkem Friěovým, jejž Frič vyslal do Států rok po Sládkovi,
aby mezi americkými Čechy zorganizoval sbírky na podporu jeho protirakouských akcí propagačních i politických.212 Sládka - už dříve stou
pence Fricova revolučního programu - nemusel šnajdr přesvědčovat
dlouho, aspoň Sládkova výzva na podporu Fričova listu Correspondence Tchéque o tom svědčí dostatečně a dokládá jeho spolupráci s revo
luční emigrační aktivitou Fricovou i jeho přímý podíl na jejím rozší
ření z Evropy do Ameriky a na jejím zakotvení v USA, což ovšem plně
odpovídá politické a ideové orientaci, jakou si Sládek v Americe osvo
jil, i závěrům, jaké z ní vyvozoval. Sládek otiskl toto provolání v Ná
rodních novinách114, jež pod jeho redakcí řídil J. L. Palda, člen čes
kého socialistického spolku v Chicagu, spolupracovník české sekce I.
internacionály i společník prvního českého socialistického knihkupec
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tví v New Yorku, který postavil i Národní noviny do služeb české sek
ce I. internacionály už r. 1870, ještě v době Sládkova působení v je
jich redakci. Octl-li se tak Sládek v posledních týdnech svého americ
kého pobytu přímo v průsečíku radikální demokracie a dělnického hnu
tí, není vyloučeno, že mimovolný posun od národně-demokratických po
zic, jež sledoval, k internacionálním pozicím socialistickým, které mu
byly rozhodně vzdálenější, přispěl k jeho předčasnému odjezdu z USA.
Sládkovo působení v českoamerickém tisku přesto podává názorný
doklad, jak se politický program nové literární generace vskutku přímo
sytil z původní ideologie radikálně demokratické a jak její podněty
dovedl plodně integrovat s ohromujícím zážitkem nové společenské
reality v novou základnu revoluční kontinuity osvobozenského hnutí
přesto, že její původní pramen už vyschl. Mladý obdivovatel Fričův
setká se ve Státech se starými radikály, kteří v ovzduší osmačtyřicátnické tradice věrně uchovávají původní revoluční odkaz, přijme od nich
radikálně demokratickou ideologii v nedegenerované formě, oplodní ji
pokrokovými podněty nového životního prostředí a program takto dy
namizovaný a aktualizovaný uplatní jako jeden z nositelů nové epochy
demokratického osvobozenského hnutí, poplatné transformovaným im
pulzům zámořské demokratické velmoci. V redakci Slavie, kde Sládek
pracuje, vznikne mezi starými emigranty, nezatíženými poklesem je
jich bývalých radikálních druhů ve vlasti do vod oportunistické taktiky,
pod tlakem zpráv o perzekuci doma poloanarchistický plán na vyvraž
dění Habsburků, který má zdravé jádro protimonarchické a republi
kánské. “Vznikla zde mezi námi z hlubokosti hořkosti naší myšlenka
utvořiti spolek k vyhlazení Habsburků”, ohlašuje Jonáš Fričovi měsíc
po Sládkově přistání na amerických březích. “Tomu se zasmějete, leč
skutečně již mělo se po horlivých národovcích rozesílati provolání k
cíli tomu směřující, jenom jednalo se o způsob, jakým věc navléknouti, aby se nepodalo zřejmých důkazů spiknutí k účelu úkladné vraž
dy”.11' Emigranti sami se k plánu stavějí rozpačitě, už pro nezvyklost
cíle a obtíže realizace. Frič, který už pluje v kalných vodách bismarkovského Berlína, se mu vysměje, ale ujme se jej mladý Sládek a v
týchž dnech, kdy tiskne ve Slavii jako první projev celé kampaně proti
habsburskou satiru, v níž posílá císaře na šibenici,11* tvrdě řazenými
a krvavě zřetelnými slovy hřmí do vlasti i jeho úchvatné krédo revoluč
ního republikána, před nímž Amerika otevřela nové obzory: “Politik
nejsem, ale půjde-li to na barikády, zahodím píseň a chopím se pušky.
A budu první, jenž barikádu sleze a padne, a budu první, jenž zaryje
Caesaru dýku v prsa. Já ale vím, že naučil jsem se tu tyrany nenávidět
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až k smrti, až ke královraždě!”111 Bezprostřední souvislost osobní, ča
sová i myšlenková mezi zapadlým podnětem amerických emigrantů a
růstem republikánství Sládkova je mimo pochybnost: Sládek první při
náší do české kultury nenávist k monarchii a dynastii jako pozitivní
politický program, který daleko přerůstá úroveň protihabsburského od
boje, a přispívá jím k posílení a zakotvení republikánství v osvobozenských představách české společnosti, v níž bude šířit protihabsburskou
nenávist, jákou si přinesl z Ameriky, ještě po letech.118
Vášnivé republikánství není jediným politickým přínosem Sládko
vých amerických zkušeností jeho myšlenkovému vývoji. Souběžně s
ním doléhá otřesná konfrontace porobeného lidu ve vlasti s pocitem lid
ské volnosti ve světě otázkou, jež je s vývojem Sládkova republikán
ství spojitá: jak pracovat k uskutečnění amerických demokratických
ideálů doma? Básníkova odpověď, jak se výhraňuje ze ztvárnění jeho
amerických zážitků, je příznačná. “Mám vše, co baví jen, co nepodněcuje, co nerozbouří srdce a ruku k činu, za zbytečné”, píše. “Písnička
řit budu, budu bořit ten chrám otroctví a temnoty. Blesky mé buďtež
sebeslabší, jiní budou po mně hřmít mohutněji”. Po setkání se svobod
ným světem, svobodnou společností, svobodným člověkem nečeká Slá
dek vítězství české demokracie od abstraktních ge'st profesionálních
revolucionářů, ale od bojovníků, kteří se zrodí ze zcela jiného prostře
dí a budou také jinam mířit: “Budeme mít jednou básníka velikána a
on spasí nás!”11" V tomto postulátu můžeme opět zřetelně rozpoznat
vyhraněně americký impulz: typ “básníka velikána”, demokratického
a humanistického spisovatele s politickým nábojem, nalezl Sládek v
ongfellowovi, jehož Píseň o Hiawathě poznal za svého pobytu v USA
i ještě na americké půdě pořídil její první překlad. Sládek s pobouřeíím sledoval vybíjení Indiánů a zábory indiánské půdy a jako sám člen
.lačovaného národa podal vášnivý protest proiti ještě živé a probíhací tragédii jinonárodní, jinoplemenné menšiny v básních “Pomník
idiánův” a zejména “Na hrobech indiánských”, jejíž první, v Ameice koncipovaná verze je nejen přímým ohlasem Longfellowa, v němž
ílezl podnět a oporu, ale zároveň i daleko rozhodnější obranou Indi
ím nepřímou polemikou s příliš kompromisním stanoviskem americ:ho lyrika, jehož v tom bodě ideově překonal. “Kdo k bratrovraždě
ve jej každý den,/ . . . a vraždí jako zvěř i družný kmen?/ . . . Kdo
ezbranné v dům láká náčelníky/ a vraždí je, že sotva přes práh kro/, a nade tím-li lid se rozdivočí/, Kdo věší na chvoj jej jak loupežíky?/ A tich-li přec, kdo přec jej zabije/ i pod posvátným znakem
nie?” ' 20 Sládkův vzrušený odsudek jistě působí jako korektiv, ne-li
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antipól jeho nadšeného hodnocení americké společnosti, jež čteme v
jeho korespondenci; jeho smysl pochopíme nikoli jako negaci americ
kého systému vůbec, ale jen jeho negativních, nelidských rysů, jež
Sládkovu kriticismu nemohly uniknout, jen pokud jej budeme inter
pretovat jeho citovými i politickými sympatiemi k potlačovanému kme
nu a jako přímou, třeba kryptografiokou alegorii s útlakem národa
vlastního, bez ohledu na zcela divergentní formy.
Takový záměr sleduje i Sládkovo soustředění k výběru Longfellowova
eposu pro českého čtenáře a odpověď na otázku, proč si nezvolil z teh
dy již bohaté americké literatury dílo jiné, vysvětluje také jeho nedo
cenění jiných velkých postav soudobého amerického písemnictví (třeba
Poea, Whitmana, Twaina), které jeho pohledu zastiňoval duch Longfellowovy obrany potlačovaného lidu. To je tím zřejmější, že první ver
ze jeho překladu Hiawathy, otiskovaná už r. 1870 současně v americ
kých Národních novinách a pražských Květech, byla namířena přede
vším proti těm kruhům českých krajanů v USA, které z touhy po in
diánské půdě vybíjení Indiánů neodsuzovaly, a proto také volila lexi
kální prostředky, typické pro češtinu amerických usedlíků, jež působily
v českém prostředí archaicky. Pražské knižní vydání překladu (1872),
nadšeně pozdravené Háikem, naopak sáhlo po jazykových a stylistic
kých formách, sourodých vyspělejšímu stavu domácího literárního ja
zyka, ale ani ono by nebylo dosáhlo kongeniální životnosti originálu ze
jména v zachycení jeho krajinného koloritu, kdyby vznikalo bez dů
věrné předkladatelovy znalosti původního ovzduší i tématu” 1. Překlad
Hiawathy - základní kámen protikolonialistické tradice české literatury
a do jisté míry i politiky - měl silný vliv na Vrchlického122 a ještě po
dvaceti letech především na Dvořáka123. Do vývojové řady, kterou tak
Sládek zahájil, patří i jeho přdklad Kalifornských povídek Bret Harta
(1874) a jeho “Americká čítanka” (1879), kam vedle řady vlastních
amerických reportáží zařadil četné ukázky z americké poezie a prózy
(Longfellow, Poe, Harte) i černošských lidových písní; bylo to první
dílo toho druhu v české literatuře.
Sládek počítal původně s tříletým pobytem v USA až do jara 1871 a
teprve počátkem května 1870 se rozhodl k náhlému odjezdu (jeho po
slední americký féjton nese datum 18. května) především pod dojmem
blížící se války prusko-francouzské, od níž očekával ve shodě s Palackým a Riegrem zhroucení Rakouska. V Praze, kam dojel v půli června
1870, byl jako znalec amerických poměrů přijat do zahraniční rubriky
Národních listů, jež jej 21. července vyslaly jako válečného zpravoda
je na francouzské bojiště, ještě než se stačil dostat na frontu, byl však
51

pruskými vojenskými orgány zatčen a deportován do Čech jako “ne
bezpečné, podezřelé individuum, načichlé v Americe převratnými delokratiokými idejemi, jejichž šířením by rozvracel morálku fronty a
brožoval monarchický řád podvratným republikánstvím, jež u jeho
ioby není pruským úřadům neznámo”.” 4 I v Čechách byl Sládek až
o konce listopadu 1870 pod soustavným policejním dohledem jako
nebezpečný amerikanofilský republikán, který v USA štval proti c.k.
ládě a vybízel své krajany k revoluci, jež by zavedla americké zkáonosné praktiky v monarchii”.125 Jestliže však v lednu 1869 adresoal z Ameriky přátelům doma úderně rozjařené verše “Nemyslete
oši, ale, že tu bídním, chořím v duchu,/ učím já se lítat dále/
.ké jednou v volném vzduchu./ Učím já se přímit šíji,/ kde se
osud právo vidí,/ volná srdce ještě bijí,/ kde je dosud šťastných
dí” - pák ještě v říjnu 1870 píše v Praze nostalgicky nabádavé verše
Krásno tam za oceánem,/ srdce volná, šíje 'tuhy,/ každý svým, jen
.ůh všem pánem,/ krásné jsou ty volné luhy/ těm, kdo umí zapomeout” .126 To vypovídá průkazně o kontinuitě Sládkových amerických
odnětů, kterou nezlomil ani depresivní náraz, jaký na Sládka doléhal
o návratu do Čech v důsledku konfrontace jeho amerických zkušenos; s domácími poměry a kterou se v dalších letech snažil soustavně
platňovat v české společnosti.
Sládek je nesporně v celém proudu českého amerikanofilství předmairykovského zjevem výjimečným a ojedinělým nejen rozsahem a hloubou svých bezprostředních zkušeností, ale zejména konkrétními politicými závěry a požadavky, jaké z nich vyvozoval: a v těch za ním zů-ává dokonce i Masaryk před rokem 1914. Že i úřady cizí evropské
íocnosti měly 'těsně po jeho návratu k dispozici vyčerpávající informae o jeho americké aktivitě i o myšlení, jež si v Americe osvojil, ozřejíuje širší souvislosti a důsledky jeho cesty i v mimočeském kontextu
není tedy třeba zvláštní představivosti k rekonstrukci jeho zásahu do
rientace českého politického myšlení i tam, kde je nemůžeme přímo
dožit. Jako je pravděpodobné, že na jaře 1869 dodával Sládek mate
ni ke komentáři nástupní řeči Grantový i k Barákově letáku “Vůle
íroda”, tak ,se zdá, že i jiný hlas, patřící do téhož radikálního prostřeí jako Barák i Sládek, byl přímo ovlivněn Sládkovým myšlením, s
:mž prokazuje identitu záměru i formulace - totiž Sabinův projev na
boru lidu u Lysé nad Labem, na němž 29. června 1870 (sotva 2 týny po Sládkově návratu) formoval cítění lidových mas sugestivní
ázkou: “Nebylo by lépe přestěhovat všechny ty myšlenky sem do
ech a pracovat k tomu, aby bylo i u nás volno a svobodno jako v Ame
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rice? Nebylo by lépe, místo stěhovat ,se do Ameriky, přestěhoval Ame
riku do Čech?”127 Sabina ostatně recipoval americké myšlení i sociálněekonomicky, když 1871 hodnotil jako autoritu v politické ekonomii i
“sociální vědě” amerického ekonoma Henry Charlese Careyho, s jehož
mnoha aspekty sice polemizoval, v zásadě však popularizoval jeho po
jetí “sociální vědy”, jež odstraňuje “výstřednosti” socialismu i buržoazní ekonomie a synteticky zpracovává “kladné prvky” obou systémů.128
Ještě než jsme obrátili pohled ke Sládkově americké cestě, zmínili
jsme se o Riegrově pokusu o kontakt s americkou diplomacií jako o při
rozeném důsledku vlny veřejného míněni, jež na jaře 1869 hledala opo
ru českého politického zápasu v americkém systému. Někdy v posled
ních dnech srpna 1869 Rieger vskutku pronikl k prvnímu sekretáři ame
rického vyslanectví v Petrohradě Jeremiahu Curtinovi, s nímž se sou
stavně stýkal v září 1869 a v lednu 1870 v pražském domě Náprstkově,
kam Curtina přivedl zájem o “Americký klub dam” a americkou čítár
nu, a v červenci 1870 ve Vídni, a jemuž se pokoušel objasnit jádro čes
ké otázky a získat jeho sympatie pro český federalistický program. Cur
tin, přidělený od r. 1864 americké legaci v Rusku, byl historik, absol
vent harvardské university, kde studoval i slavistiku, a jazykové i histo
rické školení mu usnadňovalo pochopení českého národního hnutí. Cur
tin se vrací do USA, “aby vládě dal dobrý raport o Slovanech v nynější
situaci naší”, čteme v Riegrově korespondenci v létě 1870. “Vídeňský
vyslanec americký je při Vládě a nerozumí věcem našim. Bancrofft v
Berlíně je mnohem moudřejší a ví, co jsme. S ním se Curtin umluví, co
se dá dělat, aby z toho mělo Slovanstvo užitek, jejž chce své vládě ob
jasnit” .129 Curtin, přesvědčen Riegrem, skutečně získal pro Čechy zá
jem amerického vyslance v Berlíně George Bancroffta, jednoho z před
ních tehdejších amerických historiků, kteří v létě a na podzim 1870,
pokud můžeme soudit z českých pramenů, upozorňoval vládu Spojených
států na potřebu podpory české politiky. Tyto kontakty a hlavně otáz
ku, do jaké míry se Curtinova a Bancrofftova initiativa vskutku kon
krétně uplatnila ve vedení americké zahraniční politiky a jak jí byla
přijata, je přirozeně nutno ověřit výzkumem amerických diplomatic
kých akt, resp. osobní a politické korespondence obou diplomatů v ame
rických archivech a knihovnách. Jisté je, že Curtin odjížděl krátce po
výbuchu prusko-francouzské války do Washingtonu s plánem působit ve
smyslu Bancrofftových instrukcí, jejichž znění ovšem zatím neznáme,
na State Department k podpoře českých národních cílů. Zda šlo aspoň
o návrh americké diplomatické intervence ve Vídni, se říci nedá, Ka
louskův poukaz, že právě “s těmi a podobnými lidmi (t.j. americkými
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diplomaty a státníky, I.P.) bylo by potřebí mluvit, aby se dověděli ně
co kloudného o české politice”, je ale stejně výmluvný jako přímý dů
kaz Riegrova osobního styku s Bancrofftem - v Riegrově pozůstalosti v
pražském Archivu Národního muzea uložený 3. svazek Bancrofftovy
“History of the USA” z r. 1870 s osobním věnováním autorovým. Ať
už celá akce zůstala jen v přípravném stadiu plánů, jež se nesetkaly s
ohlasem amerických kompetentních míst, nebo postoupila nad ně, zůstá
vá svědectvím vyzrálého nazírání české politiky i jejího velkorysého
rozběhu a zároveň dokladem, že do přímého styku s americkou diplo
macií se nedostala česká politika až za první světové války, ale téměř o
půl století dříve a už tehdy v ní hledala mocenskou oporu svého pro
gramu.
Tomuto mezinárodnímu pokusu odpovídá v českém životě samotném
nová, dosud nejintenzivnější a nej fundovanější vlna popularizace ame
rického systému, nesená aktuálními politickými cíli. Od jara 1871 do
konce r. 1872 vyšly u nás 4 rozsáhlejší původní knižní práce o Spoje
ných státech - Karla Tůmy “O boji národa amerického za samostat
nost”, Karla Jonáše “Žena ve společnosti lidské, zvláště v Americe” a
“Americká federace a samospráva” a Jakuba Malého “Soustátí severo
americké a jeho soustava” ; z nich kniha Tůmova stejně jako studie
Sládkova o americké ústavě v Osvětě 1871 v době vrcholícího rozhod
ného stadia zápasu české politiky o federalizaci monarchie a o prosa
zení “fundamentálek” dynamizovaly a radikalizovaly české ústavní po
žadavky poukazy na ústavní formu americkou. Všechny tyto publikace
by stály ne-li za rozbor, tedy aspoň za širší charakteristiku, kterou
autorovi znemožňuje jejich nedostupnost na Západě, zaměření spisu
Tůmova a druhé práce Jonášovy se však dá postihnout aspoň na zá
kladě obšírných soudobých referátů. Tůmovo dílo je ovšem téměř vý
hradně historické, ale nechybí mu aktuální politické aspekty, když třeba
cituje z Oatise touž revoluční premisu, již použil Barák o dva roky
dříve nebo když v situaci české parlamentní pasivní rezistence zdůraz
ňuje nezávaznost usnesení parlamentu pro obyvatelstvo, jež v něm není
zastoupeno. Upozorňoval-li český list v komentáři Tůmovy knihy, že v
americkém boji z 18. století “jako v zrcadle vidíme své vlastní pomě
ry, snahy, překážky a doufejmež, že také vítězství”,130 šlo opět o dy
namizaci českého zápasu o fundamentálky americkým vzorem. Joná
šovo dílo o americké federaci a samosprávě podrobně líčí práva, po
vinnosti, strukturu a úlohu porot, Kongresu, svobody tisku a projevu,
práva spolkového, shromaždovacího a petičního, právní jistoty obča
na před policejním sledováním, domovními prohlídkami a zabavová54

ním písemností, ústavy federální i ústav jednotlivých států Unie na zá
kladě široké dokumentace statistické, legislativní i justiční, která auto
rovi umožňuje znázornit českému čtenáři, že občan nemůže urazit vlá
du, ale jen úředníka, nemůže se dopustit zrady myšlením ani slovem
a nemůže uvádět vládu v posměch či opovržení v důsledku svého neo
mezeného práva kritiky. Že takové principy a taková praxe musely v
české společnosti po konečném pádu všech státoprávních a federalis
tických nadějí znít jako hudba sfér, je evidentní a český komentátor
takový pocit ještě podtrhl důrazem na “svobodné zřízení lidovládné,
které volné činnosti jednotlivce nijak nepřekáží, síly a schopnosti obča
na netlumí a nepoutá ani nedusí práci národa ustavičným poručníkováním autority státní” . Dalo by se jistě mluvit přímo o snaze o jistou
amerikanizaci českého života, čteme-li dále: “Nic nemůže být tudíž
národům svobody se domáhajícím k větší útěše a k většímu prospěchu
nad poznávání těch moudrých, přímo ze zdravého rozumu lidského vy
vážených zásad, na nichž spočívá svoboda národa amerického”.131 Že
český tisk osvědčil vysokou informovanost a analytickou vyspělost i v
otázce tak speciální, jako byl dlouholetý konflikt mezi USA a Anglií o
intervenci britské válečné lodi Alabamy v občanské válce ve prospěch
otrokářských států, náš obraz jen doplňuje a rozšiřuje.132
Symbolického vrcholu dosahuje prudce vzestupná křivka v krystalizaci českého amerikanofilství manifestačními oslavami 100. výročí Pro
hlášení nezávislosti v létě 1876, kdy prohlubující se balkánská krize
slibovala pronikavý přesun v mezinárodní konstelaci a tím znovu aktu
alizovala v českém prostředí americký politický model. Oslavy zahájil
už v květnu jejich tiskový prolog - šestisloUpcová úvaha Národních lis
tů, vrcholící prognózou, že Amerika “bude nejmocnějším činitelem v
dějinách evropských a zasáhne co nejrozhodněji v zápas, jenž zmítá
Evropou, aby přimkla vítězství ku praporům svobody”. Jaká předvída
vost postřehu víc než 40 let před americkým vstupem do evropské vál
ky! Ve Spojených státech spatřuje jubilejní komentář “živoucí důkaz,
kterak jest demokracie i v obrovsky velkých státech možná” (tedy
opět už půldruhého desetiletí užívaný argument únosnosti federalismu
pro velmocenské státní útvary) a “jak smířili práva a potřeby jednot
livce s právem a potřebami společnosti”. Vysoce demonstrativně a
pragmaticky působí zjištění “účinku šťastného trvání, rozvoje a vzrůs
tu” USA “na život národů evropských, kteříž neustávají svobodu svoji
porovnávat se svobodou oné velkolepé demokracie za oceánem a poro
vnávajíce pátrají po 'příčině rozdílů, přemýšlejí, uvažují a touží . . .”
Škoda, že toto strhující krédo znehodnocuje přeceňování, zkreslování a
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idealizace hospodářského blahobytu a vzmachu Unie, která sahá až k
absurdním dohadům o vysoce finanční politice jednotlivých států, ne
kriticky zaměňuje dravou kapitalistickou podnikavost a konkurenci s
rozvojem duchovní kultury a dokonce vyvyšuje “praktický rozum” nad
“mysl hloubavou a obrazotvornou”133. Ovšem nevyváženost a nerovno
měrnost je stabilním průvodním rysem českých hodnocení americké
skutečnosti už od první půle 19. století jako přímý odraz stupňů spo
lečenského vědomí a nevyvážené struktury politických představ, jimž
namnoze chyběla spolehlivá empirická srovnávací a hodnotící kriteria.
Nevíme, zda se nekritickým ,ónúm zcela vyhnulo i masové slavnostní
shromáždění, uspořádané pod předsednictvím Riegrovým za účasti více
než 650 osob 4. července 1876 - v den 100. výročí fi'1'adelfského Pro
hlášení - na Žoffně: neznáme ani slůvko z hlavního politického projevu
Riegrova, protože policejní relace - jediný známý pramen - se omezuje
na charakteristiku celkové atmosféry, kterou přirovnává k “protivládnímu táboru lidu” a v níž shledává “organizovaný projev fanatického
češství a okázalých demokratických rejdů, provozovaných pod mas
kou sympatií k americkému národu a agitační apoteozy americké “de
mokracie”, hodné následování. Projevy i ovace shromáždění platily
nejen výročí vzniku USA, ale stejně, ne-li více provokačnímu duchu
podvratné revoluční ideologie, dovolávající se amerického příkladu a
Vzoru”.134 To jistě stačí, abychom si učinili představu, ale můžeme
nadto aspoň zčásti rekonstruovat průběh shromáždění zněním druhého
hlavního projevu, předneseného Sládkem a otištěného téměř současně
v podstatně rozšířené verzi v Osvětě jako čtyřicetistránková 'třídílná
studie, i když nemůžeme určit, co z publikované stati bylo na Žofíně
autorem řečeno.133 Metodickou systematičností a širokým rozpětím kom
plexního pohledu, který zachycuje v podání historického vývoje i v
obrazu současnosti růst, strukturu i cíle americké společnosti od hospo
dářských a sociálních poměrů přes politiku po kulturu, je Sládkův pro
jev před Masarykem vůbec nej vyzrálejším, nejpřínosnějším výkladem
amerického myšlení v české politické literatuře i nejhlubším vkladem
amerických podnětů do české politické tradice. V historické části stu
die líčí podrobně stav amerických osad před revolucí, řídké osídlení,
národnostní různorodost populace, předrevoluční podceňování Ameri
čanů v Evropě, americké právnictví a státovědu, jež byly svou “jas
ností, přesností, ostrostí” jedním z ideologických předpokladů revolu
ce, hospodářskou strukturu země i monopolizací americké produkce a
obchodu Anglií; přitom se nevyhýbá zjištění “útisku, zlořádů, nevě
domosti, surovosti a despotismu” v předrevoluční Virginii, proti níž
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staví odlišné myšlenkové a politické rozvrstvení v severních a střed
ních osadách.
Prohlášení nezávislosti z r. 1776 je mu “nejznamenitější událostí
novověkých dějin”, aktem “založení velké a mocné republiky. Ani
Cromwell ani Hampden, ani Démos Athénský ani plebej ismus Římský,
ani republikáni benátští, ani kolonisté holandští či obec ženevská ne
odvážili se onoho ohromného kroku ve vývoji člověčenstva”. I 'když se
prohlášení lidské rovnosti a svrchovanosti lidu ozvalo v dějinách už
dřív, vždy šlo bud’ o “mlhovitou vidinu snílků aneb zoufalý výkřik,
který udušen byl v v krvi jiných nebo v krvi vlastní”, i když americký
revoluční program se v Evropě uplatnil u jakobinů, od těch se odvra
cí záhy i radikální liberalismus a demokratismus, kdežto americká spo
lečnost postupuje konstruktivně k “ nejvznešenějším příkladům osví
ceného lidstva” a k “volnosti myšlenky a života, na kterou se závistí
hledí celý svět”. Sládek vyzdvihuje i připravenou půdu v nej širších
vrstvách americké společnosti, jejíž vůli její politická a intelektuální
elita jen tlumočila a z jejíhož vědomí a cítění revoluční ideály vyrost
ly, “jinak by se revoluce americká ubírala touž cestou jako mnohé její
sestry evropské” a americká samospráva by nemohla být “povznesena
nad rozličné lžiústavy evropské” (opět narážka na Rakousko!). Období
mezi Prohlášením nezávislosti a přijetím ústavy (1776-89) charakteri
zuje jako “rozhraní mezi dvěma podobami života amerického, mezi
mladostí jeho a věkem mužným”, aby pak rekonstruoval růst populace
státu, mechanizaci a racionalizaci zemědělství, překonávání neznalosti
půdy a podnebí v nově osidlovaných oblastech, objevy a využití ne
rostného bohatství, rozvoj školství v celé Unii i jednotlivých státech,
relativně vysokou negramotnost, zaviněnou však především jižními stá
ty a postihující bývalé otroky - to vše na základě pečlivého statistického
studia - i když propadá nekritickému o.světářskému ilusionismu, jestli
že stabilitu ameriké politické soustavy podmiňuje jen péčí o vzdělání
lidu. Daleko přesnější je jeho zjištění, že americká společnost “by by
la dnes právě tam, kde jsou malí národové, kteří celý ten čas, co lid
zámořský kráčel obrovskými kroky ku předu, trávili v područí cizím”,
kdyby základem amerického systému nebylo jednak právo a svoboda jed
notlivé lidské osobnosti, jednak vzájemná podmíněnost práce a volnosti.
Sládek sám výslovně vymezuje jako hlavní cíl své práce, “přispět k
ocenění civilizační práce velikého národa, který jsme až dosud zvyklí
považovat jen za velmi jednostranně vyvinutý, ukázat, že národ ame
rický netone v hrubém materialismu, ano, že je to národ duchaplný”.
Polemizuje-li proti znehodnocování “mělké povahy yankeeské” a proti
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tvrzení, že Američan ‘“pro umění nemá smyslu a po vědě touží jen tam,
kde od ní lze očekávali nějaký praktický výsledek”, upadá absolutizací
svých protiargumentů nezbytně do rozporu jak s vlastním zjištěním, že
v USA “jest boj o zabezpečení života mnohem pracnější a krutější”
než v Evropě, tak s neoddiskutovatelným soustředěním amerického oby
vatelstva právě v 70. letech 19. století k budování pacifické železnice,
k výstavbě průmyslových podniků, k náporu prvních koncernů na malé
podnikání, k burzovním a bankovním spekulacím a ovládání hospo
dářského života finančním kapitálem, k dravému konkurenčnímu boji,
jaký evropský kapitalismus ještě neznal, k rozpětí extenzivního far
mářského hospodářství, což vše přirozeně zatlačovalo tvůrčí duchovní
úsilí do podřadnějších a vedlejších pozic. Důkaz vskutku nesporný a
pro české prostředí zcela nový se podařilo podat Sládkovi v partii o
americké literatuře a umění, jež zabírá 40% jeho studie a jež doslova
objevovala českému kulturnímu životu netušený rozsah a vzestup ame
rického literárního vývoje, jakkoli ani zde ,se Sládek nevyhnul jisté dáv
ce přeceňující idealizace i ne vyváženosti a nerovnoměrnosti hodnoce
ní. “Myšlenková síla amerického ducha nevyčerpává se jen ve snahách
praktických, i to zajisté, co nazýváme poetickou náladou v užším smys
lu, dozrálo na půdě americké v utěšené ovoce”, upozorňuje český bás
ník. “ Nalézáme tu zejména v krásné literatuře mnohý krásnými květy
pokrytý prostor, jenž by býval ve starém světě snad dlouho ještě ladem
ležel, Amerikáni vystavěli most mezi hlučným parním strojem a chýší
poetovou a na mostě tom podávají sobě ruce fysická síla života i nej
vzdušnější vidina. V oduševnělém realismu razila si americká literatura
zcela novou dráhu a troufáme si říci, že na ní ještě nikým dosažena
nebyla”. Syntetizující pojetí, hledající harmonizaci materiálních a duchovnich poloh americké společnosti, se dá snadno podepřít (přes auto
rovu příliš nadnesenou interpretaci duchovních aspektů) rozvrstvením
sil v americkém životě samotném a svědčí tedy o Sládkově pronikavém
smyslu pro společenskou analýzu, tím spíše, že imponující je už počet
50 jmen v jeho výčtu, v němž nechybí ani pozornost k odborné litera
tuře historické, filosofické, právnické, matematické a technické. I když
nezapomíná ani na postavy efemerní a epigonSké z první etapy americ
kého slovesného vývoje z přelomu 18. a 19. století, i když podává prv
ní u nás periodizaci americké literatury, kterou překonal po půl století
teprve Vočadlo, i když plasticky vystihuje uměleckou typologii a ideové
i formové specifikum jednotlivých autorů, přece prostupuje celý jeho
výklad jednostranné porozumění pro osobnosti a směry, jež vycházejí
z evropských literárních tradic nebo na ně navazují, což postřehl už
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Arne Novák. Odtud nedocenění nebo podcenění oněch klíčových postav
americké literatury, jež se evropským kořenům vymykají a vyrůstají jen
z amerického ovzduší (W. Irving, Emerson, Poe, Thoreau, Whitman,
Twain) nebo zveličení významu autorů s oněmi osobnostmi nesoumě
řitelných (J. F. Gooper, H. B. Stowe - v jejím případě sahá Sládek i k
přecenění politických důsledků jejího díla), zatímco nejbližší mu byli
a nej výrazněji dovedl zhodnotit a zařadit Longfellowa, Bret Harta, Nathaniela Hawthorna, J. G. Whittiera.
Uzavírá-li se náš přehled českého amerikanofilství v 19. století osla
vami 100. výročí Prohlášení nezávislosti a zejména Sládkovým příspěv
kem k nim, který vyznívá apoteózou “bašt svobody, přes něž nedostane
se zotročilost do Ameriky nikdy, o něž roztříští se konečně i zlořády,
pokud skutečně i ve Spojených obcích vznikly a se udržují”, má to hlub
ší smysl: o 2 měsíce později odchází do Lipska mladý Masaryk, aby
tam po několika měsících poznal Charlottu Garrigueovou, která osob
ním a rodinným spojením přispěla k růstu Masarykovy americké orien
tace myšlenkové i politické. Rok 1876 je tedy ve vývoji českého ame
rikanofilství nesporně zásadním předělem, protože amerikanofilství Ma
sarykovo představuje etapu zcela novou a jinou, která sahá hluboko do
20. století a vymyká se proto určení naší stati. Na vrub nesoustavnosti
autorova dřívějšího domácího studia a dnešní nedostupnosti chybějí
cího materiálu padá úlomkovitost a mezero vitost výkladu, kdežto jeho
převážně materiálový, dokumentační faktografický charakter, který ji
nak neodpovídá autorově analytické metodě, byl zvolen záměrně, aby
bylo možno aspoň naznačit bohatý obraz českého amerikanofilství jako
zapadlé, nedoceněné linie českého vývoje myšlenkového i politického,
která by se dala ještě rozmnožit.130 Nechybí-li v početné galerii jejích
průkopníků, ideologů, iniciátorů a propagátorů snad ani jedna z vý
znamnějších postav české politiky a kultury, formovaly-li americké pod
něty tak soustavně a hluboce české představy a ideály a přispívaly-li
tak směrodatně k stabilizaci české moderní společnosti a jejího poli
tického vědomí, nemůže se historik ani dnes a právě dnes zbavit znepo
kojivé otázky: neodklonila !se Amerika dnešní od Ameriky, kterou ob
divovali a milovali naši předkové, až příliš podstatně? A není nám
Amerika, která nám tolik přispěla v letech 1914-18, snad náhodou něco
dlužna, když nás v posledních 25 letech třikrát obětovala a ještě si pro
své ospravedlnění vyrobila falešnou jaltskou legendu? Ať zní ta otáz
ka v současné světové situaci sebenaivněji, v konfrontaci s nadějemi,
jaké upíralo české myšlení ke Spojeným státům v prvním století jejich
existence, je plně oprávněna historicky i politicky, tím spíš, že své glo59

bální mocenské funkce, od níž česká politika v 19. století očekávala zá
chranu před ruským imperialismem, využily k pravému opaku. Americ
ká politika bude muset na otázku dluhu vůči nám (dalo by se jistě užít
výrazu daleko přiléhavějšího) odpovědět, nechce-li dříve či později
sdílet osud oběti, jejíž naděje zklamala. Pro ústup USA z jejich velké
historické role je v sérii diplomatických i vojenských neúspěchů jejich
pochybné zahraniční politiky posledního čtvrt století i ve vlně jejich
současných vnitřních konfliktů, překonávaných prostředky cizími ame
rické tradici, příliš mnoho a příliš zřetelných náznaků. Bude-li Ame
rika opravdu chtít regenerovat svůj otřesený prestiž a pozici nositele
svobody, v němž budou malé porobené národy znovu hledat svůj ideál,
nepomohou jí ani lety na měsíc ani nukleární moc, ale jedině důsledný
návrat k jeffersonovské a lincolnovské demokracii, uzpůsobené moder
nímu světu.

“ Občanská válka ve Spojených státech, Čas 8.5. 1861.
8“Poměry americké, II, Národ, listy 11.7. 1861. Podobnou tendencí je nesen
Nerudův komentář bitvy u Vikšburghu (Hlas 24.8. 1863).
8“Zrušení otroctví v celé Americe, Morav. Orlice 12.5. 1864.
'“ Nové vítězství idey, Národ, listy 26.11. 1864. “Následky pro evropské stá
ty” rozvíjí v bilanci války i Morav. Orlice 19.4. 1865.
“3H. Martin, La Russie et 1’Eůrope, Paris 1866, 316.
8‘České listy z Ameriky: III. Poměry v jižních Státech, Česká včela č. 9,
6.3. 1866, str. 35. Na jaře 1866 vycházel v Květech osmidílný reportážní se
riál o politickém uspořádání UiSA, hlavně o právech i povinnostech presi
denta a Kongresu a o rozdělení pravomoci federální vlády a správy jed
notlivých států.
“5J. Barák, Národ soudí!, Svoboda č. 8, 26.4. 1868, 225-228. Už 14.1. 1867 re
ferovala o konfliktu Kongresu ls Johnsonem Morav. Orlice, jež odsuzovala,
že Johnson “má smělost opírat se Kongresu a snahám, jimž Lincoln obě
toval svůj život”.
““Přímé slovo, Národ, listy 9.3. 1869.
“ President Grant a český národ, Národ, listy 17. 3. 1869.
8“J. Barák, Vůle národa, Svoboda č. 19, 5.5. 1869; konfiskovaný leták téhož
znění: č. 4731, PP 1863-69, SÚA.
“““Ais Grund seiner Reise wird in bohmisohen literarischen Kreisen seine
tiefe Enttaustíhung und Zwiespalt mát der politiisdhen “Unferdrúekung”
seiner Nation angegeben sowie die Hoffnung, dass eis aus der amerika-
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nischen Demofcratie auch fiir den ezecbilschen politischen Kampf neue Im
pulse gewinnen mag”. Praž. polic, ředitel Marx - místodržiteli Kellerspergovi, Praha 22.5. 1868, č. 2409/P.P. - 984/g.P., P/2/89, P.P. 1863-69, SÚA
Praha.
3““Relace praž. policej. ředitelství, podávající rozbor Ruchu, skutečně 1.5.
1868 'trestní stíhání navrhovala (ad č. 1763/P /, itamitéž).
1“'Sládek Jarom íru Čelakovskému 13.4. 1865, 'in: J. V. Sládek, Americké
obrázky (dále: AO) II, Praha 1914, 232; J. V. Sládek, České melodie, P ra
ha 1926, 13-17.
I02J. V. Sládek, Od jezera Michiganského, AO I, 86-113; týž, Volba americ
kého presidenta, Národ, listy 7.9. 1872.
10“Sládek Čelaíkovskému, San Antonio 30.4. 1869, AO II, 329.
104J. V. Sládek, Mttseum svobody, Národ, listy 6.4.1870.
'"“Sládek Čclakovskému, Chicago 14.9.1868, AO II, 300.
'" “Sládek rodičům, Chicago 11.10. 1868, in: F. Strejček, Americké intermez
zo J. V. Sládka, Zvon 1913, 635-37.
10'Sládek ČelakovSkému, Chicago 14.10. 1868, AO II, 297-300.
'"“Sládek rodičům, Racine 2.1. 1869, Strejček, op. cit. 644.
'""Sládek Čelakovskému, Racine 16.1. 1869, AO II, 336.
""Týž témuž, San Antonio, 4.5. 1869, AO II, 336.
"'T ý ž témuž, San Antonio 8.6. 1869, Strejček, op. cit. 675.
" 2J. Polák, Sládkovy příspěvky v českoamerických listech Pokrok a Slavia,
Česká literatura 1958, 93.
" “Cenné nevyužité informace o Sládkově styku :s Jonášem a Šnajdrem a o
jeho žurnalistické ákitivitě v USA snesli, zčásti na základě nedostupných
už rukopis, pamětí Šnajdrových, T. Čapek, The Čechs in America, BostonNew York 1920, 179, 237, i když mu unikl ideově-politický přínos americ
kého pobytu Sládkova.
" 4J. V. Sládek, Sbírka na Correspondance Tohéque, přetiskl ve Slavii 15.12.
1869.
" “Jonáš-Fričovi, Racine 29.8. 1868, Frič. arch. - LA PNP, Praha.
" “J. V. Sládek, Turecko - rakoulská pohádka, Slavie 13.1. 1869. Identické
zaměření vykazuje jeho báseň “Kam skryjem hanbu svou?” (Slavie 6.5.
1869). List, jehož vydavatel by chtěl vyvraždit Habsburky a kde tiskne
revoluční projevy Sládek, lze ási sotva považovat za časopiis “buržoázní”,
jak absurdně charakterizuje Slavii J. Polišenský, K počátkům českého
proletářského internacionalismu, Slezlský Sborník 1952, 194.
'"S ládek Čelakovskému, Racine 16J. 1869, AO H, 313-317. Objevitel Slád
kovy americké publicistiky nechápe, že růlst Sládkova politického radi
kalismu neurčovaly knižní vlivy, ale bezprostřední o&obní zážitek nové
společenské reality, jinak by nemohl hledat “širší političtější spojitost” v
Sládkově četbě česko amerických novin ještě před odjezdem z Čech v
pražském domě Náprstkově a vysvětlovat jí dokonce protihabsburskou
nenávist básníkova republikanismu v amerických letech (J. Polák, Slád
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kovy příspěvky v českoamerickýcih listech, otp. cit. 93; týž, Americká cesta
J. V. Sládka, Praha 1966, 25, 28).
‘“ Výslovně se to dá prokázat na politické radikalizaci jeho důvěrného pří
tele Julia Zeyera, který od 80. let právě v korespondenci Sládkovi tímto
pocitem překypuje pod Sládkovým vlivem, patrným i ve formulační shodě
stylizace myšlenky královraždy. Srv. Zeyer - Sládkovi v dubnu 1881 a
7.1. 1890, in: Sládek-Zeyer: vzájemná korespondence, Praha 1957, č. 34 a
221, str. 99,193.
“ “Sládek Čelakovskému, Racine 16.il. 1869, AO II, 313-314.
“ "Ruch 1870, 138-143 (v souborném vydání Spisů vypuštěno).
“ ‘Za Sládkova amerického pobytu vyšly v Čechách časopisecky ukázky z:
Longfellowa i od jiných autorů, ták Primus Sobotka, The New England
Tragedies (Květy č. 46, 12.11. 1868) a A. Kotrbelec, The Fsalm of Life
a Voices of the Night (Květy č. 24, 15.6. 1870); Sládek sám otiskl překlad
básně The Quadron Girl z Longfellowovy sbírky The Poems of Slavery z
r. 1842 (Květy č. 11,18.3.1869).
“ ““Pamatuji se dobře, jaké to bylo Vzrušení mezi námi mladšími, když
Světová poesie přinesla překlad neznámého posud u nás básníka americ
kého z péra Sládkova. Rázem stál tu přede všemi velký básník Nového
světa s novou naprosto písní, v níž byla cizí vůně prvotní Ameriky, něco
pro nás docela nového a neznámého. Pamatuji se, jak sáli jsme tu omam
nou vůni”. J. Vrchlický, H. W. Longfellow, Národ, listy 27.2. 1907. - Ge
nezi a literárně historický rozbor Sládkova překladu potía'1 J. Polák,
Sládkův překlad Longfellowova eposu The Song of Hiawatha, Čs. lite
ratura 1959, č. 2.
“ “Dvořák se sám vyjádřil, že v jeho symfonii Z nového světa 2 věty přímo
inspiroval Sládkův překlad Hiawathy - Largo líčením americké přírody
ve scéně indiánského pohřbu a Stíherzo lesní taneční 'indiánskou slav
ností (O. Šourek, Život a dílo A. Dvořáka m , Praha 1930, 127, 460).
“ ‘Kabinet min. zahraničí - praž. policej. ředitelství, Vídeň 3.8. 1870, č.
3019/BM /70, IBAM, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Vídeň (reprodukce
noty pruského vojenského atašé).
“ “Praž. policej. ředitelství - min. zahraničí 26.11. 1870 c. 5989 - 4102/RM,
tamtéž.
“ “Ruch II, Praha 1870, 32; České melodie, Praha 1926, 40.
“ 'Národ, lfety 2.7.1870.
“ “S. Sabina, Sociální studie, Praha 1950,160-173.
“ “J. Kalousek - Riegrovi 4.9. 1869; Rieger choti 16.1. a 28.1. 1870; Ivan Jaklič
Riegrovi, Petrohrad 20.7. 1870, in: J. Heidler, Příspěvky k lištáři F. L.
Riegra I, Praha 1924, č. 515, 524, 546, str. 198, 203, 207; Zápisky M. Červinkové-Riegrové, záznam z 26.12. 1872, Arch. Národ, muzea, Praha.
“ “O boji národa amerického za samostatnost, Národ, listy 18.5. 1871.
“ ‘Kterak jest svoboda osobní zaručena v Americe, tamtéž 10.12. 1872.
“ ‘Otázka alabamiská, tamtéž 15.2.1872.
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*3“Sto let svobody, tamtéž 10.5.1876.
“ ‘Praž. policej. ředitelství - místodržiteli 7.7. 1876, č. 3989/P.P., PP 18751879, SÚA, Praha.
l:l5J. V. Sládek, První století americké republiky, I-HI, Osvěta 2., 9. a 16.7.
1876.
136Tak Jungmann už 1807 uvádí v “Hlasateli” překlad Franklinova Chudého
Richarda, jeho syn Josef Josefovič otiskuje v 1. 1828-29 v ČĎM na pokra
čování překlad “Povabopiisů” W. Irvinga a 1829 tamtéž (99-107) stať
“Amerika a Evropa”, 1853 vydává J. Malý knižně překlady Irvingových
prací Život a cesty Kryštofa Kolumba a Cesty a objevy soudruhů Kolum
bových; v 1. 1867-71 a 1875-79 formuluje Rieger opětovně naděje v zásah
USA do evropsých mocenských poměrů s akcentem na recepci jejich
systému (Zápisky M. Červinkové-Riegrové) atd.

LADISLAV RADIMSKÝ: SKLOŇUJ SVÉ JMÉNO EXULANTE
Nevěřím ve svobodu zápornou, věřím ve svobodu kladnou. Záporná svo
boda má vždy být jen mostem k svobodě klaldné. Utéci z vězení, rozlámat
•okovy i pouta, kterými jisem byl svázán, ať jlsou to již Okovy a pouta fy
sická, nebo psychologická (strach), má být vždy jen přechodem k svobodě
kladné, k svobodě tvoření. Tvořivost je neoddělitelná od svobody, svoboda
musí být svobodou tvorby. Ať již je to tvoťba vědecká, nebo umělecká, ať
již je to tvorba hospodářských, nebo mravních hodnot. Ať již je to tvorba
■Vlastní osobnosti, exulant tvořili mulsí. Jinak měl zůstat a živořit doma. Svo
boda v cizině není bez odpovědnosti. Tvoření v cizině je jediné možné po
kání za opu&tění vlaísiťi. Tvoření v exillu je jediné možné rozhřešení za to,
že netrpím doma se svým národem. Jen svobodným tvořením, ne svobodou
prázdnou, exulant se vykupuje.
(str. 63.)
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SEZNAM MRTVÝCH
Otakar Machotka
Seznam mrtvých. Kdo si dělá seznam mrtvých? Neznám nikoho ta
kového. Ovšem, instituce si z praktických důvodů dělají seznamy mrt
vých. Jsou zde finanční nároky pozůstalých. Také ohce si dělají se
znamy svých padlých, aby je oslavily pomníkem, na němž jejich jmé
na budou vytesána. Ale jednotlivci, jako já, nic takového nedělají. Byl
ovšem jeden známý literární hrdina, kterého Gogol tak výstižně popsal
a který si sepisoval mrtvé sedláky z panství, která mu nepatřila. Potře
boval jich mnoho, aby mohl vystupovat jako 'bohatý člověk. Tak
sepisoval mrtvé, kteří však vystupovali jako živí. Podvodník, který z
osobních důvodů budoval instituci řekli bychom snad po česku “boha
tého majorátního pána”. Byla to výjimka, a to výjimka mezi podvod
níky.
Včera večer jsem však zjistil, že také já si vedu seznam mrtvých,
aniž jsem o tom věděl. A dokonce je nepochybně psán mojí vlastní ru
kou. První myšlenka, která vám asi napadne, je že jsem podivínský
člověk. Ale ve skutečnosti jím nejsem, alespoň si to myslím.
Existenci seznamu jsem zjistil náhodou, když jsem hledal ve svém
adresáři poslední bydliště jistého známého, kterému jsem chtěl napsat.
Při tom jsem zavadil o jméno jiného známého, který letos zemřel. A
brzy na to jméno druhého a třetího. Pak už jsem přestal hledat adresu
svého známého, jemuž jsem chtěl psát a který (pravděpodobně) byl
ještě mezi živými. Hledal jsem už jen zemřelé a tak mne to zaujalo, že
jsem prošel celý adresář. Jsou v něm jen jména exulantů (byl založen
po útěku z ČSR) a několik málo jiných, kteří žijí doma a s riimiž jsem
se v době tání dostal do styku. Seznam mrtvých se ukázal být mnohem
bohatší, než bych čekal. Je to několik desítek jmen, podstatná část mé
ho adresáře. Co však mnou nejvíce pohnulo bylo to, že jsou to jména
většinou z nedávné doby. Osvětlilo mi to, co mi minulý týden řekl je
den přítel: “Víš o tom, že minulý týden zemřeli tři naši známí?” a
jmenoval je jménem. Dodal, že nikdy v životě se mu nezdálo, že lidé
tolik umírají, jako teď. A měl zcela pravdu. V naší generaci starších
exulantů už tomu tak je a ani jinak být nemůže.
Brzy mi napadlo, že i já jednoho dne budu v takovém seznamu. Ale
nikoliv v mém vlastním, nýbrž v seznamech mých přátel. Těší mne, že
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dosud nemuseli moje jméno přeškrtnout. Ale stane se tak. Nevím, jak
brzo, ale vím, že to jinak nejde. I jejich seznamy se stávají čím dále tím
více seznamy mrtvých. Sestavují si je nevědomky tak jako já to dělám.
A musím říci, že v tom projevujeme určitou houževnatost. Seznamy jsou
stále delší a bohatší a budou se prodlužovali v budoucnosti. Jedině
seznam můj a seznamy mých bývalých žáků, žijících v exilu, vydrží o
něco déle. Jsou o mnoho mladší než já. Nakonec z mého adresáře zů
stane docela malý seznam živých, který však už nebude nikomu uži
tečný.
Můj bývalý seznam přátel se tedy pochopitelně mění. Jména zůstá
vají celkem stejná, jen poměr těch, co ještě žijí, k těm, co zemřeli, se
neustále mění ve prospěch mrtvých. Seznam živých se přeměňuje proti
mé vůli v seznam mrtvých. Nechci si jej sestavovat, on ise sestavuje
sám. A to nezadržitelně. Nakonec jej nikdo nebude užívat. Až snad
jednou možná nějaký historik exilu na něj přijde a se zájmem shledá
měnící se adresy některých významných adresátů. Snad si řekne: “A
vida, tak pan N. N. byl napřed v Mnichově, pak v Paříži, v Londýně
a nakonec dostal místo profesora na Cornellu. Teď ještě musím zjistit,
kdy se stěhoval a z jakých důvodů a zda nakonec na své poslední adre
se zůstal až do smrti.”
Transfigurace adresářů v seznamy mrtvých se ovšem děje všude. Náš
exil není výjimkou. Mrtví j'sou normálně nahražováni nově narozený
mi. V exilu se to však děje více biologicky než lidsky. Kolik z těch no
vě narozených dětí bude mluvit česky a kolik z nich se bude cítit Če
chy? Snad někteří, ne však mnoho. Tím seznamy zemřelých se stávají
seznamy oné uhynulé větve, kterou komunistický teror odsoudil k zá
niku. Nemyslím k fyzickému zániku, (na nějž neměli už vliv), který
je osudem všech lidí, nýbrž také ke kulturnímu a národnímu zániku.
Je to jejich neodčinitelnou chybou, jejich historickým zločinem, jehož
rozsahu a dosahu si nejsou vědomi. I kdyby však byli, asi by si to moc
nevyčítali. Komplex viny vyhynul už s Leninem. Pravověrný komu
nista není nikdy vinen. On přece neuznává morální zásady v politickém
boji vůbec, vše je přijatelné, když jde o prospěch komunismu, vše je
mu dovoleno. Myslím, že žádný druhý politik ve světových dějinách, i
když myslíme na Macchiavelliho a Bismarcka, nezanechal takové ne
mravné ideologické dědictví, vtělené v byrokratický aparát, jako to
učinil tento nepřímý původce našich exulantských seznamů mrtvých.
Co mne na takových seznamech nejvíce zaráží je neodčinitelnost je
jich existence a nezadržitelnost jejich vzrůstu. Ano, i můj seznam po6d

roste a bude psán mou vlastní rukou. Je mi to tak hrozné, ale co mám
dělat? Nic! Pokračovat a smířit se s tím. Ale teď, když vím, kolik je
v něm zemřelých, budu jej užívat jen opatrně a pokud možná málo.

Dr. Otakar Mačkátka, profesor sociologie na universitě státu New York
v Binghamtonu zemřel dne 29. července 1970.
Poslední jeho článek, “Seznam mrtvých” vznikl na jaře 1970. Nevíme,
zda-li tehdy již tušil, že bude sám zanedlouho v tomto seznamu.

LADISLAV ItADLMSKÝ: SKLOŇUJ SVÉ JMÉNO EXULANTE
V
exilu malý básník přestává zpívat, velký teprve začne. Malý politik v
exilu zakrní, velký teprve začne politiku dělat. Mistr Eckhardt napsal: “Das
scihinellllste Tier, dals eucfa trágt zur Vollkommenfaeit ilst Laiden. “Mi
luji exil, tuto hičavku královskou, tento prubířský kámen bolesti, který tak
dolbře a tak rychle dovede roizezmat zlato od pozlátka, diamant od uhlí,
osobnost od komedianta. Miluji exil, že přinesl tolik zklamání a také něco
nalděje-naděje opodstatněné. Miluji exil, že tak krásně vyčistil hlediště na
šeho kulturního i politického života, že dal opravdovým hrdinům zpívat
hrdinné role a že panáky poslal mezi statisty.
(str. 8.)
Esej je méně než véda - tento píšu v Chalupě v lesích, aniž mám po ruce
referenční knihy, knihovny a díla o exilu jednající. Schválně jsem žádné
nečetl, cituji-li něco, cituji z paměti. Nemám také žádná čísla týkající se
exulantů, nemám statistiky, bez nichž, zdá se, vědecká sociologie nemůže
tvořit. Ostatně jsou statistiky jen o vystěhovalcíeh a přistěhovalcích, exu
lanty statištidky nezachycuje - z dobrých důvodů - ani stát, který je vy
hnal, ani ten, který je přijímá. Ostatně je číselně zachycovat ani nelze: jeť
exulantství stav duše. A duše nemají místa ani v hospodářství, ani v poli
tice. A málokdy v jiných vědách. Věda měří, esej se jen měřit pokouší.
Desoartes byl vědec, jeho současník Komenský byl esejiSta. Vědec vždy vy
hrává nad esejistou, ale elsejista déle trvá. Nejsem sd jist, zda Descartesovo
vítězství nad Komenským je docela konečné.
(str. 20.)
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Naše nová poezie

Pavel Javor
Poutníku věčný, bloudící světem chudý a sirý,
který jsi Život stavěl z veliké Lásky a Víry,
který jsi lid svůj objal a v lidu tom i Vesmír celý,
Zákonodárce Řeči, náš Učiteli!
Chudobou drcen, ve snech svých nerad ses spokojil málem,
do boje proti všem vyšel jsi s biblí a s kancionálem.
Když bratrům z úst rvali jazyk a stínali hlavy,
Království Tvoje rozkvetlo do nové slávy.
Vyhnanče věčný, který jsi marně do nebe posílal “Listy”,
poutníku pokorný, tichý a věrný a čistý,
v Tvém zraku mírném středověk mizí a Věk Nový vstává,
věk těžký, bolestný, jako je Kristova zmučená hlava.
Když jiní snili o násilí, falši a zradě,
Hlubinu Bezpečnou hledal jsi v Nedobytedlném Hradě.
“Zoškliviv sobě všecko a vejhost dav světu”,
Tvé zrálo Království k velkému, slavnému Létu.
Pokornou modlitbou, vzdělanců jazyky všemi,
prosil jsi za svoji chudou a zrazenou zemi.
Ve věčné bloudění přešla Tvá dlouhá pozemská léta,
Vševěda byla i Všelásikou, největší Moudrostí světa.
V přemýšlívání horlivém, v retuňcích s antikristem,
Království boží bylo Tvým jediným bezpečným místem,
Království, o které nikdo z mocných však nestál.
(Naše dny Mnichov - Tvé časy rozžíral potupný Westfál.)
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Vyhnanče chudý, jak jsi nám drahý a hlízký!
(I my jsme odešli z nejedné české a moravské vísky,
i my jsme proti všem zdvihli své srdce a hlavu,
s vírou a věrností Pravdě a Bohu a Právu.)
Žoldáci přišli. Řeč rodnou 'berou i statky.
Jako Ty kdysi - i my se nemůžem navrátit zpátky.
Celou tou láskou i bolestí, osud jež dal mi,
k Památce Tvojí však nechci dnes zpívat jen žalmy.
Nic s sebou nevzavše,
nechceme věřit, že po všem je veta.
V obzorech temných zas chvěje se ohnivá věta
VĚŘÍM i JÁ V BOHU . . . .

SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ
Chrysostom Mastík

Nyní se mohu vydat kamkoli
a nic mi nestojí v cestě
má duše je svobodná
její imaginace prochází zavřenými dveřmi
a naopak
vstoupil do ní skandinávský les s opilými stromy
koupají se v nahém jezeře Málarenu
za vrávorající oponou na břehu.
Tento osamělý smrček propadl melancholii
ale hřib s veselým kloboučkem tváří se pod ním šaškovský
Lidé odešli žít do měst
a nad vodami jezera vznáší se Duch boží
také tundra má své pomněnky
sluní se v houfci pod netečnou oblohou
A balvany hostí vřesy ke dni Dušiček
a ty zas častují včely nikým neosvojené
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Bohužel, některé stromy onemocněly lišejníkem
a jejich větve se podobají uschlým rukám boháčů
ať se jen otevrou ze své sevřenosti
a těžká almužna z nich rozkvete tou nej rudější láskou
Rozlétly se jiskry nad kovadlinou srdce
stačí jediný úder a rozezvučí se ta stará melodie
již jsme slýchali cestou do školy z kovárny.
Můj anděle,
jestliže jsi mne sem přenes jako proroka
chopiv se mé absalomské kš tice
učiň ať stichne ta horda cvrčků
na mé dědičné louce u potoka
- smím-li vůbec něco nazývati svým? učiň ať se utiší Babí hněv
a třezalka ať se nevychloubá tolik zlatém
a neuvádí v omyl horlivý hmyz.
Mateřídouška nám pak možná svěří
tím nej tižším šeptem tajemství
své všudypřítomnosti.
Vím, že klevetnické vrány mne střeží z úkrytů borovic
na jejich křídlech odlétá vítr
a stromy se před ním uklánějí.
Miluji život na této planetě
již si Kristůs zvolil za svůj domov.
Miluji život stále pokorněji
a vděčněji si to připomínám.
Nevím, ovšem, zda někdo miluje také smrt
a zda je to možné
leč by .se jednalo o jednu a tutéž realitu.
Nemať mne Sudičko
svými skuhravými výstrahami
nemať mne už .. .
Jdu sice cestou, již jsem si nezvolil
.ale mohu se od ní trochu odchýlit
na stezku osamělosti
pokud ten řetěz determinace
„k němuž jsem připoután
(dovolí projev vlastní vůle k neodvislosti.
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Na bolavých stěnách kostela v Ekero
- dnes už mimo bohoslužbu vrhá se stádo vepřů do jezera genezaretského.
A slunéčko sedmitečné
v malé osadě mrtvých
odlétá s mé dlaně
na květ hřbitovní macešky.

ODPOVĚDÍ
Josef Benáček
Z každého pramene se píseň napije, ó jistě,
ale kde žízeň utiší?
Tam, kde se slovo shlíží čistě
a skřivan touží po výši.
Každému píseň zazpívá, ó ano,
ale kdo přijme její dar?
Ten, kdo má ruce tiché jako ráno
a v srdci zenitový žár.
Na všechny strany se zpěv rozletí, ó věru,
ale kam nejdál doletí?
Tam, kde je svět už bez rozměrů.
Kde je to? Všude, kde jsi ty.

SNĚŽENKA
Sněhová vločka
se proměnila v slzu
a kvete z odříkání.
Pro koho zpívá,
když pláče sníh
do dlaní jara?
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ŽITÍ
Jiřina Fuchsová
Člověk
je na světě proto
aby hořce žil
Aby se den za dnem
hořce bil
o skutky
o sny
0 výraz sama sebe
Aby
se smutným srdcem a oěima kajícnýma
každého večera počítal své hříchy
a aby z trosek
vyplavených přílivem na pobřeží
budoval vždy znovu koráb naděje
pro nevinné přicházející ráno
To není smutné
To je prostě tak
Jen veslo
nesmíš nikdy pustit z ruky
1 mléko z pampelišek chutná hořce
PARK
Den bezeslunný
z křišťálu vylitý
Zeleň tak čistá že na smích nevybývá
Po bílých cestách srdce chodí laně
Zůstat se chce
a nemuset se vracet
V zem tuto zcela vplynout drobným deštěn
Do trávy vrůst
a do keřů a stezek
a 'každým jitrem cítit opětovaně
kročeje mladosti po rozpáleném těle
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1965

Ano
Skutečný
opravdový park
Neboť docela vzadu v dálce pod stromy
se nekonečně dlouze smutně prochází
Dáma s psíčkem
Los Angeles, březen 1968
SOBOTA
Je sobota ráno
a prší
pocit marnosti
jako když přijdeš někam příliš časně
lenivě stéká po mém předním skle
A tak tu trčím
před zavřenou samoobsluhou
a skleněnými dveřmi
pozoruji vedoucího
jak rovná v regálech
pytlíky mouky
Už i noviny přivezli
Zelený brouček
Volkswagen
zaparkoval vedle mne
A tak tu stojíme
dva
na pustém prázdném parkovišti
chráněni před lijákem
svými malými
soukromými
motorizovanými
vězeními
Ona
ve vězení zeleném
Já
ve vězení dunajské modři
Stojíme a čekáme
a prší
Člověk by se divil
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kolik marných pocitů
se může nahromadit
před moderní samoobsluhou
v sobotu ráno
Pocit zamčených dveří
Nenaléhavý pocit deště
Znepokojující pocit opuštěného parkoviště
Netrpělivý pocit čekání
Už se mi dlouho nestalo
abych byl takhle zaskočen
osudem v půl desáté ráno
Doma mne čeká
sobotní dům plný práce
Řek’ jsem si
vstanu brzy
vrátím se brzy
A tumáš
Půlhodina
dlouhá jak skleněný most o třiceti minutách
mne znásilňuje v dešti v autě před samoobsluhou
nemohu uprchnout
Nemohu jí utéci
Nakoupit musím
a vracet se zno vu domů nemá význam
Nemám s sehou ani knihu abych čet’
ani svou lásku abych mohl líbat
Procházet se nechci promokl bych do nitě
A tak tu sedím za volantem
bezmocně
sklesle
melancholicky
odevzdaně snáším tíhu nicnedělání
a píšu tuto báseň
v sobotu ráno
od devíti třiceti do desíti
Los Angeles, 1966
Los Angeles, květen 1967
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KAMELOT
í.
A byl-lis někdy chudší
než polední žvanění na pouti v Pošumaví
otevři dveře
a usedni k mému stolu
Neboť když není na kopu vajec
a co horšího ani na jednu nezbytnou
pásku do psacího stroje
co zbývá než přesto psát
až do bolava brousit konec tužky
jež pouhá zůstala
A neplač
A nenaříkej
Žití
je bohatší čím chudší
a srdce bez strachu je vždycky volnější
jak ptáče na nebi je vždycky volnější
než ptáče v hnízdě
Přij de čas
kdy bude nejen na chléb
ale i na nějakou tu kremroli
A pak si budeš moci
dlouho a dlouho labužnicky vybírat
mezi páskami barev červených
žlutých
zelených
a modrých
Ty však přesto přijdeš vždy
až docela na poslední chvíli
a v přestávce mezi dvěma slovesy
si vybereš tu jedinou
tu černou
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Příliš mnoho barev
rozptyluje ostrov vnímání
A mezi bílou a černou
je prostoru víc
než od zelené k žluté
Myslím
že slunce už dnes nevyj de
To ale nevadí
Protože 'není nic tak na svém místě
patřičnější a oprávněnější
než nesmírně jednoduchý den
od rána k večeru
začínající mlékem a končící vitriolem
kdy už není ani na máz vína
Ale já vím
že Baudelaire
by se ani trochu neurazil
kdybych mu místo vína
nabídl misku tmy
Čím více matérie
tím méně člověka
A býti člověkem je k ďasu vše co mám
A mluvit pravdu je jediné co nebolí
Útěchou
mi budiž myšlenka
že rozeslané dopisy
už dorazily v místa určení
Neexistuje uspokojivější pocit
než vysílat signály

II.
A tiše neusneš
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Přemýšlet budeš
zda vůbec má to cenu jít
jít dál a dál
jen pro občasný úsvit
anebo vůbec bez úsvitu
A budeš zviklán
rozdvojen a bolavějící
a plný pochyb a nářků na kamení
Dlouhá pak bude noc
jež čistí smysl slov
'a do písku píše básně
ta dlouhá noc
ve které budeš snít
o starých zašlých sídlech
jichž prorezlé veřeje obrací už jen vítr
A přece stačilo by málo
j en dotyk tu a tam
a jejich význam byl by oživen
j ich vztahem k dnešku
A znovu ucítíš
nadávky nenávisti a cizí nervozitu
jíž kdosi méně než člověk však více než instituce
bez důvodu anebo pouze pro instituci
znovu a bezúspěšně pokryje tvou hlavu
V úzkosti
schoulíš se na dno
na samé dno své člověčiny
a uzamkneš ústa a zadíváš se pryč
A na obranu nešvihneš zpět bičem
Protože i když nevíš
i když třeba jenom tušíš proč
toto tušení ti právo nedává
udeřit zpět
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Pochopíš
z motýlích křídel v podletí
a z noci po níž přijde smutné ráno
že smysl není v cíli
v zítřku
v tom co bude
v tom co nebude
v rybě již zítra ulovíš
v písku v němž jednou zanecháš svou stopu
v budoucnu
v dětech
v dovršeném díle
Pochopíš
že smysl není nic než směřování
Nic než směřování
A den a noc
A den a noc
A den a noc
A směřování
nic víc než směřování
Je chatrná tvá loď
již všichni opustili
Nic než směřování
Nic víc
Od dneška k zítřku
Od psího k vlčímu
Od osení do klasu
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PORTRÉT 1
Ivan Schneedorfer
Tento portrét má pozadí růžové a bílé
Devatero letních květů Ikrášlí vzpomínku
Pokyvující se šedivá hlava božího člověka
Huňaté obočí a knírek . . vrásky lasfcavce
Studna za bezem u dědečkova vinohradu
Skáču si mezi nebem a zemí až studna zpívá
Kropící konve se plní z pramene živé vody
Až pokropíš zahrádku tak ti povím pohádku
Nej raděj bych slyšel tu o vranejch koních
anebo ještě raději tu o panence v Roudnici.

PORTRÉT 2
Nádraží píská a praští a hlučí a čmoudí
Nedaleko odtud muškátovým oknem
Strýc sedí mlčí a lokty se opírá o stůl
Z uzených prstů se mu kliďánko kouří
Má za uchem tužku a výstražný nápis:
Pánbu nás chraň před tlustýma ženskýma
A obrovská robustní tetička nad ním
hněte nedělní knedlík na vále

PORTRÉT 3
Sobotní radlická tramvaj osmnáctka
Dva bloky pomenších činžáků a vila ve svahu
Geniální kreslíc Tajuplný ctitel cigaret a kávy
Živořil tam na zapřenou v prozatímním čase
Otevřít mi přicházela jeho něžná paní
Snažil jsem se rýsovat 'a ruce se mi třásly
Bylo mi tam jakohych bleskurychle stárnul . .
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HOŘKOST
Ivan Schneedorfer
Ó kterak je to neslušné
ustoupit zlu dovnitř
a ještě nechat odemčený dům
Ahy se nerozhněvalo
Aby nenabylo vířivé
a ještě více nebezpečné povahy . .
Avšak stalo se
a seděli jsme uvnitř nečinně
za nepťostřenými sltoly
jak herci v rolích žebráků
kteří zapomněli 'text
a čekali a čekali
Ó panebože čekali snad na smrt . .
SMUTEK
Vzpomínám si dobře na tu noc
kdy jsem ležel pod sázavským
keřem
bylo teplo a svit měsíce mne hledal
Vzpomínám si dobře a chci-li
slyším i dunění kol v řece . . .
Jenom tvář té dívky
si už nepamatuj u -

na tvůj smích . . .
Máš trochu podezřívavé oči
jsi už stár
a tedy mnohem uctivější
k sobě . .
WEEKEND
Jezero neklidu
iNesmírná spousta vod
výhružně od severu
Vodstvo zelenočerně kalné
zrcadlící kupící se mračno
a tulák černý pes
močí do písku pláže
A my couváme před obzorem
který zčernal fantastickým vzdorem
Toto je Vrbový ostrov
na kterém vrby nemají času dorůst
Vrtkavá mračna jepic
Ztřeštěná hejna ptáků
Stromy zvrácené křížem
Jezero Winnipeg
P. S.
Čas od času mívám pocit
že nocuju v krajině
s neexistujícím měsícem . .
Snad se jenom schovává
Možná že má strach
Anebo se stydí . .
To si někdy myslím já
ale vám Ito nevnucuj u
V noci raději spěte

DOPIS
Drahý otče
Pamatuj u si tvé gesto
Ono velkolepé mávnutí rukou
Známku moudrého přezírání
Poněkud zaneprázdněn
svátostí některých věcí . . .
Drahý otče
cosi mi ještě připomíná tvůj hlas
ale už si nevzpomínám

USKUTEČNĚNÍ
Příliš jsem toho nevěděl
tenkrát onoho večera
který mi splýval s tvými vlasy
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Dělilo nás jen několik polí
a talk jsem nechal otevřené okno
A ve snu mne nenapadlo
že se právě cosi končí
a nic nezačíná . .
VRYP
Je noc ale řeka nespí
Ošklivý obraz teče vodami
Křepčící trs ohňostroje
Něčí slavnost na ostro . .
Ráno se z mlhy vynořují vojáci
a rozkročeni houfně na mostech
močí na krásu věží

VŠETEČNÉ OTÁZKY
Michal Racek
R H. a Sh.
Co provedlo srdíčko
že pták v něm tak divně zakřičel
Co ťuklo do zvonku
že se rozplakal
Čím se provinily oči
že je potáhla blanka smutku
když jsem tě potkal
Co zlého udělal můj hlas
že je na kousky rozsekáván
ostrou sekyrkou pláče
Zač jsou trestány čelisti
že se k sobě musejí tisknout
až dáseň bolí
ač se nemají rády
Co provedla obloha
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že proděravěla smutnými hvězdami
jak pokrývka od molů rozežraná
Jestliže mělas být výčitkou
j ak Boží muka na rozcestí
nebylo třeba Už jsem byl trestán dost
Jestliže jsme se měli potkat
proč ták pozdě
když se má mysl již balí do soumraku
a tolik si přeje zmizet ve tmě
ztratit se beze stop
jež by bolely

LADISLAV RADIMSKÝ: SKLOŇUJ SVÉ JMÉNO EXULANTE
Protikladem exilu je dolmoív. Domoiv je obecné jméno pro to, z čehož je
vyhnanec vyhnán. Exulant není exulantem, nemá-li domOv; bezdomovec,
tulák, světoběžník a kosmopoBía nemůže být exulantem. Není pravda, že
exulant je člověk bez domova, naopak, je exulantem tím exulantnějším, čím
víte svůj domov v srdci nosí, čím mu je domov přítomínější. Kdo by neznal
Kotlářovy krásné verše o vlasti, kterou v srdci nOsíme? O vlasti, kterou ne
lze biti ani krásti? Co by za to komunisté dali, aby i ji nám mohli ukrad
nout! A jak jsou jim milí ti exulanti, kteří na ni zapomenou a exulanty být
přestanou! Právem komunisté pokládají za ideálního exulante toho, kdo na
svůj domov zapomene a vlalst svou zahodí. Kdo se cizímu prostředí beze
zbytku asimiluje, a tedy přestátvá být exulantem.
(str. 26.)
Není pravda, že pro exulante je domov minulostí (krásnou minulostí),,
pravda je, že je jeho budoucností. Nostalgický exulant není vůbec žádným
exulantem, zoufalý teprve ne. Pravý exulant ví, že se domů vrátí, když ne
jako živý, tOž jako mrtvý, když ne sám, tož ve svých dílech, které tvoří v
cizině s myšlenkou na domov.
(str. 27.)
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Beletria
AROMA PERUÁNSKÉ ZEMĚ
Chrysostom Mastík
Můj příchod do Limy doprovázely dramatické okolnosti. Nejenom,
že mne tam nikdo neočekával, ale nikdo mne tam ani neznal a nepozval. Cestoval jsem tak vždycky. A po celém světě.
Lima je město hříšníků a světců. Hříšníků je tu ovšem neporovna
telně více. Světci jsou vzácní zde, jako všude jinde na světě. Indie jich
měla mnoho a poslední z nich byl Ghandi. A nástupce Mohamedův,
druhý arabský kalií Abú Beker byl největším 'ze všech kalifů - nej vel
komyslnější, nejzbožnější a nejučenější. On první uvěřil v poslání
Mohamedovo, kromě ženy prorokovy. A během svého kalifátu nezískal
nic víc než velbloudici, etiopského otroka, který opatroval jeho děti (a
bylo s ním zacházeno jako s jedním z nich) meč a plášť. A ten plášť
byl zalátován na mnoha místech. Před svou smrtí odkopl i ten plášť a
řekl: - Všechno to vracím Bohu zpět a jsem šťasten. Také Umax žil
asketicky jako světec. Věděl, že moc vede zpravidla ke korupci. Vládl
polovinou světa, ale neměl víc než záplatovanou košili a zašívaný bur
nus. I turecký sultán Osman když zemřel blízek osmdesátce zanechal po
sobě dřevěnou lžíci a slánku a lněný turban hadži, bitevní vlajky a
stádo ovcí.
Lima dala oboum Amerikám a Antilám první světici Růženu a pak
ještě několik dalších světců. Nejmladším z nich - z roku 1963 - je do
minikánský fráter negerského původu Martin Porras.
Lima nenáleží k americkým městům, v nichž se pospíchá k věčnosti
tempem New Yorku či Chicaga. A nikdo si to zde, myslím, ani neuvě
domuje. V Limě slyšíte - máte-li pro to smysl a intuici - údery orloje
věčnosti.
Do Callaa - přístavu Limy a celého Perú - připlouvají lodi ze všech
úhlů světa. Mají mnoho jmén a ať sledovaly kterýkoli směr větrné rů
žice vlajky jejich vlastí se třepotají na jejich stožárech. Bienvenida a
Adiós! Buďte vítáni - ať z Bostonu, z Cařihradu, z Havru, z Yoikohamy a z Kalkuty! A sbohem! Odpočívají pak den, dva - i týden v ti
chém koutě mola v zdánlivé dřímotě - jako pelikáni lovící opodál.
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Ale přístav je jako úl. Ve dne v noci bzučení a hukot v něm ne
ustávají. V zimních měsících - tedy od května do konce září - Lima spí
pod mraky a mlhou. Ale vyjeďte si autem jen 50 kilometrů na jih do
Chosiky na příklad a tam slunce svítí po celý rok. Jakási tíha spočívá
v ovzduší toho stále ještě poněkud feudálního a koloniálního města.
Žádné jiné město v Jižní Americe si neuchovalo tolik ze smutku minu
losti jako Lima. V jejím středu potkáváme minulost na každém kroku.
Ovšem, Lima je velmi odlišná od ostatních peruánských měst a kra
jin - někde možná vic než Mozambique od Francie.
Vydáte-li se z Limy na sever k ékvatoru, je tam celý rok rovnoden
nost a nejméně dvě roční období si musíte odmyslet. Však, myslím, že
ta rovnost mezi dnem a nocí je tam - a všude jinde na světě - jednou z
nemála rovností možných na této planetě.
Palmy se tam nestarají o roční klimatickou dělbu vůbec - v tom moři
třtiny cukrové a vší ostatní zeleně. Pestří tropičtí ptáci se tam po celý
den insultovali. Nevím proč. Dva a dva se hašteřili . proti sobě v bo
jovné posici, či jako by byli ve sváru. Byli nasyceni a prostor jim ne
chyběl. Snad se jen hlučně bavili.
Ale mezi tím vším bohatstvím země děti peonů tam umírají s po
lovice podvýživou, jak říkají, aby se nemuselo říci, že umírají hladem a
zanedbaností.
Ptáci se tedy tam nahoře v Piuře hašteřili snad jen z radosti ze živo
ta a lidé tam nesou smutnou bídu někdy až se zavilou vzpurností a
otupělostí.
Blízko hranic se v Peru obyčejně skrývají komunistické bojovné
skupiny. František z Assisi řekl, že chudoba je dar boží, když šel od
pahorku k pahorku se svým poselstvím. Ale tohle není chudoba - to je
krutá bída. Anatole France inapsal v jedné ze svých knih: - Zákony ří
dící svět jsou božské a proto jsou nelidské. - Byl to ironik.
Také ve svém domově jsem se setkával s lidmi jsoucími i v krajní
chudobě, ale ta chudoba byla snášena nejen s resignací, ale i s jistou
důstojností. Byla stavem oproštěnosti ode všeho, bez čeho se člověk
může obejít a jejím dobrým znakem byla zevní čistota a úprava chu
dobného i chatrného šatu. Sestárlý muž, který s úzlem putoval krajem míval mnohdy ve své duši solidní poklad životní moudrosti a poezie.
Ale tady - v jižní Americe - v Peru i jinde - je to docela jinak. Ti
vydědění a nanejvýš zanedbáni lidé se nenaučili nikdy číst a psát a
nedbají ani základní úpravnosti a čistoty tělesné a etické. Někteří žijí
doslova na úrovni zvířat - zvláště na okrajích velkoměst. Nemají do
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mova, nepřevlékají prádlo, jestliže nějaké vůbec mají a spí ve skrý
ších, jež si sami vyhloubili v zemi. Za takových permanentních podmí
nek musí v nich spirituální život živořit a uhasnout docela. Opilost, su
rovost a mravní otupělost jsou důsledky této degradace člověka vylou
čeného z účasti na dobrech života - a z této třídy se rekrutují kogotéři.
Ti rdousí v noci na ulicích osamělé chodce, oloupí je i o košili a nahé
je nechají ležet na ulici. Prvenství v množství vražd má Čile, Kolombie
a Brazílie a v posledních letech i Peru.
Už španělští gubernátoři to věděli a chtěli vyúčtovati se vším násilnictvím a neodpovědností, ale zapomněli, že konkvistadoři přicházeli
hledat do Peru hlavně zlato bez práce. Prostě si je uloupili. Zmocňo
vali se indiánských žen únosem a násilím vůbec a pak zotročili muže,
jimž uloupili manželky.
Sama země byla tu nemilosrdná. Přicházela strašná a častá země
třesení. Se strany peruánského kléru je slyšet Stále zřetelněji nářek na
malý zájem mladých jihoamerických mužů o kněžství. A naopak, kněiím zase vytýkají malý zájem o svěřené stádce.
Peru je nominálně katolické, ale jeho křesťanství je velmi povrchní
a smíšené, zvláště v provinciích, s pověrami a magií. Jeden maryknolský misionář inapsal, že v jihoamerických zemích je křesťanství v agó
nii, ale ve skutečnosti nikdy nebylo jiné než je v době současné. K zá
chraně a na pomoc přicházejí kněží .severoameričtí a evropští a přiná
šejí s sebou vyžebrané peníze, organisační schopnost a také obětavost.
Indiáni byli mravnější než dobyvatelé a Španělové nad nimi zvítělzili
spíš lstí než zbraněmi. Ale náboženství není jen morálka. Přemožený
na konec vždycky zvítězí nad vítězem. A pokorný dobude země, proto
že jen silný může být pokorný. Indiáni jsou prostě smutní asi proto,
že oplakávají svou ztracenou svobodu. Veselí jsou jen ve stavu opilosti,
ale ten u nich není řídkým zjevem. Opijí se při každé příznivé okolnosti
a těm okolnostem říkají obyčejně fiéstas.
V den památky Neviňátek řekl jsem žertem indiánskému chlapci,
který mi denně přisluhoval při mši: - Dnes máš svátek i ty. Je den
betlémských neviňátek.A co znamená být nevinný? zeptal se mne vážně - myslíte tím, že
jsem docela malý chlapec ?Jeho otec hyl klášterním kuchařem. Matku neznal a naopak skoro po
lovina dětí v Limě a někde i víc, nikdy nevidělo svého otce a neznají
ani jeho jméno.
To znamená - pokoušel jsem se mu vysvětlit - že je někdo dosud bez
viny, že neví co je hřích a že po něm tedy netouží. 84

Nevím o čem mluvíte. Co je to hřích? Jakou vinu bych mohl mít,
vždyť jsem žádnému nic neukradl a žádnému jsem neublížil.
Ale šidit lidi je také hřích, a být sobecký . odpověděl jsem. Ani do
spělý Indián se nezajímá o teoretické výklady morálky a žert chápe
nejspíš jako útok na svou osobu.
V Limě neprší vlastně nikdy, jen k ránu někdy mží a lidé také ne
znají na pobřeží Tichého Oceánu atmosférické bouře. Růže a některé
rostliny jsou však po celý rok v květu. Jeden květ, původem z pralesa,
podobá se ptáku. Rozvíjejí se z něho ptačí křídla zbarvená rumělkou a
zobec v pruské modři, jaký mívají mořští dravci. V pralese květy se po
dobají ptákům a motýlům a motýlové květům. Kolibřík míjí tento exo
tický květ bez povšimnutí. Jeho zobáček v podobě injekční jehly nemá
k němu přístupu a proto také kolibříci umírají někdy hladem, kdežto
jiní ptáci vždycky si najdou nějaké sousto. Platí za svou krásu smrtí.
Indiáni květů nepěstují, nepotřebují jich. Topoly přenesené sem z
Evropy však respektují přírodní zákony tohoto kontinentu. Jejich listí
odumírá v dubnu a v září se začíná zas rozvíjet současně s mimosami.
Pelargonie je nej věrnější květina této země.
V Limě žil ve svém mládí francouzský malíř Gauguin, který si zvolil
konečně za svůj trvalý domov Tahiti. Současní peruánští básníci píší
básně, kterým je těžko rozumět, nejsem expertem ani v básnictví, ani v
malířství této země - v současné době, ale myslím si, co asi budou bás
níci psát a malíři znázorňovat za sto let?
V Limě je na hlavních tepnách města rušno a teskněji než v jiných
moderních městech. Ale mezi vším tím pospěchem je dosti místa pro
všechny ty, kteří nemají proč a kam pospíchat. A i kdyby věděli proč
a kam, ani by je nenapadlo napodobovat jiné lidi s jinými životními
názory. Peruánský Indián je neschopen přizpůsobit se cizí kultuře, v
odlehlých krajích žije přesně tak jako před tisíciletý.
Černí a němí supové poletují v Limě nad parky a ulicemi nebo dří
mají na věžích kostelů a na mřížích balkonů v maurském stylu pod
olověnými zimními oblaky, jež nikdy nevydají vláhu v podobě vy
datného deště.
Jsou to pohodní města a strážci jeho čistoty - smíme-li tak říci - a
zákon chrání jejich životy. Těžko si představiti Limu bez nich. Ale mi
luji monumentalitu a Lima vždycky měla tendenci k monumentalitě a
její slávou byli světci.
Francesco Pizarro dal zavraždit Atahualpu, posledního z Inků, aby
ho mohl oloupit o všechno zlato. Je pravda, že byl dost velkomyslný.
Odsoudil ho na hranici k upálení jako heretika, ale poněvadž se nechal
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pokřtít, pozměnil rozsudek - dal ho jen zardousit. Na konec se meč
ohrátil i proti Pizarrovi. Almagro ho zavraždil v guvernérském paláci
a pak byl pohřben v katedrále.
Svatý Ignác z Loyoly doporučoval svým adeptům lhostejnost ke všem
věcem, ať jsou dobré či zlé - jsou to jen akcidenty života. Kde to vzal
ten podivuhodný chemik lidské duše? Vlastní úsudek neznamená nic.
Idea všechno.
Ke konci listopadu oslavují vítězství bitvy u Tarapaky dvě země
proti sobě bojující: Čile a Peru. Město se pak oddá dřímotě a obchod
se zastaví. Co lze snadno dosáhnout v životě nestojí vlastně ani za tu
malou námahu. Chápu také proč jsou lidem neděle nudné - jako ne
dělní noviny.
Pak přijde noc a lidé všech ras: kreolové, mesticové, Indiáni i mulati hledají společnost sobě podobných, Sufi Rabia, jehož moudrost je
tu se mnou a jehož poezii miluji i jako opravdový Peruánec si po
vzdychl v osmém století: - Chci být jen ve společnosti boží. Hvězdy
svítí a oči lidí se uzavřely a králové uzamkli své brány a každý milenec
je sám se svou milenkou - a já jsem s Tebou, ó Věčný. -

NÁVRAT DOMŮ
Jiří Klobouk
Poledne mne zastihlo přede dveřmi. Zůstaly pootevřené, ale uvnitř
už nikdo nechodil. Se stropu se soukal pavouk. Zpozoroval, že jsem
vstoupil a znehybněl. Místnost hýla bílá a prázdná, trochu zborcená.
V rohu na zemi leželo klubko vlny, narůžovělá nit se táhla kočce z huby,
jako úzký jazyk. Pravděpodobně se kočka zadusila.
Tak jsem přišel.
Spánek byl krátký. Probuzení mne zastihlo rozkročeného a s hlavou
poněkud zapadlou a vyvrácenou mezi rameny. Pavouk se spustil o kou
sek níž. Vypadal teď o něco větší, záda mu zdobil černý křížek.
Toho dne jsem vstoupil do vedlejší místnosti několikrát. Čekalo mne
hodně práce. Všichni byli špinaví a od krve a jediná tekoucí voda pá
chla v potoku, kde se dřív hemžili pstruzi, proklouzávali mými dětský
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mi prsty. Našel jsem kus hadru a běžel ho namočit a po každém ná
vratu se pavouk rozhoupal. Nikdo z nich už nebyl naživu. Tatínek byl
největší a nejsiinější. Tvářil se jakoby měl na rtech nevyřčené slovo.
Roztrhnul jsem mu košili a přiložil ucho k hrudi, ale srdce měl tiché.
Nej čistší ze všech byla maminka. Měla něco krve na spánku a kolem
nosu a mezi ztrnulými prsty hrst pavoucích chloupků. Nikdo z nich
však nepřemohl vetřelce.
V kuchyni (byl jenom stůl .a židle a stará kachlová kamna, na nichž
kočka obvykle předla. Nádobí se vysypalo z police. Teď, když už byli
všichni umyti a čistí, zapálil jsem svíčku a postavil ji na okno, vylovil
lahvičku z kapsy a vybalenou z papíru odložil vedle. Byla plná jedu.
Pak mi vosk s tekl do dlaně j ako teplá slina.
To hlavní mne teprve čekalo. Musel jsem najít prkna a hřebíky a
vykopat společný hrob na zahradě, kam bych je uložil. Pavouk už visel
skoro nad zemí. Když mne spatřil, několikrát zahrabal ve vzduchu
chlupatými nožkami. Tak to vypadalo, že se škrtí na vlastním vláknu
a prosí mne o pomoc.
Nej delší prkna jsem potřeboval pro tatínka. Měřil skoro dva metry
a když se v kuchyni postavil, podepřel dlaní strop. Nikdy jsem nepo
chyboval, že má dost sil ho nadzvednout. Oba moji sourozenci byli
menší po mamince. Nakonec jsem chystal prkna pro ženu. Jak jsem
ji předtím umýval, ležela mi na kolenou drobná a nepatrná, ještě nepa
trnější než byla v okamžicích našeho prvého setkání.
Dům stál na mírném svahu a kolem dokola byla zahrada. Tentokrát
jakoby jaro zůstalo daleko za horami. Na stromech nebylo květů, ačko
liv už dávno nadešel jejich čas. Prkna jsem naházel pod starou jabloň
a zadíval se k obloze. Visela nade mnou jako propast. Bylo asi tři ho
diny odpoledne a na odpočinek se nedalo pomyslet. Po několik dní
schla moje ústa žízní a hladem, celou cestu domů. Voda byla zkažená,
kdekoliv jsem na ni narazil. Sil rychle ubývalo. Ale moje obavy, že
nebudu schopný vykopat hrob, se ukázaly zbytečné. Vybral jsem nej
krásnější místo na zahradě, tam, kde obvykle mezi stromy viselo prád
lo a zajel rýčem do půdy. Byla měká a kyprá a šlo mi to lehce. Když
jsem vstoupil d'o místnosti, bylo už šero a pavouk na svém místě ne
visel. Obepínal v tmavém koutu kočku ze všech stran chapadly a vy
padal teď větší, něž to mrtvé zvíře. Možná taky, že se kočka vysává
ním umenšila. Nejdřív jsem vynesl na 'zahradu svého syna. Byl bledý
a lehounký a tisknul jsem ho k sobě a jeho ruce, kterými mne obvykle
objímal kolem krku, se bezvládně komíhaly nad zemí. Ukládal jsem ho
opatrně do prázdné, dřevem vonící bedny. Ani mne nenapadlo, že už
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mu nemohu způsobit žádnou bolest. Naposled jsem šel s maminkou.
Byla jediná, která se i teď trochu usmívala. Narovnal jsem jí ruce po
dél těla, zůstal u ní chvíli klečet, ale plakat jsem nemohl. Pak jsem se
rozhodl k návratu. Ke stavení jsem lezl po čtyřech, ale před vchodem
jsem se s vypětím posledních sil postavil. Dveře vítaly otevřené, tak,
jako tomu bylo poprvé. Uvnitř už byla tma, ale tam, kde dřív ležela
kočka, se divoce leskly oči vetřelce. Rozhodl jsem se, že si budu po
čínat jako doma.
“Táhněte,” řekl jsem. “Vraťte se odkud jste přišel.”
Pavouk se nepohnul. Vstoupil jsem do kuchyně a prásknul za sebou
dveřmi. Tam, tam to bylo možná ještě důstojné, ale tady, jako bych
už chtěl mít všechno rychle za sebou. Vypil jsem hltavě obsah lahvičky
a usadil se na židli. Moje ruce ležely na stole. Svíčka už dohořela. Na
zahradě po špičkách tancoval měsíc s vánkem.
Probudil mne až příchod nevítaného hosta. Zvednul jsem hlavu ze
.stolu, který tolik voněl jídlem, ale hlad jsem už neměl. Pohyboval se
kolem mne tiše, tak tiše, že ani nedýchal. Pák se usadil za stůl a zakryl
mi výhled z okna. Obejmul mne napoprvé jemně, s chloupky rovnoběž
ně seřazenými, aby mne neporanil. Teprve pak, když seznal, že se ne
míním bránit, zarazil do mne drápky. Zvedal mne a vlekl přes desku
stolu a tiskl do náruče. Později našel vhodné místo na mém těle a za
pustil kusadla. Netušil, jakou pást jsem mu připravil. Mlaskal a říhal
a choval se nezpůsobně. Krev smíchaná s jedem mu kupodivu chutnala.
Když se rozednilo, byl jsem ještě naživu. Probudila mne vůně květů.
Ležel jsem pod stolem a po nadzvednutí hlavy jsem spatřil svoje boty
ležet opodál. Připadal jsem si nepatrný, poloviční, snad ze mne zbyla
jenom čtvrtka, ačkoliv jsem jediný vyrostl jako tatínek. Mrtvý pavouk
ležel opodál, mouchy se prodíraly strništěm naježených štětin a proni
kavě bzučely na poplach.

VESNICE
Jiří Klobouk
Do vesnice se rozhodli jít za tmy. Pokusili se o to předtím několikrát
za dne, ale lidé se vždycky kolem nich sběhli, hrozili na ně pěstmi ia
nechovali se přátelsky. Naposled se o to Josif pokusil včera. Oblíknul
si uniformu, vykartáčoval se a namočil si vlasy. Když odcházel, řekl
jim, že půjde sám. Možná, řekl, že to na ně lip zapůsobí a budou přístupněj ší.
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Viděli ho oknem, jak odchází pevným krokem dolů k vesnici. Vrátil
se zanedlouho k nepoznání změněný. Nárameníky měl utrhané a lesk
uniformy vymizel. Byl celý poplivaný a v tváři od krve. Lehl si hned
do postele, ani se nesvlíknuL Stáli kolem něho tiše a nikdo z nich ne
promluvil. Potom mu někdo podal láhev vodky.
Přihnul si a řekl: “Zítra jdeme na trestnou výpravu.”
Bydlelo jich na samotě za vesnicí šest. Příští den, ve dvě hodiny od
poledne, seděli právě u stolu a obědvali, jeden z nich vstal a zamířil na
ostatní pistolí. Křičel a začal jim strkat do plechových misek. Za tako
vé nadávky a chování se na vojně uděloval trest smrti zastřelením. Jme
noval se Josif jako ten první, ale byl to už starší člověk. Mohl mít čty
řicet, nebo o něco víc.
Podařilo se jim ho po delší době přemoci lstí. Přivázali ho k židli a
do úst mu nacpali kapesník. Potom mladší Josif zavolal na posádku,
která byla ve městě. Vysvětlil jim, co se stalo. Jeho stanovisko bylo, že
se nejedná o vzpouru, ale pomatení smyslů. Ani dobře nevěděl, proč to
říká, snad z úcty ke staršímu. Slíbili mu, že si pro blázna přijedou za
tmy, aby to ve vesnici nevzbudilo pozornost. Ostatní se mezitím bavili,
kopali bláznovi do židle nebo se do něho strefovali koulemi zmačkané
ho papíru. Knížek bylo ve stavení hromada a trhali stránky po pěti či
šesti, zažloutlé svědectví popsané latinkou, kterou stejně číst neuměli.
Měli si čím až do večera krátit dlouhou chvíli.
Když se setmělo, Josif dal povel k odchodu. Blázen se kroutil na
židli, tváře měl od fackování napuchlé a když viděl, že odcházejí, jeho
oči smutně prosily. Ale Josif už vykročil do tmy a ostatní za ním. Šli
za sebou seřazeni v zástupu, dokud nevkročili na silnici. Pák už to ne
trvalo dlouho a octli se u prvního stavení. Když minuli druhé, Josif
ukázal na třetí, kde se svítilo. “Nezáleží na tom,” řekl, “kde to udě
láme.”
Vrátka byla pootevřená. Na dvorku se roZštěkal pes’. Slyšeli jak trhá
řetězem. Domlouvali se mezi sebou tiše a potom jeden z nich zatloukl
na dveře. Když dívka otevřela, řekla: “Nikdo není doma.”
“Lžeš,” řekl Josif. “Tady bydlí člověk, co mne včera dole ve vesnici
tak sprostě urazil.”
Dívka se rozeběhla chodbou do kuchyně a Josif a jeho druzi dupali
za ní. V kuchyni bylo moc světla a nashromážděni ve dveřích, mžou
rali a chovali se chvíli rozpačitě. Na pohovce seděl chlapec, mladíček
kolem šestnácti, a zpocené dlaně si třel o kolena.
Josif si ho chvíli prohlížel a potom na něho ukázal prstem: “To je
on,” řekl “Pamatuju si ho dobře.”
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Vojáci po něm ihned skočili. I sem bylo slyšet psa. Chvílemi sípal,
jak se mu stahoval obojek. Pak se vojáci rozestoupili. Mladíček neměl
k smrti daleko. Ležel na zemi a sotva dýchal. Dívka, kost a kůže, s ma
lými, ještě nedozrálými ňadry, stála přitisknuta ke zdi.
“Jste cizinci,” řekla. “Vraťte se na Sibiř.”
“Ty tomu tak rozumíš,” odpověděl Josif a rozesmál se. Ostatní ne
měli ke smíchu daleko. Stačilo se jim podívat do očí. Potom se Josif
otočil na podpatku a za chvíli dupali chodbou a octli se znovu na sil
nici.
Do kopce šli opět v zástupu, tu a tam se někdo hlasitě rozpovídal,
ale k dialogu nedošlo. Josif šel poslední. Uvažoval o tom, jestli už
přijeli z velitelství. Přišli udýchaní před samotu a spatřili oknem se
dět blázna na židli. Nechali rozsvíceno a teď ho mohli v klidu pozoro
vat a on o nich nevěděl. Hlavu měl svěšenou k levému rameni a pro
šedivělé vlasy rozcuchané a neurovnané. Nic se nedělo a takové nic
je přestalo brzy bavit. Dostali taky chuť k jídlu a potřebovali se umýt
a upravit, aby vypadali spořádaně. První vstoupil do místnosti Josif.
Přistoupil hned k židli a vyjmul přivázanému roubík. “Tak co,” řekl.
“Jak se ti daří, blázne.”
Do ostatních vjel znovu život. Rozveselili se a strkali do sebe navzá
jem lokty. Blázen zvedl hlavu a plivnul Josifovi do tváře. Pak si začal
kousat jazyk, až se mu z úst řinula krev.

KONCERTNÍ MISTR
Viktor Vadím
Už jako malý éhlapec prozrazoval Vilém neobvyklý zájem o budbu.
Když mu bylo osm, usadil se v obchodě s hudebními nástroji na pianě
a odmítl slézt. Tehdy rodiče pochopili po čem chlapec touží a dali ho
na podobné piano k jednomu učiteli hudby a také do houslí, z nichž
pak sám přešel do 'basy. Jak se ukázalo, chlapec netoužil tolik po hře
na tyto nástroje. Daleko větší rozkoš mu působil pobyt uvnitř těchto
nástrojů. Zejména spodními, hlubokými tóny vznikající vibrace v base
dávala hochovi slast, takřka nepopsatelnou, zejména když se mu poda
řilo přemluvit učitele, aby hrál na basu Snění. Později začal vyhledá
vat vojenské kapely a velké lázeňské orchestry, v jejichž blízkosti se
zdržoval tak, aby na něho působila mohutná vibrace.
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Brzy se rozhodl, že bude studovat konservatoř. Zkušební komisi udi
vil svými výjimečnými znalostmi a zejména svým objevem, že na hlavu
jednoho občana státu nepřipadá více než jedna desetimiliontina černé
klávesy a jeden a půl desetimiliontiny klávesy bílé, počítáno z jednoho
nástroje. Díky tomuto zjištění byl Vilém na konservatoř přednostně
přijat. Studoval pilně a svědomitě. Už koncem prvého roku studií do
spěl k novému, překvapivému zjištění, které vědecky zpracoval ve stu
dii “Procentuální znalost hudby”. V této práci na příklad dokázal, že
dříve znal průměrný občan sotva 40 setin Tannhausera, zatímco dnes
zná již 48 setin téhož a navíc pak část Slovanského, inebo jiného tance.
Profesoři a pedagogové přestali brzy zatěžovat Viléma praktickými zna
lostmi a hrou na hudební nástroje, neboť správně pochopili jeho vý
jimečný talent a zároveň cítili, že se tento nenápadný student stává
odborníkem, hudební kapacitou.
Ještě během prvních let studií objevil Vilém největší náležiště mezzo
sopránů ve střední Evropě, v povodí řeky Donu, a napsal vynikající a
revoluční článek “O spotřebě vody v Labutím jezeře”, určený ředi
telům operních divadel.
Později přišel s poznatkem, který doslova otřásl celým hudebním
světem, že hudebník užívající nadměrně a neuvážlivě forte, může velice
snadno poškodit omítku koncertní síně, včetně výzdoby, zatímco nao
pak svědomitý umělec, který si je vědom důvěry, jež v něho skládá lid
a který užije jen části kláves, bude moci ušetřit až 1 a půl haléře za
koncert národnímu hospodářství.
Zanedlouho byla hudební veřejnost opět doslova šokována. Ve svém
díle “Drahá hudba” upozornil Vilém na politováníhodnou skutečnost,
když poukázal na to, že velká hudební tělesa zaměstnávají příliš smyč
ců a utrácejí tak za žíně a prosazoval přeškolení těchto hráčů na de
chové nástroje. Nebylo tedy divu, že Vilém školu ukončil a to s vy
znamenáním. Za zásluhy. Profesoři začali Vilémovi tykat. Jeho slovo
mělo váhu. Několik orchestrů poučeno jeho objevy přestalo používat
dirigenta. Vilém však neustrnul. Přednášel, publikoval, cestoval, radiL
Byl jmenován doktorem hudby za svou studii “Jak censurovat Hoffmannovy povídky”, stal se docentem dík své vynikající knize “Uherské
rapsodie a maďarská samostatnost” a profesorem po vydání díla “Mis
tři pěvci norimberští a norimberský proces”. Avšak jeho stěžejním
dílem zůstane patrně navždy kniha “Car a tesař ve světle Velké říj
nové revoluce”, ke které mu blahopřál sám ministr, když ho jmenoval
do funkce ředitele státní filharmonie.
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Proslýchá se, že tento orchestr bude rozdělen na kvarteta, tria, dua
a sólisty, neboť Vilém zjistil, že to tak bude ekonomicky výhodnější.
Avšak celá hudební veřejnost očekává nyní výsledek posledního Vi
lémova pokusu, do něhož se s energií sobě vlastní pustil, - jak a kdy
dokončí Schuhertovu Nedokončenou.

s.

P.

Viktor Vadím

Někteří by rádi položili i život. Toho druhého.
Lid si ani nedovede představit 'kolik má představitelů.
Kat mívá pocit, že většina lidí je o hlavu delší.
Kdo se chce zachovat všem patří do musea.
Jeho práce šlechtila hodně lidí.
Mnozí se narodili jen proto, aby to nějak doklepali.
Byl to dobrý člověk - pravil k a n i b a l .
Všechno se modernisuje. Už i křeslo je na elektriku.
Dejme hlavy dohromady. Ale jen vlastní!
Kontraevoluce.
Nešaškujte, pravil klaun královi.
Dejte si na mne pozor, znám se s různýma lidma! vyhrožoval
člověk.

Pravda vítězí. Nebo remisuje.
Sláva vítězům. Čest práci poraženým.
Nebezpečný blázen! Na cizím pohřbu plakal.
Kdykoli prasata dělají politiku, nabízejí hovězí, telecí,
skopové, nebo koninu.
Nic proti církvi, ale je příliš nábožensky založena,
Nezkřivím vám ani vlásek, pravil holohlavému k a t .
Bijí se za práva lidu, jenže - do prsou.
Socialismus potřebuje pevné základy. Nejlépe kapitalistické.
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SOUD
Páve 1 Kvasnička

Okouzlovaly ho i ty neprostší věci. Třeha lavice. Stará a oprýska
ná. Svědek viny i omylů lidské spravedlnosti.
“Vstaňte, obžalovaný! Pane předsedo, slavný soude. Vznáším žalo
bu na předvedeného redaktora Kulturních listů pro veřejné pohoršení
a nemravné chování. Faktická podstata obžaloby je potvrzena výpo
věďmi řádných svědků. K přelíčení se bohužel z neznámých důvodů
nedostavili.” Žalobce se zarazil.
Předseda senátu úporně odháněl mouchu, která ho obletovala.
“Rovněž obhajoba není přítomna,” pokráčoval žalobce, “a proto a
proto asi budeme muset přelíčení odročit.”
Moucha se vzdala a odlétla k oknu.
“To je nepříjemné,” zašeptal předsedovi senátu jeden z přísedících.
“Nebude proces, nebudou prémie.”
Předseda senátu se podrážděně vypjal.
“Přelíčení pokračuje, obžalovaný zastoupí obhajobu. Samoobsluha
je nejmodernější forma styku se zákazníkem.”
Obžalovaný úslužně vyskočil.
“Samozřejmě, že to za něho vezmu, pánové. Nedělejte si se mnou
starosti. Jsme lidi a musíme si přece pomáhat. Jako v redakci, když šlo
do tuhého, odpálil jsem i fejeton. Pánové, na mě se můžete spolehnout.”
Předseda senátu udělal neurčitý pohyb, něco mezi požehnáním a
sousedským pokynutím.
“Děkujeme, příteli, máte kladný poměr.”
Moucha narážela s umíněným bzukotem na okenní tabuli. Znovu a
znovu.
Obžalovaný si odkašlal.
“Prohlašuji, že žaloba je pravdivá. Zapomněli jste jenom na jednu
maličkost, ovšem nijak zvlášť podstatnou. Před týdnem mě propustili
z psychiatrického ústavu, kde mi bylo státem poskytnuto bezplatné léče
ní. Neberte to jako výtku,” řekl s úsměvem a uklonil se žalobci.
Moucha na okně hlasitě projevovala svou nespokojenost.
“Mám třináct set korun,” pokračoval obžalovaný,” jedny boty, jedny
šaty, jednu postel a jednu milenku . ..”
Rozlétly se dveře. Vstoupil uřícený mužíček a zamířil ke stolu po
levici tribunálu.
“Promiňte, pánové, ale vykolejila tramvaj.”
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Obžalovaný se trpce podíval na rušitele.
“Vy máte smůlu, kolego,” řekl předseda senátu. “Tento týden je to
už vaše čtvrtá katastrofa. No nic, hlavně že se vám nic nestalo. Ne,
nesundávejte si sako, ať nenastydnete. Takového výtečného obhájce by
bylo škoda. Prosím, pokračujte příteli obžalovaný.”
“Slavný soude, nepořizuji si od každé věci po jednom kuse ze šetr
nosti. Já se jen bráním pokušení zacházet s věcmi hrubě. Touha po do
konalosti mě přivedla na scestí. Zpychnul jsem. Hledal jsem ke svým
věcem vztah. Proč právě já musím být v něčem výjimečný? Proč je
nemohu používat jako jiní lidé a to i lidé výše postavení? Neovládl
jsem své nízké pudy a proto jsem se dostal až sem.” Podíval se vítězně
na obhájce. Ten pohotově využil pauzy.
“Pánové, nemůžeme odsoudit člověka jen proto, že jednou přišel do
zaměstnání bos. Tento čin rozhodně nebyl míněn jako protest. Obžalovaý není natolik rafinovaný, aby chtěl záměrně pohoršit delegaci
spřáteleného národa, která byla v kritické době náhodou přítomna na
jeho pracovišti. Určitě se ptáte, proč se takto nedůstojně choval. Od
pověď je prostá. Z lásky. Z lásky ke svým věcem. Nebylo hy pod dů
stojnost člověka být nevěrný třeba jen ve vztahu k věcem? Boty mu
sloužily, formovaly jeho nohy, chránily je před blátem a hrubým dláž
děním. Měl je odvrhnout jen proto, že mu obuvník nemohl na počkání
opravit utržený podpatek? Ne, pánové, tento muž se zachoval jako člo
věk. Žaloba by měla radši zkoumat, proč mu obuvník nevyšel vstříc.
Je vůbec lidské opravovat utržený podpatek tři neděle? A stejně nesmy
slná je i žaloba pro nemravné chování na veřejnosti. Krejčí, vyučený
krejčí není schopen opravit prodřenou látku na koleně. Šaty musí zů
stat v opravě. Nezbývá tedy než odejít ve spodním prádle. Jednání na
prosto logické. Pánové, oč cudnější je naše spodní prádlo než bikinky
slečen na plovárně! Bohužel příslušník pouliční stráže neměl trpělivost
nechat si od obžalovaného vysvětlit motiv jeho činu a proti jeho vůli ho
dal dopravit do psychiatrické léčebny. Ale to ještě není všechno. Tímto
neuváženým činem zavinil ztroskotání osobního života obžalovaného.
Jeho přítelkyně s ním totiž pod vlivem nesprávně vyložených skuteč
ností odmítla žít. A obžalovaný se k ní choval vždycky tak ohleduplně.
Malý příklad: byla půl roku v nemocnici. Lékaři ji taky nemohli opra
vit na počkání. Položme si, pánové, otázku, měl si obžalovaný podle
obecného zvyku opatřit novou přítelkyni?”
Obhájce vytáhl z aktovky list papíru a začal si čmárat. Předseda se
nátu se krátce zasmál. Žalobce vyskočil, opřel se o stůl a upřeně se dí94

val na obžalovaného. Přísedící otevřel okno, chytil se mříže a pozoro
val mouchu, jak letí proti obloze.
Otevřely se dveře. Vstoupil hranatý muž v bílém. Zamžoural v prů
vanu a řekl.
“Jéje, senát zasedá. Pojďte radši na oběd, ať vám ne vystydne po
lívka.”
Společné stolování je v ústavu povoleno jenom lehčím pacientům.

LADISLAV RADIMSKÝ: SKLOŇUJ ISVÉ JMÉNO EXULANTE
Domnívám se, že exilu nemá jít tolik o to, aby myslil jako domov, nýbrž
0 to, áby myslil správně. Oo je správné a oo ne, na tto nemá monopol ni
kdo. Ani exil, ani domov. Pravdu nUfcno škrommě a usilovně hledat v cizině
1 doma, exil i lidé ve vlasti mají každý své zvláštní zkušenosti, které pro
uitváření programu jfeou stejně důležité.
'(str. 52.)
Svobodný vědec i umělec může tvořit věci dobré i zlé, exulant jako svo
bodný tvůrce není zde výjimkou. Sotva však bude tvořit pro sebe, nýbrž
nesobecky pro jiné, pro národ doma, pro svět a lidstvo obecně. Velcí exu
lanti zde jsou nám velkým příkladem, Komenský se sbal učitelem národů.
A je-li něco slavného na našem nynějším exilu, je to skutečnost, že něko
lik set našich exulantů učí Cizí mládež na universitách a kolejích. Dobří
Učitelé vybíjeli si tak svou vášeň po svobodě způsobem nejušlechtilejším.
(str. 65.)
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Rozhovory a polemiky

VZPOMÍNKA NA VÍTĚZSLAVA NOVÁKA
Karel B. Jirák
K Vítězslavu Novákovi jsem začal chodit jako mladičký student hned po
maturitě na podzim r. 1909. Doporučil mne k nětou Josef Suk, kterého jsem
znal již od dřívějška, poněvadž moji rodiče patřili k okruhu bližších zná
mých “Českého kvarteta”. Když jsem k Novákovi přišel, bylo mi 18 let a
mistrovi 39. Bydlil tehdy jako starý mládenec se svou matkou v nevlídné,
zastrčené Saknovské ulici, kde asi hledal klid ke své práci. Ale říkal mi
později, že si hned nepovšiml, že je v přízemí kamenický závod, odkud se
celý den ozývalo bušení kladívek do kamene, takže, jak se vyjádřil, to tam
bylo “jako u cikánů”. Pamatuji se, že se v bytě svítilo petrolejovými lam
pami. Elektrika nebyla r. 1909 ještě běžně v pražských bytech zavedena, a
plynu se Novák bál; dal plynové vedení uzavřít a svítil raději petrolejem!
Novák byl tehdy na vrcholu svého tvůrčího rozletu. Právě dokončil
“Bouři” a pracoval na klavírním cýklu “Pan”, z něhož mi v jedné sdílné
náladě přehrával a vysvětloval “Prolog” a začátek “Ženy”. O tomto bouř
livém začátku mi sdělil, že je to obraz smyslné vášně, která se zmocní mu
že, když spatří nahou ženu, což mne, mladíčka tehdy nezcela devatenácti
letého, trochu šokovalo.
Ják z tědhlto dat vidno, jsem dnes možlná nejstarším z žijících Nováko
vých žáků. Hned druhý rok mého žákovství se oslavovaly Novákovy 40.
narozeniny s takovou potopou, jiaké se dnes dopřává teprve šedesátníkům.
Universální Edice ve Vídni začala vydávát Novákovy Skladby a “Hudební
revue” vydala k jeho Styřicátinám celé číslo plné nadšených článků, takže
sám Novák se kdesi vyjádřil, že ho oslavují tak, jiako by už nikdy nic lep
šího nemohl napsat. A hledíme-li na onu dobu z odstupu 60 lelt, možná,
že to byl opravdu jeho vrchol. Aspoň v létech bezprostředně následujících
se Novák dožil došt trpkého zklamání svými ‘^Svatebními košilemi” a instrumentací “Pana”. Po těchlto Skladbách nastala dokonce jistá roztržka
mezi Novákem a jeho nej osobnějšími žáky, roztržka, kterou těžce nesl až
do konce života. Já jsem ovšem k těmto nejdsobnějším žákům nenáležel.
Přišel jsem k Novákovi jako universitán, posluchač profesora Nejedlého,
který tehdy také psal o Novákovi obdivné, ale začal už mít o něm po
chybnosti.
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Čemu jsem se u Nováka uĚil a naučil? Z předložených skladebných po
kusů měl patrně Novák dojem, že už umím harmonii, kterou jsem prostu
doval autodidakticky z knihy Foersterovy. (Nevím, jak bych byl dopadl,
kdyby mi byl Novák opravdu přísně sáhl na zub!) Začal jsem tudíž u něho
studovat kontrapunkt, a to podle knihy Richterovy, založené na 'zpracová
ní chorálů a “oantem firmem” v různých hlasech (hned ve čtyřhlaise!) a s
kontrapunkty v hlasech druhých. Tato metoda, která se dnels už snad nikde
neužívá, mne značně nudila a myslím, že to bylo znát i na mých úlohách.
A tak jsem začal Novákovi místo toho nosit Skladby, a to písně, nejprve
na Dykovy verše, které ode mne objednalo studentské “Umělecké divadlo”
pro večer na oslavu Viktora Dýka, a druhý rok písně na slova K. H. Máchy.
To Novák rád neviděl, chtěl ode mne více a lepších kontrapunktidkýdh úloh.
Když jsem mu jednou zase přinesl novou píseň, obdařil mne epithetem: “Vy
jste lyrik!” Dodnes nevím, byla-li to pochvala něho odisudek. Kdyby tak byl
věděl, že jsem tehdy už začal komponovat operu, s čímž jsem se mu ne
svěřil, prOtože Novák operní komposice nemel tehdy v lásce a vyjadřoval
se o opeře jako o něčem méněcenném, kde se nedá provozovat “thematická práce”, protože dramatická situace žádá náhlé zvraty. Později ovšem
Novák svůj názor změnil a začal komponovat opery sám.
Ale teď nejen o tom, co jsem se u Nováka učil, ale také co jsem se u ně
ho naučil: komponovat písně! Novák vzal tyto moje začátečnické práce do
prádla (byly to moje pozdější opusy 1 a 2) a začal mi Ukazovat, jak vést
zpěvní hlas, kde zabarvit slovo harmonií, kam položit akcent, kde udělat
eaesuru a pod. V jedné písni ponechal cělý můj klavírní doprovod a pře
dělal takto skoro celou zpěvní linii. To byla lěkce, na kterou nikdy neza
pomenu a dodnes na ni vděčně vzpomínám.
R. 1911, když jsem už byl po krk v komposici opery “Apollonius z Tyany”,
jsem si řekl, že s ní budu musit jít k jinému učiteli, protože Novák by mne
byl asi s operou vyhodil. A tak jsem po prázdninách r. 1911 odešel do Víd
ně k Foersterovi, čímž nastala nová kapitola mého života.
Nebyl jsem tedy Novákovým žákem dlouho, ale nepřestal jsem ho Ctít a
jeho hudbu rhilovat. Protože jsem k jeho nej intimnějším žákům nepátřil,
nenastala mezi námi žádná řozitržka, a Novák mi až do konce svého života
přičítal k dobru, že jsem (se mu nikdy neodrazil jako jiní. Také po první
válce hned v prvním koncertě, kterým jsem r. 1920 začal svůj sbormistrov■ský rok v Pražském Hlaholu, jsem provedl jeho “Svatební košili”, právě to
dílo, které i jeho dřívější věrní po původní premiéře odsuzovali. To mi také
Novák nikdy nezpomněl a choval se ke mně vždycky neobyčejně přátelsky,
i jako rektor, když jisem byl povolán na konservatoř, i jako pozdější “starší
kolega-skladatel”. VeimJi si také vážím několika příznivých poznámek, kte
ré o mých Skladbách napsal ve svých “Pamětech”. Napsal mi dokonce krát
ce před svou smrtí i několik přátelských dopisů do Ameriky v době, kdy
jsem byl většinou českého hudebního světa ignorován. To zase já nikdy ne
zapomenu jemu a proto uchovávám památku Vítězslava Nováka v nejvře
lejší vzpomínce.
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NĚKOLIK VÝROČÍ
Jak všichni víme, letošní rok je zasvěcen Beethovenovi, který se na
rodil před 100 lety, 16. prosince 1770. Beethovenské oslavy pochopitel
ně určují ráz mnoha představení a koncertů všeho druhu po celý rok.
Dva důležité mezinárodní kongresy se uskutečnily koncem léta v Bon
nu a ve Vídni, za účasti znalců ze všech konců světa. Nové ohjevy a in
terpretace jsou stále ještě možné, protože Beethovenova osobnost a je
ho hudba nebyly dosud zpracovány k úplné spokojenosti moderních
vědců hudby. Bylo hy velmi lákavé psát víc o tomto velkém hudební
kovi a zajímavém člověku. Ale to není mým úmyslem na těchto strán
kách. Naopak chci připomenout, že česká hudba, ve skromnějších roz
měrech, má několik hudebníků, jejichž výročí nemá být zapomenuto.
Jeden z nich byl dokonce úzce osobně spojen s Beethovenem, kromě
společných narozenin.
Antonín Rejcha, lépe známý jako Antoine Reicha, se narodil 26. úno
ra 1770 v Praze. Když se jeho matka znova provdala, jedenáctiletý
Antonín se uchýlil napřed k dědečkovi do Klatov a později byl adop
tován strýcem Josefem, který byl dvorním hudebníkem v Jižním Ně
mecku. Jelikož jeho teta byla francouzského původu, mladý Reicha
měl dobrou příležitost naučit se řečem, vedle hudby. Strýc ho učil na
housle, piano a flétnu, ale odmítal jakékoliv> vyučování harmonie. Po
dobně jako kdysi J. S. Bach, Reicha studoval potajmu a brzy se po
koušel o skladbu. Mezitím strýc přijal v r. 1787/8 místo ředitele diva
delního orchestru v Bonnu. Antonín se stal druhým flétnistou a velmi
se spřátelil s Ludvíkem Beethovenem, který v téže kapele hrál na violu
a měl podobné aspirace, stát se skladatelem. Beethoven odešel z Bonnu
v r. 1792 na další studie do Vídně. Orchestr byl rozpuštěn r. 1794 a
Antonín Reicha našel místo v Hamburgu a navštívil neúspěšně Paříž.
V letech 1802-1808 zakotvil ve Vídni, kde se opět sešel se svým příte
lem Ludvíkem, velkým klavíristou a uznávaným skladatelem.
Od roku 1808 se Reicha usadil na stálo v Paříži. Několik jeho oper
bylo provedeno, ale trvalejší úspěchy měl se svou komorní a orchestrál
ní hudbou, která je oceňována i dnes. Jeho hlavní význam, 'který ho
učinil velmi hledaným hudebníkem, spočívá však ve vyučování a teo
retických učebnicích, psaných během jeho profesorské kariéry na pa
řížské konservatoři (od 1818 do smrti v r. 1836). Reicha vypracoval
velmi systematický kurs hudební skladby, od teorie melodie, přes har
monii, kontrapunkt a formy až k výkladům dramatické hudby. Czerny
přeložil čtyři díly jeho “Traité de haute composition” a tím rozšířil
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Reichů v vliv na oblast německé řeči. Mezi jeho přímými žáky hyl Berlioz, C. Franck, Gounod a mnozí jiní. Liszt u něho studoval soukromě,
když se nesměl stát žákem pařížské konservatoře coby cizinec. A je za
jímavé, že ještě Smetana studoval u Proksche částečně podle Reichy.
Reicha má pevné místo v dějinách hudby jako francouzský skladatel a
pedagog českého původu. Jen pro úplnost je třeba podotknout, že někte
rá data v Grove’s Dictionary (1954) a v Československém hudebním
slovníku (1965) nesouhlasí.
Vedle Reichy, Jan August Vitásek, narozený 26. února 1770 v Hoříně u Mělníka musí být považován za lokálního hudebníka, ačkoliv si
ho Mozart velmi vážil, když ho poznal za svého pražského pobytu. Vi
tásek, nebo Wittassek, byl výborným klavíristou a chrámovým hudeb
níkem, uznávaným skladatelem a pedagogem. Byl prvním ředitelem
pražské varhanní školy od 1830 do své smrti v r. 1839. Stylisticky zů
stal v podstatě věren Mozartovi, ačkoliv občas užíval lidových prvků
v některých skladbách. Měl nabídky z Vídně, ale Prahu neopustil. Z.
Vídně též přišlo vyzvání, aby složil variace na jeden Diabelliho val
čík. Byla to publicitní akce a mezi vyzvanými hudebníky byl na pří
klad Schubert a Beethoven, který napsal důležitou sérii variací na tuto
melodii, jako svou poslední klavírní skladbu.
Proti těmto dvěstěletým hudebníkům, Vítězslav Novák je pouhý
mladíček, stoletý jubilant, narozený 5. prosince 1870 v Kamenici nad
Lipou. Novák vyšel ze svého učitele Dvořáka, který brzy rozpoznal je
ho talent a neomezoval jeho 'skladatelský rozlet. Kolem roku 1910 byl
Novák považován, vedle Suka a několika jiných, za nej originálnějšího
mladého skladatele podvořákovské generace. Jeho vývoj byl částečně
ovlivňován všemi moderními proudy jeho doby, včetně francouzského
impresionismu, ale na druhé straně byl Novák vždy dostatečně silný,
aby přijal něco z nových technik a obměnil je podle svého vkusu. Jed
ním důležitým elementem byl jeho objevný zájem o slováckou a slo
venskou lidovou hudbu, která ho ovlivnila během let před první svě
tovou válkou a zařadila ho do národní hudební školy. Ale i zde, Novák
se svým silným smyslem pro formu a polyfonní fakturu povýšil lidovou
inspiraci na složité a individuálně stylisované umění.
Novák vyučoval na pražské konservatoři od 1909 a po roce 1918 na
mistrovské škole. V r. 1928 přijal čestný doktorát hudby od bratislav
ské Komenského university. Jeho dílo bylo poctěno několikrát státními
cenami a v roce 1945 byl jmenován národním umělcem. Z jeho školy
vyšlo přemnoho skladatelů, nejen českých ale i slovenských, a jeho vliv
a kult byl rozhodujícím i v Brně, vedle Janáčka. Že měl soky a údobí
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zneuznání je už údělem všech umělců. Ve dvacátých a třicátých letech,
a i dříve, hyl dohře znám v mezinárodních kruzích a byl poctěn mnoha
vyznamenáními různých cizích hudebních institucí. Druhá světová vál
ka bohužel přerušila tento trend. Novák byl pensionován v r. 1939 a
během okupace napsal několik význačných děl, která už po válce do
ciziny nepronikla. Zemřel 18. července 1949 ve Skutči a byl pohřben
v Praze.
Je dosti nepochopitelné, že skladatel jeho originální tvořivosti a vý
znamu je téměř neznám mimo svou vlast. Že by Novák potřeboval dal
ších sto let, aby si získal to ocenění, které si zaslouží?
ZEF

DOPIS JANU LOEWENBACHOVI
Vážený pane doktore:
Byla to vzácná příležitost strávit nedávno s Vámi a Vaší milou paní
chotí kousek jednoho letního newyorského odpoledne. Ve svačinové ná
ladě, mezi Vašimi knihami, v přátelském rozhovoru, který spojil starý
a nový kontinent a překlenul jakoukoliv generační propast. Jak Vi
díte, respektuji Vaše přání a neskládám žádný oslavný článek o Vás,
ačkoliv hy si to ta Vaše devadesátka věru 'zasloužila. Snad mi promi
nete, když Vám trochu výložím, proč píši touto formou.
Jak víte, pane doktore, česká hudba je v cizině zároveň velmi uzná
vána a velmi opomíjena. To zní protikladně, ale je tomu tak. Uznání
je omezeno na pár skladatelů a několik jejich skladeb. Jinak se ví o
české hudbě málo, pro nedostatek jinojazyčných pramenů, ačkoliv zá
jem by byl, občas dokonce značně živý. Snad proto se každý český hu
debník a hudební vědec v zámoří automaticky 'stane jejím vášnivým a
oddaným propagátorem, i bez zvláštních patriotidkých úmyslů či poci
tů. Konec konců, Vy sám jste věnoval ohromnou část svého bohatého
života právě tomuto idealistickému cíli, i tehdy, když jste S rodinou
nastoupil prekérní cestu exulanta, který putuje z místa na místo a na
konec někde zakotví. Zakotví? Řekněme že ano a že nějak vybuduje
svou další existenci, aniž by utonul v moři cizoty. A je-li hudebně za
měřen a Čech, stará se, aby se svět dověděl víc o české hudbě.
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Vy, pane doktore, jste v New Yorku a jiných městech Spojených
států vyvinul přímo i nepřímo činnost, která by neměla hýt zapome
nuta. Ať to byly články a větší anglické publikace, dnes nesnadno do
sažitelné, výstavy, organisace koncertů české hudby či operních před
stavení, seznamování americké veřejnosti s českými umělci a ještě ne
známými díly, to vše byla práce, na kterou jistě můžete vzpomínat se
zadostiučiněním. Tato fáze Vašeho života by měla být systematicky
shrnuta a zpřístupněna veřejnosti, zvláště mladým americkým bada
telům, pro které i doba druhé světové války je už dějinami a kteří v
souhlase s moderními metodami výzkumu bledají autentické a spole
hlivé prameny.
Vy jste ovšem byl osobností ideálně povolanou pro tento druh publi
city, poněvadž jste byl očitým svědkem celého vývoje české hudby v
první polovině tohoto století. Nezlobte se, když Vám bez obalu řeknu,
že osobní skromnost je sice někdy velmi chvályhodná, ale ve Vašem
případě není na místě. Potřebujeme Vaši odbornou znalost tohoto ob
dobí, které musí teprve být definitivně zpracováno a plně oceněno.
Představte si jen, že pro Vás jména, která my mladší nacházíme na pa
píře, jsou životné osoby, se kterými jste se znal a jejichž osobní osudy
a dílo umíte tak přiléhavě dokreslit Vzpomínkami, které se nenaleznou v
žádných knihách. Věříte, že Vám závidíme, že jako dítě jste zažil smrt
Smetanovu a jako mladý muž vrcholná léta Dvořákova; že jste mohl
sledovat umělecký vývoj takového Janáčka, Suka, Nováka a desítek ji
ných skladatelů; že jste budoval hudební instituce mladé českosloven
ské republiky a byl činný v jejím zařazování do mezinárodního fóra
dvacátých a třicátých let. A abychom si uvědomili, jak důležitý krok
to byl, že jste se zasadil o plnou autorskou ochranu československých
skladatelů, musíme jen pomyslet, že takové zákonodárství je ještě dnes
nesplněným snem na příklad v některých jinak hudebně vyspělých latinsko-amerických zemích. ČSR Vaší zásluhou mělo autorské právo,
které bylo dodržováno a prospívalo hudebnímu rozvoji celého státu.
To také nemá být zapomenuto.
Vědomě opomíjím Vaše libreta, příspěvky do několika naučných a
hudebních slovníků, Vaše četné překlady českých vokálních děl do ji
ných jazyků, jakož i překlady soudobých děl do češtiny, aby se mi
tento dopis nakonec přece jen nepřeměnil v článek . . . Jen ještě jeden
bod musím uvést. Je to smutný doklad našeho století, že se nejen ne
zištně budovalo, ale i vědomě ideologicky bouralo. A právě pro tu ge
neraci, která s Vámi nezažila nadšení první republiky, jsou důležité Va
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še znalosti a vzpomínky, nezfalšované ani okupací ani pozdější dikto
vanou linií, která často velmi subtilně zkresluje a zavádí pod rouškou
zdánlivě objektivních faktů. Věřte, že bychom Vás vděčně poslouchali.
Ačkoliv přicházím pěkně pozdě po Vašich dubnových narozeninách,
myslím, že Vám mohu přát těch tradičních 120 let nejen za sebe, nýbrž
i za Proměny, za SVU a všechny Vaše přátele, roztroušené po celém
světě. Šetřete se, ale nezapomeňte, že boj o znalost české hudby jde dál
a že Vás k tomu potřebujeme, jako svědka, jako odborníka a vzácné
ho člověka.
S upřímnými pozdravy Vám i Vaší paní,
Zdenka E. Fischmann
Kalifornie, červenec 1970

III. MEZINÁRODNÍ KONGRES SLOVANSKÝCH DĚJIN A
JAZYKOVĚDY V SOLNOHRADĚ A ŘEZNU (1.-8. VH. 1970)
Karel Schwarzenberg
“Vědy slávským potečou též žlabem” - maně si účastník tohoto sjezdu
slavistů připomíná Kotlářovu věštbu, kdysi tak nepravděpodobnou. Jedenáctistoleté výročí onoho násilí, které na sv. Metoději spáchali bavorští bis
kupové, bylo příležitostí, aby se kolem sídel jejich nástupců, ve stínu sta
roslavných katedrál sešli slavisté a jednali o době solunskýoh věrozvěstů a
jejích problémech. Při tom jim duchovní i světské vrchnosti obou měst
prokázaly všechnu jen možnou poctu a podporu. Pozornost se ovšem sou
středila na chorvatského kardinála Šepera, který v té i oné katedrále slou
žil mši sv. hlaholským obřadem, to jest římským obřadem církevněslovanského jazyka. Při obojí mši kázali místní arcipastýři; při solnohradské zpí
val šbor záhřebského velehrádku, při řezewské Sbor od Svaté Rodiny, 'kte
rý téhož večera pořádal také duchovní koncert.
Účastníci přijeli z nejrůznějších zemí, též socialistických; jenom prof.
Lichačev z Petrohradu, jehož přednáška byla dychtivě čekána, nemohl se
dostavit. Za to přednášky účastníků z Československa byly vyslechnuty
s nevšedním zájmem, zejména vše co se týče velkomoravských vykopávek.
Zvláštního rázu dodávalo sjezdu to, že již nebyla němčina dorozumívacím
jazykem mezi slavisty vůbec a Slovany zejména; naopak, často byla ta
kovým dorozumívacím jazykem čeština, a zejména italský účastník prof.
Meriggi, neovládaje němčinu tak plynule, proslovil přednášku česky. Nao
pak čsl. účastník prof. Mareš přednášel starým akademickým jazykem latinsky.
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Střediskem prací byl ovšem život a osud sv. Metoděje. Fředseda kongre
su prof. Čiževskij v zahajující přednášce podal celkový obraz jeho význa
mu a osobnosti; v Řezně slavnostní přednášky byly dvě, a to v místnosti
zvláště příhodné, v tisícileté síni vévod bavorských. Prof. Bosi objasnil vý
znam Řezná pro Bavorsko i celé Německo a pro československé země v
ranném středověku; prof. F. Mayer, který byl naším průvodcem ze Solno
hradu do Řezná, objasnil právní stránku poistupu bavorských biskupů a
bavorského údělného krále proti sv. Metoději. Smysl jeho výkladu byl ten
to. Nešlo Bavorům o potlačení Slovanů; i když si přáli podřídit si je cír
kevně a politicky, přece je tím dále zřetelnější, že bavorští věrozvěstové by
li naprosto ochotní slovanštině se přiučit a pěstovat ji ne sice v bohosluž
bě, ovšem však v duchovní správě. Bavorům šlo tehdy o to, aby jejich
územnímu rozmachu nesitálo v cestě S rě m S k é arcibiskupství, podřízené pří
mo papeži. A právě proto, že jejich postup se obracel vlastně proti papeži,
byl právně zmatečný; toho si byli patrně zčásti vědomi, a proto své zachá
zení se sv. Metodějem tajili natolik, že dodnes neznáme přesné dějiště růz
ných událostí . . .
Badatelský zájem se přednostně obracel k původu církevní slovanštiny,
a není nezajímavé, jak se tu projevila národní ctižádostivost. Makedonský
Bulhar prof. Georgiev ze Sofie dovozoval - patrně právem - že církevní
slovanština není než starobulharština: jazyk oněch Slovanů, kteří za dob
Metodějových žili jednak pod vládou (prvotních kočovnickýeh) Bulharů,
jednak kolem Solunu pod vládou byzantskou. Ale Řek, prof. Tachaios, vy
kládal, že se slovanštině naučil sv. Metoděj za svého klášterního pobytu v
Bithynii od hraničářů, které tam usídlili byzantští císařové. Dr. Panov z
jugoslávské Makedonie dokazoval, že Konstantin Filosof již kázal, a jazyk
pěstoval, u Makedonců na Bregalnici před svou moravskou výpravou. Ko
nečně přítomní Ghorvati a Slovinci nedali zapomenout na argumenty, svěd
čící pro pannonský, tedy podle dnešních pojmů slovinský původ církevní
slovanštiny. Tyto a všecky rozmanité ostatní náměty a argumenty bude
ovšem možno plně ocenit teprve po vyjití přednášek tiskem.
Vedle pracovních schůzí, to jest přednášek s debatami pokaždé zcela de
mokraticky a vědecky následujícími, velmi poučnou součástí kongresu by
ly vyjížďky, výlety a prohlídky. Účastníci poznali krásy Salzburgu, ale
především památky Řezná, tak významné zejména též pro české dějiny.
(Již to, že jestvuje české jméno pro Regensburg, dokazuje tento význam
města.) České kongresisty zajímalo tedy, že hrob sv. Wolfganga, který tak
velkomyslně přispěl k české církevní svébytnosti, je vyzdoben péčí dávného
opata břevnovského a tak dodnes svědčí o české vděčnosti. Zajímalo je
vedle katedrály vidět prastarý chrám sv. Oldřicha; to že patron augsbur
ský je odedávna uctíván i v Řezně, je vysvětlením proč Boleslav II. dal
jeho jméno svému třetímu synovi. Řezenský starosta ukázal účastníkům
Starou radnici s místnostmi někdejšího říšského sněmu a památkami sta
robylé městské samosprávy.
Mezi pozornosti, prokázané kongresištům, patřilo i to, že byli pohoště
ni v bývalém klášteře sv. Jimrama, dnešním to zámku knížete Thurn-Taxis;
na místě ehuravého knížete je hostil jeho dědic. Konečně 8ého se rozdělili
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kongresisté; jedni podnikli výlet do Ellwangen (tam (snad byl sv. Metoděj
konfinován), druzí, cestou prohlížejíce řadu památek a přírodních krás, za
jeli do Pašova, kde byli uvítáni starostou a pohoštěni. Prohlédli si pak velechrám, jehož gotická část je patrně dílem Parléřovské školy.
Není pochyby, že generální sekretář kongresu vídeňský a kdysi brati
slavský profesor Zagiba může s uspokojením hledět zpět na průběh sjezdu,
který má v několikerém ohledu značný význam. Znalost cyrilometodějského
období byla zase značně prohloubena. Ukázalo se, že v onon období i ještě
potom dlouho Styk mezi východním a západním křesťanstvem byl mnohem
těsnější, než se myslívalo pod dojmem poměru 19. století. Krása slovanské
bohoslužby byla předvedena nSimecko-jialzyčnému obecenstvu, a nemalý
okruh německých činitelů byl seznámen s někdejším a dnešním stavem
slovanské kultury, se slovanskou minulostí a slovanským badáním. Bada
telé ze socialistických zemí poznali výsledky badání cizozemského a mají
příležitost je přezkoušet. Doufáme ve zdárné pokračování těchto sjezdů.

V ZAJETÍ ANTILEGEND
Vrácím-li se k Mňačfcově knize “Sedmá noc”, recenzované v lednových
Proměnách Ladislavem Radimským, nemám rozhodně v úmyslu s jeho re
cenzí polemizovat, cítím jen potřebu rozvést aspekty, jichž se, jak se mi
zdá, recenzent dotkl snad přece jen příliš zběžně a obecně. Nemá smysl si
zapírat, že Mňačko vykonal V Československu pro damalslkoiváiní (skutečné tvá
ře staro- i oeOstalismu vskutku mnoho, a to v době, kdy mnozí jiní, klteří se
k němu poizlději připojili a samotného jej překonali, k tomu neměli odvahu
nebo možnost: jeho “Opožděné reportáže”, jeho činnost v bratislavském Kulturném životě je neodmyslitelná od prehistorie Pražského jara. Ale právě
proto mi připadá víc než nutné, diferencovat jeho dnešní pozici, jakou tak
ostentativně osvědčuje ve své okupační rapořtáži, od pozice Vaculíků a Ko
houtů, kteří svou nenávist k okupační mocnosti snad ozřejmují méně ex
hibicionisticky, ale dovedou revidovat sami v sobě mýty a legendy, které
Mňačko ne v potlačené Vlasti, ale ve svobodném světě s bombastickým
gestem vrhá na trh.
Mňačko vidí (přesněji, chce vidět) jen stalMstioké pronásledování ko
munistů, vyvolává iluzi, že politický teror 50. let byl jen vnitrostranickou
záležitostí, která se nekomuništické většiny národa nédotýkala. Lze pocho
pit, že trpí, snad se i mulčí svým vlastním selháním, svou vlalstní vinou, že
chce oprostit své svědomí od aktivní účasti na psychóze justičních vražd,
spáchaných na Sláinlškém a jeho skupině a že prálvě proto mluví především
o procesech proti komunistům. “Styděli jsem se, i já jsem byl při tom”, vo
lá. Ale byla-li poprava Slánského a jeho druhů justičhí vraždou, nebyla
daleko dřívější vražda Milady Horákové či generála Piky zločinem zcela
rovnoceným? U toho Mňačko ndbyl, za to se nehaníbí? Proč zcela mlčí o

104

procesech proti dalším desetitisícům někom uniatů, proti sociálním demokra
tům, kněžím, katolickýc mtelektuálům, “kulakům”, západním vojákům a
letcům? Proč nedokáže přiznat, co bylo nezvratně veřejně prokázáno bě
hem Pražského jara a co vycházelo najevo z rehabilitačních řízení až do
loňského podzimu - že tři čtvrtiny politických vězňů byli nekomuniaté?
Jestliže Mňačko ještě v září 1968, kdy svou knihu psal, omezoval budoucí
nebezpečí teroru znovu výhradně na komunistickou inteligenci (jakkoli je
jasné, že ona by byla postižena první), je těžko zbavit se pocitu, že i pro
pokrokového komunistického intelektuála, který dovedl v létě 1967 před
tváří světa tvrdě ocejchovat štaliníiisticfcý režim v ČS(R, je přece jen komu
nistická část národa lidsky hodnotnější než ta druhá.
To ovšem souvisí s Mňaěkovým hrubým přeceňováním síly a role KSČ v
československé společnosti let 1938-1948. Jestliže třeba tvrdí, že v září 1938
celý národ “očekával rozhodné, osvobozující osudové slovo především od
Gottwalda a v posledních hodinách před kapitulací jen od něj”, pak vytvá
ří novou legendu, jejíž absurdita je tak očividná, že nenapadla ani řemesl
ným faMfikátorům dějin v 50. letech. Můaěkovy historické exkursy jsou
vůbec nešťastné: jeho obnovování překonalnýoh a samýmii československými
marxistickými historiky už od r. 1965 rozbíjených legend o Benešově “kapitulanStví” je jen jedním z dokladů. Je nepochopitelné, j'afc může vůbec
relativně velmi vysoko uznávat osvobozenecké zásluhy Benešovy za 2. svě
tové války, jestliže jej jedním dechem zesměšňuje jako “neblahého politic
kého bankrotáře”, což ostře diverguje s posledními interpretacemi české
historiografie a příliš silně upomíná na ostouzející terminologii staliniištické
propagandy. Kdyby měl Mňačko jen trochu politické logiky a historického
smyslu, nemohl by nikdy tvrdit, že jOme se 1938 mohli úspěšně bránit aspoň spisovatel by snad mohl vědět, že jsme v mezinárodní mocenské kon
figuraci, v níž jsme zůstali úplně sami proti celoevropské koalici, byli pře
dem oloupeni o všechny šance.
Co Mňačko předkládá jako věrohodné ve svých vývodech o politickém
vývoji 1945-1948, působí jakio výsměch paměti a inteligenci čtenáře, který
stěží může rozpoznat rozdíl od oficielní štřanické propagandy 50. let. K
označení nekomunilStických stran před r. 1948 používá přesně týchž termí
nů jako staliniístická diktatura v ČSSR a Gottwaldovi dokonce vyčítá, že
diktaturu z února 1948 nenaštolil už v květnu 1945. Oo se Mňačko odvažu
je tvrdit o dobrovolném “odevzdání” českých 'a slovenškých žen sovětským
vojákům r. 1945, blahovolně trpěhém a dokonce nabízenélm jejich vlastními
muži a otci, je zároveň zajímavým materiálem pro psychiatra i samoroStlým
přínosem pro literární patologii; a je to ovšem především hrubá urážka
všech Čechů a Slováků, kteří prožili sovětské “osvobození” poněkud jinak.
Neméně urážlivé pro celý český národ je jeho zesměšňování pražského
květnového povstání a jeho vpravdě originální táze, že nacistickou okupací
“Češi dlouhodobě ztratili národní vědomí”. Uvážíme-li sílu i ztráty českého
hnutí odporu na všech válečných frontách i v okupované vlasti, jeví se
Mňačkův názor v tomto bodě jako projev naeionalisťidko-šovMsitického
myšlení nejhrubšího zm'a: jednak jako povědomé reziduum primitivního
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protičeského pohrdání slovenského klerofašistického separatismu, jednak
jako nedůstojná shoda s Husákovým vynálezem o “podnájmu” Slováků v
předválečné ČSR, který rozmetal už po okupaci slovenský historik Ján
Mlynářík. Mňačko zřejmě jaksi pozapomněl, že Slovensko bylo ušetřeno
téže okupace jako české země víc než na 5 let jen za cenu podvratné konspirace slovenských fašistických separatistů s naeišty. A co by aisi řekl on
sám, kdyby v jeho Stylu naopak český spisovatel napsal o Slovácích pau
šálně, že “Slovenský štált” byl až do srpna 1944 na rozdíl od českých zemí
věrným spojencem Hitlerovým a aktivně se účastnil války proti Spojencům?
Mňačko odmítá označování února 1948 jako puče a brání jeho legalitu
poukazem na jeho “ústavní provedení”, jež umožnil prý Beneš přijetím de
mise 12, resp. 13 ministrů a svým podpisem nové vládní listiny Gottwal
dovy. Přitom mu zřejmě vůbec nevadí, že jedním dechem mluví o “zdání
legality” nebo dokonce o legalitě první poúnorové vlády vůbec pochybuje,
protože “visela jen na vlásku”. I my se můžeme přít o tom, zda demise by
la či nebyla těžkou Chybou, zda vedení nekomunisitidkých stran bylo či ne
bylo neschopné, zda nevložilo všechno jen na Beneše a samo nic nepodnik
lo. Jenže: proč komunistický ministr vnitra vyprovokoval vládní krizi zá
měrným nesplněním usnesení celé vlády, proč byl Beneš zcela izolován
na Hradě, obsazeném jednotkami poslušnými Gottwalda, proč ten mu vy
hrožoval likvidací nekomunistických politiků, neustoupí-li? Mňačko argu
mentuje ‘'strachem buržoazních stran před jejich budoucí volební poráž
kou” a masovými demonstracemi k podpoře totalizace státu jednou Stranou,
ačkoli už tehdy bylo zcela jalsno, že KSČ vládní krizi plánovitě vyprovo
kovala, protože jí a nikoli těm druhým brodily přede dveřmi stojící volby
při nej menším podsitátným oslabením; a jen totální politický analfabet dnes
neví, jak se mohou aranžovat a zneužívat masové demonstrace pod diktá
tem jedné strany - kdekoli, aby bylo jasno. Ostatně, myslí Mňačko vážně,
že těch 300.000 lidí na Staroměstském náměstí se dá vydávat za celý národ,
za vůli lidu?
Během Pražského jara býlo v čs. tisku prokázáno, že desetitisíce nefcomuniistů bylo hned po únoru propuštěno z práce nebo pod hrozbou ztráty
existence donuceno ke vstupu do KSČ. Přésto má Mňalčko dOst odvahy,
aby tyto oběti diktatury urážel tvrzením, že vstoupily tehdy do KSČ “čás
tečně z vypočítavosti, částečně z nadšení”. Pražské jaro umožnilo také vel
mi fundovanou analýzu v únoru nastoleného totalitního syktému, který za
vedl potlačování lidských a občanských práv, policejní teror, zvůli osobní
módi, centralistickou manipulaci člověka nepatrnou mocenskou skupinou,
odstraněňí každé společenské a hospodářské iniciativy, což odsoudil už
pražský spisovatelský sjezd v červnu 1967 jako dvacetileté duchovní a mo
rální temno. Přesto by nám Chtěl Mňačko namluvit, že únor 1948 “přinesl
národu velké vnitřní uklidnění, nadšení a novou iniciativu”, což nutně ve
de k otázce, co a koho vlastně aútor rozumí pod pojmem “národ” nebo
“lid”. Přehlíží úplně, oo velmi přesně 'analyzovali v poslední době čeští mar
xističtí historikové - že únor 1948 je nutno hodnotit jako mocenský boj
dobře organizované menšiny, který mocenským monopolem a obrovskou
mocenskou koncentrací jedné jediné strany (přesněji, jejího nejužšího ve-
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dění) vytvořil základní předpoklad k rozpoutání Staliniištické hrůzovlády
(srv. Karel Kaplan, 20. výročí únorových událostí, Ďs. časopis historický
1968, ě. 4 (srpen 1968), str. 526-532). Ne až v 50. letech, jak si Mňačko su
geruje, ale hned 25. února 1948 byli protiprávně zatýkáni nevinní lidé po
celých skupinách, jak prokázal např. pražský rehabilitační proces 14. úno
ra 1969.
Taková idealizace komunistické “Machituíbemahrne” ukazuje zřetelně, že
Mňačko to nejzákladnější nepochopil nebo pochopit nechce. Dlouholetý kri
tik stalinistické zvůle, který dovedl vyvodit přesné závěry ze sovětské in
vaze a úporně se pokouší hledat její hlubší, starší příčiny, nemůže zůstat
stát před příčinou základní, nemá-li jeho úsilí o pravdu ztratit každý smysl,
nemá-li stagnovat jako přechodná emocionelní póza. Kdo už jednou přizná,
že “ti, jež jsme bili, . . . viděli dál než my”, nemůže a nesmí eovnouit před
poznáním, že protiprávní ovládnutí Státu jednou stranou (nejde o to, že
byla právě komunistická, ale že byla jedna, i kdýby to byli třeba živnost
níci), která 20 let Vlastnila mocenský monopol bez sebemenší kontroly, kte
rá 20 let byla závislá na příkazech a zákazech cizí kolonialistické velmoci
jako její filiálka, vytvořilo první, základní, směrodatnou příčinu osudného
vývoje. Jasněji řečeno: bez února 1948 by nébyl možný sípěn 1968, i kdyby
si v Kremlu strkali nohu za krk.
Na jednom místě knihy zdůrazňuje Mňačko, že prý údajně odhalil pravou
tvář Moskvy svým vystoupením proti protiisraelské politice Novotného re
žimu “trochu dříve než ostatní evropští i ěs. komunisté”; nějak zapomíná,
že pražský sjezd spisovatelů jej v tom předběhl nejmíň o měsíc a tu se
maně vtírá neodbytná otázka, proč právě on na onom sjezdu Chyběl, proč
na něm za slovenské spisovatele nehřímal on, ale stalinista Lajčiak, proč
nezvolil roli Vaculíka, Kohouta, Liehma, Klímy, ale exhiibitionismus sensaceohtivosti, ačkoli v době legendárního sjezdu ještě v Československu byl?
Jinde se vychloubá: “Mohl jsem si dovolit, oo si směli dovolit jen málokteří,
pokud vůbec někdo”. Takové nápadné, často Opakovaná symptony sebepřeceňování, povýšenosti, nadřazenosti vysvětlují patrně mnoho rozporů, v
jejichž rozpětí se pohybuje autorovo myšlení; jeho citově determinovaný
naturel, jemuž vždy chyběl výraznější racionální korekfiv, podléhá bez
prostředním, okamžitým nárazům skutečnosti, jeho pohled je deformován
schematickou subjaktivizující suverenitou úsudků, přehnaná, téměř velikášská obj ekltivizace jeho Vlastní osobnosti křiví jeho cestu za poznáním a
autoritářským doktrinarismem ji převádí v bludný kruh. Dá se mluvit o
polarizaci, psychickém rozštěpení, jež se blíží ideologické schizofrenii a zne
hodnocuje skvělé kritické postřehy subj ektiVištickým zkreslováním. V tom,
tuším, bude původ paradoxu, že téhož Strhujícího etdsu užívá Mňačko zá
roveň k odsudku imperialistické agrese i k obraně totalitního převratu, kte
rý k ní přispěl. V takovém osobním ustrojení lze ovšem těžko nalézt plat
nou odnověď na mučivou tragickou otázku, která Mňačka znepokojuje:
“Kdy, kde, v které osudové hodině našich dějin jsme udělali chybu, která
nás dovedla k takovému konci?” Tu odpověď také Mňačko nikdy nena
lezne, pokud nedospěje isárn v sobě k vaculíkoVdké odfvaze revidovat Všech
ny legendy a mýty, které jej Stále ještě zatěžují jako zatěžovaly celou ko-
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hortu jeho soudruhů, kteří se jich však dovedli zbavit. Nikdo na něm ne
žádá a nebude žádat, aby se vzdal svého marxismu, pokud zůstává světo
vým názorem, s nímž možno třeba nesouhlasit, ale jejž třeba respektovat, a
pokud není jen východiskem k obhajobě totality a k falzifikacím - mohu
být marxistou a přece mohu odsuzovat každý totalitní puč a monopol jed
né strany, ať pod jakoukoli hlavičkou a kdekoli ve světě.
Srovnání s Pavlem Kohoutem, který právě tohle ve své knize “Aus dem
Tagébuch eines Konter-revolufionáPs” (Luzern-Prankfurt 1969) doká
zal, je nasnadě; a přece jen proto, že se nespokojil s reportážním přístupem
Mňačkovým ale volil umělecké ztvárnění celé problematiky, se v západní
kritice velmi často hodnotí Mňačko mnohem výš než Kohout, jakoby sd.láeké výrazy, glorifikaee vlastní osobnosti a bombastická sensaoeehtivost
byly víc než jemná psychologická nuance, a vůbec se pak nevidí, od čeho
a jak se který z nich distancuje a co obhajuje. Nemohu si pomoci: mohu
a chci podat ruku Vaculíkům, Kohoutům, Klímům, Liehmům, Kunderům
a celé plejádě ostatních marxistických intelektuálů; ale nemohu ji podat
Mňačkovi.
Ivan Pfaff

LADISLAV RADIMSKÝ: SKLOŇUJ SVÉ JMÉNO EXULANTE
Domov je Alfou a Omegou našeho pozemského života. Poutník, cestující
mezi těmito dvěma body, nezabloudí; Kdo ví, kde se narodil a kde bude po
chován, není bez kořenů. Není třtinou větrem se klátící, není pouhým před
mětem historických kil, není nolsiiitel neťvóz doby, není ke koupení nikým
a ničím.
(str. 29.)

A exulant je jen člověkem exponovanějším než lidé jiní, je barometrem
budoucího lidství, je seismograficfcou křivkou, na jejímž sestupu či vzestu
pu můžeme pozorovat vědi a děje budoucí.
(str. 33.)
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Kritické marginálie

D ichter ohne H eim at
Sv. I: Čeští a slovenští exiloví
spisovatelé. Mnichov, 1970. 93 str.
Vydal mezinárodní Pen-Club, ústře
dí exilových spisovatelů za přispě
ní České kulturní rady v zahraničí;
příspěvky vybral a sbírku redigoval
Dr. Antonín Kratochvíl. Vytisklo
nakladatelství Logos GmbH, Mni
chov. Cena $ 1.25.

T schechoslow akei erzahlt
Vydala Fischer Biicherei GmbH
(S. Fischer Verlag), Frankfurt/
Main a Hamburg, červenec 1970.
158 str. Vybrali a redigovali Franz
Peter Kiinzel a František Kafka.
Vytiskla Hanseatische Druckanstalt
GmbH, Hamburg. Cena neuvedena.
V Německu letos vyšly krátce za
sebou dvě malé sbírky německých
překladů básní a povídek českých
a slovenských autorů. Nejsou to
první sbírky tohoto druhu (obzvláš
tě Franz Peter Kůnzel, rodák z
Hradce Králové, který se také zú
častnil nedávné evropské konferen
ce SVU v Horgenu ve Švýcarsku,
vydal již dříve celou řadu překla
dů českých a slovenských autorů Hrabal, Havel, Holub, Werner, Bed
nář), ale čím bude více takových
překladů, tím více se seznámí svě
tová veřejnost s literární tvorbou
Dechů a Slováků. Je to záslužná
činnost doplňující snahy [Společno
sti pro vědy a umění o to, aby svě
tové veřejnosti představila díla čes
kých a slovenských vědců publika
cemi ve světových jazycích.

Obě antologie se ovšem liší vý
běrem i obsahem. Sbírka Pen-Clubu, “Dichter ohne Heimat” je ome
zena na překlady příspěvků členů
Pen-Clubu; jsou mezi nimi význač
ní členové emigrace poúnorové i
emigrace posrpnové s jediným spo
lečným jmenovatelem - odporu
proti násilí a totalitní diktatuře. Po
slední báseň sbírky, “Herbstzeitlosen” (Ocúny), je dílo nejmeno
vaného slovenského básníka, který
žije doma ve “'vnitřní emigraci”.
Sbírka obsahuje články a povídky
Jana Čepa, Jaroslava Dreslera, Jo
sefa Jedličky, Ivana M. Jelínka, Rev.
Felixe Mifculy, zesnulého Jaromíra
Měšťana a K. M. Rudy, a básně
Ivana Diviše, Gertrudy Goepfertové,
Pavla Javora, Antonína Kratochví
la, Jaromíra Měšťana, Karola Strmeňe, Mariana
Žiara (Imricha
Kružliaka) a nejmenovaného slo
venského básníka doma, V úvodu
předseda exilového Pen-Clubu, ma
ďarský spisovatel Kasimir Geza
Werner, mluví o problémech exi
lových spisovatelů a básníků: “Dí
lo básníků je domovem jeho du
cha, dílo exilového básníka je du
chem jeho domova”. Zmiňuje se o
dlouhé řadě exilových básníků a
spisovatelů, cd Ovidia, Anacreona a
Senecy, Danteho, Rousseaua a Voltaira, kteří v exilu vytvořili díla
světového významu, po dobu mo
derní, kdy mnoho exilových autorů
zaniklo v cizině “mezi koly dvou
kulturních kruhů”. Protože svobodomilovný spisovatel nemůže dý
chat v zemi, kde se pravda nedo
stane do tisku, ale je utiskována,
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umlčení českoslovenští spisovatelé
mají právo na to, aby byli slyšeni a
čteni.
Sbírce Pen-Clubu musíme vyt
knout dva menši nedostatky v po
rovnání se sbírkou druhou: Neuvádí, zda-li, kdy a kde byly publiko
vány české nebo slovenské origi
nály příspěvků, a s výjimkou ně
kterých básní Pavla Javora, Anto
nína Kratochvíla, Jaromíra Měšťa
na a Karola Sitrmeňe a povídky Iva
na M. Jelínka neuvádí jména pře
kladatelů - nezdá se být pravdě
podobné, že by všichni ostatní byli
pořídili překlady do němčiny sami
nebo dokonce že by německé zně
ní bylo originálem. Překladatel si
zasluhuje při nejmenším zmínky,
neboť se zasloužil o hotové dílo té
měř tolik jako původní autor; a je
li autor sám i překladatelem nebo
napsal-li dokonce báseň nebo po
vídku přímo v řeči jiné než isvé ma
teřštině, i v tom případě by čtenář
měl o tom být zpraven.
V úvodu ke sbírce “Tscheehoslowakei erzahlt”, Franz Peter Kúnzel upozorňuje na to, že se nestalo
náhodou, že sbírka uvádí české a
slovenské příspěvky ve zvláštních
kapitolách: Stalo se to vědomě a
úmyslně, “protože ‘odděleně vedle
sebe’ je nejúspěšnější recept pro
trvalé česko-slovenské společen
ství”. Nejde mu o to, že by chtěl
zavádět politická hlediska do lite
ratury, “avšak poslední roky nám
ukázali, jak úzce jsou propleteny u
Čechů a Slováků literatura a politi
ka”. Poukazuje na rozličný kultur
ní vývoj Cechů a Slováků v uply
nulém miléniu následkem vnějších
politických vlivů a vyslovuje údiv
nad tím, jak vzdor stálému těžkému
mimoliterárnímu zatížení českých a
slovenských spisovatelů česká lite
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ratura dosáhla evropské úrovně ješ
tě před začátkem 20. století a slo
venská literatura v době první svě
tové války, a jak obě se v rekordně
krátké době zotavily ze zpátečnic'kého vlivu úzkého “socialistického
realismu”. Z technického hlediska
Kiinzel upozorňuje obzvláště na
značné potíže překladatele při roz
lišování mezi spisovnou češtinou a
lidovou řečí fcolokviální.
Tato sbírka se koncentruje pře
devším na prózu posledních deseti
leit vydanou v Česfcoslovenisku a
většinou nové překlady do němči
ny: Ludvík Aškenazy (1963), Jan
Beneš (z “Literárních novin”, 1964),
Norbert Frýd (z “Literárních no
vin”, 1964, vlastní překlad auto
rův), Bohumil Hrabal (1964), Milan
Kundera (1968), Gabriel Laub (z
“Mladého Světa”, 1960), Věra Lin
hartová (1965), Ivan Vyskočil (1963)
Jiří Weil (1966); ze slovenských
příspěvků Alfonz Bednář (1968),
Kornel Fóldvári (pseud. Miroslav
Kolstka, 1967 a 1968, první z časopi
su “Plamen”), Peter Jaroš (1967),
Peter Karvaš (1968), Jozef Kot
(1968), Jan Lenčo (1967), Ladislav
Mňačko (1963) a František Švantner (1966). Antologie obsahuje také
několik ukázek starší tvorby: “Bás
níka” z Čapkových “Povídek z jed
né kapsy” (1929), “Velitelem města
Bugulmy” Jaroslava Haška ze sbír
ky “Vom Umgang mít ‘Befreiten’ ”
vydané 44 roky po smrti autorově
ouryšlským nakladatelstvím Sanssouci (1969), “Záhadný posel” Egona
Hostovskébo z “Liistů z vyhnanství”
(1941), “Kostajník” Richarda Weinera z “Lítice” (1916) a “Dřevený
chlieb” Milá Urbana z “Novel”
(1943). Pět překladů pořídil Kiinzel
sám (Weiner, Hrabal, Laub, Bed
nář, Fóldvári), po třech Josefina

Spiitzer a Olga von Haller, po dvou
Marianne Pasetti-Swoboda, Erich
v. Bertleff a Anton Hamm, jedno
tlivé překlady Peter Ernst Grimm,
Paul Kruntorad, Peter Pont a Fritz
Indra.
Hanuš Lexa

Bohem ia
Ročenky Mnichovské organisace
“COLLEGIUM CAROLINUM” Sv.
6 (červen 1966), 570 str.; sv. 7 (kvě
ten 1967), 505 str., sv. 8 (červen
1968), 485 str.; sv. 9 (listopad 1969),
499 str. Rediguje prof. Dr. Karl
Bosi, Mnichov. Vydává nakladatel
ství Robert Lerche, Mnichov, “dří
ve Calveho universitní knihkupec
tví, Praha”.
Mnichovský univ. profesor Dr.
Karl Bosi, spiritus rector Collegia
Oarolina, který se zúčastnil histo
rickou přednáškou 4. sjezdu SVU
na Georgetown university, referu
je v 9. ročence C.C. o deseti letech
činnosti Collegia pod jeho vedením.
Collegium, které uvádí ve svých
ročenkách, že je považuje za pokra
čování ročenek bývalého spolku
pro dějiny Němců v Čechách, vy
dává je od roku 1959/60, což zna
mená určitou paralelu s činností
SVU - finanční podpora bavorských
úřednídh míst mu ovšem od začát
ku umožnila čilejší publikační čin
nost. Hlásá vědeckou objektivitu,
snášenlivost a vědecké styky « vý
chodem i západem, s českými a slo
venskými vědci doma i v emigraci,
výslovně odmítá “revanšism a revisionism” (stejně v Boslově článku
“Wandel und Tradition im Geschichtsbild der Deufcschen und
Tsehechen” v osmé ročence str. 9,
21) a podotýká že “'snaha Collegia

najít jasný cíl a správnou cestu vy
žadovala - stejně jako u Čechů a
Slováků - aby se zbavilo určitých
ideologií a mytologií”.
Ročenky většinou věnované ději
nám střední Evropy, obzvláště
ovšem českým zemím, a zvláštní
problematice sudetských Němců,
publikuje také recenze knih s po
dobnou tematikou vydaných na zá
padě i na východě, a ke konci
vždy abstrakta článků v řeči anglic■ a francouzské - příklad, o němž
by možná měla uvažovat také pu
blikační komise SVU.
Šestá ročenka vydaná v červnu
1966, téměř výhradně věnovaná
starším dějinám Střední Evropy,
uvádí polemickou recenzi Lužovy
knihy “The Transfer of the Sudeten Germans”, knihy Piotra S. Wandycze “France and her Eastem
Allies 1919-1925” a knihy St. B.
Kimballa “Czech Nationalism 18451883”. Sedmá ročenka, o níž refero
val prof. Vratislav Bušek v roce
1968 v lednových a dubnových Pro
měnách, publikovala nejen část
přednášky Petra A. Tomy z druhé
ho sjezdu SVU, “The Czechoslovak
Communist Coup in the Sino-Soviet
DispUte”, ale také německý překlad
přednášky Rogera Howella o čes
kém exulantovi George Riitsehelovi
v Anglii za Cromwellovy vlády, rov
něž přednesené na 2. sjezdu SVU.
Osmá ročenka z června 1968 obsa
huje po úvodním článku prof. Bosla
mimo jiné článek docenta Dra. Emi
la Schiecheho, člena SVU, o rozsa
h u a Osudech archiválií ukoř st ných Švédy během třicetileté války
v Mikulově a v Praze, dvě přednáš
ky pretendenta na rakouský trůn,
Otty Habsburga o bitvě u Hradce
Králové v r. 1866 jako zárodku ně
mecké katastrofy z roku 1945 a o
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politickém vývoji Evropy od r. 1866,
dále první ze dvou článků prof.
James H. Wolfe-a z Miarylandské
university o právu sebeurčení sudetskýeh Němců (“Woodrow Wilson
und das Sélbstíbeistimmmigsrecht”),
kritickou úvahu Franka Boldta o
posledním dílu Karla Čapka, “Ži
vot a dílo skladatele Foltýna”, kte
ré porovnává s “Doktorem Faustem”
Thomase Manna, jakož i několik
článků o odsunu sudetských Němců
a o těch, kteří po roce 1945 v Čes
koslovensku zůstali.

O C laudelově verši
Paul Claudel: Múza milost. Výbor
z básní P. Claudela ke 100. výročí
jeho narození. Přeložil Ivan Slavík,
doslov Václav Černý. Mladá fron
ta, 1969.

Proslulý Claudelův orální verš,
“o němž bylo již prolito tolik in
koustu a vyplýtváno tolik důmys
lu”, vysvětluje Václav černý z li
turgické sekvence, kterou Claudel
poznal r. 1900 během dvojího krát
kého pobytu v benediktinských
V deváté ročence vydané v listo klášterech v Solesmes a Ligugé.
padu 1969 nacházíme zmíněnou již Claudelův verš je strukturálně to
zprávu prof. Boisla o 10 letech Col tožný s veršem středověké sekven
legia Carolina, přednášku Richarda ce, v obou případech se jedná o
von Důlmena z mezinárodního ko ametrický orální verš. Ze sekvenční
meniologického kolokvia ČSAV v hymniky vzniklo mnoho známých
Přerově v březnu 1968 o Komen písní církevních i národních; “íStaském a Johannu Valentinu An- hat Mater”, “Dies irae”, “Hospodi
dreae, druhý článek prof. Wolfe-a ne, pomiluj ny” i Píseň Svatovác
(“Roosevelt und die Sudetenfrage”), lavská jsou sekvenčního původu.
přednášku prof. Frederitíka G. Hey- Problematika “neprůhledné sice, ale
manna, člena SVU, přednesenou na nepochybné” zákonitosti mezi litur
sjezdu C.C. v říjnu 1967, “Das Tem gickou sekvencí a volným veršem
no in der neuen tschechischen Ge- Clauldelovým je v literární inter
schichtsauffaHsung” a recenzi d is e r pretaci toho, co původně bylo zále
tace Erbarda Spenglera “Zuř Frage žitostí Claudelova výlučného, auto
des volkerrecih/tlich gůltigen Zu- nomního estetického vnímání. Ve
standekommens der deufcsch-tsche- světle tohoto faktu má studie V.
choslowakischen Grenzneuregelung Černého, bez ohledu na jeho svr
1938”. Recenzi napsal profesor ře- chovanou konkrétnost, obecnější
zenské university Otto Kimminich, dimenzi.
který se s Mnichovskou dohodou
Kdybychom hledali Obdobný pří
zabýval článkem v 7. ročence (viz pad vlivu středověkých textů a je
Proměny, duben 1968, istr. 70). jich rytmů na rozšíření možností
Spengler zkoumá pečlivě argumen moderního verše, nalezli bychom
ty pro i contra, dochází na konec k jej nejspíše v anglické literatuře u
závěru, že je možno hájit obě sta Gerard Manley Hojíkinse (1844noviska - buď že nové hranice po 1889), básníka V Čechách a na Mo
dle Mnichovské dohody “vznikly ravě natolik neznámého, že věta
mezinárodněprávně pravoplatně 21. oxfordškébo Johna Pícka z r. 1953,
listopadu 1938”, nebo že se vůbec že “the publication of the poetry of
nikdy nestaly “pravoplátnými”.
Hopkinis in 1918 was one of the
Hanuš Lexa principál literary events of our
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tkne” vyzní patrně silně nadneseně. která je snad nejpoutavějším líče
Claudelova básnická tvorba je ním Hitlerova vzestupu a pádu. Od
zcela protikladná poezii “osobní loňského podzimu vyšlo již šesté
emoce”. Oproti (sokratovskému po vydání a překlad do angličtiny se
znání isebe sama proklamuje Clau připravuj e.
del “zapomeň sebe sama”, to zna
Viděli jsme pana Speera 2. června
mená: “obrať svou pozornost k Bo na televizi. Mluvil skromně, až zá
hu, či k věcem a lidem, vzhledem k dumčivé. Byl jediný z Hitlerovy
nim máš naplnit nějakou povin smečky, který přiznal vinu. Ovšem
nost”. Je to sice povinnost na oltáři tak opatrně a promyšleně, že při
umění, ale nikoliv ve jménu hodnot soudu v Norimbergu nebyl odsou
výlučně a uzavřeně uměleckých: zen k smrti: “nevěděl co se dělo se
“Nejsem básník/ A nemám nejmen- židy a v koncentrácích” - “sám
ší touhu, abych vás rozesmál/ ani chystal na Hitlera atentát”, “varo
rozplakal, abyste si oblíbili mé slo val Hitlera od roku 1942 před po
vo nebo ne, žádná vaše chvála ani kračováním ve válce”, atd. Hitler
hana však neporuší jeho cudnost./ vydal příkazy, aby byla zanechána
Vím, že tu jsem s Bohem a vždy vítězům v celé Elvropě i v Německu
ráno otvírám oči do ráje.” - “Na jen poušť. Speer se prý snažil brz
zýváš mě Múza, ale mé pravé jmé dit provedení tohoto šílenství. To
no je Milost, milost poskytnutá od pomohlo zmírnit rozsudek nad ním
souzenci, která překračuje zákon i na dvacetiletý žalář.
spravedlnost”.
iSpeer nebyl jeden za starých
Úplné zhodnocení Claudelova vý
znamu pro českou literaturu neby “'spolubojovníků” při vzniku nacis
lo ještě napsáno, nicméně připo tické strany. Jeho legitimace nese
meňme, že na počátku stojí skvělý číslo 474,481. Nízké číslo legitimace
zjev předčasně zemřelého Miloše bylo vysoce ceněno.
Martena, jehož talent se vyrovná
Meteorovitá kariéra mladého, by
Šaldovi, že “Žízně” Bohuslava Reyn- strého a vzdělaného architekta
ka z r. 1921 vznikly pod vlivem čet Speera byla založena na prastaré
by Claudela (vedle Péguyho, Jam- Hitlerově zálibě a mladistvém snu mesa, Starého Zákona), že Zahrad Chtěl se stát sám slavným architek
níčkův vývoj od “Korouhví” z r. tem. Doznává to i ve svém “Mein
1941 je bez znalosti Claudela (a Kampfu”. Speer píše, že mu Hitler
Péguyho a Hopkinsova “The Wreck ukazoval svůj náčtmík z let 1920.
of the Deutsehland”) nemyslitelný. Byly v něm naivní dkizy monumen
Slavíkův překlad je velmi dobrý.
tálních budov vedle obrázků lodí a
Paul Baker nových zbraní - primitivní sice, ale
prokazující určité sklony, ba i zruč
nost v kreslení.
Profesoři umělecké Akademie ne
měli dost pochopení pro tyto kres
by a nepřijali Hitlera ke školení.
Hitler píše, že se tehdy rozhodl stát
se politikem. Tak začala tragedie,
která stála lidstvo 30 milionů pad

Albert Speer:

Erinnerungen
Architekt Speer, Hitlerův ministr
výzbroje za války, napsal knihu,
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lých vojáků, 15-20 milionů civilistů
zabitých bombami a 26 milionů
umučených a popravených v kon
centrácích. Aby získal přízeň šéfa,
Speer dal vyrdbiti nákladné dřevě
né modely se všemi detaily. Model
t.zv. “Pradbtstraslse” byl 30 m dlou
hý. Tajnou chodbou Hitler občas po
půlnoci zavedl vzácné hosty, aby se
pokochali pohledem na uskuteč
nění jeho tvůrčích snů, prozatím
aspoň ve dřevě.
Vrchol nádhery měla býti mědě
ná kopule o průměru 250m. Šest
chrámů Sv. Petra v Římě by
se dalo umístit pod tuto Hitlerovu
velekopuli. Na temeni měl seděti
říšský orel, držící ve spárech
“Hakenkreuz.” V závěru své knihy
roní Speer krokodilí slzy a obvi
ňuje se, že svou architekturou pod
poroval Hitlerovy blány podmaniti
si svět neboť na přání Hitlera změ
nil model, aby místo Hakenkreuzu
orel držel zeměkouli.
Speer staví svou obhajobu na
Hitlerově schopnosti hypnotifeovat
svoje okolí a vsugerovát svou vůli
masám lidu. Toto je obhajoba pro
myšlená, neboť mnoho lékařů
(Munthe, Carrell, atd.) věří v exis
tenci těchto sil. Není zločinu, který
by se nedal obhajovali tímto způ
sobem. Sheer barvitě líčí Hitlerovu
nevzdělanost, diletamtství, svářlivost
a panovačnost. Hitler byl ve stálém
rozporu se všemi svými generály.
Některé odstranil, mnohé i zloči
nem. General Fromm se svěřil
SpeeroVi: “Raději civilistu jako nejvyššího velitele, nežli frajtra ze zá
padní fronty, který nemá ponětí o
bojích v prostorech Ruska”. Speer
cituje celou řadu případů, kdy zá
sahy Hitlerovy způsobily vojenské
katastrofy.
Komentátor na nedávném inter

view se Speerem (Mr. Charles Collingwood) se právem ptal Speera,
proč bylo tak málo atentátů na Hit
lera, když dnes všichni říkají, jak
velmi ho nenáviděli. Speer to vy
světluje strachem z Hitlera.
Speerovo líčení úmyslu zbavit Ně
mecko Hitlera plynovým atentátem
(nový plyn TABUN) Se nezdá vě
rohodné. Snad mu v Norimbergu
uvěřili.
Líčení vývoje raket v Peenemůnde je typické pro Speera. Nejdříve
se chlubí že “na černo” podporoval
tento podnik. Na jeho návrh byl pan
von Braun jmenován “profesorem”.
Braunovi bylo tehdy 28 let. Hitler
si vyhradil, že Vlastnoručně podepíše jmenovací dekret. P'o fiasku ra
ket VI a V2 íSpeer nazývá F'etenemúnde nejvíce pochybeným projek
tem války!
Speer líčí poněkud rozpačitě, že
vývojové práce na atomové bombě
neměly naději na úspěch. Němci
měli náskok několika lat. U Hitlera
jistě také hrálo určitou roli mínění
fysika Fhillipa Leonarda, že celá
theorie relativity a studium atomo
vého jádra je věda “židovská” a tu
díž zavržení hodná.
Speer ve své knize ise velmi málo
zmiňuje o cynickém stanovisku Hit
lerově k Československu a Polsku.
Výstavba Hitlerovy pracovny měla
býti urychlena, aby imponovala “za
hraničním” návštěvníkům. Jedna z
prvých obětí byl bezmocný Hácha.
Speerovo líčení, že Hácha po in
jekci Dr. Morella se vzchopil a ode
přel podepsat, až ho konečně Hit
ler “převezl”, je naprosto nepřesné.
Tak to Speerovi líčil Hitler. Daleko
přesnější je líčení Hitlerova tlumoč
níka P. Smidta. V té osudné noci
využil Hitler všech vyděračskýoh
metbod, které mu dávala vojenská
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situace a illusornost záruk Západu.
Hitler ve své megalomanii, že za je
ho vedení Německo hravě ovládne
celý svět, považoval 'každou smlou
vu, každý slib, každý mravní záva
zek za směšný. Vzpomínám na lí
čení vyslance Mastného, že ho v loži
opery navštívil v době okupace Ra
kouska sám Hermann Gbring a po
žádal ho, aby Mastný tlumočil pre
sidentovi Benešovi, že “Hitler nikdy
nezapomene bezvadný postoj ČSiR v
diofoě okupace Rakouska.” Útěchou
nám budiž, že neméně naivní byl
celý Západ. Beneš aspoň urychloval
stavbu opevnění a výzbroj v době
kdy Západ spal. Speer v té době byl
na výletě v Itálii a těšil zoufalou
paní Goebbelsovou, matku šesti dě
tí. Goetobéls se jí zamiloval do čes
ké herečky Lídy Baarové.
Speer líčí poslední svou návštěvu
v bunkru u Hitlera. Bylo prý mu
Hitlera líto1! Dospěl k názoru, že
Hitler už dávno byl podvodník. Ptá
se, zda klamal své okolí už po Stalingradu, kde zahynul Speerův bratr,
či po zimě před Moskvou, či po ka
tastrofě v Africe, nebo po zdařilé
invazi a naivním protiútoku. Hitler
musel věděti, že je válka prohrána.
Hnal však Hitlerjugend proti rus
kým tankům ještě v dubnu 1945. Je
tu jediné věrohodné vysvětlení to
hoto šílení. Hitler nenáviděl v po
slední fázi Němce. Zklamali ho a
ukázali se nehodnými poddanými
svého jedinečného Vůdce.
Po přečtení knihy Speerovy zů
stává nezodpověděna otázka: “Ovliv
nil Hitler svou davovou sugescí
všechny Němce, nebo vytvořily já
sající davy Němců, inolusive vrtichvdsta Speera, osobnost Hitlerovu.
Speer sám se zmiňuje, že megalo
manie Hitlerova byla budována i já 
sajícími davy.

Speer píše, že podporoval žádost
ředitelů Škodovky, aby mohli pře
jít na západ a uniknout tak pensekuci Rusů. Celá historie je úplná
smýšlenka. Poválečné publikované
dokumenty prokazují, že to byla
akce Frankova, bez vědomí ředitelů
škodovky. 'Frank ve své naivnosti
věřil, že mu Čechové pomohou, aby
Západ se vzpamatoval a obrátil
zbraně proti Rusku.
Speer již v předmluvě se zmiňuje
o mohutném dojmu, který byl vy
volán předvedením soudního doku
mentu v Norimbergu, ukazujícího
židovskou rodinu s dětmi na cestě k
smrti (do plynu). Tento obrázek prý
byl působivější než i sám dojem z
rozsudku a prý mu odňal podstatu
jeho života.” Tedy teprve v Norim
bergu se panu Speerovi ujasnilo jak
hrůzná je technika plánovitého, hro
madného vraždění milionů lidí na
rozkaz smečky zločinců kolem Hit
lera, kterému ještě v březnu 1945 v
bunkru rukoudáním Speer slíbil
“Mein Fiihrer, ich istehe bedingungslos hinter Ihnen.” Hitler prý byl do
jat k slzám! Speer roní opožděné
slzy, že se nikdy neodvážil se podí
vat do Oswiedcimi (Auschwitz) ač
mu jakýsi gauleíter vylíčil “že se
tam děje něco hrůzného.”
iSIpeer píše též o dojmu, který vyvyvolaly v Německu po odstoupení
Sudet naše pevnosti. “Fři pokusné
střelbě se k užasu odborníků uká
zalo, že zbraně námi připravené ne
měly předpokládaný účinek. Sám
HJtler byl udiven při návštěvě pás
ma pevností. Byly masivní nesmírně
obratně umístěny v terrainu a čle
něny do hloubky.” Hitler řekl: “Při
odhodlané obraně by dobývání bylo
velmi těžké a stálo by nás mnoho
krve. Teď jsme už za horami a v
českých údolích.” Porúří a Rafcou-
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sko bez boje (v případě odporu by
se byl ihned stáhl) a Sudety bez
boje byly ty největší vnitropolitické
úspěchy Hitlerovy, které otloukal o
hlavu všem svým malověrným ge
nerálům, když ho Stejně jako za
Mnichova varovali před unáhleností.
Můj
bezprostřední šéf-generální
ředitel Herman Goring-Werke Dr.
Wilhelm Vo'ss - jeden z mála sluš
ných Němců - mi v soukromém roz
hovoru sdělil, jak se stal nejen p ří
vržencem, nýbrž obdivovatelem Hit
lera. Příčinou obdivu bylo chování
Hitlerovo v době Mnichova. Voss
slyšel rozhovory se zodpovědnými
generály, kteří varovali Hitlera, aby
neprovokoval Čechy, neboť kromě
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dvou divizí zastrašujících v Berlíně
Západ pochodováním před anglic
kým a francouzským vyslanectvím
není provedena mobilizace. “Češi
jsou za pevnostmi a až na letectvo
lépe vyzbrojeni než my” říkali ge
nerálové.
Hitler prý měl dobrou náladu,
mnul si ruce a říkal generálům:
“VáS nepotřebuji, nechte bojovat jen
Goebbelse, on to vyhraje bez Vás.”
Hitler měl pravdu. Takto nejen Dr.
Voss, ale řada čelných Němců, a i
Speer začali slepě obdivovat bez
ohledného a domýšlivého hazardéra Hitlera.
Karel J. Staller
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Reichů v vliv na oblast německé řeči. Mezi jeho přímými žáky hyl Berlioz, C. Franck, Gounod a mnozí jiní. Liszt u něho studoval soukromě,
když se nesměl stát žákem pařížské konservatoře coby cizinec. A je za
jímavé, že ještě Smetana studoval u Proksche částečně podle Reichy.
Reicha má pevné místo v dějinách hudby jako francouzský skladatel a
pedagog českého původu. Jen pro úplnost je třeba podotknout, že někte
rá data v Grove’s Dictionary (1954) a v Československém hudebním
slovníku (1965) nesouhlasí.
Vedle Reichy, Jan August Vitásek, narozený 26. února 1770 v Hoříně u Mělníka musí být považován za lokálního hudebníka, ačkoliv si
ho Mozart velmi vážil, když ho poznal za svého pražského pobytu. Vi
tásek, nebo Wittassek, byl výborným klavíristou a chrámovým hudeb
níkem, uznávaným skladatelem a pedagogem. Byl prvním ředitelem
pražské varhanní školy od 1830 do své smrti v r. 1839. Stylisticky zů
stal v podstatě věren Mozartovi, ačkoliv občas užíval lidových prvků
v některých skladbách. Měl nabídky z Vídně, ale Prahu neopustil. Z.
Vídně též přišlo vyzvání, aby složil variace na jeden Diabelliho val
čík. Byla to publicitní akce a mezi vyzvanými hudebníky byl na pří
klad Schubert a Beethoven, který napsal důležitou sérii variací na tuto
melodii, jako svou poslední klavírní skladbu.
Proti těmto dvěstěletým hudebníkům, Vítězslav Novák je pouhý
mladíček, stoletý jubilant, narozený 5. prosince 1870 v Kamenici nad
Lipou. Novák vyšel ze svého učitele Dvořáka, který brzy rozpoznal je
ho talent a neomezoval jeho 'skladatelský rozlet. Kolem roku 1910 byl
Novák považován, vedle Suka a několika jiných, za nej originálnějšího
mladého skladatele podvořákovské generace. Jeho vývoj byl částečně
ovlivňován všemi moderními proudy jeho doby, včetně francouzského
impresionismu, ale na druhé straně byl Novák vždy dostatečně silný,
aby přijal něco z nových technik a obměnil je podle svého vkusu. Jed
ním důležitým elementem byl jeho objevný zájem o slováckou a slo
venskou lidovou hudbu, která ho ovlivnila během let před první svě
tovou válkou a zařadila ho do národní hudební školy. Ale i zde, Novák
se svým silným smyslem pro formu a polyfonní fakturu povýšil lidovou
inspiraci na složité a individuálně stylisované umění.
Novák vyučoval na pražské konservatoři od 1909 a po roce 1918 na
mistrovské škole. V r. 1928 přijal čestný doktorát hudby od bratislav
ské Komenského university. Jeho dílo bylo poctěno několikrát státními
cenami a v roce 1945 byl jmenován národním umělcem. Z jeho školy
vyšlo přemnoho skladatelů, nejen českých ale i slovenských, a jeho vliv
a kult byl rozhodujícím i v Brně, vedle Janáčka. Že měl soky a údobí
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