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ROČNÍK 9., ČÍSLO 1LEDEN 1972

SVU MEZI EXILY
J. V. Mládek
Členství ve Společnosti pro vědy a umění není omezeno na osoby čes
koslovenského původu a vskutku máme mezi sebou nečechoslováky, kte
ré k nám přivedl zájem o československou kulturu. Je však nesporné, že
Společnost by nikdy nevznikla bez exilů, jež můžeme označit letopočty
1938 a 1948. Byli to příslušníci těchto dvou exilových vln, zejména oné
z roku 1948, kteří na konci let padesátých začali pociťovat potřebu
organizace, jež by se ujala práce zaměřené ne na politiku, nýbrž ve pro
spěch československé kultury. Společnost vznikla ve Spojených státech,
ve velké zemi, jejíž znalost středoevropské a tudíž také československé
kultury je povrchní. Obeznamování s československou kulturou, uznání
této kultury, byly mezi prvními motivy Společnosti. Snad v pozadí věci
byla i zkušenost, že politické instituce se časem opotřebovávají a zájem
o ně klesá. Během několika let se podařilo nové organizaci vytvořit
základnu pro budování společenství československé inteligence v zahra
ničí. Při jiné příležitosti bude snad možno vysvětlit podrobněji, jak
Společnost pracuje a jak by snad mohla pracovat účinněji. Tento krát
ký článek se zabývá jinou aktuální tezí: Jako Společnost vděčí za svůj
vznik exilu datovaného rokem 1948 - který ve zkratce budeme nazývat
exilem starým - tak bude nevyhnutelně ve svém dalším vývoji ovlivňo
vána též exilem označeným rokem 1968 - jemuž budeme říkat exil no
vý. Vvažujeme-li o budoucnosti Společnosti, nemůžeme se neptat na
poměr obou exilů, v čem se sobě podobají, v čem jsou si blízké, čím
se liší.
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Oba exily přivedly s sebou, lidi s různým, stupněm patriotické anga
žovanosti. V obou byli lidé inspirovaní politickými ideály a pozname
naní svou činností do té míry, že se cítili ohroženi v situaci vytvořené
událostmi v únoru 1948 nebo v srpnu 1968. V obou exilech jsou na
druhém konci škály lidé, kterým šlo v podstatě o zlepšení vlastního bla
hobytu - existenční emigrace. Mezi dvěma extrémy je celá stupnice
nuanci a účelem rozlišení není vyzdvihovat jedny a snižovat druhé,
nýbrž připomenout, že v obou exilech je možno nalézt zájem o věc čes
koslovenskou i lhostejnost. (Na okraji je možno říci, že občas lidé ne
angažovaní, po letech, během kterých si vyřešili problémy existence a
kariéry, počali pojednou projevovat aktivní zájem o záležitosti staré
vlasti). Pochopitelně v tom, co následuje, porovnávajíce exily, mluvíme
hlavně o složkách interesovaných na československé kauze.
Motiv československého exodu okolo roku 1948 byl nástup komunis
mu k moci. Exodus 1968 byl důsledkem neúspěchu pokusu o reformu ko
munismu, jenž přežil u moci dvacet let. V starém exilu byli lidé, kteří asi
nikdy nechovali iluzí o komunismu. Byli to lidé, kteří v komunismus ne
věřili. I v novém exilu jsou lidé, kteří v komunismus nevěřili, ale pod
ním žili. Vedle nich však část nového exilu skládá se z osob, jež v ně
kterém stadiu svého života do komunismu skládaly naděje a účastnily
se jeho díla. Někdy během oněch dvaceti let byla jejich víra v komu
nismus a jeho provádění pochroumána. Různými způsoby se postavili
proti komunismu nebo čemusi v komunismu. Toho, co odvrhli a co si
zachovali či snaží se zachovat, je opět celá škála. Exil 1968 v porovná
ni s exilem starým jeví se, eufemisticky řečeno, různorodý. Navíc, oněch
dvacet let komunismu nahromadilo na národních účtech hříchy, jež se
těžko zapomínají. Nový exil si přinesl s sebou břímě rekriminací, pod
statně těžší, než ono, jež zatěžovalo exil starý. Nezapomeňme, že i v
exilu starém rekriminace byly dostatečně nepříjemné, aby s pomocí
osobních antagonismů v politice nikoli vzácných vedly k rozkolům a
rozdělení politických exilových institucí.
iF této souvislosti chceme připomenout roli již v exilu starém hrá
la Společnost pro vědy a umění. Společnost vyloučila jakákoliv politic
ká kriteria pro přijímání členů, jakékoliv vyřizování účtů na její půdě
a připouštěla politiku jako objekt zkoumání, nikoliv předmět propagan
dy. Vytvořila tak prostředí umožňující objektivní diskusi.
Domníváme se, že ani v situaci dnešní nemůže Společnost jednat ji
nak a věříme, že i dnes a v blízkých letech prokáže exilu - a tím i náro
du - službu svými nepolitickými kriterii. Nezapomínejme, že v demo-
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kratičkých zemích vědecké organizace a instituce združují politické
protinožce. Kdo se do Společnosti přihlašuje, musí si ovšem uvědo
mit, že vstupuje do spolku lidí, kteří respektují filosoficko-politický
princip intelektuální svobody. Filosofie, věda a umění nesmí býti služ
kami režimů, jakýchkoliv režimů.. Totalitní nárok státu, strany, hnutí
na kulturu a člověka je s touto zásadou neslučitelný.
O novém exilu se tvrdí, že je politicky aktivní, aktivnější, než dnes je
exil starý. Nepochybně část exilu zejména v Evropě - kde většina no
vých žije - má příležitost k zajímavé politické činnosti. Kromě toho dia
logy začaté před několika málo lety v Československu se udržují. Na
rozdíl od starého exilu neusilují noví o střechovou institucionalizaci své
práce, jež se zdá být založena na osobních stycích a malých skupinách.
Politický exil mluví dnes mnoha hlasy, což, mimochodem řečeno, není
nepřirozené v situaci, kdy se mluví k rozčleněnému poslucháčstvu. Ně
kolik málo jedinců nám naznačilo, že Společnost by vyvolala zvýšený
zájem u nového exilu, kdyby se ujala politické činnosti. Pravděpodobně
někteří z nových by tuto změnu uvítali a Společnost by získala jejich
členství, literární příspěvky anebo alespoň sympatie, poněvadž pojednou
by se jim zdála čímsi plnokrevnějším než organizace pouze kulturní.
Třebaže tyto rady byly ojedinělé, považujeme za užitečné říci několik
slov na vysvětlenou. Společnost neukládá svým členům politický celi
bát, ale Společnost nebyla ustavena a budována jako instrument poli
tického boje. Její organizace je nevhodná pro takovou činnost a vskutku
je k ní způsobilá jako autobus k mořeplavbě. Pokus o zpolitizováni
Společnosti by nepomohl politické činnosti, ale bezpečně by vedl k roz
padu Společnosti.
Cesta k sblížení exilů není dnes v politickém organizování. Uznejme,
že v exilu je místo pro organizaci zaměřenou na podporu kultury a že
právě na platformě témat, jež nám všem, i když jsme přišli z různých
konců politických, jsou blízká, můžeme vytvářet společenství mezi čes
koslovenskou inteligencí vypuzenou událostmi různých let. Společnosti
se podobné dílo dařilo v rámci starého exilu a příliv členů z řad exilu
nového dodává důvěry, že Společnost uspěje i v nových poměrech.
Dnešní situace víc než kterákoliv před ní volá po prostředí, v němž
je možno diskutovat nezvýšenými hlasy a snažit se porozumět raději
než překřičet. Jeden z velkých a naléhavých úkolů exilu je pochopit co
nejplněji důsledky vývoje, jímž naše země prošla. Během své existen
ce Československo zakusilo několik režimů a životních stylů. Dvě nej
delší a nejdůležitější období jsou nesporně první republika a stát po
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únorový. Obě epochy, hluboce rozdílné, budou důležitými i když ne
jedinými determinantami Československa budoucího. Českoslovenká
inteligence v zahraničí bude chtít těmto determinantám rozumět a bude
se zajímat o jejich objektivní průzkum. Taková práce je možná při spo
lupráci exilu starého a nového. Historickou shodou okolností každý z
exilů kryje svou zkušeností jednu z obou epoch. Velká většina přísluš
níků exilu starého byla aktivně zapojena do života první republiky
anebo v ní vyrůstala. Příslušníci exilu nového přinášejí očité svědectví
o epoše komunisticko-socialistické a starší mezi nimi si pamatují epochy
obě. Exil je dobře vybaven pro vážné a otevřené zkoumám a hodnocení
československého včerejška a dneška.

4

Stati a úvahy

“OSTPOLITIK” - JEJÍ SMYSL, NADĚJE A NEBEZPEČÍ
L. J. Hejl

I.
Cílem, tohoto příspěvku. ■ psaného začátkem července 1971, t.j. téměř
rok po uzavření sovětsko-německé smlouvy ■ je pokus o synthesi názo
rů na “Ostpolitik” Brandtovy západoněmecké vlády v obraz, který je s to
obstát v konfrontaci s fakty r. 1971, alespoň s dostupnými fakty. Roz
hodně není jeho cílem vymyslet za každou cenu nové spekulativní in
terpretace, jež jsou láikavé, poněvadž nekritizovatelné v současné době.
Rovněž pak není jeho cílem, poskytnout vyčerpávající přehled názoru
vyslovených v nesčetných článcích a úvahách v souvislosti s událostmi
představujícími zřetelný zlom v politice bonnské vlády ve vztahu k Východu. Jest samozřejmé, že tímto zlomem rozumíme především zmí
něnou již smlouvu s SSSR ze srpna 1970 a smlouvu s Polskem z pro
since téhož roku.

II
(Autor je si vědom nebezpečí spekulace a oprávněné kritiky za speku
laci v dané problematice. Vyzván k reprodukci svého úvodního slova k
veřejné debatě na totožné téma, k debatě uspořádané v květnu t.r. NewYorskou pobočkou “Společnosti”, autor podstupuje toto nebezpečí, po
něvadž je přesvědčen:
l( 1 )i lže téma j e stále aktuální;
i(2) |že výsledky “Ostpolitik” zasáhnou přímým způsobem do osudu
mnoha národů, a to ne pouze nás, Cechů a Slováků, a našich východ
ních partnerů v národním neštěstí;
|(I3)| !že správná a včasná interpretace možných důsledků východní
politiky Brandtovy vlády rozhodujícími kruhy na Západě a t.č. neroz
hodujícími kruhy na Východě, může významně ovlivnit skutečné vý
sledky ;
5

1(4) lže daný problém je zajímavý i čistě intelektuálně: relativně
blízká budoucnost nám dá příležitost korigoval své názory a ocenit mí
ru své neschopnosti, orientovat se ve složité hře současných meziná
rodních sil.
(Rozhovory a korespondence s přáteli v exilu přesvědčily autora, že
“'Ostpolitik” Brandíovy koaliční vlády je interpretována ve vysoké ko
relaci s životním postojem dotazovaných. Optimisté hledají v ní uvědo
mělou diversi Východu, pesimisté výprodej zájmů Západu a Wesfálský
mír tohoto století. Ve snaze omezit obdobný apriorní vliv na naše
úvahy, volíme tento postup:
í(A)'
INejprve se pokusíme o inventarizaci všech rozumně přijatel
ných cílů sledovaných smluvními partnery.
1(B) (Pak sestavíme obdobný seznam obětí přinášených participanty
smluvních aktů. (Mezi tyto oběti nutně musí být zařazena i pouhá risika obětí.)

(€) Ve světle hodnocení “relativních nákladů” se pokusíme o in
terpretaci skutečných záměrů účastnických vlád.
(Před tím však ještě dvě poznámky:
a) (Autor předpokládá, že čtenář je seznámen s obsahem obou před
mětných mezinárodních smluv. Přesto považuje za nutné 'zdůraznit jed
nu skutečnost: o uznání polských západních hranic se hovoří i ve smlou
vě západního Německa (BRD) se SSSR, ne pouze ve smlouvě s Pol
skem.

b) ' V projevech západoněmeckých činitelů bylo několikrát dáno jed
noznačně najevo, že Brandtova vláda bude usilovat o ratifikaci smlouvy
s SSSR teprve tehdy, budou-li jednání čtyř vítězných mocností o Berlí
nu dovedena k “uspokojivému řešení”.
III

Začněme nyní s přehledem cílů, 'které je možno přisoudit účastníkům
smluvních jednání. Pořadí nebudiž připisován smysl stupně význam
nosti.
Myslitelné cíle SSSR.
|(l)l [Ukázat se světu opět v roli mírotvůrce. Tato pověsí, na níž So
větský svaz navzdory všem faktům tolik lpí, utrpěla pěkný šrám v
srpnu 1968.
!('2)/ [Dosáhnout dlouhodobého smluvního zajištění “statu quo” ve
střední a východní Evropě a tím petrifikace zájmových sfér. (Tento
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cíl - podle výroku W. Brandta samotného - není vhodné 'SSSR přisuzo
vat. K petrifikaci zájmových sfér má Sovětský svaz - podle něho - jiné
prostředky, především vojenskou moc.)
1(3}' ITak zvaná “čínská spekulace”, t.j. snaha zajistit si klid zhraní
ina západě pro případ zvýšených vojenských závazků v Asii. (Vylou
čena W. Brandtem v jednom interview.)
i(4)i
Upřímný pokus o zvýšení bezpečnosti v Evropě. (Nabízí se
otázka, zda jde o bezpečnost Litevců, Lotyšů, Estonců, Poláků, Čechů
a Slováků, Maďarů atd., a otázka před kým?)
1(5)' pokus ukázat východoevropským spojencům svůj vliv na me
zinárodním fóru: vizte, naše panství (včetně pokusu Polska o cca 200
km na Západ) je trvalé, je bráno vážně i západoněmeckou vládou.
'(6) Vlídnější politikou vůči Západnímu 'Německu (t.j.) Západu
uvolnit si ruce pro postupné upevňování svých pozic na Balkáně:
('6a)l (vytvořit zpupnou vládu v Rumusku;
(6b) (využít případného národnostního boje v Jugoslávii po
Titově smrti;
(6c)| (vyřešit problém čínského vlivu v Albánii jako nezbytný
krok v politice vymanévrování (včetně preventivního) Číny z
oblastí, pro něž je Středomoří a Suez klíčový - především
Arabský svět a Západní Afrika.
|(7} (Pokus o vylákání Západního Německa z pevných svazků zá
padních obranných aliancí (na př. jen po francouzském vzoru!), a to
příslibem jakkoliv nevěrohodným, ale vnitropoliticky v Německu neignorovatelným: příslibem podporovat 'sjednocení rozděleného národa.

1(8) IČistá mírová licitace, předem odsouzená k nezdaru, jehož pří
činou bude samozřejmě ztroskotání jednání o Berlíně. Vina za tento
nezdar bude samozřejmě přisouzena militaristickým a revanšistickým
silám Západního Němečka, které zmařily ratifikaci. Případný zisk: po
sílení vlivu německého strašáka.
(9) IV podstatě záměr, navazující na cíl předchozí (bod 8). Zne
možněním dohody o Berlíně se napomůže diskreditování západoněmecké sociálně-démokratické vlády či lépe: jejího sociálně-demokralického jádra. Bez stabilizace situace v Západním Berlíně a bez získání
nových záruk pro jeho normálnější rozvoj, si nemůže W. Brandt ani
žádný jiný politický vůdce dovolit předložit k ratifikaci sovětsko-německou smlouvu z r. '1970. (Pro podobnost obsahu však samozřejmě
ani polsko-německou smlouvu!) Vnitropoliticky by mohl být takovýto
výsledek “Ostpolitik” interpretován opozicí zcela 'snadno jako “Brandlův
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neúspěch” a využit k likvidaci sociálné-demokratického vlivu v budou
cích‘parlamentních volbách. Dozvuky tohoto “fiaska” je možno dokonce
snadno časově naplánovat ipro rok voleb. Motivace by byla zřejmá: sociálně-démokratická vláda v zemi na pomezí je pro bolševické vedení má
lo vítaným činitelem. Zvýšené napětí mezi dělnickými organizacemi a
vládami západo-evropských zemí mohou totiž sovětští vůdcové spíše
očekávat v zemi s relativně konservativní politickou orientací. Tento cíl
může být o to přijatelnějším vysvětlením, vezmeme-li v úvahu aspirace
Brandtovy Evropské politiky. Od vstupu Irška, Norska, V. Britanie a
Dánska si Brandt (podle výslovného vyjádření) slibuje posílení vývoje
Západní Evropy směrem k “sociálně nejprogresivnějšímu celku” ve
světě; 'Nezapomeňme, že vybudování sociálně vybalancované a sjedno
cené Západní Evropy je krajně nežádoucí z hlediska cílů Sovětské svě
tové politiky.

(10) Zvýšit své (t.j. sovětské) možnosti hospodářsky profitovat z
techiiologického pokroku Západního Německa a Západní Evropy bez
ohrožení své politicko-ideové sféry vlivu - přeceňujíce své “charisma”
či podceňujíce soupeřovu přitažlivost, přitažlivost Západoevropské Unie
pro'sovětské satelity. Zájem o překonání technologického zaostávání,
jež jte Inherentní sovětskému ekonomickému systému a reformami do
savadního zaměření a odvahy je neodstranitelné, nemají pouze politi
kové a ekonomičtí činitelé. Armáda, představující dnes v SSSR nezaned
batelný vektor v rovnováze politických sil, potřebuje nejmodernější
teéhnblogii v měřítku, jež dosavadní přístup - soustředění prostředků a
kontrolních opatření - nemůže zabezpečit.
•(1'1)1 Doplněk k bodu (7) - “vylákání Západního Německa ze zá
padních aliancí”: Politické smlouvy je nutno chápat v kontextu s úsilím
o hospodářské připoutání Západního Německa dodávkami sovětské
nafty ä zemního plynu. (Tyto dodávky jsou lákavé pro Západní Němec
ko vzhledem k rostoucí labilitě přísunu arabské nafty na Evropský trh
a trvalému cenovému vzestupu dovedně prosazovanému koordinovanou
akcí1 produkčních zemí Středního Východu a přilehlých oblastí.)
7(12) Sovětské vedení potřebuje paralyzovat hospodářsky neúnosné
požadavky vlastních vojenských činitelů, kteří vstoupili v době 'Chruščovově do interního politického boje na nej výšší úrovni. (Zcela zřetelná
změna ve srovnání s epochou Stalinovou.) Otázka zní, nemá celé míro
vé tažení Sovětů především vnitropolitický smysl? (Smlouva se Západnfih'Německem, jednání “SALT”, Brežněvův návrh dvoustranného snížéiíí stavu ozbrojených sil v Evropě, především v Německu.)
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Záměrně zatím nehodnotíme relativní význam jednotlivých hodů.
Před posouzením ceny, která se platí (Sovětským Svazem za dosažení
uvedených cílů, není možno přesvědčivě toto zhodnocení provést. Ba
ani toto nestačí: pouze konfrontací relativních nákladů ohou smluvních
stran je možno dospět k poněkud konklusivním závěrům.

Jedna poznámka je zde namístě: Body 8 a 9 obsahují tichý předpo
klad, že sovětská vláda má dostatek vlivu u východoněmeckých místodržících v Pánkově, aby mohla zmařit stejně jako prosadit své úsilí o
détente, myslí-li je vážně. Pokračující incidenty a šikanování na pří
stupových cestách k Západnímu Berlínu, stejně jako výroky Ulbrichtova
nástupce Honeckera, odsuzující vázání ratifikace zmíněných dvou smluv
na výsledek jednání o Berlínu, je nutno a možno chápat jako kolusivní
součást diplomatické hry Východu. Smyslem toho všeho může být úsilí
Sovětské vlády zpevnit si pozici při probíhajících jednáních čtyř moc
ností o Berlíně: Sovětská vláda nemůže přece být nucena k velkým
ústupkům, zřetelně se dotýkajícím zájmům “nezávislé a zpřátelené ze
mě”, DDK.

Myslitelné cíle Západního Německa.
l(l) Zabránit dalšímu prohlubování propasti mezi oběma částmi
Německa a normalizovat situaci v Západním Berlíně. Západní Němec
ko nemůže očekávat ochotu DDR riskovat kritiku se Strany Sovětů za
přílišnou povolnost vůči Brandtově vládě, resp. za ochotu vůbec jednat,
nebude-li obdobným způsobem angažován Sovětský Svaz a jiné země
(na př. Polsko a Československo). A Západní Německo musí jednat s
vládou DDR, dosavadní politika takřka totální negace DDR se ukázala
naprosto sterilní.

(2) Zmírněním napětí se Brandtova vláda pokouší vyvést dosavad
ní východní politiku své země ze slepé uličky. Jako země na pomezí
(“Franka” Západní Evropy) může Západní Německo dlouhodobě odo
lávat dynamické sovětské interpretaci “statu quo” v Evropě pouze di
plomatickou protiofensivou. Té může zajistit dostatečnou působivost
pouze vylákáním SSSR a jeho satelitů z relativně stále značné isolace,
především ve vztahu k Západnímu Německu. V podmínkách nejplnější
konfrontace a kooperace, hospodářské i politické, se západo-německým
potenciálem podepíraným rostoucí silou Evropské integrace, bude So
větský Svaz ve stále vyšší míře nucen dodržovat pravidla hry a chovat
se jako partner, a to ve svém zájmu. Ztráty z náhlého přerušení inten
sivních styků všeho druhu, by byly nemalé.
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1(3) Toto je pouze první krok a zřejmě jediný možný krok na cestě
ke skutečnému řešení Evropské bezpečnosti, jež spočívá v úniku evrop
ských satelitů SSSR z totalitního systému schopného vyvolávat zdroje
napětí zcela plánovitě: Berlín, Jugoslávie, Korea, Vietnam atd. W.
Brandt (pravděpodobně) věří, že v podmínkách intensivní mírové ko
operace bude integrovaná západní Evropa schopna stimulovat svou při
tažlivostí antitotalitní (t.j. současně antikremelský) vývoj ve východ
ním bloku. 'Proto to úsilí Brandtovy vlády rozšířit EHS o země, od
nichž si Brandt slibuje posílení sociálně-progresivního profilu sjedno
cené Západní Evropy. Zda sovětští vůdcové toto nebezpečí podceňují
(sázejíce na růst integračních potíží plánované Evropské politické Unie
'blížící .se stále více k časovému bodu, kdy bude nutno posilovat nad
národní instituce), není možno zodpovědět. V případě, že nikoliv viz bod č. 9 sovětských cílů - je nutno soustředit interpretaci jejich
motivů na cíle odpovídající této ceně. Velmi ostře formulován, předsta
vuje tento cíl “Ostpolitik” dlouhodobě programovanou diversi totalitních
struktur Východu, opírající se o přesvědčení o převaze sociálně-demokratické koncepce Západní Evropy ve srovnání s Evropou konservativnější, na př. křest’ansko-demokratickou, při sledování tohoto cíle.
(4) “Ostpolitik” je pro Německo nutností, nemá-li se smířit s tím,
že v hospodářských kontaktech s Východem bude předstiženo ostatními
partnery v Evropském společenství, Východem politicky méně diskri
minovanými.
fô) Smyslem “Ostpolitik” je učinit pro nedůvěřivé západní nepřá
tele hitlerismu, t.j. v podstatě pro celou západní alianci, spoludirigentskou roli Západního Německa v evropském orchestru přijatelnější i na
poli politickém. Definitivní mírové uspořádání Evropy je totiž přija
telné všem silám v Západní Evropě.
|(6) Smlouvy uzavřené i projednávané (na př. s Československem)
zvyšují šance vyvážet své hospodářské svízele do zemí, které to rády
přijmou, ceníce podstatně výše západo-německou technologii než dosa
vadní relativně značnou isolaci ve vztahu k BRD, chránící je před po
litickou trhavinou obsaženou v širších stycích Východu se Západem.
(Tento bod nám nepřipadá příliš věrohodný v době, kdy západo-iněmecká vláda musí zápasit s inflačními důsledky exportních přebytků.)
(7)’ “Ostpolitik” je střízlivým uznáním sovětsko-americké superaliance. Východiskem pro Evropu je sociálně-demokratický “degaullismus”; jeho pomocí by snad bylo možno dostat Evropu ze závislosti na
USA a neposílit přitom přílišně evropskou závislost na Rusku. V pod

10

statě tedy pokus o vylepšení postavení Západní Evropy při doznání
bezmocnosti přivodit v Evropě jako celku, t.j. včetně Evropy východní,
podstatnější změny v dohledné době.
1(8) [Získat zlepšení osudu pro rozdělené německé rodiny. (Mnohé
rozdělené rodiny již mohly opustit Polsko, nyní jde především o lepší
možnosti styků příbuzných žijících v obou částech Německa a v Západ
ním Berlíně.) Skutečnost, že ratifikace obou smluv je vázána Brandtovou vládou na podmínku uspokojivého řešení 'berlínského problému při
jednání čtyř velmocí, svědčí o tom, že západoněmecké voličstvo přiklá
dá ulehčení lidských osudů rozdělených rodin nemalý význam. Úspěchy
v této otázce může západo-německá vláda čelit nařčení z “výprodeje
národních zájmů”, zdůrazňujíc, že tento výprodej byl zahájen nacistic
kým režimem již v letech 1'988/39 a dotvrzen porážkou r. 1945.
Myslitelné cíle Polska.
(1) (Definitivní uznání západních hranic: otázka považována za
“conditio sine qua non” národní existence polského národa.
(2) [Morální satisfakce za ztráty na lidských životech a majetku
způsobené nacistickou invazí, okupací a vedením války na polském
území. Jednota polského národa v tomto bodě, bez ohledu na nejhlubší
politické rozpory, zcela konkrétně bez ohledu na komunistickou, neko
munistickou či přímo antikomunistickou orientaci, je známa.
(3) Zvýšení prestyže současného režimu v Polsku (tento záměr je
možno přisuzovat i novému, Gierekovu vedení): jsme přijímáni jako
partneři, dosáhli jsme pokoření -Německa, jsme považováni za legitimní
představitele národních zájmů Polska atd.
(4) Zabezpečením západních hranic získat zásluhu o nezávislejší
pozici ve vztahu k 'SSSR. (Bylo by směšné považovat výbuch lidového
hněvu, k němuž došlo v Polsku v předvánočním období 4970 za důsle
dek prosincové smlouvy s Brandtovou vládou. Snížení závislosti na
SSSR, touto smlouvou implikované, bylo však při nejmenším faktorem
nesnižujícím š-ance Gierekovy skupiny uskutečnit mocenský zvrat v ze
mi bez - jak tomu vše nasvědčuje - předchozího souhlasu sovětského
vedení.)
(5) Smlouvou ze srpna 1970 Sověti zásadně potvrdili pacifikaci
souseda, dosud neustále prohlašovaného za nebezpečí -pro evropský mír,
za ohnisko revanšismu, -militarismu atd. Tím umožnili polskému vedení
rozvíjet bez jakýchkoliv politických zbraní (vzhledem k možné sovět
ské kritice) zvýšené hospodářské a kulturní styky se zajímavým a blíz
kým partnerem.
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Přestože DDR mení přímým účastníkem dvou základních smluvních
aktů, tvořících zatím jádro východní politiky Brandtovy vlády, připoj
me ještě stručný přehled současných cílů vlády DDR. Jednak tak bude
možno lépe posoudit oběti, jež případně - po ratifikaci . budou tyto
smlouvy znamenat pro Sovětský svaz, jednak nám tento přehled pomůže
posoudit, jak daleko zašla Brandtova vláda ve snaze získat podpisy so
větských a polských vládců na 'zmíněných dokumentech. (Klíčem k in
terpretaci těchto zájmů DDR jsou informace o jednání W. Brandta a
W. Stopha v Erfurtu a Kasselu.)

Cíle vlády Východního Německa (DDR).

((1) (Uznání, plné mezinárodně^právní uznání DDR státy Západu,
především Západním Německem. Cíl zásadní, jemuž by zřejmě byla
DDR ochotna obětovat své postavení přidruženého člena EHS, jež po
žívá díky důrazu BRD kladenému na skutečnost, že Východní Němec
ko je součástí jednoho Německa. (Tato interpretace by byla zřejmě
neudržitelná po mezinárodním uznání DDR.)
(2) Likvidovat problém Západního Berlína likvidací západního vli
vu v tomto městě. (Zájem naprosto protichůdný cílům Brandtovy vlá
dy.)
(3) Těžit z “kazimírské” reputace Západního Německa, podle vý
chodní propagandy ovládaného militaristickými a revanšisťickými živly,
a na tomto základě si budovat pevnější pozici v kremelsko-kolektivistickém bloku.

‘(4) Současný orthodoxní režim má zájem na setrvání sovětských
vojsk v zemi. Jsou zárukou zřízení. Přitažlivost Západního Německa
je značná, přitažlivost sociálně-demokratického Německa pro obyva
telstvo vystavené progresivistické indoktrinaci po desetiletí (prakticky
po čtvrtstoletí) je ještě vyšší.
Přejděme nyní k cenám, jež smluvní strany platí, resp. - jak se zdá ■
jsou ochotny zaplatit za dosažení cílů, jež motivovaly podepsání uvede
ných dvou smluv.

Cena pro SSSR

1(1) Propaganda ztrácí strašáka západoněmeckého revanšismu, a to
jak v důsledku uznání stávajících hranic v Evropě - především polských
západních hranic, tak v důsledku zavržení násilí jako prostředku k řeše
ni sporných politických otázek. Tato skutečnost je neobyčejně význam
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ná pro vztah BRD k většině nacisty dříve okupovaných zemí: rozhodně
ve vztahu k Polsku, ČSSR, Jugoslávii.
(2) (Věrohodnost propagandy se snižuje v jednom významném bodě:
jak mohou tradičně vysmívané parlamentní volby organisované v rám
ci demokratické maškarády přivodit tak závažnou změnu v 'zahraniční
politice, jako volby v BRD r. 11969, vyústivší v 'Malou koalici? (Sku
tečnost, že v zemi bez veřejného mínění nemusí tato okolnost způsobo
vat propagandě viditelné potíže, ještě neznamená, že její věrohodnost
zůstane nedotčena.)
,'(3) IZřejmě pouze fiktivní cena: SSSR se - byť jen implicitně vzdává práva vítězné mocnosti zasáhnout do vnitřních poměrů Západ
ního Německa (v případě, 'že uzná, že jeho politický vývoj neodpovídá
cílům dlouhodobé politiky trvalé pacifikace 'Německa).
,
(4)
(Ztrácí se významné pouto vížící k Moskvě jakoukoliv budoucí
polskou vládu: bez záruk západních hranic si žádiná polská vláda ne
může dovolit výraznější odpoutání od Moskvy.
1(5)) (So větský svaz zatěžuje svůj vztah ke spojenci nej věrněj šímu,
neboť nejzávislejšímu: vedoucím soudruhům z DDR. Ratifikace smluv
předpokládá, že se mu podaří vnutit vládcům DDR řešení západoberlimského problému příznivé Západu, včetně BRD. Bez tohoto příspěvku
Východu je vysloveně nemyslitelná.
(6) (Poválečná historie ukazuje, že v období détente mezi Výcho
dem a Západem, se sovětským satelitům (včetně satelitů naplánovaných,
potenciálních) daří vylepšovat svou pozici závislosti na Kremlu: pří
pad Finska, Jugoslávie, Albánie, Rumunska, Maďarska před r. 1956 i
Československa let 1967-68. Argument ohrožení Západem nahrává - jak
známo - konservativním silám.

Cena pro Západní Německo

íl) (Risiko pro vládu BRD, nikoliv pro zemi, že v příštích parla
mentních volbách bude “Ostpolitik” interpretována jako “výprodej ná
rodních zájmů”. Opozice se o tuto interpretaci snažila až dosud vehe
mentně. Zdá se však, že vítězí názor W. Brandta: “Nemůžeme vyprodá
vat to, co před čtvrtstoletím pramarnil zločinný nacistický režim.”
|(2)i Nebezpečí pro BRD, spočívající v tom, že toto úsilí o détente
bude pro převážně sociálně-demokratický profil vlády interpretováno
jako bezzásadový appeasement “polobolševiků” s bolševiky. Isolacionistické síly Západu (na př. v USA) mohou vyvíjet nátlak směrem k
odpoutání od německého problému. V případě, že by tato krátkozraká
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interpretace “Ostpolitik” převládla, ‘byla by existence svobodných in
stitucí v Západním Německu ohrožena.
1(3) Obdobné nebezpečí - opět pro zemi, ne pouze pro současnou
vládu BRD - způsobované antiněmeckým resentimentem v některých
zemích Západu. Odpoutání se od německého problému by ovšem v tom
to případě bylo důsledkem nařčení BRD ze separátního úsilí o smír s
SSSR, v naději na sjednocení země. (Skutečnost, že se ve světovém tis
ku vůbec vyskytly narážky na sovětsko-inacisťický pakt z r. 1939,svědčí
o tom, že tento faktor není možno podcenit.)
|(4): Za zcela fiktivní cenu je nutno považovat zřeknutí se němec
kých východních území, potvrzené uznáním hranice Odra-Nisa. Je 'totiž
naprosto nerealistické domnívat se, že posun Polska na západ, k němuž
došlo po r. /1945, je možno zvrátit ve prospěch německého národního
státu bez válečného konfliktu.
Je jasné, 'že body č. (2) a (3) je nutno spojovat s ‘bodem č. (7)
“myslitelných cílů SSSR”, mluvícím o vylákání Západního Německa z
pevných svazků západních obranných aliancí. Výroky vedoucích západo-německých politiků typu “jsme si vědomi, že bez zajištění bezpeč
nosti BRD členstvím v NATO by “Ostpolitik” byla dobrodružstvím”,
svědčí o tom, že v Západním Německu tato nebezpečí jsou jasně roz
poznávána.

Cena pro Polsko
1(1) /Cena pro protilidový režim plně závislý na Kremlu, nikoliv pro
budoucí režim v Polsku, usilující o zvýšení nezávislosti polské vlády
nad hranici autonomie místo držících: německé nebezpečí ztrácí na pů
sobivosti, antiněmecký tmel zpevňující neintegrcvanou polskou společ
nost tudíž také. Poslední vývoj v Polsku, svědčící o snaze Gierekova
vedení, získat širší lidovou podporu (viz opatření k posílení pozice
polského rolníka), naznačuje, že tato cena pro nový režim může být
zanedbatelná, ba dokonce přeměněna v ziskovou položku.
Cena pro vládu DDR.

(1) Smlouvy byly podepsány bez předchozího mezinárodního uzná
ní DDR ze strany BRD.Toto je pro vládu DDR prestyžně velmi citlivý
bod.
|(2)· (Východní smluvní partneři (SSSR, Polsko) přijali - i když ne
explicitně - požadavek Brandtovy vlády, učinit ratifikaci závislou na
úspěchu jednání o Berlíně, t.j. na vyřešení problému existence Západ
ního Berlína způsobem přijatelným pro tři západní velmoci a BRD.
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1(3) (Rehabilitací Západního Německa ztrácí DDR své postavení vý
hradního mírotvůrce v německém prostoru.
4} !(Za uznání polských západních hranic, hranice, které vláda DDR
uznala záhy po svém ustavení, získává vláda BRD naději na omezení
arbitrérní moci vlády DDR ve vztahu k Západnímu Berlínu.
V
Přistupme nyní k bodu nej ožehávej Šímu a pro autora nej riskantněj
šímu; pokusme se odhadnout, oč skutečně participantům dosavadních
úmluv šlo a jde. Je zcela samozřejmé, že ve snaze minimalizovat risiko
prohry, z níž je možno pisatele relativně brzy usvědčit, bude zmíněná
analýza alespoň zčásti podmíněná.
Do dnešních dnů nejsou nikde dány záruky, že jednání čtyř vítězných
velmocí probíhajících v Berlíně o Berlíně, budou dovedena do zdárného
konce, t.j. že přinesou řešení uspokojivé pro tři západní velmoci a Zá
padní Německo. Ztroskotejí-li tato jednání (resp. budou-li po další mě
síce a případlně léta vedena až “do ztracena”), potvrdí se jako primérní a velice závažné ty z “myslitelných cílů SSSR”, které jsme shrnuli v
bodech (7), (8) a(9). O cíl č. ('ll) bylo by možno usilovat i nadále,
ovšem bez podpory politických faktorů a ve zhoršeném klimatu. Cíle
uvedeného pod bodem (1) by bylo dosaženo pro domácí účele zcela
snadno tím, že by sovětská propaganda zodpovědnost za zmaření smluv
svrhla na vládu, která “nedokázala prosadit ratifikaci”. Mluvíme vědo
mě o smlouvách, poněvadž silná podobnost jejich obsahu nám brání
představit ,si situaci, že by západo-německá vláda si mohla dovolit usi
lovat o ratifikaci smlouvy s Polskem, když by musila smlouvu s SSSR
prohlásit za - neplatnou.
(Průtahy v jednání o Berlín mohou být značné; s ohledem na konec
funkčního období současného “Bundestagu” (a tím i současné vlády
BRD, za předpokladu, že se Malá koalice nerozpadne dříve) dá se nejzazší mez úspěšného ukončení těchto jednání umístit na přelom roku
1972/73. Tato mez by snad byla pro ratifikaci ještě únosná. V této do
bě by se mělo jasně ukázat, zda SSISR chce umožnit vládě BRD pro
sadit ratifikaci obou smluv představujících úhelné kameny její “Ost
politik”. Vláda Západního Německa zcela jasně zatím dokázala zvlád
nout nástrahy vylákání BRD z existujících aliancí. Obdobně vlády spo
jenců BRD zabránily tomu, aby neinformované veřejné mínění inter
pretovalo novou “Ostpolitik” BRD jako separátní smír Západního Ně
mecka s ‘SSSR. Proto pravděpodobnost, že 'SSSR zmaří ratifikaci obou
smluv torpédováním jednání o Berlínu, není malá.
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V případě, že výsledek berlínských jednání poskytne Západnímu Ně
mecku možnost ratifikovat obě smlouvy, bude nutno přisuzovat cílům
SSSR spíše obranný než útočně-manévrující obsah. V tomto případě by
totiž bylo nutno hlavní cíle SSSR vidět přibližně v bodech uvedených
pod čísly ('3), (5) a (10). Bod č. (6) obsahuje sice vysloveně imperiálně-expansivní cíle, přicházel by však také v úvahu. Současně - přede
vším s ohledem na určitý pokrok zaznamenaný v sovětsko-amerických
rozhovorech “SALT” není možno podcenit cíl č. (12), pokus čelit hos
podářsky neúnosným požadavkům vlastních vojenských činitelů.
(Pokusme se nyní posoudit cíle západoněmecké vlády. Předpokládejme
nejprve, že vláda BRD připouští, že v cílech SSSR je to, co jsme na
zvali ůtočně-manévrujícím tahem sovětské diplomacie, t.j. pokus vy
lákat Západní Německo z jeho aliancí. V daném případě cílem Brandtovy “Ostpolitik” v současném období by zřejmě nemohlo být více než
ukázat celému světu dobrou vůli Západního Německa, definitivně skon
covat s minulostí, a spoléhat přitom na to, že svobodně informovaný
svět dobře rozpozná příčiny, proč k ratifikaci nedošlo. Ani vnitropoli
ticky by snad nemusela být pozice sociálně-demokratické strany bez
nadějná za tohoto vývoje. “Neratifikace” by musela být presentována
západoněmeckému voliči jako důsledek západoněmeckého rozhodnutí,
předvídaného jako možný důsledek.
iDruhou interpretační alfternativu vytváří západo-německý předpoklad,
že SSSR má skutečný zájem na obou smlouvách. V tomto případě by
na čelném místě mezi cíli Brandtovy vlády figurovala snaha o zajištění
normálnějšího vývoje pro Západní Berlín. Toto by totiž byl minimální
výtěžek celé akce, nezbytný pro vnitropolitické bezpečí vlády, pro
přežití v příštích volbách. Jedině tak by bylo možno pokračovat ve
Východní politice BRD sledováním cílů dlouhodobějších a velkorysej
ších: viz “myslitelné cíle Západního Německa” pod čísly (2), (3) a (5).

|Z uvedeného je zřejmé, že vládě BRD nepřisuzujeme sledování hos
podářských zájmů jako jeden z čelných cílů. Jednak současná hospo
dářská situace k tomu Západní Německo vysloveně nenutí, jednak z roz
víjení hospodářských styků Západní Německo nemusí uzavírat smlouvy
tak vysloveně politického charakteru. Ani u SSSR nenacházíme ekono
mickou motivací na čelném místě. Politickou détente by mohly snad
k získávání moderní technologie z BRD potřebovat vojenské sovětské
kruhy, to nevylučujeme - viz bod (TO) sovětských cílů. To však není
ryze ekonomická motivace, nýbrž převážně strategická.
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VI
[Místo závěru podívejme se na “Ostpolitik” očima občanů východní a
střední Evropy, především pak očima nás, Čechů a Slováků. Z dlouho
dobého hlediska je možno Brandtovu Východní politiku jen uvítat. Bude-li alespoň minimálně úspěšná, t.j. budou-li smlouvy ratifikovány,
napomůže dlouhodobým procesům směřujícím k dalšímu rozpadu Sta
linova monolitního panství ve Východní a Střední Evropě. Snížení pů
sobivosti západo-německého strašáka revanše a revise stávajících hra
nic v tom může sehrát jen positivní roli. Sociálně integrovaná a poli
tičky jednotná Západní Evropa, nesporný cíl Brandtovy vlády, bude
pak moci mnohem účinněji podporovat antitotalitní, t.j. aritikremelský
vývoj na východ od Labe, vyjde-li Východ z dosavadní isolace.
|Z těchto důvodů by nebylo správné obviňovat západoněmeckou vládu
z bezzásadovosti, po’kouší-li se na př. o narovnání s československým li
dem v sérii jednání s pražskými místodržícími. Brandtova vláda usiluje
o smíření se svými východními sousedy, s národy, jimž bylo za na
cistického panství v Německu způsobeno tolik utrpení, ponížení a
hmotných škod. Činí tak sice prostřednictvím jejich současných vlád,
nečiní si však o jejich reprezentativnosti iluze. V tom osvědčuje sou
časně politický realismus i dlouhodobý záhraničně-politický “plánovací
horizont”. Nemáme pochyby o tom, že tento dlouhodobý horizont je
projevem idéové síly i politického realismu.
(University of Rochester - červenec 1971)

“Ach, kdyby jen byl prapor ... a Thermopyly

kde bych mohl čestně prolít krev . .
Hölderlin, Hyperion

ČESKÁ KULTURA V ŠEDESÁTÝCH LETECH
Ivan Sviták
IZatím co v politice a filosofii se projevovaly od roku 1956 stále zře
telnější revisionistické myšlenky, v kultuře se podobná 'tendence pro
sazovala jako odklon od socialistického realismu a programu straníc
kosti umění. V kultuře padesátých let vládl socialistický realismus a
třídní hlediska, při čemž jak tehdejší protagonisté “proletářské” či li
dové kultury, s Janem Drdou v čele, tak jejich umlčení oponenti jako
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Jaroslav Seifert nebo Jan Werich, chápali sehe a své dílo v jakýchsi zá
kladních, více méně jasných třídních a politických kontextech. Fronty
byly vyhraněné, přehledné a jednoznačné. Tuto třídní determinaci kul
tury značně oslabil konflikt revisionnismu a dogmatismu na sklonku
padesátých let, kdy základní dělítko - proletářská a buržoasní kultura bylo zastřeno sporem uvnitř nové vládnoucí kultury. Ideologičtí revisionisté byli rozhodně tolerantnější než dogmatikové, ale oba proudy byly
v zajetí stalinismu, protože žádný z nich nepřipustil do kultury ony
póly, které představovaly katolíci, surrealisté, nebo existencialisté. Tato
atmosféra se výrázně změnila v šedesátých letech, a kupodivu, jak staří
mazáci aparátu tak komunističtí intelektuálové, přestali myslet sami o
sobě i o své kultuře v třídních pojmech.
Výjimkou byl “náš taťka”, který občas zahromoval proti inteligenci
a sáhl do třídní lyry, čímž se stával universálně směšný, protože změnu
kulturního klimatu nedokázal zadržet ani on, ani censura, ani čistky
mezi intelektuály. Režim byl ták shnilý, že se začal intelektuálů bát.
Kultura šedesátých let může být pojímána jako sled stále ostřeji a ote
vřeněji formulovaného protestu proti represivní reglementaci umění,
sled jenž začal filosofickou diskusí, poesií všedního dne, Škvoreckého
Zbabělci a novou literární kritikou, pokračoval pak vzpourou abstraktivistů ve výtvarném umění, v experimentální divadelní tvorbě, v hudbě a
ve filmu, a vyvrcholil v novém románu, Iv televizní publicistice a ko
nečně v otevřené vzpouře intelektuálů proti kulturní politice komu
nistické strany. Česká kultura šedesátých let Stála už zcela mimo původ
ní antagonismus dogmatismu a revisionismu, byla representována ve
svých nej lepších dílech nekomunisty a byla otevřeným sledem pro
testů, jež zachvacovaly stále širší oblast veřejnosti. Zatím co hlavními
centry stranické politiky byly umělecké svazy j'ako převodní páky
ÚV KSČ a jako nástroje systematické korupce, umělci jako společenská
Vrstva inteligence se nedali už zvládnout pouhými výhodami členství ve
Svazu, cestami do ciziny a literárními půjčkami jako převodními pá
kami korupce.

V roce 19*67 se vyoistřily všechny problémy, také literární a svazové.
Je naprosto mylné domnívat se, že hlavní představitelé čs. kultury byly
ony osobnosti, které ztělesňovaly svazovou politiku a které pak byly
j aksi automaticky vysunuty do popředí j ako “mluvčí” inteligence. Prav
dou naopak je, že česká kultura stála už tehdy mimo ideologii komu
nismu, mimo dosah stranického řízení i svazové korupce. Jejím spo
lečným jmenovatelem byl jakýsi humanismus socialistického typu, za

18

tím co demokratické převleky autorit typu Jana Procházky, Pavla Ko
houta, a Františka Šorma byly jen epífenomenon politických manévrů
reformistů. Od těchto hlavních politických šíbrů partajní kulturní po
litiky, za Novotného i po něm, se podstatně lišilo několik hlavních
nezávislých kulturních skupin, jejichž členy nebylo možné najít v umě
leckých klubech, ani ve svazech. Tam byli buď jen trpěni nebo nebyli
členy svazů, nebo konečně považovali (správně) pod svou úroveň, aby
oficiální “kulturtrégry” vyhledávali. Teprve v průběhu šedesátého osmé
ho roku se tyto rozdíly setřely a tehdy po prvé 'bylo možné spatřit v
uměleckých klubech - v těchto centrech literární korupce - Václava
Černého, Vratislava Effenbergera, Václava Havla, Jindřicha Chalupeckého , Jaroslava Seiferta a Jana Wericha (v abecedním pořádku).
Když národní zájem dočasně zastřel starou polaritu totalitních a demo
kratických sympatií, staly se druhotnými ony hlavní prostředky, jimiž
stranický aparát virtuosně rozkládal po dvacet let rašicí opozici. Sladký
život v literárním klubu, exklusivita Dobříše, honorářové vyhlášky a
stipendia fondu nedokázaly zvládnout hnutí nezávislých skupin, jež se
vymkly v šedesátých letech nejen stranické politice KSČ, ale také sva
zům. Kryštalizační centra představovaly především okruhy osob kolem
nej silnějších individualit české kultury, kolem Václava Černého, Vrati
slava Effenbergera, Václava Havla, Jindřicha Chalupeckého, Jaroslava
Seiferta a Jana Wericha, kteří nebyli manipulovatelní svazovými intrika
mi. Tyto okruhy býly volně spojeny s novými časopisy, Tvář, Orien
tace, Sešity a s malými divadly Grosmanna, Smočka, Kačera, Picka,
Suchého-Šlitra, Vyskočila. V ostatních svazech, mezi výtvarníky, filma
ři, architekty a mezi vědci i novináři byli mutatis mutandis obdobná
situace, jejímž společným výrazem býly pak Literární noviny, jež vy
jadřovaly kompromis mezi tendencí nezávislé kultury a vládou samodarů straníckosti. Když vypukla demokratizace, pozorovali nezávislí
nekomunfetičtí intelektuálové s krajní nedůvěrou, ba s hrůzou, jak se
radikalisují jejich staří oponenti a jak nové svazové vedení, v čele s
kandidátem přijatelným Hendrychovi, začíná houst na nové struně.
Uprostřed vlny národního nadšení formulovali své skeptické poznámky
někteří surrealisté, Josef Škvorecký a Jiří Kolář, zatím co výmluvné
mlčení dalších mělo stejný smysl. Pavel Kohout a Jan Procházka v če
le politické obrody byli stejně nebezpeční jako v čele socialistického
realismu.

(V roce 1968 nebylo možné 'tyto základní rozdíly uvnitř české kultury
vyslovit, protože rozvracely společný postup proti partajnímu usměr
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ňování. Skupina Literárních novin (Lit. listů) a její exponenti uvnitř
Svazu spisovatelů zcela ovládli vedeni demokratizačních akcí v oblasti
kulturní politiky a ačkoli byli většinou reformními komunisty, stali se
náhle, de facto a přes noc, představiteli onoho trendu nezávislých sku
pin, jež v drobné kulturní guerille po více než deset let hájily půdu zá
kladních humanistických hodnot a kulturní svobody. Byl to vskutku
bizarní obrat a může se jevit jako záhada, že právě komunističtí in
telektuálové se stali čelnými reformátory, aniž pocítili rozpor mezi svý
mi dřívějšími a nynějšími stanovisky, aniž zpytovali Své třídní svědo
mí, aniž pochopili proměny svých rolí a různost principů let 1948 a
1968. Co umožňuje pochopit inkonsislence náhle prozřevších reformi
st, je zvláštní povaha členství v monopolních stranách totalitních sy
stémů, jež vedte nutně k rozpadu integrity osobnosti člena Strany a k
tomu, že se necítí zodpověděn za rozhodnutí orgánu totalitních dikta
tur. Drastická rozhodnutí nebyla jeho rozhodnutí, byl součást mecha
nismu jako kdokoli jiný a neměl možnost oponovat stejně jako ostatní
straníci či nestraníci. To je tvrdá pravda, která vyplývá ze samé pova
hy totalitních režimů, a ačkoli neexkulpuje zlo, je nesporným sociálním
faktem. Voják ani důstojník není a necítí se zodpověděn za důsledky
rozhodnutí generálního štábu, i když je to masa mužstva a důstojníků,
kteří realisují plány štábu. Členství v komunistické straně znamená vě
domou oběť integrity osobností, přijetí discipliny nadřízeného aparátu,
krutého boha dějin, ztělesněného ve straně. Komunisté obětují to necennější - svou osobnost - straně, podstupujíce dělbu rolí osobnosti, v
níž zbývající individualita je stejně bezmocná, jako Bůh strany je vše
mocný. Individualita sama není pro komunisty centrální hodnota, ale
součást manipulace aparátu a historie hnutí, takže život sám je “kon
trolovanou schizofrenií”, řečeno s Arthurem Koestlerem. Ačkoli se
zdá nelogické, že v různých historických fázích zastávají lidé různé
principy, není naopak v mezích totalitní ideologie nic správnějšího. V
totalitních ideologiích a státech jsou lidé provždy exkulpováni jako ne
vinni před historií, právě proto, že jsou bezmocní před aparáty, které
historii tvoří. Z této romantické a'ntinomie jsou jen dvě východiska:
fanatismus, v němž člověk se vzdá pyšné představy, že může sám po
chopit cíle dějin, strany, aparátu a hnutí - nebo naopak skepse s níž
člověk chce uhájit zbytky své integrity, aby však byl vždy Znovu po
dezřelý jako úchylka, neboť - opravdu opustil irracionální mystiku
strany. Totalitní režimy jsou neslučitelné s integritou osobnosti, a 'to
ze stejných důvodů, proč nelze železo ukout z žádného dřeva.
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I Intelektuálové nejsou většinou schopni položit na oltář strany celou
osobnost, jednak proto, že jsou jim vždy blízké romantické idoly od
cizení, dialektiky a revoluce, jež ovšem působí i po revoluci a vrhají
je znovu na kritické pozice, jedhak proto, že je víc odpuzuje stereotyp
lží, s nimiž každá masová ideologie pracuje. Konečně zaměstnáním in
telektuála, počínaje řeckými filosofy, je kazit mládež, což každý inte
lektuál svědomitě činí od dob Sokrata. Tak samo společenské postavení
umělce, vědce, žurnalisty vytváří příznivé podmínky k reformě ideolo
gie a onen zdáWivý paradox proměny Stanovisek nás nemusí překva
povat. K těmto obecnějším rýsům úlohy intelektuála v masovém hnutí
a v totalitní diktatuře přistupuje však ještě jedna, specificky česká
iluze, jež byla téměř universální mezi střední génerací a kterou vyjád
řil přední český spisovatel slovy: “Stalinismus byl dědicem velkého hu
manistického hnutí.” Kdo naopak zná základní dějinná data, ten ví,
že stalinismus byl nejbrutálnějším popřením každého humanismu a že
ve srovnání s fašismem, míra Stalinových masakrů předčí Hitlera, tak
že považovat stalinismus za dědictví humanismu je absurdní. A dvoj
násobně absurdní proto, že 'tento mýtus, či spíše otevřený ideologický
podvod nebyl v ČSSR prohlédnut 'ani vedoucím představitelem reform
ního komunismu na rebelujícím spisovatelském sjezdu, ale naopak, byl
zde formulován jako princip nové kulturní orientace. Česká demokra
tická tradice se tedy právě před reformujícími kulturními politiky
objevila jako onen stalinský falzifikát, jenž už v létech 1'945-1948 byl
úspěšně nabídnut umělcům, když program třídních pogromů byl pre
sentován jako dědictví husitství a Masarykových humanitních ideálů.
Tento neprohlédnutý podvod byl bohužel centrální kulturní myšlenkou
reformního komunismu a byl v rozporu jak s uměleckým plánem ne
závislých kulturních skupin, tak i se spisovatelskou praxí umělců, jež
tuto ideologii formulovali. Kulturní politika reformního komunismu
nebyla tedy výrazem kulturních hodnot a cílů nezávislých skupin, jež
vytvořily onen jedinečný rozkvět českého umění šedesátých let, ale jen
varianta stalinismu, jež zahynula rychle na vnitřní inkonsistence. Co
z toho plyne?
1. ß plným respektem a někdy s obdivem k dílům Milana Kundery,
Antonína Liéhma, Jaroslava Putika, Ludvíka Vaculíka a dalších lite
rárních představitelů reformního komunismu, musíme konstatovat, že
česká literatura šedesátých let nevyjadřovala myšlenku reformního ko
munismu, ale demokratickou opozici totalitní diktatuře, jež byla ztě
lesněna nezávislými skupinami, nekomunistickou inteligencí a nejsil
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nějšími uměleckými osobnostmi (Vratislava Effenbergera v literární
kritice, Václava Havla a Jana Wericha v dramatu, Jiřího Koláře, Ja
roslava Seiferta a Vladimíra Holana v poesii, Josefa Škvoreckého v romámu iatd.) Ať se nám to líbí nebo ne, co se objevuje v pozadí těchto
rozdílných kulturních orientací, to jsou třídní konflikty, rozmanité sku
pinové zájmy a neoddiskutovatelné rozdíly představ o úloze umění a
kultury ve společnosti. Nezávislí intelektuálové, nikoli dočasně refor
mující komunisté, vytvořili velikost české kultury šedesátých let, v onom
organickém růstu hodnot, kterému totalitní diktatura vždy a všude pře
káží, bez ohledu zda je právě blahosklonná k nestraníkům nebo ne.
2. Kulturní politika socialismu s lidskou tváří byla romantismem inte
lektuálů, neslučitelným s reálným světem tankových divizí. Oproti kul
turním dílům nejsou tankové divize racionální, ale za to jsou účinné.
V politice stejně jako v lásce, rozumně jednáme tehdy, když s princez
nami jednáme jako s princeznami a s děvkami jako s děvkami. Kdo si
■to plete, Ztroskotává v obojím, v politice i v lásce, při čemž uvedená
premisa vůbec nevylučuje, že princezna může být děvka. Ale formy cho
vání musí být v politice vždy úměrné objektům, na něž chceme politicky
působit. Intelektuálové, “die freischwebende Intelligenz”, nedokázali v
kritickém okamžiku vést, a ať máme jakoukoli úctu k jejich uměleckým
výkonům, “pražské jaro” znamená jejich porážku. Znamená také, že
obrovsky rostoucí společenská váha inteligence a středních vrstev vy
tvoří příště i politické vůdce mezi intelektuály, kteří by zvládli techno
logii politiky aspoň ták, aby znovu neprohráli?
(3. Romantika v politice je cesta k porážce. Hölderlin, romantický bás
ník minulého století, toužil kdysi po praporu, pod nímž by mohl čestně
prolít krev, třeba i v Thermopylách marného boje.
“Ach, kdyby jen byl prapor ... a Thermopyly
kde bych mohl čestně prolít krev ...”

Reformní komunisté z literárních klubů zvedli prapor a sovětské tan
ky se postaraly o Thermopyly. Prolitá krev nebyla krev reformistů.
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HISTORIE A SPISOVATELOVA IMAGINACE
Ivan Jelínek
Nemám v úmyslu uvažovat o thematu jako historik, což také nejsem.
Ale nedá mi to, ,abych se neobíral několika svými pozorováními, neboť
jako spisovatel na slova historie a imaginace neustále narážím.
(Ta dvě slova vyjadřují vážnou a do veliké míry uměle privodenou
dichotomii, existující dnes v myšlení Evropy. Na jedné straně stojíme
před historií, která se nám předkládá jako údajná realita. Říká se nám,
a my sami se často dokonce pokoušíme sebe o tom přesvědčit, že tato
realita je ve skutečnosti specifická, autonomní a tr'valá entita, se kte
rou nepohneš, která se nemění, jakmile se jednou stala. Tvrdí se, že
tato realita je objektivně postižitelná a že je možné ji hodnotit vědec
ky. Říká se nálm, anebo my sami si to říkáme, že historie, události a
činy, a to naše vlastní a jiných, jsou nezávislé na činiteli, že jenom
ony jsou existující realita. A právě proti tomuto pojetí historie se oby
čejně staví do protikladu imaginace. Nezamýšlím diskutovat o tom, jak
se imaginace projevuje v pracích historiků z povolání. Avšak historie,
anebo lépe histories apodexis, abych užil Herodotova termínu, se také
mne jako básníka bezprostředně týká.
Jestliže se postaví do protikladu slova historie a imaginace, říká se
nepřímo, že imaginace je cosi soukromého, subjektivního, že je cosi, co
se neustále mění a že proto nemá takovou váhu jako “činy”: jedním
slovem gesta Orphei se nemohou vyrovnat gesta Romanorum, pokud'jde
o závažnost a důležitost. Říká 'se nám, že imaginace je méně podstatná
a méně skutečná, ne-li neskutečná vůbec.
Nesdílím tento názor, který se mi zdá nemožně dualistický. Neboť:
co by byla historie, to jest to, co se stalo, co se děje a co se odehraje v
budoucnosti, co by byla historie kdekoli, buď veřejná nebo má sou
kromá, kdyby nebyla v mé mysli?
Mysl je ovšem složitá věc, chceme-Ií vyjmenovat některé její sou
části, z nevědomí, podvědomí, vůle, paměti, imaginace, inspirace a tak
dále. Tyto jednotlivé složky mysli, jako imaginace, o .níž je řeč, ope
rují prostřednictvím různých vrstev mysli, a to bez ustání, bez ohledu
na to, zda spíme nebo bdíme. Proto podle mého názoru nelze oddělovat
jednu složku mysli, zde imaginaci, od ostatních složek; bylo by to, jako
kdyby se studoval mrtvý preparát pod mikroskopem a člověk se dom
níval, že hledí ještě na co'si živoucího. Tomuto úvodu jsem se nemohl
vyhnout, neboť od této chvíle budu používat termín mysl místo ima
ginace, kdykoli budu mluvit o spisovatelově práci.
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Již jsem položil otázku, kde má !býi historie jestliže ne v mysli?
Další legitimní otázka plyne z první, totiž: jak by mohla existovat antithesa mezi myslí a událostmi? Jsem názoru, že takovýto kontrast ne
existuje.
lUpanišady, které rád čtu, říkají na jednom místě (Brihadaranyakopanišad, Pátá Brahmana “Má mysl byla jinde, neviděl jsem. Má mysl
byla jinde, neslyšel jsem.” a dále v téže Brahmana nacházíme: “To, co
jest poznávat, je forma mysli, neboť mysl jest poznávat.” Pokud se mně
týče, nevidím jiné možnosti nežli přijmout tyto proposice. Nemyslím,
ke to je nějak zvlášť radikální nebo sporné filosofické tvrzení. Konec
konců dokonce i marx-leninský historik mění události prostřednictvím
svého dualistického vjemu, což znamená, že mění subjektivně- objek
tivní studium ve formu své mysli.
ÍPro každého spisovatele je 'krajně důležité, že již první psaný do
kument lidstva, historické dílo, je zároveň báseň. Tento epos, Epose
Gilgamešův, shrnuje naše thema v prvních řádcích těmito slovy: “Byl
to muž (to jest Gilgameš), jemuž všechny věci byly známé, byl to král,
který poznal země světa. Byl moudrý, shlédl tajemství a znal tajné vě
ci. Vypravil se na dlouhou cestu, unavil se úsilím, a navrátiv se, vyryl
do kamene celý příběh.”
(Histórie a mysl jsou staVem projekce. Jaká nádherná jednota těch
to úvodních slov nejstarší epické básně! Zde se setkáváme s dobrodru
hem, činitelem; zde jsou jeho činy, a výsledky jeho činů, děje; a zde
posléze je Gilgameš sám, stav se zapisovatelem jak plodů svých činů
tak toho, co přitom pociťoval. Zapisovatel, starodávný král Uruku, dá
vá jednotu všemu v projekci své mysli.
Homéra a Herodota ponechám stranou. Vyhnu se Platonově Politeia,
tomu plodu té uchvacující mysli, jež dodnes přímo působí na jiné my
sle, jak je toho posledním důležitým dokladem traktát - román Aldou'se
Huxleyho, Island. A lze si položit otázku, zda to, co se nazývá imagi
nace, inspirace a tak dále, vyvstává spisovateli v mysli, anebo do ní
proniká z vnějška, z vnějšího sVěta. Podle mého názoru to je obsaženo
v povaze věcí. Když píšu, názory, které vyjadřuji, existují v mé mysli,
a nejsou brány odnikud jinud, zvenčí.
Historie je mi nerozlučná od mé mysli: je to jedna z jejích forem,
inebo chcete-li jeden z jejích konceptů. A tak nevím, co je první, zda
historie nebo imaginace, jestliže ovšem chci zachovat tato dvě slova a
^význam nadpisu. Jenže takovýto dualismus je v mých očích nemožný, a
přece také já jsem jím poznamenán. Proto, ve srovnání s Homérovým
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(Odyáseem, jsem zde ve veliké nevýhodě. Jeho historie postupuje bez
naší staré známe antitheše: je 'to jednolitý celek. Má smysl od hlavy k
patě; je logická, krásná, děsivá, a to právě pro svou jednotu s myslí,
právě pro svou ne-dualistickou povahu. Kdykoli jeho mysl byla velmi
činná, projevila se ták říkajíc jakožto čin, anticipovaný v budoucnosti,
nebo jako jeho veliká ochránkyně, Pallas Athéna.
A ještě: nejsem si jist, jak by tyto dva koncepty, jestliže ještě je be^ru Zvlášť, dopadly s ohledem na čas. Kde by byly položeny v čase?
Zkušenost a věda nám říkají, že čas je nadmíru nepostížitelná veličina.
,Neustále je vytlačován z matematické strnulosti hodinového ciferníku.
Jednotlivé úseky času nemají stejnou délku. A v mysli také necítíme,
že by měly stejné trvání. Každému je znám banální postřeh: jak prchvavé je mládí; jak kratičký je, běda, okamžik štěstí; jak nekonečný je
pocit strasti; jak nemožně dlouhé je čekání.
A hned potom přijde časová nášledhost. Světlu, jehož zázrakem ví·
.dime vtzdálené galaxie, to trvá dva tisíce let nežli dospěje k oku Člově
ka za dalekohledem. Když hvězdář hledí do vesmíru, zírá do minu
losti. Až bude pozorovat zítra, přece ještě se nezbytně bude dívat do
minulosti. Prapodivná směsice časů, pravda? A toto mi dává odvahu
položit docela vážně otázku: “Zemřel jsem, nežli jsem začal psát? Ane
bo opačně, “Zrodím se, až dokončím to, co píšu?”

Ale teď je třeba říci, co tyto věci mně znamenají v denní praksi.
,Problém historie, problém času při hledání vědění, ale snad spíš mou
drosti cestou poesie. Jakési neodolatelné nutkání mě vedlo k tomu, abych
míchal časy, minulý, přítomný a budoucí. S počátku jsem to dělal ne
vědomky a jak mi to přišlo. Později mě rozechvělo zjištění, že jako
jedno z možných řešení je možné docela účinně použít třeba v básni
minulý čas po přítomném čase, ba že je možné položit budoucí čas
před přítomný. Jenže to jsem ještě nic nevěděl o astronomovi, který
se zítra bude dívat dalekohledem do minulosti. Tímto způsobem má mysl
(Začala zpracovávat mou vlastní historii. Později jak má osobní histo
rie a všechny ostatní historie nabývaly na délce, jsem propadal zou
falství. Kdykoli jsem se pokusil se na svou vlastní historii pořádně po
dívat, a to ve smyslu toho, co je psáno úvodem, zjišťoval jsem pouze
hanebný chaos. Viděl jsem jakási disiecta membra. A to mě vedlo k
myšlence, že mám-li před očima rozptýlené kusy, je nevyhnutelné, že
kdysi musel existovat celek. Kdo to rozbil tu někdejší jednotu? Hleděl
j'sem na ten zmatek, na události s pocity štěistí nebo zoufalství. Ta
tříšť nic neříkala. Neměla smyslu, nevládl jí nižádný zákon. Doslechl
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jsem se, že někteří historici mají také podobný pocit, jestliže jsou kon
frontování se svým materiálem; a tak si kladou otázku, zda to všecko
má nějaký smysl - hospodářské zákony, ruka Prozřetelnosti, neho nač
si vzpomenete. Pak jsem však pochopil, že tyto pocity mě zmáhaly, při■stupoval-li jsem k věci z hlediska duality, to jest kdykoli jsem propadl
faleštaému dojmu, že historie a mysl jsou dvě rozdílné, na sobě nezá
vislé entity. Výsledek byl, že jsem si řekl: proč 'tak nezačít s rozbitím
toho vnuceného, nesmyslného řetězu zastaralé časové následnosti. Dou
fal jsem, že jakmile jednou zavrhnu časovou následnost, v mé osobní
historii se mi zjeví jakýsi smysl. Jenže jsem narazil na potíž: neměl
jsem nej menší potuchu, kterou z mnoha možných metod mám použít,
,abych jinak rozložil čas, události a mysl, jeistliže mám dospět k jakési
■soudržné a významné struktuře.
Když jsem se pokoušel uskutečňovat své rozhodnutí, děsně často
jsem mnoho pokazil. A obávám se, že je tomu tak dodnes. Mé úsilí však
přece jen mělo jisté výsledky. Historie ztratily nepřístupné vzezření
.disiecta membra, o nichž jsem se zmínil1; spojovaly se, začínaly žít jako
jediný organismus. Vstaly jaksi /mrtvých ia staly se mysli 'tělem. A na
druhé straně, kdykoli jsem žadonil to jisté Ono, jemuž básníci kdysi
říkali múza, aby mi poskytlo chvilku Imaginace, objevoval jsem po
jednou v mysli historie mi docela nové. Stále jsem před otázkou: Kdo
vyvolává tuto novou realitu; anebo, koho tato nová realita vyvolává?
A jaká je povaha časoprostoru a časového sledu, v němž se toto ode
hrává?

Konečně rozličné dětií, činy a skutky, jedním slovem historie chápa
ná mou myslí, přestaly přede mne předstupovat s požadavky a vyčítat
mi, neboť mě zároveň záčly obdarovávat. Zde mi můžete položit otáz
ku, jak se to projevilo. Ovšemže v mém psaní. Postačí říci, že toto dá
vání bylo zcela jiné povahy nežli jsem očekával. A dále jsem si po
všiml, že jakmile jsem se pokusil přésvěďčit sebe sama, že historie je
faktum mimo mou mysl ,a na ní nezávislé, má mysl nebo imaginace - jak
.si kdo vybere - se dusila a chřadla. Nyní cítím, že požádám-li svou
,mysl - nebo měl bych se snad odvážit říci múzu? - aby propustila na
svobodu mou imaginaci, je to jako by se otevřela -neviditelná přehrada
a jako by prvky, na příklad nějaké možné básně se vyvalily s takovou
prudkostí, že memo-hu ani doufat, že dovedu udržet krok s dravostí toho
proudu. Avšak jak zvláštní: bez ohledu na pomalost, se kterou to pře
měňuj u na slovní formu, nezdá se, že něco by unikalo. Odehrává se to
totiž ve všudypřítomném ča'se - a jak by to tedy mohlo zmizet v čase
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minulém? Ten podzemní pramen řek nebo moří je ve mně, a kdykoli
,o to požádám, mám k němu přístup. Avšak jak často o toto opravdu
žádám? A jak využívám toho bohatství? Vím dobře, že v procesu
.transformace musím užít své vůle. Jenže každý ví, že tato obzvláštní
(Vůle umělcova může zajít příliš daleko, takže místo aby pomáhala
tvorbě, jí stojí v cestě. Cŕtí’m, že v tom moři, o kterém jsem se právě
izmínil, jsou obsaženy všechny tak zvané historie, minulé, přítomné a
budoucí, a co víc nejen historie, které v paměti přechovávám. Tak je
mi dlužno ptát se: čí historie člověk vyjadřuje, jestliže zčistajasna je
nutkán, neodolatelně nutkán, na příklad psát báseň o Orfeovi anebo o
proserpině? Pro mne ofeobně to není čistě akademická otázka, protože
se mi za tu dobu, co píšu, často stalo. Je takovýto námět týkající se
historie Orfea nebo Persefony součástí také mé vlastní, osobní histo
rie? Je to stejná osobní historie jako fakta, že jsem byl po celou po
hlední válku vojákem, že mám děti, že žiji v Anglii a ne na své rod
né Moravě?

MluVím-li proti dualistické koncepci thematu - to jest historii a ima
ginaci - mluvím jedním dechem pro jednotu vědomí ve všech formách,
nebo chcete-li pro Logos ve smyslu sv. Jana na příklad, pro řád Apollonův, pro mysl budhistů nebo pro átman brahmanů, nebo pro kolek
tivní mysl ve smyslu Carl Junga. Čas, události, Zkušenost, činnost,
prostor - to všechno se tam tísní. Roky mé vědomé literární práce mně
naučily tomu, že kdykoli toto vědomí se uvolní, okamžitě odplaví po
jetí o času, událostech, činnostech a zkušenostech a zkušenosti o nich.
A co se pak stane s myslí samotnou? Toto vědomí, přelévající se přes
■hráze, které je mají v sobě udržovat, se též zmocní událostí, jež se při
hodily jiným bytostem.
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ZAČIATKY “ČS. JARI 1968” A

OZNAMOVACIE PROSTRIEDKY
Ivan Cikl
(Pokračovanie z októbra)

IV.
V pojanuárovom procese mali československé oznamovacie prostried
ky rovnaké úlohy ako oznamovacie prostriedky kdekoľvek na svete: informavať a vysvětlovat’. A pretože sa dali do služby progresívnych prú
dov v strane a v spoločnosti, plnili svoje úlohy angažované. Nepotrebo
valo sa k tomu veľa - stačilo presadzovať kvalitu obsahovú i formálnu,
stačilo komentovať tak, aby ľudia získali hlbšie pohľady na skutoč
nosť, ktorú sami poznali a prežívali.
(Dogmatici sa stavali ostré proti československým oznamovacím pro
striedkom práve pre plnenie tejto úlohy. Nevynechali jedinú príležitosť
aby nezaútočili na rozhlas, tlač a televíziu. Stávalo sa to obvykle tam,
kde boli medzi svojimi, a 'teda ineočákaváli nijakú opozíciu, či v stra
níckych a štátnych orgáinodh, kde mohli vytvárať atmosféru nepriaznivú
pre pojanuarový proces. Vyhýbali sa však verejným vystupovaniam. No
vinári 'mali však naopak eminentný záujem dostať práve týchto ľudí
pred mikrofón či kameru. Pokiaľ predsa vystúpili, vyvolávali záporný
ohlas bez toho, že by ktokoľvek z redkcie musel čokoľvek k ich vystú
peniu dodávať. Neboli schopní myslieť ako ostatní občania, vyjadro
vať sa bez fráz a bez nenávisti argumentovať. Znamenie svojej vnú
tornej neslobody - alebo povedzme limitovanosti - niesli v sebe.
Je dosť ťažké rozlíšiť pojanuárové obdobie podľa toho, koho a kedy
sa snažili novinári priviesť pred mo'krofón, na obrazovku, komu udeliť
slovo v novinách. Dajú isa však vybadať určité trendy, pozoruhodné z
hľadiska zapojenia čo najširších vrstiev do činnosti oznamovacích pro
striedkov:
1. obdobie, v ktorom holo treba vysvětlovat’, v čom spočívá nová
československá “pojanuárová” cesta, presviedčať, že je správne po
nej kráčať a dať dôveru jéj predstaviteľom. S týmito myšlienkami
vystupovali predovšetkým stranícki funkcionári, vedecké a umelecké
osobnosti a redaktori.
2. obdobie, kedy prevládala snaha získať a publikovať skutočné ná
zory prostých občanov, predovšetkým robotníkov a roľníkov, na obrod
ný proces. Jednoducho povediac - redaktori šli na pracoviska za svo
jimi poslucháčmi a čitateľmi.
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3. lobdobie, kedy naopak ľudia zo všetkých vrstiev spoločnosti spon
tánne prichádzali do redakcií, aby'vyjadrili svoju podporu tým, ktorí re
prezentovali obdobný prúd a svoj súhlas s myšlienkami a cieľmi toho
prúdu. Tento proces prejavovaJnia národnej jednoty 'vrcholí v nebývalej
šírke a intenzite v druhej polovici júla, po varšavskej porade predsta
viteľov piatich krajín Varšavského paktu, pred konferenciami v Čiernej
nad Tisou a v Bratislave.
Ťažisko programu - predovšetkým v rozhlase a televízii - sa přesuno
valo na príspevky, ktoré mohli vydávať svedectvo o ich autorovi, tedy
na rozhovory a besedy; (zvlášť dôležité miesto zaujímali rozhovory a
besedy živé, ktoré sa bezprostredne odohrávali pred poslucháčom) a
na ankety.
Ankety, pri ktorých redaktor položil jedinú otázku väčšiemu počtu
ľudí, boli pôsobivé najmä v televíznych programoch, kde nikdy nie je
času nazbyt a kde sa človek prejavuje nieleln svojím hlasom, ale i tým,
ako sa tvári. ’Používali sa často, keď sa chcel zistiť ohlas na nejakú prá
ve aktuálnu otázku. Na pr. keď konzervatívci a oznamovacie prostried
ky piatich zemí Varšavského paktu zosilnili kritiku československých
oznamovacích prostriedkov, reportéri vyšli do ulíc a pýtali sa ľudí, či
tiež oni nesúhlasia s prácou čs. televízie, rozhlasu a tlače. Obvykle boli
ťažkosti ako nakrútiť ohlas, ktorý by nezaujímal kladné stanovisko k
obrodnému procesu. Novinári nechceli robiť nerealistickú publicistiku,
zjednodušujúcu skutočnosti, veď predsa existovali ľudia, ktorí by rad
šej pojanuárový proces neboli videli. A o tom, že existujú, bolo treba
hovoriť. Bolo si treba uvedomiť, že sa zápas zďaleka neskončil.
Medzi programami, ktoré zostanú natrvalo spojené s pojanuárovým
obdobím, patria nesporne rozhlasové Mikrofórum a Pesničky s telefó
nom. Nie je bez zaujímavosti, že Mikrofórum vzniklo pôvodne ako re
akcia Čs. rozhlasu na v Československu značne počúvaný program hud
by a slova rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Program bol zameraný
na mládež; Mikrofórum vysielalo modernú hudbu i vysokoaktuálne
príspevky vrátene toho, že jeho redaktori privádzali pred mikrofón zau
jímavých ľudí, ktorí mali mládeži čo povedať. Odpovedali nielen na
otázky redaktorov, ale i poslucháčov. Vznikol neobyčajne svieži,
pôsobivý, improvizovaný program, v ktorom mladí ľudia dostávali
informácie o tom, čo ich najviac zaujímalo - a po januári 1968 to boli
prirodzene otázky spojené s obrodným procesom. Mikrofórum sa stalo
ich neúnavným tlmočníkom.
(Nemenej významným programom sa stali “Pesničky s telefónom”. Ich
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redaktori sa zhovárali telefonicky priamo zo štúdia s rozhlasovými po
slucháčmi. Hovorili s prívržencami pojanuárové'ho kurzu českosloven
skej politiky i s jeho odporcami. V týchto reláciách odzneli diskusie, kto
ré hlboko zasiahli do československého politického povedomia. Tým, že
sa skončil program, neskončila sa diskusia; pokračovala mimo vysiela
cej siete - medzi rozhlasovými poslucháčmi. To hol vôbec naj väčší klad
práve tlače, rozhlasu a televízie v tomto období - oznamovacie prostried
ky a ich informácie sa stali životnou potrebou ľudí.
V.

(Nemožno si všímať všetkých foriem, ktorými sa realizovalo spojenie
oznamovacích prostriedkov s ľudom a ktoré umožňovali odpovedať na
pálčivé otázky dňa. Nemožno si však nevšimnúť, že toto spojenie dosta
lo zásadný význam pre vytvárenie a prehlbovanie vplyvu politických
činiteľov na obyvateľstvo. Inými slovami, došlo k tomu, čo sa napr.
vyjadruje slovami “vytváranie osobnosti politika prostredníctvom tele
vízie”.
Ktosi povedal, že pojanuárový proces bol prvou revolúciou, ktorú vy
volala televízia. Isté je, že moderné oznamovacie prostriedky môžu pod
statne urýchliť spoločenské procesy; keby bol pojanuárový proces vzni
kol v časoch pergamenu a trubadúrov, nepochybne by sa aktivizácia
obyvateľstva neuskutočnila tak rýchle ako v roku 1968.
(Televízia iste mohla rýchle vytvoriť politickú osobnosť a mohla zrých
liť jej pád. Nebolo by však správne tento rys preceňovať Televízia ešte
žiadnemu štátnikovi nič nepridala, čo nemal. Mohla leln zvýrazniť urči
té rysy, 'ktoré si ľudia pri bežnom styku nevšimnú. Každý môže po
tvrdiť 'zo svojej vlastnej skúsenosti, že oko televíznej kamery je neúpros
né - odhalí každé zaváhanie, rozpačitosť, podtrhne nadutosť a sebepreceňovanie, zvýrazní myšlienkovú plytkosť i intelekt. Človek, ktorý na
obrazovke vtrhne bez pozvanie do divákovho súkromia, stáva sa objek
tom divákovej analýzy, oveľa a sústrednejšej, ako by sa to mohlo stať
počas jeho fysickej prítomnosti, ktorá sama sebou i v dôsledku spolo
čenských formalít, rozptyľuje. Štátnik na obrazovke nepôsobí iba svo
jimi myšlienkami, ale i spôsobom ich tvorenia a svojím charakterom,
čo noviny nemôžu demonštrovať a rozhlas iba z části. Televízia násobí
vjemy a tvorí plastickejší obraz.
Tomuto pozorovaniu neunikli ani predstavitelia či oponenti pojanuárového smeru československého vývoja. Vyhrávali alebo prehrávali. Mi
lan Weiner, komentátor Čs. rozhlasu a vedúvi jeho zahranično-poli30

tickej redakcie 17. marca 1968 vo vnútropolitickom rozhlasovom komen
tári povedal: “Celkom no'vú úlohu za 'tejto situácie dbstáva rozhlas a
hlavne naša tvrdá konkurencia-televízia. Keď som sa minulý týždeň dí
val na telev.zne vystúpenia niektorých ministrov a politikov, pochopil
som, prečo tam mno'hí vysokí predstavitelia mali doposiaľ takú hrôzu
z televíznej obrazovky. Myslím, že keby sa napr. generál Lomský (mi
nister národnej obrany, ktorého potom v apríli vystriedal Dzúr - pozn.
aut.) uchádzal v budúcich voľbách o dôveru svojich voličov, že by ju
po svojom vystúpení v televízii - ako pokiaľ ide o formu, 'tak pokiaľ
ide o obsah - veľmi ťažko získal.”

(Tvrdí sa, že z Alexandra Dubčeka urobila azda v rozhodujúcej miere
to, čo ku koncu pojanuárového obdobia znamenal, práve televízia.
1. ) V jeho vystúpeniach ukázala jeho ľudský profil. 'Nemožno zabud
núť na jeho prvý prejav, ktorý sa vysielal. K mikrofónu na pódiu pri
stúpil človek v nedobre padnúcich šatoch, so zle nasadenými okuliarmi,
ktoré mu stále kľzali po nose dolu. Zle čítal svoj prejav. Často sa preriekaval, opakoval slová. Tomu, kto sa naň díval, bolo akosi nezvykle
divne. Nemal však taký trápny pocit, ako keď sa díva na herca, ktorý
nevzládol svoju rolu. Človek pri mikrofóne bol totiž zrejme vzdialený od
toho, aby sa pokúsil ukázať sa v roli brilantného rečníka. Snažil sa
vžiť do svojej novej povinnosti a robil to tak, ako vedel a predovšetkým
nič nepredstieral. Bolo to neobvyklé. Niečo z toho úseku škály ľudských
•pocitov, kde sa rozpaky menia na sympatiu.
Počas dvatsia'tich rokov komunistického režimu nikto azda nevidel
v Československu takého prvého tajomníka strany. Bola to neformál
nosť, jednoduchosť, možno ľudskosť. Zdalo sa, ako by sa do tvrdého
straníckeho aparátu ani nehodil. Pochopiteľne, za čas mnohé neuhladenosti prvého vystúpenia zmizli. Redaktori sa snažili Dubčeka upozorniť,
aby pred verejným vystúpením pracoval chvíľku s režisérom. (Nevedno,
či k tomu došlo. Je však skutočnosťou, že sa “zlepšil”.)
2. ) IV jeho prejavoch boli vždy dôležité pasáže, s ktorými bolo možno
pime súhlasiť a ktoré sa podstatne odlišovali od šablonovitosti jeho
predchodcu v úrade prvého tajomníka. Našli sa však tiež pasáže poplat
né minulosti, miestami zdvihnutý prst s miestami výklad ako začias
Novotného. Niekde mal jeho výklad naprosto progresívne rysy a niekde
ako by zas platil daň konzervatívcom.
ÍV podstate mali Dubčekove prejavy iný charakter ako podobné pre
javy v nedávnej minulosti. Vytváral sa v nich priestor pre nový, demo
kratickej ší obsah. Až neskôr, keď sa Pražská jar skončila, a nenastú-
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pilo nijaké “Pražské leto”, mohli sa pochopit’ Dubčekove ťažkosti. Je
ho snahu i cit a súčasne jeho limit daný tým, že hlboko veril komu
nizmu, serióznosti sovietskych vsťahov k Československu a v neposled
nom rade daný jeho straníckou minulosťou.
)
3.
Zdalo sa, že Dubček sám chápe význam oznamovacích prostried
kov pre politika a jeho prácu. Navýše vzal na vedomie status quo, kto
rý sa vytvoril - televízia, rozhlas a tlač prestali byť služobníkmi stra
níckeho aparátu; predstavitelia komunistickej strany si však mohli zís
kavať svojou rozumnou a rozvážnou politikou ich podporu.
Za tohoto predpokladu - a Dubček sa ho nepokúsil zvrátiť - bolo bez
podmienečne treba zlepšiť informavanosť novinárov a styky zodpo
vedných straníckych pracovníkov s oznamovacími prostriedkami:
a) Odbúrala sa stará prax, ktorá umožňovala vystupovanie vysokých
straníckych a štátlnych funkcionárov v oznamovacích prostriedkoch až
po určitej schvaľovacej procedúre; naopak, títo činitelia mali infor
movať verejnosť o práci svojich rezortov.
b) Dubček a Černík začali pravidelne vystupovať v televízii, i keď nie
hneď na začiatku Čs. jari. Dubčekove programy dostala na starosť re
dakcia publicistiky a Černíkové Televízne noviny. Tieto vystúpenia sa
stali veľmi populárnymi a široko z nich citovali ostatne oznamovacie
prostriedky doma i v zahraničí.
(Oba štátnici sa nevyhýbali kontaktom s novinármi i mimo oficiálne
pripravované vystúpenia, napr. Dubček po konferencii na Kladne, kto
rú nahrávali Televízne noviny, debatoval ešte s televíznymi pracovník
mi a vysvetľoval otázky straníckej politiky v pojanuárovom období a
Černík počas svojej cesty k baníkom v Severočeskom hnedouhoľnom
revíri nadviazal tiež užšie kontakty s Televíznymi novinami.
c) , Tlačové oddelenie UV KSČ sa začalo celkom dobre vžívať do svo
jej novej úlohy sprostredkovateľa a organizátora informácií medzi naj
vyššími straníckymi orgánmi a oznamovacími prostriedkami. Pripra
vovalo na pr. pravidelné porady pre šéfredaktorov a komentátorov, na
ktorých sa zúčastňovali vedúci pracovníci aparátu ÚV KSČ a na ktoré
prichádzal - keď bolo užitočné získať informácie z prvej ruky - i prvý
tajomník ÚV KSČ. Organizovalo okrem iného i tématické besedy podľá aktuálnych potrieb a vždy bolo ochotné pomáhať redakciám radou
či sprostredkovaním kontaktov s poprednými straníckymi činiteľmi.
(Alexander Dubček, podľa dojmu z týchto tlačových konferencií, mal
záujem na spolupráci novinárov pri vytvárání a usmerňovaní obrod
ného prúdu v Československej spoločnosti. Snažil sa pôsobiť na ozna
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movacie prostriedky vysvetľovaním svojich názorov, ale súčasne sa
obával ich prílišnej aktivity. Videl síce, že táto aktivita nemôže byť
iba slepo podporujúca, ako za éry Novotného, súčasne však sám za
žíval nepríjemné protiútoky konzervatívnej části ústredného výboru a
straníckeho aparátu proti televízii, rozhlasu a tlači i zárodky vytvárania
organizovanej konzervatívnej základine. Aj keď vo svojich vlastných
prejavoch pripomínal nebezpečenstvo zo strany tých síl, ktoré holi úzko
spojené so starým predjanuárovým systémom, predsa sa obával i kri
tiky, namierenej proti týmto silám. Nabádal novinárov k opatrnosti, k
tomu, aby im svojimi článkami neposkytovali argumenty.

Víťazstvo progresívneho krídla v strane, ku ktorému by bolo došlo
na XIV. zjazde, sa nemohlo uskutočniť bez prestavby celého stranícke
ho aparátu - od miestnych organizácií cez okresy a kraje - bez výmeny
starých, »kompromitovaných funkcionárov. Tento cieľ sa mohol dosia
hnuť jedine pomocou širokej ľudovej aktivity, podporovanej a vyvo
lávanej oznamovacími prostriedkami, pomocou kritiky konzervatívnych
metód a ich nositeľov, vplyvom tejto aktivity na stranícke konferencie,
ktoré mali voliť účastníkov XIV. zjazdu. Zatiaľ však stále mali Dub
čekov! prívrženci v ústrednom výbore menšinu a tak jedine aktivita
celej spoločnosti mohla držať v šachu dogmatikov a predstaviteľov
starého systému v ústrednom výbore strany, v parlamente a v iných
orgánoch straníckeho a verejného života, aby nepodnikli nebezpečné
akcie proti progresívnemu prúdu v strane a proti Dubčekovi. Dubček
bol teda svojimi politickými záujmami zvia'zaný s oznamovacími pro
striedkami. Viac, než si mohol asi uvedomiť na pozadí svojej viery v
komunizmus a v Sovietsky zväz.
Televízny redaktor, ktorý mal možnosť hovoriť s Dubčekom cez pre
stávku zasadnutia predsedníctva ÚV KSČ, v noci z 20. na 21. augusta,
keď už predsedníctvo vedelo, že vojská Varšavského paktu prekročili
československé hranice, sa vyslovil, že ak budú takto na predsedníctve
pokračovať, sovietske vojská ich ráno všetkých zoberú. Dubček ina to
reagoval s rozčúlením a možnosť takého činu zo strany Sovietskeho
zväzu odmietol. (Ráno bol on i ďalší československí predstavitelia od
vlečení do Sovietskeho zväzu . ..)
Po okupácii Československa bolo veľmi jednoduché zhromažďovať
najrôznejšie doklady, odsudzujúce Dubčeka, alebo kritizujúce ho v
mene záujmov národa, zprava či zľava. Bol to však zrejme jediný po
litik, na ktorom sa mohli všetky smery v ústrednom výbore v januári
19Θ8 zhodnúť, politik, ktorý v dôsledku svojich osobných kladov i zá33

porov bol únosný v komplikovanej vnútornej i ’zahraničnej situácii i pri
rozvíjaní demokratických trendov v Československu.
XXX

'“Pražská jar” sa síce skončila, charakteristickým znakom všetkých
jarí však je skutočnosť, že sa vracajú i keď v inom roku a v inej podo
be. Vývoj v krajinách ovládaných Sovietskym zväzom, i v Sovietskom
zväze samotnom, ukazuje určité tendencie v tomto zmysle, a možno sa
oprávnene domnievať, že vplyv Československej jari bude inšpirujúcim
činiteľom a jej úspechy i neúspechy predmetom štúdia, zďaleka ešte
nevyčerpaným.

HAVLÍČEK A RUSKO
Ivan Pfaff

(Dokončení)

(Havlíčkův “Slovan a Čech” je prvním základním dokumentem čes
kého austroslavismu ia Havlíček sám jeho prvním teoretikem a ideolo
gem, pokud se český austroslaivismus chápe jako myšlenková soustava
a politický program, stimulovaný obavou z Ru'ska a obranou proti ně
mu. Jestliže se dosud běžně považuje za tvůrce austroslavismu PaTacký
a za první programový dokument austroslavismu Palackého dopis do
Frankfurtu z 11. dubna 1848, pak jde o křiklavé zkreslení věci, pokud
jde o určení časové priority: Havlíček předlstihl Palackého téměř o dva
a čtvrt roku, což je v prudkých situačních přesunech predrevoluční a
revoluční fáze časový úsek, rovnající se pětinásobku v obdobích klidněj
ších. Víme-li, že Pala'cký se ze své vlastní iniciativy nejen sblížil, ale
vůbec dosital do styku is Havlíčkem áž po jeho návratu z Ruska a že na
vázání jeho kontaktu s ním diktoval právě zájem o znalce ruských po
měrů, víme-li, že proslulá partie Palackého listu do Frankfurtu o čes
kém odporu proti “ruské univerzální monarchii, nepřehlednému a ne
vyslovitelnému zlému, neštěstí bez míru a hranic” je myšlenkově i vý
razově poplatná víc než o 2 roky staršímu projevu Havlíčkovu, je zřejmé,
že v koncepci austroslavismu a jejím protiruském akcentu nebyl Palacký
učitelem Havlíčkovým, ale naopak. Že Havlíčkem vymezený austroslavismus nebyl diktován tak obavou z německého sjednocení, jak se do
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sud všeobecně předpokládá (i když tato obava jistě spolupůsobila), ja
ko spíše obavou z Rulska, je evidentní z rozboru českého postavení v
Evropě, k němuž dospěly české předstlavy na prahu revoluce, v březnu
18418: roztříštěné (Německo, oslabené politickou reakcí a zmítané vnitř
ními nepokoji, se jevilo jako nebezpečí mnohonásobně menší než sil
né, svěží Rusko, vyčkávající inejjvhodnější okamžik, kdy bude moci za
sáhnout do Evropy a pod záminkou ochrany legitimního řádu proti re
volučním hnutím, přinést na caťských bodácích zotročení celé střední
Evropě. Odtud koncepce středoevropské federace, která nevycházela z
nedostatku vůle k samostatnosti, ale z důsledné úvahy o českém posta
vení mezi Evropou a Ruskem; odtud koncepce austroislavismu, vymeze
né Havlíčkem a rozvíjené Pallackým, která nebyla ůzCe omezenou kon
strukcí dílčích zájmů, ani myšlenkou ra'ku'šáckou, ale velkorysou kon
cepcí evropskou, která by byla mohla už před 120 lety uskutečnit dneš
ní myšlenku spojené Evropy, kdyby se byla mohla uplatnit v širším mě
řítku. Ona 'byla tou pozitivní ideou evropskou, kterou česká politika
stavěla jako štít západu proti Rusku; ona byla tím konkrétním progra
mem českého evropanství (či evropského češství), jím'ž se česká politi
ka hlásí o podíl na formování jednotné politické tradice evropské; ona
byla tím promyšleným přínosem k společnému pocitu evropské sounále
žitosti, jímž česká politika prokázala, že česká myšlenka evropská dove
de být hodnotou obecně lidskou. Harmonizace češství a evropanství, v
níž byl od počátku našich dějin smysl českého přínosu vývoji obecnému,
vyzrává v prvním ze svých moderních vrcholů právě 1848 havlíčkovským
spojením české naděje, české víry s příbuzným světem evropského zápa
du stejným zájmem, (Stejným cílem - obranou proti Rusku i promyšlenou
ideově-politickou základnou té obrany.
(Havlíčkovo radikální přehodnocení českého panslavismu z r. 1846 je
jedním z hlavních momentů, jež utvářely vztah české společnosti a ze
jména českých liberálů k Rusku v revolučních letech 1848-49; v rozhod
nosti a jednomyslnosti proticárského a protiruslkého postoje české poli
tiky za revoluce, je nesporně neljvětší, nedocenitelná zálsluha Havlíčko
va. Během revolučního roku se ku podivu vyslovil Havlíček k ruské
problematice poprvé až 30. srpna 1848 v národních novinách “Článkem,
o kterém bych si přál, aby jej každý přečti a rozvážil”:
“Kdyby bylo Rusko země svobodná, konštituční, mohli by Slované
rakouští . . . bažiti po spojení s rodáky svými . . . Ale Rusko jest ze
mě despotická, a my ostatní Slované musíme se, bohužel, tohoto vlastního
bratra svého co nejhoršího nepřítele varovati” (Pol. sp. II/l, 109).
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(Už po porážce pražského 'červnového povstání a pokleisu českých na
dějí, nesie vil tedy nic ze svého stanoviska 'a pohledu z let 1844-46. Ne
sdílel sice očekávání Helceletovo, 'že “hohdá kostka se nějak jinak pře
vrhne! Padl přece metternichismus tak 'hrdě zpupný; zahubenáť bude
říše Satanášova i jinak!”1', ani předpoklad Riegrův, že “pád evrop
ského despoty, nenávidě] ícího svobodu, (jest přede dveřmi”18, tím méně
předpovědi radikálních demokratů o brzké revoluci v Rusku a o svrže
ní carismu, proti nimž Havlíček dokonce ostře vystupoval. Nikoli ovšem
proto, že by si takový zvrat sám vášnivě nepřál, ale protože všechny
takové naděje považoval za nebezpečnou iluzi, která jen nahrazuje
očekávání spásy od carského Ruska očekáváním pomoci od Ruska de
mokratického, rusofilství reakční rusofilstvím revolučním, a tak znovu
neutralizuje národní áktívismus i vlastní politická řešení. Tím usilov
něji soustřeďoval Havlíček své ironické ostří k zesměšnění spojení de
mokracie s carismem, byzantinského orientálního zbožnění, prokazova
nému carovi, i brutální perzekuce každého mluvčího protiruského od
poru v neodolatelných 'satirách z konce ledna 1849.
Ještě když po pádu revoluce (rozehnání kroměřížského sněmu) uva
žoval 31. března 1849 o možnosti úspěšného povstání v Čechách v do
bě, kdy Rakousko muselo (v říjnu 1848) stáhnout téměř všechny své
síly proti vídeňské i uherské revoluci, odmítal reálnost takové m žnosti
poukazem na “našeho slovanského bohatého strýce, cara ruského”, kte
rý lby “ochotně vyslal připravené nesmírné své armády proti nám” a s
trpkou ironií rozvíjel pohled, jak by “ruský Slovan co nástroj despotie
hubil Slovana českého co bojovníka za svobodu”, aby upozornil na
ruský přínos k nastolení absolutismu v Rakousku j
“Jisto jest ale, že by vláda naše se nebyla nikdy opovážila, tak oči
vidným způsobem proti svobodám našim vystoupili, kdyby neměla po
jištěnou pomoc ruské vlády.” (Pol. sp. II/7, 395).
Už v tomto článku zamýšlí se Havlíček nJad nebezpečím ruské inter
vence proti uherské revoluci, v niž viděl těžké ohrožení všech snah ra
kouských národů o politickou i národnostní rovnoprávnost i samotné
jejich existence. Měl ovšem už jisté zkušenosti s dílčí ruskou interven
cí v Sedmihradsku, v únoru 1849, která v něm vyvolala silné znepoko
jení a v níž přesně vytušil první stadium ruské teritoriální expanze do
Rakouska. V jeho komentářích v Národních novinách z 18. a 27. února
1849 čteme:

“Myslí-li se s ruskou “pomocí” opravdu, pak zlé následky pro Ru
muny z toho povstanou. Kdo ví, jaká by takové pomoci cena byla? Ra36

ději chcem zemřít všichni, než tak těžkou vinu na svědomí uvalit . . .
Výhružná, surová slova ruského velitele v Brašově, zatřesou přemno
hými srdci a rachot ruských děl s hor Brašovských osudně se rozlehne
po celé Evropě . . . Rakousko povolá s opovržením, urážkou a dráždě
ním veškerých národů rakouských Rusa ! ano, Rusa na rakouskou půdu-pastýř vlka mezi ovčí stádo”.

Ü když Havlíček veřejně v tisku potíral zveřejnění Bakuninova “Pro
volání k Slovanům” z počátku března D84Í9, v listech českých radikál
ních demokratů, je zcela zřejmé, že vášnivý výkřik Bakuninův zasáhl
do Havlíčkova myšlení a radikalizoval je ostře protirusky ve chvíli,
'kdy vpád ruských armád do Uher (odkud postoupily až na jihovýchod
ní Moravu!) přiblížil nebezpečí (před· nímž ruský revoluciosář varo
val) české společnosti na dosah ruky. Bakunin volal vzrušeně:
“Slované! Ruské oddíly vstoupily na rakouskou půdu, vyslány nikoli
ruským národem, ale ruským carem; nikoli aby vám přinesly svobodu,
ale aby vás zotročily . . . Ruský car vás má zachránit před otroctvím?
Lež, lež, hnusná lež! Jaký nesmysl! Jaký nešťastný omyl! Chete vědět,
čím se stalo Rusko pod vládou svých carů? V této velké říši je nyní
slyšet jen jediný zvuk, a to je zvuk knuty, která dopadá bez přestání na
záda 70 milionů poddaných. Dokud jsou Rusové poslušní cara, zůstanou
nejstrašnějšími, nejnebezpečnějšími nepřáteli svobody! Chcete být pro
dáváni jako dobytek? Chcete být zavlékáni na Sibiř? To vše byste mu
seli chtít, kdybyste pomáhali ruskému carovi: to vše budete mít, dovolíte-li jeho armádě, aby vstoupila do vaší země! . . . Vyzývám vás, zničte
ruskou armádu! Ohněm a mečem, všemi prostředky se jí snažte zničit,
neboť . . . tato armáda vám může přinést jen neštěstí, otroctví a zkázu.
Váš život, vaše svoboda, vaše čest, budoucnost vaše a vašich dětí jsou
nyní v sázce: stojíte na podkopu a jen smělé rozhodnutí, jen velký sta
tečný boj vás může zachránit. Slované! Ruská armáda vstoupila na ra
kouskou půdu. Smrt nebo život, otroctví nebo svobodu! Volte!”“'

(Víme-li, na jak úrodnou půdu padla v českém prostředí - a to i neradikálním - naléhavá výzva Bakuninova, Ikterá ovlivnila např. i tako
vého Celakovského nebo Riegria, je tím spíše nepředstavitelné, že by ne
zanechala hluboký ohlas v nazírání Havlíčkově, 'který u nás jediný mohl
konfrontovat Bakuninův obraz ruské reality s vlastními ruskými zkuše
nostmi. Píše-li 22. března 184)9 v Národních novinách, že
“síla ruská není také tak hrozná, aby ji národové, kteří se proti otroc
tví rozlítí, rozdrtiti a pokořiti nemohli. Proč bychom i my tohoto ztrou
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chnivělého obra v spravedlivém hněvu přemoci nemohli, když on se
nám stavětí chce?”,
pak jde u Havlíčka o zcela ojedinělý výraz předpokladu, který jinak
zásadně odmítal, že není nereálné, rozdrtit carský despotismus i imperia
lismus; ovšem jinou formou, než jaká se ozývá v dosavadních českých
představách, t.j. vnitrní revolucí, ale formou ozbrojeného boje proti
Rusku zvenčí, silami ohrožených evropských národů. Ale to je přece
právě to, k čemu vyzýval Bakunin, jehož sugestivní líčení jen odpoví
dalo Havlíčkovu poznání Ruska a muselo je ještě utvrdit. Prudké vy
ostrení Havlíčkovy protiruské orientace pod tlakem ruské intervence v
Maďarsku, se zřetelnými stopami některých postřehů i formulací Bakuninových, vyjadřuje anonymně publikovaná Havlíčkova báseň “Šid
lo obsolutismu”, s podtitulem “Ruský domov”, v radikálním humoris
tickém časopise “Brejle” počátkem května 1849, - verše znázorňující
útlak ruského lidu carismem i nébezpečí Ruska pro český národ:
Kde domov můj, kde domov můj ?
Boreáš kde věčně hučí,
šakal vyje, medvěd mručí,
tchoř a kuna v hradu svém
hody drží pod sněhem,
dobrou noc kde dávaj’ lišky,
země ruská, domov můj.
Kde domov můj, kde domov můj ?
Zákony kde píše vláda
knutou národům na záda,
přirozené právo kde
kozák explicíruje,
otrok kde jen jeden není,
mezi Rusy domov můj.
Kde domov můj, 'kde domov můj ?
Pro myšlenky radikální
v Kamčatce kde jsou tiskárny,
spolkování svobodné
dovolí Sibérie,
železná kde ruka vládne,
zem otrocká, domov můj.
Kde domov můj, kde domov můj ?
Veškerému kde vzdělání,
prozřetelná vláda brání,
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'kde posud osvěty den
nezahnal pověry sen,
tmavá noc kde ducha svírá,
tarnt’ vlast má, tam domov můj.
Od 'konce května 18-19 nastupuje v Havlíčkově nazírání pronikavý
obrat v hodnocení Ruska, který měl vyvrcholit v půli roku 1850 téměř
úplným návratem k panslavismu 'a panrusismu i s kladným pojetím je
jich imperialistických a rusifikačních akcentů, tedy reakčním pokle
sem jeho vývojové křivky do fáze předl jeho ruskou cestou. Je samo
zřejmé, že pro ruské projevy plnily funkci taktického demonstrativního
prostředku v Havlíčkově zápasu proti bachovskému absolutismu a že i
tam, kde přerůstají z taktiky v princip, stimuluje je úporné hledání
protiváhy, o kterou hy bylo možno opřít nejen zápas proti politické
reakci, ale samo české národní hnutí, jež v dusné atmosféře “času za
živa pohřbených” (řečeno s Nerudou) nenalézalo orientaci. Přesto
občas zachází Havlíček opravdu příliš daleko a sahá k zarážejícím for
mulacím, které jej samého deklasují a jeho čtenáře desorientují. Popr
vé 29. května 184)9 v článku “Ruské vojsko v Uhřích”, kde glorifikuje
vojáky ruské intervenční armády přímo vznícené:
■“Ze všech stran dostáváme nejpochvalnější zprávy o zdvořilém a pří
větivém chování se ruských vojáků ke všemu lidu vůbec, ale ke slovan
ským soukmenovcům na Moravě zvláště . . . Ruský voják jakožto ne
zkažený Slovan, již sám sebou přívětivý, úslužný, citlivý a jemný . . .
nedovoluje si nikdy pánovitě a surově vystupovali proti občanským
spolukrajanům svým . . . Že jsou naši slovanští bratři Rusové ještě pod
absolutní vládou, za to my nemůžeme a nemáme příčiny pohrdali jimi
proto”. (Pol. sp. II/2, 567-68).
Žoldák carského imperialismu jako “nezkažený Slovan” a člověk
“citlivý a jemný” - to je představa, která opisuje oblouk politického
salta, jaké kritik carismu i Ruska provedl, tím spíše, že jeho charakte
ristiky vůbec neodpovídají historickým dokladům o řádění ruské solda
tesky. Havlíček to patrně cítil, když přece jen připojil trapně rozpači
tou poznámku o carském absolutismu, která ovšem má příliš daleko k
diferenciaci mezi lidem a vládou. Havlíčkova skutečná motivlace vystu
puje zřejmě z alternativy, jakou vymezuje 21. října 1849 článkem
“Slované v Uhřích”, v němž se vyslovuje pro uplatnění panslavismu
v Rakousku:
“Nelekejme se toho slova, není to panslavismus od Kamčatky až k
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Jaderském moři, od Jeniseje až k Černé Hoře, není to ten Velikán Velikánovič, ale jest to panslavismus menší, veselejší, ne tak nebezpečný,
jest to panslavismus středo-evropejský . . . Kdo nechce malý panslavis
mus, ten hled", aby na sebe neuvrhl veliký” (Pol. sp. II/2, 736).
“Menší panslavismus” není nic jiného než jistý výraz pro austroslavismus a Havlíčkova argumentace tu vykazuje dvojí souvztažnou ro
vinu: jed'na'k snahu přesvědčit Vídteň o revizi její centralistické politiky
ve prospěch federalismu, příznivého rakouským Slovanům, jedniak upo
zornit na zálohu “velkého panslavismu”, jímž vyhrožuje, nepovolí-li
vláda ten “malý”. Že se nedá mluvit o bezvýhradné identifikaci Hav
líčkově s ruškou politikou, .na to ukazuje i jeho kritika ruské diploma
cie v článku “Obrana slovanských federalistů”, z 8. listopadu 18419, kde
vyslovuje obavu, aby se rakouští diplomaté “snad příliš pozdě a s ve
likou nenahraditelnou škodou nepřesvědčili, že každá ruská rada jest
sice vždy dobrá pro Rusko, ale ne vždycky pro toho, komu se dává . . .
Ostatně nemůžeme se o takovém příliš subtilním předmětu obšírněji a
určitěji rozšiřovali. S jakými ale důvody se zde jmenuje onen veliký
panslavismus společným nepřítelem Rakouska i Ruska, nemůžeme ni
kterak pochopiti”. (Pol. sp. II/2, 769-770).
íNerozumí-li Havlíček odporu Rakouska i Ruska oficiálního proti pan
slavismu, naráží na otázku, s níž se znovu a znovu setkávaly a nevě
děly si rady všechny generace české politiky, až po Masaryka či po
rok 1917 - na postoj carské diplomacie k rakouským Slovanům a k je
jich národně i političky emanteipačnímu hnutí, který nebyl “příliš sub
tilním předmětem” zdaleka jen pro Ha vlíčka.
(Vůbec nejhlubšího poklesu vývojové křivky svého nazírání na Rusko
dosáhl Havlíček ve Slovanu 10. července 1850 v článku “Rusové”, kde
se vysloveně distancoval od svého odporu k carismu a přes přesvědčení
o význiamu silného, třeba despotického Ruska pro český národní život
(zatlačený do defenzívy germanizujícím bachovským absolutismem)
dospěl k totálnímu popření celého svého dosavadního vývoje:
“Především musíme vždy dělili od sebe ruský národ od jeho vlády.
Něco jiného jsou Rusové, naši slovanští bratři, národ veliký, dobro
myslný, velmi schopný a čiperný, zachovalý v dobrých obyčejích, národ
s velkou budoucností, od kteréhož se i my všechni ostatní slabší kme
nové slovanští pro budoucnost ještě mnohého dobrodiní nadití může
me; a něco jiného jest zase nynější ruská vláda, vláda to zcela dle cizích
nechvalitelných obyčejů chytře zosnovaná. Velmi bludně a proti svému
prospěchu bychom jednali, . . . kdybychom tento rozdíl náležitě neči

lí)

nili, kdybychom se dali skrze darebnost a chyby ruské vlády popuditi
též proti ruskému národu, . . . kdybychom proto, že cár ruský všude v
Evropě zkaziti hledí konštituční vlády, zanevřeli proti svým rodným
bratřím, ruskému národu”.

To je závěr [ještě jakž takž přijatelný, jeho jádrem je diferenciace
mezi systémem a lidtem, jakou sám sdílel do r. 1844 a jaká se v českém
myšlení bude ozýtfát ještě dlouho po Havlíčkovi, i kdýž glorifikace
Rusů samých, s níž jsme se setkali už v Havlíčkově apoteóze ruského
vojáka v květnu 1’849, je nekriticky nadnesená a v rozporu s jeho vlast
ními zkušenostmi. Kladně by se dala hodnotit i jeho kritika “dětinských
radikálů evropských” a jejich přepjatých nadějí v brzkou revoluci v
Rusku, která by nastolila 'konštituční sysitém, ne-li republiku, i když
svým popřením “všeobecné nespokojenosti v Rusích, všeobecné nená
visti proti caru,” do značné míry relativizuje svou diferenciaci mezi li
ce svržen až v březnu 1917, tedy víc než itvě třetiny století později. Co
lale říci jeho sociální idealizaci, která jako “pravou sociální theorii”,
■jako “socialismus kdravý pod křídly ruského orla,” oceňuje právě to,
co Havlíček za svého ruského pobytu tak tvrdě odsuzoval - ruskou obščinu, artěle a feudální vykořisťování nevolníků? Takový myšlenkový
postup ozřejmuje, jak se Havlíček zmítá v rozporech a nedůslednostech,
když kladně hodnotí nevolnictví a jeho institucionální formy, tedy in
tegrální složku oné “darebností ruské vlády”, kterou kritizuje o pár
odstavců dlříve. Ale snad přece jen nejde o rozpor, jestliže Havlíček pře
chází k jednoznačné obhajobě a obdivu carismu;
“Nesmí se vůbec mysliti, že jest ruská vláda tak nesmyslná a tak ta
tarská, jak se jeví v popisech cestovatelů a žurnalistů; nesmíme si také
ruskou vládu představovat! tak, jak nám ji malují Poláci, jejichžto bar
vy jsou jen pouhá žluč: naopak ruský absolutismus jest mnohem sne
sitelnější než rakouský absolutismus před r. 1848, protože jest pohybli
vý, živý, poněvadž zamezuje sice národu všechen podíl v politice, ale
otvírá mu za to nesmírné pole pokroku v každém jiném ohledu, a stará
se tak o skutečné ustavičné zvelebení a zmocnění Ruska . . . Car není
snad . . . od lidu nenáviděn, naopak musíme říci, že jest velmi ctěn, ba
milován, neboť car nevystupuje nikde u lidu jako utiskovatel, a prostý
národ nevidí nikde se strany cara nějakou obtiž pro sebe . . . Doufám
ostatně, že nikdo nebude mi tak špatně rozuměti, aby myslil, že zastá
vám a chválím ruskou despotii . . . Jsem nepřítel a protivník vší despo
tic a budu až do poslední krůpěje potu hájiti konstituci; ale kdybych se
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despotie nikterak již uvarovati nemohl, jest mi ruská despotie nejmilej
ší.” (Pol. sp. III/1,135-151).
Ani zde nemůžeme zcela vyloučit demonštratívni taktický záměr, dik
tovaný perzekucí českého národního života 'bachovským absolutismem,
ale ten se dá postihnout (jedině v poslední větě. Vše, co předchází, je
taková absolutizovaná identifikace autorova s carismem, že by ji o čtvrt
století dříve klidně mohli podepsat reakční carotfilští legitimisté typu
Kollárova ne'bo Hankova. Jaká propast mezi tímto nazíráním Havlíčko
vým a jeho hodnocením nejen z let 1844-46, ale ještě z jara 1849. Jaký
pád, jaký skok z výšin vyzrálého analytického politického myšlení do
propadliště politické zaslepenosti, do bahna nejtemněijší reakce. A co
si asi mohl myslet politicky myslící český čtenář, netrpící právě vylože
nou ztrátou paměti, když srovnával Havlíčkovy prudké útoky proti rus
ké inervenci s jejich antipólem o pouhých 15-16 měsíců později?
Musel být nepochybně desorientován, tím spíše, že o pouhý týden po
zději začal citovat Havlíček ve Slovanu rozsáhlou studii “Slovanská
politika” (17. - 24.7 1850), v níž náhle nebylo téměř ani stopy po jeho
obdivu vůči carismu a v níž se naopak ozývaly tóny protilehlé. Takový
zvrat musel nutně oslabovat Havlíčkův kredit a autoritu v očích soudo
bého čtenáře; s historickým odstupem je ovšem zřejmé, že Havlíček
sám vycítil extrémnost svého stanoviska, jež byl nucen revidovat, tím
spíše, že mu došlo několik desítek protestů proti jeho obratu neúnos
nému pro demokratickou veřejnost20. V novém článku čteme:

“Přepjatost a krajnost jest u mnohých touha po uniformitě slovanké, kterou oni jednotou jmenují, chtíc totiž, aby se všichni slovanští
kmenové v jeden národ slili, aby totiž všichni Slované měli jednu vlá
du, jeden jazyk, jednu literaturu, jedno náboženství a jedno zřízení . . .
Rozumí se samo sebou, že nás Rusko ani podporovati nemůže ani ne
bude v politickém ohledu k dosažení konstitučních práv, za to ale nás
podporuje svou rozsáhlou literaturou, zvláště v přísně vědeckých obo
rech, jakož nás i podporuje v národním ohledu svou imposantní veli
kostí . . . Myslili jsme, že Rakousko, držíc se liberální slovanské poli
tiky, stane se úhlavním sokem despotické ruské vlády, a měloť zajisté
(a má ještě posud) vydatné prostředky v rukou, paralyzovati a v šachu
držeti moc ruského cara; místo toho ale vedlo své záležitosti takovým
způsobem, že se stalo téměř ochranou jeho zemi . . . Ruská diplomacie
obyčejně jde cestou dlouhou, ale velmi jistou, ruský orel nezaráží tak
lehce někde svoje drápy, ale kde je zarazí, tam již obyčejně také zara
ženy zůstanou. A jaké jsou opravdivé myšlenky a plány cára petrohrad
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ského a jeho diplomatů o konečném uspořádání zapletených evropejských záležitostí, kdo to může věděti? Historie nám praví, že Rusko
napřed také začalo Polsku pomáhat, a z toho pomáhání vyšlo konečně
rozdělení Polska a připojení největší části jeho k Rusku. To budiž vý
strahou těm, kterým Rusko v novějších dobách také pomáhalo.” (Pol.
sp. III/l, 171-190).

Zatímco v první části článku Havlíček připouští literárně-vědeckou
spolupráci s Ruskem i psychologický význam jeho síly pro rozvoj čes
kého národního sebevědomí (jakkoli i to je krok zpět proti “Slovanu a
Čechu”), v ostatních bodech je krajně kritický, až odmítavý . vůči rusifikačnímu panslavismu, vůči ruské diplomacii a zahraniční politice,
vůči imperialistickému pozadí každé ruské “pomoci” i vůči ruskému
vlivu na rakouskou politiku. V tom je rozdíl proti článku “Rusové”
zvlášť výrazný: kdežto předtím bludně proklamoval Rusko za proti
váhu a oporu proti bachovské reakci, nyní naopak správně postihuje ne
bezpečí rusko-rakouské koalice pro české národní hnutí. Nevyhnul se
ani otázce, nadhozené několikrát v letech 1818-49, s níž kalkulovala ra
kouská zahraniční politika ve vztahu k Rusku - problému alternativy
protiruské nárazníkové bariéry formací fronty haličských a uherských
Rusínů, za cenu vídeňkých koncesí jejich národně-politické autonomii.
Ještě dál postoupil v distancování od své carofilské extáze v polemic
ké závěrečné poznámce ke “Slovanské politice” 31. července 1850, kte
rá prokazuje, že Havlíček se ani v nejhlubší resignaci na kritický po
stoj k Rusku nevzdává, když připouští záměrný, plánovitý rožklad rus
kého systému infiltrací ideálů politické svobody západních Slovanů,
pokud ti by se sjednotili:
“Dvojí ale může býti plán náš: buďto očekávali zcela passivně, aby
Rusko nás vytrhlo časem z rukou nepřátel našich, což jest velmi po
hodlné, ale málo čestné, a budoucímu duševnímu vývinu Slovanstva má
lo prospěšné, anebo zas, aby západní a jižní Slované bez materiální po
moci Ruska sami si společně proti nepřátelům svým pojistili svobodu a
národnost, a časem svým vyvinuvše mezi sebou neznámý v Rusku živel
politické svobody, prospěšně působiti mohli v tomto ohledu i na Rusko
samé”. (Pol. sp. Ill/1, 203).
Kterou z těchto dvou alternativ považuje Havlíček za řešení nega
tivní a kterou za řešení optimální, je příliš jasné, zvlášť ‘když o dva
týdny později výmluvně poukazuje, že ruský dvouhlavý “orel má dva
zobáky, aby více zhltal” (Slovan 14.8. 1850, Pol. sp. III/2, 1033).
Havlíček se vrací skokem stejně prudkým, jaký jej těsně předtím uvrhl
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do nejnižší názorové polohy, ke své původní antitézi Rusko - evropanství, despotismus - demokracie, a dokonce - třeba alegoricky, přece jen
vůbec nej vyhroceněji ze všech svých projevů - formuluje řešení, které
by vskutku evropeizovalo Rusko koordinovaným pronikáním evropské
ho liberálního myšlení politického i sociálního do carské říše. Havlí
ček tedy nenavrhuje nic jiného než postup, jemuž dnes říkají sovětští
a stalinističtí propagandisté “ideologická diverze”. S takovým podně
tem není v zásadním rozporu, co Havlíček napsal ve svém vůbec posled
ním projevu o Rusku, v článku “Temno všude, ticho všude, co 'to bude,
co to bude?” (ve Slovanu 4. června 1351):
“Ruský car jest úhlavní nepřítel konštituční vlády, kterou nazývá po
krytectvím a nesmyslem, on říkává, že se suverenita dělili nedá a že
má býti bud’ absolutní monarchie nebo republika, to jest bud’ suvere
nita mocnářova neb suverenita národu. Při těchto všeobecně známých
náhledech cára ruského, nemůže konštitučné smýšlející občany rakou
ské příliš těšiti velké přátelství, které pozorujeme mezi vládou rakou
skou a císařem ruským, onen velký vplyv, který patrně (rozuměj: zřej
mě, I.P.) má cár Mikuláš Pavlovič na politiku nynějšího ministerstva”.
(Pol. sp. Ill/2, 740).
(Opět myšlenka, která znepokojuje Havlíčka soustavně od porážky
revoluce v Rakousku - obava z rusko-rakouské koalice, z aliance dvou
absolutismů - ale zároveň ovšem i jednoznačný odsudek carismu.
Havlíčkovy novinářské projevy o Rusku, od půle roku 1849 do půle
roku 18511, představují třetí periodu jeho proměnlivého vztahu k Rus
ku, po první fázi všeslovanské a rusofilSké do roku 1844 a po druhé
fázi pro'tiruské, z doby 18-49. Nebyla to však perioda konečná, jak se
domnívají všichni dosavadní autoři, svedení Havlíčkovým umlčením
(zákaz “Slovana” v srpnu 18’51) a jeho deportací 'do Brixenu v prosin
ci 1851. Dodnes uznávaný názor, že Havlíček “vyšel z všeslovanství a
k všeslovanství se zase vracel”,21 je nutno revidovat nejen proto, že ge
neralizuje jeho kladné projevy o Rusku z počátku 50. let, aniž by bral
v úváhu jejich pohledy kritické, že tedy v podstatě absolutizuje jeho
článek “Rusové” a jím paušálně typizuje celou periodu. Nutno jej re
vidovat především proto, že dosavadní literatuře unikly jeho projevy z
doby krymské války 18'53-55, redukované na jedinou báseň, nadto
zkresleně interpreto vanou. Všechny kladné články o Rusku z let 1849-51
i se svými kritickými pasážemi, se objevují ve zcela novém světle, srov
nány a poměřeny s jeho korespondencí z let 1853-55: jeho ruské na
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zírání vykazuje sice i pak zřetelné výkyvy, ale nezaznamenává už prud
ké zlomy a ostré přeryvy; a pokud ty připustíme, nevyznačuj! křivku
lomenou, ale logickou a vzestupnou.

Ještě rok po jeho deportaci se zdálo, že Havlíček v jiné formě pokra
čuje v linii let 1849-51, jiak naznačuje jeho plán sepsat původní české
dějiny Ruska22. Situaci však radikálně zvrátila krymská válka, zejména
když z lokalizovaného konfliktu rusko-tureckého, zásahem západlních
mocností, přerostla v konflagraci Ruska s evropským západem. Havlí
ček, který měl jistě nejvíc důvodů, aby válku uvítal jako příležitost k
pokoření carského despotismu, chápal už dříve, že potlačení středo
evropské revoluce přesune hlavní váhu mezinárodního napětí na vý
chodní otázku a už r. 1850 předpovídal válku n'a východě, v níž nesli
boval carismu mnoho úspěchů a na ruskou pomoc Slovanům v takové
konstelaci se díval krajně skepticky. Pro zjištění jeho stanoviska máme
k dispozici 10 jeho dopisů, od počátku listopadu 1853 do počátku dubna
1855, jež byly dosud přisuzovány jinému pisateli a teprve nedávný vý
zkum vídeňských archivních fondů mohl spolehlivě ověřit Havlíčkovo
autorství, zjištěné bachovskou cenzurou, která tyto dopisy zachycovala.
Už ve svém prvním listě s komentářem krymské války, hodnotil zájem
cara (jehož ironizoval jako “bílého cara” a “otce Evropy”) o slovan
ské národy balkánské jako zájem ryze mocenský a imperialistický a v
ruské politice spatřoval jen ohrožení životních zájmů těchto národů a
úsilí o trvalé proniknutí Ruska do jihovýchodní Evropy.23 V pěti do
pisech, od dubna do prosince 1854, vytýkal českým rusofilům, že je
nezajímá, jakými prostředky a s jakými důsledky by k “poslovanění”
Čech došlo, a že by se zcela bez odporu podrobili carské knutě', pokud
by její úder postihl i národního nepřítele (t.j. Němce). Až by tuto
knutu ucítili sami, bylo by už pozdlě. Havlíček odmítá vyměnit rakou
ský absolutismus za carský despotismus “kozáckých vrahů”, protože by
šlo jen o změnu k horšímu; kde zůstal jeho absurdní výkřik o přija
telnosti ruské despocie z července 1850? Vytýká pražským liberálům,
že “chtějí být především Slovany a teprve pak příležitostně svobod
nými” a přeje jim dokonce, aby zažili metody ruského absolutismu sami
na sobě, protože jen to by je zbavilo iluzí. V panslavismu vidí jen mas
ku ruského imperialismu a cestu, která musí zákonitě vést k rusifikaci
všech menších slovanských národů. Ruská panslavistická koncepce (ne
jen carská!) se nedá vykládat idealisticky, protože její nosnou silou je
soustava mocenského imperialismu a velmocenské politiky velkoruské,
podle hesla “velký polkne malé nebo je do sebe vstřebá”.2*
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(V listopadu 1854, kdy projevil neochotu “vzdávali se otroctví pro
vzdálenou národní příbuznost”25,komentoval Havlíček krymskou válku
drastickou, jednoznačnou básní, která ozřejmuje jeho očekávání, že
dosavadní válečná koalice nestačí ke zničení Ruska, jehož by si přál:
Šebestov a potom celou zem
Ó, jaký to krásný, velký sen,
Rusko zničit! jen s chutí do toho!
Aliance začla argonautský tah
Jaroš myslí, že vyvedou mnoho
Lehko mluvit, kdo je darmotlach
Eljen! Evviva! a vyhrát není rovno
Velké jelito se cpe do velkých střev
Amerika zmůže Rusko jen
Havel praví: Teď mu udělají h...."'
Jen 'hrubé nepochopení nebo záměrná falzifikace smyslu, může vy
kládat tyto verše jako projev proruský, inspirovaný hrdinskou obranou
Sevastopolu a vyslovující autorovo přání ruského vítězství, jak musíme
znovu a znovu číst v havlíčkovské literatuře,2’ když protíruský obsah je
přece tak evidentní: “j aký to krásný, velký sen, Rusko zničit”, je přece
Havlíčkův postulát, který ale nemůže splnit “velké jelito” francko-anglortalské 'koalice, která neuspěje, pokud nezásahne proti Rusku i Ame
rika. Že takové podkládání je bezvýchodné, ukazuje ostatně další Hav
líčkova korespondence z Břixenu do Prahy, píše-li např. Riegrovi 4.
února 1855:
“Žiješ ve stálé zrádcovské ilusi, oddáváš se stále kultuře krásného, ale
záhubného mythu, Ty zaslepený blouznivce! . . . Jak dneska věci jsou,
musíme buď býti kosmopolity nebo mumlat vroucí modlitby za vítěz
ství cara; solidarita světových poměrů stala se tak převážnou, že parti
kulární tendence musí bezpomínečně vést k politickým utopiím. Od té
doby, co naše snaha vytvořit federatívni Rakousko ztroskotala, . . . není
žádné spásy v panslavismu pro ty, kteříž si zvolili za cíl slavismus obec
ný, aniž by chtěli přinésti oběti k politické svobodě všech. Zvítězí-li
Rusko, pak je panslavismus skutkem a musí, aby se konsolidoval, nivelovati všechno speciální slovanství - a pak běda, třikrát běda nám! Ne
zvítězili Rusko, aniž by bylo zcela poraženo a vrženo zpět do své mon
golské kolébky, zmocní se germanismus na čas vlády, která bude trvati
dost dlouho, aby učinila češství ještě bezmocnější pro jeho obranu vůči
ruskému vpádu, který jednou přijde a přiliti musí”,”
Zde podal Havlíček vpravdě jedinečnou analytickou předpověď vý
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voje na celé století: není třeba příliš velké představivosti, aby ona “vlá
da germanismu” se interpretovala jednak jako zbytek české existence v
habsburské monarchii, jednak jako ohrožení nacismem a nacistická
okupace v souvztažnosti s dobrovolným i nuceným podlehnutím imperia
lismu sovětském. Když byl Havlíček označil zemřelého cara Mikuláše L
■za “toho nejstvrdilejšího, doktrinářského despotu našeho světa 'a nepří
tele všeho národního citu”,28 napsal do vlasti ve svém dosud vůbec po
sledním známém projevu o Rusku, ve své staré obavě z ruské vojenské
intervence u nás i v jejím předvídání:
“Přeju si, abysme spolu otroctví Francie snésti neb užiti mohli, aby
chom aspoň toho domácího otroctví se sprostiti mohli . . . Ach, Bože,
jak bych si to vážil za štěstí, kdybych se mohl na několik let vykroutiti
z té drahé vlasti, jedním sužované, druhým ohrožované. Bez toho za
několik měsíců snad ruské vojsko co obsádka Pražany potěší a nepreju
si toho potěšení ruského barbarství okusiti. Představiti si nedovedu, co
by tropili u nás, když na vlastní oči jsem viděl, co dělají ve vlastní
zemi. Veselé červené kalhoty francouzské by nás lépe občerstvily!”3“
(Tak vyznívá čtvrtá, konečná perioda ve vývoji Havlíčkova vztahu k
Rusku a je tedy absurdní tvrzení, že “rakouské úřady odmítaly propus
tit Havlíčka z Brixenu z obavy, aby se jeho přítomností nedostalo pod
pory zvyšující se rusofilské náladě v české veřejnosti”,31, když rakou
ské úřady shora citovanou korespondenci Havlíčkovu znaly. Kdyby
chom chtěli znázornit Havlíčkův vývoj graficky, obdrželi bychom prud
ce vzestupnou i sestupnou křivku s dvěma vrcholy a dvěma poklesy rusofilskými poklesy (db 1844, 1849-51) a protiruskými vrcholy (184449, 1853-55); uváží-li se, že první stupeň Havlíčkova ruského nazírání,
před r. 1844, představuje de facto teprve východisko jeho vývoje, zvý
razní se naše křivka do grafu o jednom rusofilském sestupu a dvou protiruských vrcholech, z nichž druhý zůstává závěrečnou Havlíčkovou
periodou radikálně, bezvýhradně protiruskou.
Jakkoli jde o křivku osobního vývoje Havlíčkova, její linie má šir
ší dosah. Slovanství, rusofilství, panslavismus převažují v českém ná
rodním životě vždy tam, kde v důsledku národního nebezpečí emocio
nální pohled, ovládající vzrušení nad znásilněním, přehlušuje racionál
ní úvahu politickou. Naopak ústup citových hledisek, diktovaný záni
kem nebo oslabením nebezpečí, ipso facto neutralizuje iracionální po
hled východní, nástupem silného evropanství, jež má pocitem evropské
'sounáležitosti povahu racionální. Tato kontradikce by jistě vyžadovala
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analýzy nejen 'historické, ale i sociologické: snad jistým náběhem k ni
je už teorie “integrační a diferenciační dominanty”, jak ji rozvanula
brněnská slavistická škola Macůrkova a Wollmanova v 1. 1936J1948, i
když má na mysli víc konflikt slovanství s národností, než s evropanstvím. Protiklad mezi emocionálním a racionálním pohledem jako de
terminanty slovanství nebo evropanství, který ostatně odpovídá meto
dologickému zákonu akce a re'akce, zákonu polarity a polarizace linie
horizontální a vertikální, neperzonifikuje v českém 19. století žádná
osobnost vyhraněněji a s dynamičtějším vnitrním nábojem, než právě
postava Havlíčkova.
(Havlíčkovou demystifikací Ruska vystupovaly do té doby jen tušené
rysy ruského samoděťžaví v ostrých konturách a drásavých barvách, na
nášených na zvrásnené plátno kontrastního obrazu Havlíčkova prudký
mi tahy štětce a v řezavě kompozici. Lapidární symbolický obraz samo·
děržaví podal Havlíček v nelítostně přímočarém aforismu, který na
otázku “Jak by mohl některý Rus býti dílem panujícího zřízení”, odpo
vídá “Kdýby si car jeho kůži dal vydělat na boty”.32 Co bylo v Hav
líčkově pohledu objevné, nebyl názor o reakčnosti ruského samoděržaví, jiaký se ozýval v českém prostředí už od roku 1330, třeba ne tak vše
stranně a fundovaně, ale jeho pojetí vztahu a rozdílu mezi ruskou vlá
dou a lidem. Havlíček nepovažoval caristický despotismus za systém ne
organický, násilně 'a uměle naroubovaný na zdravé jádro, ale postřehl
první, jak je carský absolutismus ruskými poměry podmíněn, jak z nich
vyrůstá a jim odpovídá, jak bytostně do posledních kořenů proniká ce
lým ruským společenským životem. Samoděržaví je mu representaci
ruského národa, silou, kterou se Rusko jako celek podílí na světových
dějrnách a světové politice, silou, jež určuje jeho vztah k jiným náro
dům a Státům, silou specificky ruskou, vyrostlou z ruského národního
naturelu, zatíženého orientálním byzantinismem i mongolským despotis
mem, jako formativními prvky, kontinuitou asiatských ideologických
představ ruské politické mentality, nedotčené demokratickou tradicí
civilizované společnosti. Smysl jeho historického vystoupení i důsledků,
které z něho vyvodil - ojedinělého v našich dějinách, jehož prioritou
předchází a překonává i Masaryka - revoluční význam Havlíčkova zá
sahu do pojetí slovanství, je v politickém evropanství, k němuž dospěl
jako k jedině možné cestě národní společnosti. Bez popření rusofilství,
bez jého totální negace, nepřipouštějící výjimek, nebylo možno rozetnout gordický uzel českého slovanství a především českého Vztahu k svě
tu. Havlíčkův ojedinělý přínos není v novém, demokratickém hodnoto
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vém výměru českého slovanství a rusofilství, jak traduje komunistická
historiografie, ale v jejich zásadním popření jako přehrad dalšího ná
rodního vývoje, v jejich vyloučení z národního života jako hodnot ne
tvořivých, retardačních, destruktivních. V letech 40. i 50., v dohě pred
revoluční i porevoluční Havlíček naplňuje emancipační proces české ná
rodní myšlenky, její dosavadní bludnou, zkaženou orientaci slovanskou
nahrazuje orientací evropskou a tím úplně mění kvalitu českého národ
ního hnutí a převádí je - nikoli teritoriálně, ale politicky a ideově - do
zcela jiné konfigurace a hierarchie problémů, proudů a hodnot.” Češství mu zůstává národním a lidským, jen pokud zůstane evropským v
positivním rozměru hodno totvorném a protiruským v negativním roz
měru obranném.
(Důkaz? V politickém komentáři z 31. března 1849 prohlašuje Havlí
ček v Národních novinách:
“Pokavad Francouzsko nevloží moc svou jakožto závaží proti despo
tické moci, nemůže nikdo očekávali, že by liberální živly celého Němec
ka, Rakouska i Vlašska odolaly ve zjevné vojně moci ruských absolutis
tu. Není jiné bezpečné naděje pro nás, než hleděti na Francouzsko, až
tam strana liberálních, řádných lidí zvítězí . . . My počítáme k liberál
ním a řádným lidem ve Francouzích dílem poctivé republikány, dílem
přátele svobodomyslné konštituční monarchie, vždy ale zastavatele ta
kové vlády, která uznává zásadu, že všechna moc ve státě pochází od
národu . . . Jen svobodomyslná vláda ve Francouzích nedovolí v Ra
kousku ruskou intervenci”. (Pol. sp. 11/1, 395-397).
Havlíček ostatně u'ž v době předbřeznové novinářsky vysoko hodno
til anglický Parlamentarismus a konstitucionalismus; obracel pozornost
na Irsko a Itálii, v jejichž revolučním zápase a ústavním hnutí shledá
val vzory pro domácí politické úsilí; na jaře 1'84'8 otiskoval v Národ
ních novinách celou ústavu neapolskou a toskánskou i část ústavy si
cilské, v 1. 1850-51 obdivoval politický systém Spojených států”, do
konce v týchž dnech, kdy psal otřesně rusofilskou úvahu “Rusové”,
otiskl ve Slovanu stať o MaCaulaym; ještě v době své brixenské de
portace chtěl v případě svého vypovězení z Čech emigrovat do Anglie a
usadit se trvale v Londýně.” Na jaře 1856 - pár měsíců před smrtí doznal, že upírá své naděje národní i politické k Francii Napoleona
III.” To vše jsou ovšem jen projevy vnější, ale vysoce symptomatické.
ÍČešství, jéž hledá své postavení a uplatnění v rámci evropských ná
rodů, evropského myšlení, evropského životního stylu a neredúkuje se
jen na slovanství, je poslední slovo, k němuž se v Havlíčkovi propraco-
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válo české politické myšlení v letech 1843 . 1855. Zjištění, že Cechy
vůbec nedeterminuje jejich slovanský původ, že ten nestimuluje jejich
politické a společenské bytí současné ani budoucí, je nejpronikavějším
přínosem národního i osvobozeneckého hnutí českého, které by bez
Havlíčka k němu dospělo později, přínosem tím ojedinělejším, že je
formuluje (abstrahuj eme-li časově od let 1853-55) muž dvaadvacetiletý
až osmadvacetiletý, ve společenském prostředí dosud nekonzolidováném
a neslabilizovaném. Čtyřicet let po Havlíčkově smrti prohlásil Masaryk
právem, že “posud nad to, co Havlíček nám napsal, o Rusku nic lepšího
a vůbec nic nemáme”,3' a lze si tedy jen představovat, jak jinak by
postupovala česká politika, jak jinak by se utvářelo české myšlení, kdy
by se byl Havlíček dočkal v tvůrčí síle aspoň polské revoluce 1863 a
české rusofilské vlny 1867. A jestliže Masaryk si ze své první ruské ces
ty 188'7 “odnesl celkeem totéž, co Havlíček”, jestliže ještě za první svě
tové války “šel ve stopách Havlíčkových, který poprvé nám ukazoval
Rusko, jaké skutečně je”,38 můžeme snadno vytušit, jak prudce odlišné
by bylo naše postavení, kdyby se byla Havlíčka držela naše politika po
roce 1913. Aktuální závěr tedy zní: Zpět k Havlíčkovi!
”J. Helcelet - V. A. Seimberovi 24.6. 1848, in: J. Kabelík, Korespondence a
izápisky J. Helceleta, Brno 1910, 118.
’’Riegrova řeč na říšském sněmu 24.1. 1849, in: J. Kalousek, Řeči F. L. Riegra, I, Praha 1883, 148.
”M. I. Bakunin, Aufruf an die Slaven, otiskuie: V. Čejchan, Bakunin v Če
chách, Praha 1928, 193-200.
”Öj. 20335-20391, KV 1850, kr. ’295 I (archiv redakce Národ, novin a Slova
na), SÚA Praha.
’’Bělič, op. cit. 203; J. Macůrek, Slovanská myšlenka v českém životě poli
tickém: Slovanství v českém národním životě, Brno 1947, 46; V. Čejchan,
Krize austraslavismu v 50 leltech: Slovanství v národním životě Čechů
a Slováků, op. cit. 215; F. Wollman, SlaVismy a antlslavismy, op. cit. 298,
304.
2’Havlíček Palackému, Brixen 25.8., 26.10., 1852. 16.3. 1853: Quis, Koř. 656659.
’’Havlíček Pinkasovi, Brixen 4.11. 1853, P/l - R/8, PGT 1853 - 59, SÚA
Praha.
’’Havlíček Pinkásovi, Brixen 1'2.4., 20.5., 8.11., 24.11. a 2.12. 1854, tamtéž.
’“Týž témuž 22J11.1854: Quis, Kor. 686.
’"Knihy veršů, 207 (rukopis nese datum 12. listopadu 1854).
’’Bělič, op. cit. 91, 203;Pfaff, Tradice, op. cit. 144; Čejchan, Havlíček a Rusko,
Dějiny česko-ruských Vztahů, op. cit. 177; Týž, Krise auistraslavismu v
50. letech, Slovanství v národním životě Čechů a Slováků, op. cit. 216.
’’Havlíček Riegrovi, Brixen 4.2. 1855, F/l-R/8, PGT 1853-59, SÚA Praha.
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2“Havlíček Pinkasovi, Brixen 3.3.1855, tamtéž.
’“Týž témuž, Brixen 2.4. 1855, tamtéž.
31 V. Čejchan, Krise austraslavismu v 50. letech: Slovanství v národním
živoltě, op. cit. 216. Jde tedy o konstrukci aultora, který Havlíčkovy názory
na Rusko během krymské války nezná a pro 'Své tvrzení neuvádí prameny.
3 “Spisy K. Havlíčka Π, Praha 1907, 248.
’’Dosud se takovému hodnocení nejsilněji přiblížil marxistický filosof K.
Kosík, který tak vysvětluje otázku, “proč se stal typickým projevem čes
kého demokratismu 19. století bUržoaJsní demokraJtismns Havlíčkův, proč ze
sporů různých typů demokratismu vyišel jako vítěz demokratismus Havlíč
kova typu” (česká radikální demokracie, Praha 1958, 158). JeStě výrazněji
akcentoval Kosík Havlíčkovo evropanlství ve átati “Naše nynější krize” (Li
terární listy, březen 1968).
”O tom psal podrobněji I. Pfaff, Americké ohlasy v české společnosti 19.
Století, Proměny 1970, č. 3, 16-18.
’“Havlíček Palackému, Brixen 17.8. 1853, Quis, Koř. 669.
”J. V. Fric, Paměti IV, Praha 1887, 437.
”T. G. Masaryk, Česká oftázka (1895), Praha 1947, 127, 133'. Týž názor vyslo
vil ještě 1913 v Rusku a Elvropě I, 476.
”K. Čapek, Hovory s TJG.M., Praha 1936, 100; T. G. Masaryk, ‘Slvětová re
voluce, Praha 1925, 29.

LITERÁRNÍ SCÉNA V ČESKOSLOVENSKU
(Červenec - prosinec 1970)
Antonín Kratochvil

(pokračování z říjnového čísla)

Otázky vydavatelské politiky

IDr. Mojmír Šedý zdůraznil v listopadu v Tribuně'* v článku nazva
ném “Blízko vrcholu pyramidy”, “že máš stát financoval v uplynulých
letech jasnou ideologickou diversi, že platil činnost, která směřovala
proti jeho zájmům”. Tato činnost - podle Mojmíra Šedého - vyšla najevo,
když Ústřední komise lidové kontroly udělala prověrku hospodaření s
prostředky u vybraných nakladatelství ČSSR. “Prověrkou bylo totiž
zjištěno, že komunisté - vedoucí pracovníci v oblasti knižní kultury nedokázali zabránit takovému vývoji, kdy “bylo zneužito - doslova a
do písmene - knihy na podporu protisocialistických sil”. Jako příklady
této činnosti uvádí Šedý vydání knihy Dušana Hamšíka, bývalého šéf
redaktora Literárních novin, “Spisovatelé proti moci”, dále “Doznání”
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Artura Londona, které analyzuje práci Státní bezpečnosti a sovětských
poradců při přípravě Slánského procesu, Mňačkovu knihu, “Jak chat
rná moc”, Škutinův, “Kriminalistický případ s opicí”, Zamjatinovo,
“My”, Hochmanovu a Lidákovu, “Kroniku místodržitelství v Čechách”
a další.
Jan Kliment v Rudém právu3 jde ještě dále; napadá bývalého mi
nistra kultury Miroslava Galusku, že úmyslně rozšiřoval liberalistickou
a pakulturní tvorbu a ostře odmítal kritiku strany. Kliment napadá
Jana Procházku, místopředsedu Svazu čs. spisovatelů, za jeho knihu
“Politika pro každého” a píše, že mu tato publikace vynesla 110.000
korun, dále Josefa Škvo řeckého, za román “Lvice”, který prý vynesl
autorovi 268.000 Kčs. Řada kritiků se pak ostře zaměřila proti vydá
vání “emigrantských a katolických autorů” a všelijakých hovorů, kov
bojek a detektivek.14
(Odrazovým můstkem pro kritiku dřívější ediční politiky a vytýčení
směrnic pro novou ryze dogmatickou knižní produkci, se staly události
na Mezinárodním frankfurtském veletrhu. Poptávka po dílech autorů
pražského jara (Procházka, Kundera, Kohout, Havel, Vaculík a další)
byla velmi silná; československý stánek neměl možnost mnoho nabíd
nout a pražskou delegaci tvořili v podstatě neznámí lidé bez jakých
koli organizačních schopností.
Německé středisko Mezinárodního PEN-Clubu a Svaz německých
spisovatelů se solidarizoval veřejně s autory pražského jara a uspořádal
v Cantate Saal, ve Frankfurtu, literární matiné z děl těchto autorů. Po
řad uvedl president německého PEN-Clubu Heinrich Böll politickým
proslovem, který také spolu s Tilo Kochem a Güntherem Grassern četl
ukázky z české poesie, prózy a dramat vězněného Oty Filipa, dále Vác
lava Havla, Bohumila Hrabala, Milana Kundery, Miroslava Holuba,
Pavla Kohouta a Alexandra Klimenta.15 Tvorba, v komentáři nazvaném
“PEN-Club a česká literární slavnost”, napadla ostře toto matiné a
zdůraznila, že pořadatelé se snažili zneužít průběhu veletrhu a účasti
na něm, aby dokázali, že literaturu dělali v Československu pouze Ota
Filip, Jan Procházka, Václav Havel nebo Alexander Kliment a že nyní
jsme opět v situaci nezáviděníhodné, nemajíce jejich pera”.1' Z tohoto
stanoviska chápeme závěry rozhovoru, který poskytl již dříve redakci
Práce nový ředitel odboru knižní kultury na českém ministerstvu kul
tury Karel Boušek. Na adresu literární tvorby autorů obrodného pro
cesu zdůraznil, že jim šlo o prosazení revizionistických tendencí do čin
nosti sdělovacích prostředků i do oblasti vydávání neperiodických pub
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likací. O nových edičních plánech pak zdůraznil, že v budoucnu se bu
de vydávat jen taková literatura, která pomáhá straně a lidu. “Každá
jiná literatura”, zdůraznil Boušek, “a říkám to otevřeně, není ničím
jiným, a ani být nemůže, než politickou provokací”.” Terčem útoků
pražského rozhlasu, v souvislosti s frankfurtským knižním veletrhem
se staly publikace o Alexandru Dubčekovi - především kniha bývalého
zastupujícího šéfredaktora Literárních listů Ludvíka Veselého a anglic
kého diplomata Williama iShawcrosse. Aintikomunistickou literaturou podle Bratislavského rozhlasu - representovalo vídeňské Moldenovo na
kladatelství. Vedle zvučných jmen předních tvůrců ideových a 'teore
tických kostrukcí antikomunismu, ve všech oblastech politických, pří
padně společenských věd, najdeme v tomto seznamu i jména Rogera
Garaudyho, Milana Kundery, Antonína Liehma, Ladislava Mňaěka,
Oty Šiká i Lva Trockého, Roberta McNamary, Milovaná Džilase a
jiných.”18
Sebevražda jako politický protest

(V říjnu 1970 - v době ostrých administrativních zásahů proti Svazu
českých spisovatelů - spáchali v krátké době po sobě sebevraždu tři
významní čeští lyrici: Stanislav Neuman, Jiří Pištora a Jan Aida. Re
žim nikdy neměl odvahu přiznat jejich sebevraždy a opožděná ozná
mení jejich smrti (Neuman, Aida) byla formulována jako “tragická
úmrtí”. Sebevraždu nestraníka Jiřího Pištory pražský tisk vůbec ne
zaznamenal, referovaly o ní pouze západní agentury.18
V komentářích západního tisku28 se rozebíraly politické motivy těch
to sebevražd, které - zvláště v případě Stanislava Neumana a jeho do
pisu na rozloučenou - odhalily současný stav vnitřní resistence tvůr
čích umělců proti politice komunistiské strany. Lyrik Stanislav Neuman
(nar. 1927) pocházel ze známé umělecké rodiny Neumanů; za války
si odpykal německý koncentrační tábor, po válce studoval na Sorboně a
na filosofické fakultě Karlovy University. V prvních básnických sbír
kách přivítal komunistický puč z února 1'948 a psal tzv. “budovatelskou
poesii”. Umělecký a lidský přelom nastává u Neumana na začátku še
desátých let, po jeho jmenování kulturním atašé ve Varšavě, v roce
1963. Při stranické čistce v roce 1970 byl výloučen ze strany a od'volán
db Prahy. Po návratu do Prahy Neuman spáchal sebevraždu (18. září
1970). V obsáhlém dopise, který zanechal, zdůraznil, že se rozhodl k
tomuto kroku, když viděl jak jsou pošlapávány idee, pro které vstoupil
do strany a pro které zemřeli jeho nejlepší přátelé.21
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Nestraník Jiří Pištora (nar. 1932) byl ze všech tří umělecky nejsil
nější. Byl absolventem Filosofické fakulty Palackého university v
Olomouci. Z politických důvodů musel několik let pracovat jako děl
ník v opatovické elektrárně. Od roku 1962 byl zaměstnancem aparátu
Svazu československých spisovatelů. Umělecky vynikl především jako
'básník a literární kritik, k jehož nejznámnějším dílům patří výbor z
poesii nazvaný “Hodiny v řece” (1961). Uměleckého vrcholu dosáhl
sbírkou “Země přibližných” (1'966). V říjnu 1969 Pištora napsal do
dětského časopisu Mateřídouška’2 antisovětskou básničku “Lapkové”,
zachycující loupežníky ve stepích. Báseň vyvolala velkou odezvu a mě
la za následek zákaz časopisu Mateřídouška a napadení Pištory praž
ským rozhlasem.23 Nejstarším z této trojice je Jan Aida (vlastním jmé
nem Alexandr Hořejší; nar. 1901). Zpráva o jeho smrti se dostala na
Západ o týden dříve ne'ž ji přinesl pražský tisk.24 Ald'a 'byl bratrem významého českého básníka Jindřicha Hořejšího. Jeho obsáhlé básnické
dílo inspirované Wolkrem a Tomanem zahrnuje poesii proletárskou, re
flexivní i poesii pro děti. Umělecky nej vyzrálejší jeho sbírkou je Vítr
(1'941). Ze sbírek pro děti nejvíce obliby dosáhly “Voříškovi přátelé”
(1'963). Pět sbírek politické poesie bylo poplatných éře kultu. Velká
část jeho díla byla věnována dětem, pro které zdramatisoval i pohádku
Sůl nad zlato (1'963). Jeho dětská poesie j'sou citlivé verše plné lásky a
úcty k dětské duši.

Sebevražda těchto tří básníků je určitou tragickou paralelou s počát
kem padesátých let, kdy rovněž z politických důvodů - z rozčarování,
ťklamání a strachu, spáchali sebevraždu lyrik Konstantin Biebl (12.11.
1991), kritik a kulturní historik Karel Teige (1.10.19'51) a kritik, di
vadelní režisér a dramaturg Jindřich Honzl (’20.4. 1953). Franz Peter
Künzel, který v Süddeutsche Zeitung rovněž poukázal na tuto paralelu
zdůraznil, že tito intelektuálové v padesátých letech po zklamání, které
prožili z praxe po komunistickém puči, chtěli ještě jednou protestovat
a k tomuto protestu zvolili poslední lidskou konsekvenci.”26

Literární situace na Slovensku
(V druhé polovině roku 1970, kdy v Čechách a na Moravě ministr
Brůžek dokončoval normalizaci, projevovaly se na Slovensku stále vý
razněji specifické aspekty slovenské kulturní fronty, i kdy'ž ovšem by
bylo chybou je analyzovat zcela odděleně.
Na osobitost slovenského vývoje poukázal slovenský ministr kultu
ry, básník Miroslav Válek, v rozhovoru s redakcí Nového slova.2’ Od54

soudil ovšem i veškeru 'byrokracii, která by mohla poškodit rozvoj
umělecké tvorby a jasně se přihlásil k linii, “kterou představuje sou
časné vedení strany, v čele s Gustavem Husákem”. Na rozdíl od čes
kých zemí je slovenský Svaz spisovatelů oficiálně uzináváný, podporo
vaný státními i stranickými orgány a jeho stanovy jsou schváleny slo
venským ministerstvem vnitra; Svaz je také součástí slovein’ské Národ
ní fronty.
Život slovenského Svazu spisovatelů se dá považovat za z velké částti “znormalizovaný” - i když ovšem neexistuje náhrada za dřívější
ústřední orgán Kulturný život a později Literárny život. K personál
ním změnám došlo již v srpnu 1970, kdy na mimořádném zasedání
výboru Svazu slovenských spisovatelů, byl nahrazen ředitel vydavatel
ství Slovenského spisovatele, Štefan Žáry, Vincentem Šabíkem. Na mís
ta ve výboru Svazu abdikovali Pavol Števček, Milan Hamada a Dušan
Kužel. Na uvolněná místa byli pak kooptováni Vladimír Mináč, Pavol
Koyš a Ján Števček.2’ V říjnu pak abdikovali další členové výboru
Svazu slovenských spisovatelů: Milain Ferko, Ladislav Tažký, Peter
Karvaš a Ivan Kupec.

Na zasedání výboru, které se konalo 23. října 11970 v Bratislavě, tito
bývalí členové výboru uznali “některé svoje omyly”.28 Na tomto zase
dání napadl výbor Svazu slovenských spisovatelů Mezinárodní PENClub za jeho edinburský protest na ochranu českých spisovatelů a inte
lektuálů. Jinak svazový život probíhal zcela nedramaticky; byly udě
leny tradiční ceiny Svazu spisovatelů za literární 'tvorbu v letech 19691970. Odměněn byl národní umělec Ján Kostra za sbírku “Len ráz”, a
Ján Lanko za sbírku “Objatie”. Mezi oběma sbírkami zeje hluboká
umělecká propast - zatím co Kostra je velkým slovenským umělcem,
Lanko je pouze okrajovým veršotepcem.
N listopadu se stal terčem útoků tisku i rozhlasu jeden z nej význam
nějších slovenských literárních časopisů Revue svetovej literatury.2’
Vladimír Slavčanský v bratislavské Pravdě, v článku “Cudzie ideály,
cudzí svet”, se ptá, proč redakce stále ještě předkládá čtenářům mysti
fikace o stavu a vývoji světové literatury. “Stalo Se u nás nedávno mó
dou - píše Slavčanský - přijímat nesocialistické představy o umění a
literatuře za všeobecně platné. Za apoštola moderního umění vyhlašo
vali Kafku . . . ano redakce uvěřila falešným prorokům a falešiným
představám. Ptáme se: proč redakce hromadí ve výběrech ze světové
literární tvorby záměrně tolik společenského hnusu, morálního kaniba
lismu a perverzity’?”” Podobným tónem se nesla i kritika z bratislavské
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ho rádia. Na adresu redakce bylo zdůraziněno, že zapadla do krize kri
terií, krize ideálů a také krize poznání.31

V prosinci byla oficiálně rozšířena ÖTK zpráva32 o tom, které časo
pisy přestanou vycházet k 1. lednu 1971. Byla mezi nimi uvedena i slo
venská Mladá tvorba. Poslední číslo vyšlo v říjnu 1970. V prosinci při
nesl· pak denní tisk a rozhlas zprávu, ve které se zdůrazňuje, že sekre
tariát Svazu slovenských spisovatelů posoudil dne 10.12.70 obsahovou
náplň posledních čísel časopisu Mladá tvorba a konstatoval, že přes
několikerá upozornění nedošlo k nápravě a proto sekretariát Svazu
slovenských spisovatelů rozhodl okamžitě zastavit další vydávání to
hoto časopisu.33 Zastavení Mladé tvorby bylo zvláště citlivé, poněvadž
■to byl již poslední orgán mladé literární generace. Paralelní orgány
české mladé literární generace Tvář a Sešity byly zlikvidovány již v
roce 1969.34
iVelmi pozitivní kapitolou česko-slovenských literárních vztahů, které
byly již pěstovány v éře Antonína Novotného a Jiřího Hendrycha, bylo
umožňování publikační činnosti českým autorům na Slovensku, když
v Čechách byli prakticky na indexu či terčem útoků. Tak např. prof.
Václav Černý mohl vydat pouze v Bratislavě své velké dílo “Středověké
drama”, v roce 1965. Česky tohle dílo nikdy nevyšlo.
(Historik a literární kritik profesor Zdeněk Kalista, který byl v pa
desátých letech odsouzen ve známém spisovatelském procese pro dom
nělou špionáž ve prospěch USA a Vatikánu k 15. letům žáláře a v
roce 1'9617 zcela rehabilitován, Ztratil v roce 1969 možnost vrátit se na
filosofickou fakultu university Karlovy a možnosti publikační. Sloven
ská literárně-kritická revue “Romboid” otiskla jeho obsáhlou studii
“Objavovaná pevnina čiže dnešní stav badania o baroku.”33
Jako ilustraci specifické litterární situace na Slovensku je nutno vi
dět ovšem skutečnost, že autoři a vědci, kteří jsou nyní periodicky v
Praze a v Brně napadáni jako ideoví otcové a propagátoři komtrarevoluce z roku 1'968, publikují nyní ve slovenských časopisech. I když
tento jev nemůžeme označit za všeobecný úkaz, je to především v pří
padě profesora Václava Černého, určité politikum.33
Jiným příkladem současné česko-slovenské spolupráce na literární
frontě je uveřejnění studie brněnského estetika a literárního kritika
Olega Suše v ústředním orgánu Svazu slovenských spisovatelů ve Slo
venských pohľadech.21 Sus je v poslední době terčem ostrých útoků
pro “komtrarevoluční psaní” v roce 1968.
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Závěr

Druhá půle roku 1970 na čsl. literární frontě je charakterizována
celkovým zostřením censury, především v ediční politice; (v literárních
časopisech se o ní nedá mluvit, protože veškeré literární časopisy Sva
zu českých spisovatelů byly beze zbytku zlikvidovány a jediný literár
ní orgán Ústavu pro Češkou litteraturu ČSAV vyšel za celý rok 1970
pouze jednou). Odalším osudu revue Česká literatura se dá těžko usu
zovat, poněvadž pravděpodobně bude vyměněna inejen redakce, ale i
celé vedení Ústavu pro českou literaturu ČSAV.38 Česká literatura stála
na předním místě z československých literárně-teoretických časopisů.
(Zostření censury zasáhlo i ostatní oblasti kulturního života, například
českoslovenští divadelní ředitelé musí napříště předkládat ke schválení
své dramaturgické plány příslušnému národnímu výboru nebo přímo
ministerstvu kultury, ať již v Praze či v Bratislavě. Ostré censurní zá
sahy probíhaly v československém divadelnictví prakticky po celý rok
1970. K prvním zakázaným hrám patřilo Mrožkovo “Tango”, Moliéro
vy “Ódy na krále” a Daňkova hra “Vrátím se do Prahy.”39
Kulturní závislost na Moskvě byla dokumentována např. kampaní
proti Alexandru Solženicynovi. Alexander Solženicyn -jako nikdo dru
hý z moderní ruské literatury - měl hlubokou odezvu v současném čes
kém i slovenském písemnictví.40 Po oznámení udělení Nobelovy ceny za
literaturu Solženicynovi, mimo moskevského spolupracovníka pražské
ho rozhlasu F. J. Kolára, většina časopisů jen přetiskovala komentáře
sovětské tiskové agentury Novosti.
Kolár ve svém komentáři mimo opakování oficiálních sovětských
kritik, ostře atakoval československé 'spisovatele, především Alexandra
Klimenta a Pavla Kohouta pro čtení Solženicynova dopisu proti cen
sure na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Sjezd byl podle
Kolára proto “protisovětškou provokací.”41 O budoucích úkolech na
kulturní frontě napsal programový článek ministr Brůžek do Života
strany42. Zdůraznil v něm, že prosincové plénum ÚV KSČ se stalo od
razovým můstkem pro řešení dalších náročných úkolů, které očekávají
komunisty na kulturní frontě. Z celého jeho článku i z dalších projevů
ze začátku roku43, jasně vysvítá kategorický imperativ o podřízení umě
ní, především literatury, linii komunistické strany.
1 ’Tribuna č. 46,18. listopadu 1970.
“Rudé právo, 10. října 1970.
,4Naipř. Rádio Praha, 28J11.1970 a jinde.
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1 "Ziprávu o tomto matiné uveřejnila např. Süddeutsche Zeitung 17. Sept.
1970 na první straně a rozšířila ji agentura DPA.
1 'Tvorba č. 41, 14. října 1970.
1'Práce, 8.7.1970.
"Radio Bratislava 16.11.1970 citovalo úryvky z článku Eugena Haniska
"Antikomuni’smus na každém kroku”, z bratislavské Pravdy 16.11.70.
’’DPA 7.X.1970.
’’Süddeutsche Zeitung, 15.X.1970 (Franz Peter Künzel); Münchner Merkur,
23.101970 (Inge Santner) a další.
’’DPA, 7.X1970, REUTER 7.X.1970 Süddeutsche Zeitung, 15.X.70 a další.
"Mateřídouška, č. 2. říjen 1969: Text básničky “Lapklové: “Žije, žije ve
Stepi/ jeden v suché otepi/ Druhü v laptídh pod pařezem/ třétí v díře
mezi bezem/ A'ť si jsou jen tam kde jsou/ ať sem na náš/ nelezou!”
"Radio Praha, 1.11.1969.
"V Nekrologu Rudého práva, 6.11.1970 se mezi jiným říká: “Aida . . . ode
vzdaně uzavřel svůj 'život i své dílo s podzimem, s obdobím, které měl
tak rád.” Nekrolog končí patetickým zdůrazněním, že Aida nikdy ne
zradil. - Lidová demokracie 3.11.70, oznámila Aldovu smít větou: “. . zem
řel v minulých dnech.”
’“Süddeutsche Zeitung, 15.X.1970.
’“Nové slovo, č. 38, 24. septembra 1970.
’’Radio Bratislava, 14.8.1970.
’’Práca, 24. říjen 1970.
’’Vydavatelem Revue světověj literatury je Slovenský spisovatel, časopis
vychází 6χ do roku a řídí jej Ján Stacho.
’’Pravda, 21. novembra 1970.
"Radio Bratislava, 12.11.1970.
’’ČTK 18. prosince 1970.
’’Radio Praha, 10.12.1970, Rudé právo, 11.12.1970 a další.
’‘Viz Czechoslovak Situation Reporft/28, Radio Free Europe Research, 9.7.
1970. Item 4.
’“Romboid č. 3, červen 1969.
’’Viz Czechoslovak SR/2, 14.1.1971, RFER, Item 5.
’’Slovenské Pohľady č. 12, prosinec 1970. O. Sus: “O jedné z výrazných
hodnot literárního díla.”
"Podle zprávy z dobře informovaných kruhů ve Vídni.
’’Lidová demokracie, 3. února 1970 a další zprávy v denním tisku.
•’SolženicynOvy prózy (i ty, které nesměly být v SSSR publikovány) vy
cházely v literárních časopisech Plamen, Host do domu, Mladý svět, Slo
venské pohľady a bratislavský Kulturný život a Světová literatura při
nesly původní rozhovor se Solženicynem. (Viz Czechoslovak SR/43, RFER,
22. Okt. 1970, Item 2.
"Radio Hvězda, 14.10.1970.
•’Život strany č. 1, leden 1971.
•’Např. rozhovor s Aloisem Humplíkem z redakce Práce, 16.1.71, radio
Praha 12.1.1971 a další.
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PŘEMĚNA VLASTNICTVÍ
Alois Rozehnal

1. Nesrovnatelnost vývoje
Vlastnické právo je hlavním pilířem každého právního řádu a jeho
obsah hlavním ukazovatelem vývoje celého společenského řádu. Zasa
huje vnitřní i zevní svět každého jednotlivce a celé společnosti a od dob
francouzské revoluce patří mezi základní svobody občanské. (Deklarace
lidských a občanských práv z r. 1789, či. 17: La propriété, étant inviol
able et sacrée, nul ne peut en étre privé.)1
[Majetková svoboda prodělává dnes nejpohnutější vývoj, který je
hlavním dělítkem mezi právním řádem klasické (buržoázni) koncepce
na Západě a socialistickou zákonností podle marxistické (komunistické)
koncepce na Východě. Jako jsou naprosto odlišné pojmy svobody, práva,
právního a společenského řádu, demokracie a suverenity v buržoázni
a socialistické společnosti, 'tak jsou i nesrovnatelné pojmy vlastnického
práva a právního řádu podle koncepce západní a osobního vlastnictví a
socialistické zákonnosti podle koncepce východní. Ustálená terminologie,
jako tyranie slov, může sice přispět k zotročení dosavadního myšlení,
ale přesto je jediným vodítkem k vysvětlení stále se prohlubujících roz
dílů, neboť bez ní se ztrácí jakákoliv možnost dorozumění.
lObsah vlastnického práva se řídí podle právního řádu odpovídajícího
politické ideologii, neboť vlastnictví znamená nejen panství nad věcí,
ale i nad lidmi, kteří se dostanou pod kontrolu majetkové moci. Poně
vadž za peníze si lze opatřit nejen hmotné statky, nýbrž i lidské služ
by, má majetek schopnost učinit jednoho člověka a jeho práci prostřed
kem zájmu druhého. Kontrola majetkové moci postihuje v dějinném
vývoji všechny nemajetné, ať jsou jimi otroci ve starém věku, nebo ne
volníci ve feudálním středověku či námezdní dělníci moderní hromadné
výroby, bez viditelného pána ve znárodněných nebo kapitalistických to
várnách. Tak stály proti sobě vždy dvě moci: vláda nad lidmi (stát) a
vláda nad věcmi (vlastnictví), jejímž prostřednictvím se rovněž ovládali
lidé; moc politická a moc hospodářská. (Zdeněk Neubauer: Státověda,
Praha 1947, s. 236).’
'Vývoj vlastnického práva prošel mezi krajními póly zcela neomezené
ho panství jednotlivce nad věcí, podle konceptu starého římského prá
va, a'ž po úplné popření panství jednotlivce nad věcí, podle konceptu no
vého socialistického práva. Zatímco vlastník ve starém Římě mohl po
dle libosti nakládat svým vlastnictvím a užívat své věci (ideologie in59

dividualistická), nemůže vlastník v socialistickém řádu vůbec nakládat
svým vlastnictvím a může užívat věci jen předepsaným způsobem a v
přesně vymezeném rozsa'hu (ideologie kolektivistická).
'Nejhlubší zásah do soukromého vlastnictví by>l ponejprv proveden v
občanském zákoníku Sovětského svazu. S účinností od 1. ledna 1923
bylo zrušeno soukromé vlastnictví k půdě (čl. 21), čímž odpadlo dělení
majetkových předmětů na movité a nemovité, a ze soukromého vlast
nictví byly vyloučeny budovy a výrobní prostředky (čl. 22). Tento zá
sah je dosud vedoucím světlem (ex oriente lux) na cestě ke kolektivismu ve všech zemích socialistického tábora. (Gy. Diósdi: Ownership in
Ancient and Preclassical Roman Law; Hungarian Academy of Sciences,
Budapest 1970).3

2.

(Likvidace soukromého vlastnictví

Majetková svoboda byla stěžejní zásadou starého rakouského občan
ského zákona, který přežil automobilový, letecký a průmyslový pokrok
a koncem roku 1950 na území Československa se dožil úcty hodného vě
ku 140 let. (Obecný občanský zákoník z 1. června 1811, č. 946 Sbírky
zákonů soudních).4
Podle tohoto starého občanského zákona bylo vlastnické právo zásad
ně neomezené a rozlišovalo:
a) Vlastnictví ve smyslu subjektivním, pro něž platilo ustanovení:
Vlastnictví, jako právo posuzováno, je oprávněním, s podstatou a užitky
věci podle své vůle nakládat a každého jiného z toho vyloučit. (§354).
Následkem práva nakládat volně svým vlastnictvím může úplný vlast
ník zpravidla své věci podle libovůle užívat nebo bez užitku nechat; může ji zničit, zcela nebo zčásti na jiné osoby převést nebo bezpomínečně
se jí vzdát, to je ji opustit. (§362).
b) Vlastnictví ve smyslu objektivním, pro něž platila zásada, že všech
ny věci vůbec jsou předmětem vlastnického práva (§358).
c) Vlastnictví se dělilo na úplné a neúplné podle užitků, a sice: Je-li
právo k podstatě věci spojeno s právem k užitku v jedné osobě, je vlast
nické právo úplným a neděleným. Má-li však jedna osoba jen právo k
podstatě věci, druhá osoba naproti tomu kromě práva k podstatě vý
lučné právo k užitkům jejím, pak je vlastnické právo dělené a pro obě
neúplné. Ona nazývá se vrchním vlastníkem, tato užitkovým vlastníkem.
(§357).
Vlastnictví není apriorní neměnnou kategorií, nýbrž se vyvíjí s celou
lidskou společností. Právní konstrukce starořímského práva, podle níž
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vlastnictví je v zásadě neomezené právní panství nad věcí, přetrvala
však tři velké historické zvraty a mohla přežít tři různé společenské éry,
a sice jako vlastnictví otrokářské, feudální i kapitalistické. Podle komu
nistické nauky, společným znakem tohoto vývoje vlastnictví je vykořis
ťování: Buržoázni vlastnictví prohlubuje rozpor mezi společenskou vý
robou a kapitalistickým přisvojováním a projevuje se jako protiklad
mezi proletariátem a buržoazií.
IMarxisticko-leninský dogmatismus vtěsnal právní nauku do prokrustovského lože třídních zájmů a znásilnil ji. Přitom pokrytecky a v roz
poru se skutečností prohlašuje, že všechno právo je na zákon povýšená
vůle vládnoucí třídy, určená materiálními životními podmínkami:

“Z toho plyne, že není žádného vlastnictví, které by bylo dáno samým
rozumem, Bohem, či jinak a priori (tedy vlastnictví přirozeně-právní
ho) a že vlastníkova právně relativní vůle se pohybuje v mezích, daných
vůlí vládnoucí třídy, tedy že i konkrétní vlastnické právní poměry jsou
určeny třídně”. (Viktor Knapp: Vlastnictví v lidové demokracii, OrbisPraha, 1952, str. 35). ‘
Komunistický civilista, akademik Viktor Knapp, se v citované (5)
učebnici nového občanského práva uchyluje i k dětinsky průzračným a
laciným argumentům, když brojí proti buržoaznímu vlastnictví a uvádí
zej ména:
a) (Otázka t.zv. právního panství nad věcí působila buržoázni civilistice
značné obtíže. Jestliže se definovalo vlastnictví jako neomezené právní
panství nad věcí, byla samozřejmě otázka, jak je to, když toto právní
panství nad věcí nelze vykonávat, jako např. v případě krádeže-věci.
(Str. 54). Jednoduše: Autor si popletl právní panství s faktickou mocí
•a vlastníka se zlodějem.
b) 1 (Vlastníkovi z jeho oprávnění nezbylo při národní správě vůbec nic.
Hovořilo se v té souvislosti o holém vlastnictví. Myslím však, že podob
ně jako podle slov Marxových věta o právním panství nad věcí nevy
světluje nic, věta o nuda proprietas nevysvětluje také nic. (Str. 57). Ale
za to dekret o národní správě z 19. května 1945, č. 5 Sb., vysvětluje
všechno: zbavil vlastníka právního panství nad věcí a svěřil faktickou
moc národnímu správci (zlodějovi).
c) lBez vedoucí úlohy komunistů v -národě, bez toho, že by nás většina
národa uznávala za svoji hlavu, za svůj mozek, za svého vůdce, by ne
byla buržoazie izolována, nebylo by vítězného Února a neseděli bychom
zde. (Str. 178). Citováno z projevu K. Gottwalda 17. listopadu 1948,
stejně jako dále jsou k podpoře nového komunistického vlastnictví uvá
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děny výroky a studie J. V. Stalina a Alexeje Čepičky, které jsou trva
lým pomníkem nejen poplatnosti doby, ale i stalinské mentality tohoto
civilisty.
Květnová ústava (ústavní zákon z 9. května 1'94'8, č. 150 Sb.) vyda
ná za platnosti starého občanského zákoníku, nechala odeznít poslední
zbytky soukromého vlastnictví v ustano vení §158:
(1} Soukromé vlastnictví drobných a středních podniků do 50 za
městnanců je zaručeno.
(2) lOsobní majetek občanů je nedotknutelný. Toto ustanovení se tý
ká zejména předmětů domácí a osobní spotřeby, rodinných domků a
úspor nabytých prací, jakož i dědického práva na ně.
INový občanský zákoník '(zákon z 25. října 1950, č. 14<1 Sb.) , který
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1951,rozlišuje socialistické vlastnictví,
které dělí na státní socialistické vlastnictví a na socialistické vlastnictví
družstevní (§'101) a upravuje vlastnictví osobní (§105), ale jen rám
cově a je přímým ozvukem ústavní formulace. Vlastnictví soukromé se
spravuje ustanoveními danými pro právo vlastnické, pokud z nich ne
plyne, že platí jen o vlastnictví socialistickém nebo osobním (§106).
Rozdíl mezi osobním a soukromým vlastnictvím, jehož osud je zpeče
těn, je pak v citované učebnici nového občanského práva (5) podán
takto:
“Kdežto objektem soukromého vlastnictví jsou výrobní prostředky
(resp. výrobky určené pro osobní spotřebu, ale dosud v sektoru výrob
ním či distribučním), jsou objekty osobního vlastnictví spotřební stat
ky. Kdežto soukromé vlastnictví je většinou vlastnictvím vykořisťovatelským, vlastnictví osobní jakékoliv vykořisťování pracovní síly vylu
čuje. Nadto soukromé vlastnictví je typickou formou vlastnictví buržoazního, kdežto osobní vlastnictví je typickou formou vlastnictví ve
společnosti socialistické a důsledným doplňkem vlastnictví socialistic
kého:’ (Str. 368).
“Vládnoucí třídou je u nás třída dělnická a její politikou je budování
socialismu. Soukromé vlastnictví se jasně s myšlenkou socialismu ne
snáší a je odsouzeno k zániku”. (Str. 386).
“Naše občanské právo není pouhým zrcadlovým obrazem své základ
ny, není pouhým statickým odleskem výrobních vztahů v období přecho
du od kapitalismu k socialismu. Naše občanské právo a zejména právo
vlastnické má významnou aktivní úlohu při socialistické výstavbě naší
republiky, je nikoliv nevýznamnou tvůrčí zbraní naší dělnické třídy v
boji o stálé posilování a utvrzování diktatury proletariátu.” (Str. 425).
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Likvidace soukromého vlastnictví postupovala proto bez ohledu na
ústavní záruky, ,neboť socializace výroby, jednotný hospodářský plán a
politická rozhodnutí byla mocnější než právo.
3. Nejistota osobního vlastnictví
(Nová ústava Československé socialistické republiky (Ústavní zákon z
11. července 1960, č. 100 Sb.), upravuje v hlavě první hlavní formy a
druhy vlastnictví, které má dvě základní formy: státní vlastnictví, které
je vlastnictvím všeho lidu (národní majetek) a družstevní vlastnictví
(majeteklidových družstev). (Cl. 8, odst. 1).
iNa rozdíl od předešlé ústavy ne'zná nová ústava soukromé vlastnictví
výrobních prostředků. Soukromé vlastnictví nepožívá vůbec ústavní
ochrany, která se dále zaručuje jen osobnímu vlastnictví v čl. 10:
(1) (Osobní vlastnictví občanů k spotřebním předmětům, zejména k
předmětům osobní a domácí potřeby, rodinným domkům, jakož i k úspo
rám nabytým prací je nedotknutelné.
2) Dědění osobního majetku je zaručeno.
(Nový občanský zákopík (Zákon z 26. února 1964, č. 46 Sb.), který
po krátkém životě 14 lét svého předchůdce nabyl účinnosti dnem 1. dub
na 1964, “vymezuje osobní vlastnictví jako odvozené od vlastnictví spo
lečenského a chrání je jako jeden z důležitých prostředků uspokojování
osobních potřeb občanů”. (Preambule, odst. 4, věta 2).
Další omezení plyne z obsahu a rozsahu ochrany; která je stanovena
takto:
“Hlavním, úkolem občanského zákoníku je zakotvit a vymezit práva
a povinnosti občanů, a organizací vznikající v oblasti uspokojování
hmotných a kulturních potřeb, chránit tato práva, jsou-li vykonávána
v souladu se zájmy společnosti, a přispět k důslednému dodržování so
cialistické zákonnosti v občanskoprávních vztazích”. (Preambule,
odst. 5).
(Osobní vlastnictví podléhá dále značným hmotně právním omezením,
která jsou upravena v hlavě druhé občanského zákona (§§ 125-1'35), a
týkají se zdroje, účelu, předmětu, obsahu a způsobu nabývání.
IZdroj osobního vlastnictví je definován v § 125:
(1) · iZdrojem osobního vlastnictví je především práce občana ve pro
spěch společnosti.
(2) ; Majetek získaný z nepoctivého zdroje nepožívá ochrany osobního
vlastnictví.
(Předmět osobního vlastnictví je omezen těmito ustanoveními:
§ 127: V osobním vlastnictví jsou především příjmy a úspory z práce a
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ize sociálního zabezpečení. V osobním vlastnictví jsou dále zejména
ivěci domácí a osobní potřeby, rodinné domky a rekreační chaty.
§ 128: (1) Rodinný domek je obytný dům, u něhož aspoň dvě třetiny
podlahové plochy všech místností připadají na byty. Rodinný domek
může mít nejvýše pět obytných místností nepočítajíc v to kuchyně.
Větší počet obytných místností může mít, jestliže úhrn jejich podla
hové plochy nepřesahuje 120 metrů čtverečních; z obytných kuchy
ní se do tohoto úhrnu započítávají pouze plochy, o které výměra ku
chyně přesáhuje 12 metrů čtverečních.
1(2) Za podmínek uvedených v odst. 1 se považuje za rodinný do
mek i obytná část zemědělské usedlosti.
§ 129: V osobním vlastnictví může být jen jeden rodinný domek.
Obsah a ochrana osobního vlastnictví jsou omezeny takto:
§ 130: (1) Vlastník má právo užívat věc pro potřebu svou, své rodiny
a domácnosti; má právo na užitky a přírůstky věci, jakož i právo
převést ji na jiného. Není-li to v rozporu se zájmy společnosti, může
'vlastník věc přenechat k užívání jinému anebo s ní nakládat i jinak.
Í2) Věci nahromaděné v rozporu se zájmy společnosti nad míru
tosobní potřeby vlastníka, jeho rodiny a domácnosti nepožívají ochra
ny osobního vlastnictví.
§ 132: Občan má právo na ochranu proti tomu, kdo neoprávněně do
jeho vlastnického práva zasahuje; zejména se může domáhat vydání
věci na tom, kdo mu ji neprávem zadržuje.
Právní stránka těchto omezení vylučuje majetkovou svobodu i v osob
ním vlastnictví. Znamená, že i v tomto úzkém oboru občanského práva
může občan dělat jen to, co je mu dovoleno (policejní stát), a nikoliv
vše, co mu není zakázáno (svobodný stát). Právní ochrana se zde ome
zuje na případy, že práva jsou vykonávána v souhlasu se zájmy společ
nosti (odst. 5 preambule) a že jde o neoprávněné zásahy jednotlivce
(§1'3'2), zejména zloděje, ale jen soukromého a nikoliv veřejného (stá
tu). Při změně osobního vlastnictví v soukromé (§130. odst. 2) se neza
ručuje ani tato omezená ochrana osobního vlastnictví. Půda nemůže být
nikdy předmětem osobního vlastnictví, neboť je prostředkem základní
výroby. Stefan Luby: Le droit civil tchécoslovaque, SAV Bratislava,
1909, s. 62).
(Soukromé vlastnictví nemovitostí, které nejsou kryty definicí rodin
ného domku (nájemní domy), nezastavěných stavebních ploch a veške
ré půdy (zemědělské nebo nezemědělské) požívá sice také ochrany proti
neoprávněným zásahům (§4'89), ale opět jen jednotlivce, ale nikoliv
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proli zásahům státu, ať už odnětím (konfiskace, expropriace, kolekti
vizace) nebo zákazem zcizení (§§200,490). Zemědělská půda je ve sku
tečnosti vyloučena z obchodu (res extra commercium) a ztratila hod
notu: “Půda není výsledkem, lidské práce - nemá hodnotu a nemůže s
ní být nakládáno jako se zbožím”. (Zemědělské noviny, Praha, 16. dub
na 1965).

Jakýkoliv (ať úplatný nebo bezplatný) převod nemovitostí (§134)
vyžaduje souhlas okresního národního výboru, pro nějž je rozhodné
třídní posouzení (profil) a národní (stranická) spolehlivost. Toto ome
zení zavádí diskriminaci jak mezi státními občany tak vůči cizincům.
Hospodářská stránka omezení má za následek, že nelze vůbec přesně
vymezit osobní vlaslfnictví, poněvadž jeho obsah podléhá změnám trhu
a zásobování. Socialistická právní věda se dosud marně pokoušela o de
finici osobního vlastnictví a ztroskotala na tom, že kritérium osobní konsumce vymezuje osobní vlastnictví z hlediska možnosti, nikoliv skuteč
nosti :

“Kritérium osobní spotřeby bývá upřesněno tím, že horní hranice
osobní spotřeby nemůže být abstraktní schopnost spotřeby, že osobní
potřeby vlastníka se neposuzují pouze ze subjektivního hlediska, ale i z
hlediska objektivního, to je z hlediska zájmů celé společnosti, kteréžto
hledisko není však neměnné, ale naopak mění se v závislosti na 'konkrét
ní hospodářské a politické situaci společnosti. Někdy bývá tato hranice
kvantity osobního vlastnictví vymezována velice pružně tvrzením, že
musí být konkretizována takřka ze dne na dein podle okamžité hospo
dářské situace”.
“V této souvislosti je možno uvést názor, že např. v době nedostatku
vajec na našem trhu, mohl mít občan v osobním vlastnictví pouze ta
kové množství vajec, které odpovídalo množství, jež mohl v té době do
stat na trhu. Tento názor nutno odlišit od podle našeho názoru správné
ho závěru, že nadměrné množství určitého druhu potravin, např. ovoce,
netvoří osobní vlastnictví, není-li možné, aby je vlastník spolu se svou
rodinou spotřeboval. Správně je takové množství kvalifikováno jako
soukromé, neboť jeho předmět (ovoce) nepochybně bylo opatřováno
za účelem zcizení a nikoliv jen pro osoblní spotřebu. V našem případě
však máme co dělat s tvrzením, že i když občan spotřeboval všechna
vejce sám a i když za normální hospodářské a zásobovací situace by to
to jím spotřebované množství bylo v souladu nejeln se subjektivním, ale
i objektivním kritériem rozsahu osobní spotřeby tohoto občana, přesto
vzhledem k výjimečnosti situace neměl nárok, posuzováno objektivně,
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tolik spotřebovat. Z toho důvodu se dospívá k závěru, že v případě uve
dených vajec nešlo o osobní vlastnictví. (Věra Čížkovská: K někte
rým problémům kvalitativního a kvantitativního vymezení právní kate
gorie osobního vlastnictví v socialistické společnosti; Acta Universitatis
Carolinae, Iuridica, Γ964, Vol. XI, No. 4, s. 22)
Kvantitativní teorie neuspěla v pokusu o právní definici osobního
vlastnictví ani v Učebnici čs. občanského práva, kde byl 'zvolen příklad
mouky k důkazu o měnlivosti osobního vlastnictví podle hospodářské a
zásobovací situace. (Viktor Knapp - Karol 'Plank: Učeblnice čs. občan
ského práva, Svazek II, Orbis-Praha 1965, sir. 50).
V téže učebnici se lze dále 'dločísti: “Osobní vlastnictví je odvozeno
od vlastnictví socialistického a je s ním nerozlučně spjato. (I, 43). Osob
ní vlastnictví je institutem, který je zcela odlišný a nesrovnatelný s in
stitutem tradičního vlastnického práva; osobní vlastnictví neexistuje a
nemá obdoby v buržoázni společnosti”. (11,25). Největším nedostatkem
nového socialistického osobního vlastnictví však je, že se dosud ani so
cialistické právní vědě nepodařilo jeho pojem vymezit.

4. [Znárodnění majetku bez Znárodnění

Každá revoluce směřuje proti určitému systému vlastnictví a nahražuje jej novým systémem vlastnictví nové vládnoucí třídy. To platí jak
o buržoázni revoluci francouzské (1789), která navíc směřovala proti
rozlišovacímu znaku aristokratického rodu (feudalismus), tak o komu
nistické revoluci ruské (1917), která byla také zaměřena proti rozli
šovacímu znaku hospodářské moci (kapitalismus). Prostředkem k udr
žení dobyté moci je přeměna vlastnictví likvidací dosavadního soukro
mého vlastnictví a zavedením nového socialistického vlastnictví, z něhož
se odvozuje osobní vlastnictví.
Československá revoluce začala znárodňováním majetku (1945) a by
la maskována nedodrženým slibem - náhrady za znárodnělný majetek podle dekretů presidenta republiky z 24. října 1945, č. 100-103 S'b. Pří
pravou k této revoluci byl právní a hospodářský rozvrat docílený přímou
krádeží, bez slibu náhrady bud’ 'konfiskací (retribuční dekrety č.16 a
17, konfiskační dekrety č.12 a '108/1'945 Sb.) nebo národní správou
(dekret č 15/1945 Sb.).
Ani porevoluční (1'948) znárodňování a zestátňování soukromého ma
jetku nesplnilo však revolučních nadějí, neboť závist majetková stačila
sice ke shromáždění majetku, ale nikoliv k řízení národního 'hospodář
ství :
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“V. I. Lenin hned na počátku Říjnové revoluce varuje před přílišným
přeceňováním významu konfiskace před ostatními revolučními akty:
Háček nebude však ani tak v konfiskaci majetku kapitalistů jako právě
ve všelidové, všeobsáhlé dělnické kontrole nad kapitalisty a jejich even
tuálními přívrženci. Pouhou konfiskací nic nedokážeme, neboť ta v so
bě neobsahuje prvek organizace, evidence a správného rozdělování.
Charakter vlastnických poměrů a tendelnce vývoje, jejich reálnou exis
tenci, nevymezuje ani tak oblast právních vztahů, ale především vztahů
ekonomických, to je výrobních, rozdělovačích, směnných a spotřebních
procesů”. (Plánované hospodářství, Praha, 1970, č. 10, s.10).
Primitivní a křiklavé znárodňování bylo postupně nahrazováno zá
ludným a tichým znárodňováním v nové formě pozvolného likvidování
soukromého vlastnictví přivlastňováním si jeho užitků. Tímto tichým
způsobem byl likvidován zejména majetek domovní (činžovní obytné
domy) a pozemkový (zemědělská a lesní půda). Ztráta hodnoty užitko
vé a směnné nastala u domovního majetku snížením vnuceného nájmu
na hospodářsky neúnosnou úroveň a zavedením vázaného účtu nájem
ného na údržbu, u pozemkového majetku pák kolektivizací sklízející
veškeré užitky.Oloupený vlastník stojí zde isám - s holými rukama a s
prázdným jménem vlastnictví (nudum nomen dominii).
Lichý je argument, že vlastníku zůstala dispozice a právo nakládat s
těmito nemovitostmi mezi živými a na případ smrti. Toto právo je pro
vlastníka bezcenné stejně jako je bezcenná smělnná hodnota těchto ne
movitostí, ale je naproti tomu velmi cenné pro stát, neboť mu opatřuje
nové nevolníky. S nemovitým majetkem je totiž spojeno břemeno starat
se o něj: obytné domy udržovat a zemědělské pozemky obdělávat. Proto
vzdání se tohoto obtížného dědictví bez souhlasu vrchnosti se považuje
za trestný čin sabotáže a darování státu za buržoázni manévr zbavit se
odpovědnosti za nemovitý majetek. Proto bez ohledu na jeho vůli, z
vlastníka se stal vnucený národní správce a ze soukromého vlastnictví
pouhá fikce. Ale tato umělá konstrukce přeměny vlastnictví má své hlu
boké hospodářské důvody:
Břemeno údržby veškerého domovního majetku bylo by pro stát ne
únosné: “Po dle sčítání z roku 1963 je celkem 4.128.000 bytů v hodnotě
210 miliard Kčs. Do socialistického sektoru patří 1.3'76.000 bytů v hod
notě 104 miliard Kčs. Údržba bytového fondu, jehož stav se zhoršuje,
si ročně vyžaduje asi 6 miliard Kčs.”. (Práce, Praha, 26. ledna 1966).
Proto stát ani při zadlužení nájemního domu nad dvě třetiny hodnoty
domu, neuplatňuje “převod do státního socialistického vlastnictví”. (Zá
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kon z 1'9. listopadu 1'959, č. 71 Sb., o opatřeních týkajících se soukro
mého domovního majetku, §6).
Břemeno obdělávání půdy by nebylo lna koho převést, kdyby nebylo
kolektivizačního tlaku, který je nutný: “Principy družstevního hospo
daření se ukazují v dané době progresivnější než státní vlastnictví”.
(Zemědělské noviny, Praha, 30. dubna 1969).

Vlastnictví podle socialistické právní nauky nemůže se chápat ab
straktně, nýbrž vždy konkrétně, se zřetelem k základním společensko
ekonomickým vztahům. Právo soukromé bylo bezprostředním výrazem
soukromého Vlastnictví a projevu rozporu mezi společenskou výrobou a
individuálním přisvojováním jejích výrobků a výrobních prostředků.
Výlučnost socialistického přisvojování výrobních prostředků znamená
však především to, že hospodářský řád socialistické společnosti vylučuje
jakékoliv obnovení vlastnictví buržoazního. V československé společ
nosti již není soukromé vlastnictví základem právní úpravy a proto mu
sí zmizet i právo soukromé. Nastupuje nové právo hospodářské, jehož
“jed” je sice odsuzován v socialistické právní vědě, ale je uctíváno jako
modla v jednotném hospodářském plánu, jehož cílem je ovládat veškeré
vlastnictví a stanovit jednotný postup k socialismu.
Likvidace soukromého vlastnictví znárodněním bez náhrady, odstra
nila existenční základnu občanů, kteří byli výživou odkázáni na užitky
z vlastnictví výrobních prostředků. Občanský zákon proto stanoví ná
hradní existenční životní základnu:
“Hospodářská soustava socialistické společnosti je založena na socia
listickém společenském vlastnictví výrobních prostředků. Míra uspoko
jování hmotných i kulturních potřeb občanů je ve svém souhrnu zá
vislá na rozvoji socialistického hospodářství a u každého občana pře
devším na jeho pracovním podílu na tomto rozvoji”. (Preambule,
odst. 3).
Znárodnění výrobních prostředků bez náhrady, přesunulo břímě vý
živy z jednotlivce na kolektiv. Stát, který nabyl výrobních prostředků,
musí převzít starost o výživu jejich majitelů tím, že jim poskytne za
městnání. Ústavně zajištěné právo na práci (čl. 2'1) není tudíž zvláštním
dobrodiním, nýbrž železnou nutností, která je ekvivalentem za ztrátu vý
robních prostředků a soukromé iniciativy. Tím horší je proto třídní
diskriminace, provozovaná ja‘k mezi státními občany tak vůči usedlým
cizincům, porušováním rovnosti práva na práci v pracovním zařazení a
mzdovém odměňování. O této zahanbující diskriminaci dosud platí slo
va anglického myslitele:
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“Rozdíl mezi kapitalismem a socialismem je v tom, že v kapitalistic
kém řádu si otrok může svého otrokáře vyhrát, kdežto v socialistickém
řádu nemá otrok ani této možnosti. Běda občanu, jemuž všemocný stát
řekne: Občane, tebe já živit nebudu. Takový občan zhyne 'hlady, neboť
otrokář je jen jeden”. (Hilair Belloc: The Servile State, London, 1916).
Nesprávný je argument, že odstraněním soukromého vlastnictví socia
lismus odstranil i vykořisťování práce. Pracovníku je jedno, zda ho vy
kořisťuje jednotlivec nébo stát, ale není mu jedno, že ho 'vůbec někdo
vykořisťuje. Dnešní vykořisťování státem předčí historii, neboť kapi
talismus státní soustřeďuje v sobě moc politickou i hospodářskou.
(Soukromé vlastnictví je vrozeno a našlo obhájce v nejlepších česko
slovenských civilistech. Emil Svoboda hlásá, že mezi životní síly patří i
vlastnictví, jež žádný umělý prostředek ze světa nesprovodí. Jaromír
Sedláček je skeptický, že by tato tisíciletá instituce se mohla pouhou
právní normou odstranit. Vlastnictví má totiž vyšší sociální poslání
(Rudolf v. Ihering, Léon Duguit, Edouard Mounier, papežské encykli
ky) a to je činí součástí civilizace i kultury lidstva.

Likvidací vykořisťovatelskýdh tříd nevymizel ani u nás třídní boj, na
byl jen jiných forem. To se promítá i do vědy.

(Předseda Čs. akademie věd, prof. ing. Jaroslav Kožešník, Praha, 1970.)

Víme, že ve straně dělnické nejenom nebývá přílišné důvěry k pracovní
kům původu nedělnického, nýbrž také, že dělník se přeceňuje a staví nad
pracovníka ducha ... že chuť širokých mass jde dále než za právem, rov
ností a hospodářským vzestupem.
Rusko je odstrašujícím příkladem, jak “vojáci, dělníci a sedláci” dovedou,
je-li výkonná moc v jejich rukou, uplatňovat urputně své myšlenky, sna
hy a cíle, stavětí se nad ostatní třídy společenské, potlačovati autokraticky
každou sebelepší a poctivější vůli odchylnou.

(Arnošt Procházka, již r. 1919.)
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Naše nová poezie

SLOVO

]. N. Rostinský
Koupí se víra
čtvereček místa na ulici
vyrytý důlek
a hrstka kibiců
Vypne se ctižádost
[urvaná paže vítězství
zrezavělý kord úspěchů
ia probodnutá pravda
Vydraží se pojem
podle počtu slabik
(fingovaného důrazu
Idoby nosnosti
a historické hodnoty
Potom se má dopadnout na obě ruce
Tváří k zemi
Do 60 cm hlubokého zákopu
A stále mu věřit
věřit
věřit

NĚKDY je příliš dlouhý
Jenom okamžik
Někdy hodina
Anebo celá horečnatá noc
Někdy víc
Jeden dlouhý rok
Anebo pocit jednoho
dlouhého života
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Někdy je dlouhý dotek
dvou vzpomínek
I smrt je dlouhá
Proto je tolik pohádek
o životě.

MOU PŘIROZENOST

Ivan Jelínek
Mou kamennou přirozenost!
souhláskami kostí popiš:
abych do své kamenné přirozenosti
■dlátem, rydlem a samohlasem
psal samohlásky; rozvitá slova s pupenci holých vět
o zákonu a ponoukání:
abych se neodvážil změnit se v oheň!
Neboť je třeba,
abych se k posledku co průvan
vlamoval do slepoty své hory.

Na své rašení vzkříšení topolového
v kůru svůj vzkaz anděla vřezával jsem
šťasten za tebou se potloukaje;
abych byl hotov k vřezávání vět;
jimi odvěcuji co jediným slovem
na tvrzení své zvířecí a ptačí přirozenosti.
Proto tebou teď probuzen
na blánu svého dechu konečně píši
poučen vzkazem smrtí svých navěky nalezeným.
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Větami z kamene, rostliny, vody a větru,
větami neřeči zvěře,
tvrzením smíchu ohně;
větami řeči ve mině,
dlátem a rydlem popisuji
kamennou nehmotnost své přirozenosti
vznášení jsoucna zakotvuje kotevním slovem lásky
v průzračnou 'blaženost trvání
a jeho planutí.
A to posléze stravuji věty svých nápisů
na všech reliéfech našich přirozeností:
všech: tam kde plane modro
v neviditelnost uskutečňování.
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Beletria

VAJEČNÝ KOŇAK
Gertruda Goepfertová
Dílky kapra už jsou otáleny ve strouhance, sádlo rozpáleno, ale ma
mička nestojí pevně u kamen. Bude rýhu opékat Vlasta? Irena přiběhla
do kuchyně.
Mamička zabroukla: Ještě se nevrátil.
Jistě měl v kanceláři moc práce, třeba musel něco dopsat, víš jak mu
to trvá, uhlazovala Irena.
INa Štědrý den? ježí se mamička, nedbajíc n'a starostlivou Irenu,
teď v pět? Vždyť je tam tma.
(Ani sníh nepadá, továrna je celá zčernalá. Světýlka mžikají daleko,
je jich málo.
ÍNa stole v obývacím pokoji čeká krabice s velikou čokoládovou ry
bou ve staniolu, s kočkou, s loutnou. Buldoka už má Irena přivázaného
uprostřed jedlového kmene světlemodrou stuhou. Pod buldoka patří
šilháčék, ale Irena nemá stání. V ruce drží kometu s prodřenými rohy,
zbělavé čokoládové špičky čouhají ze staniolu.
INa jídlo je velkých čokoládových věcí podle mamičky škoda. Uklá
dají se od Ireniny nepaměti, některým je patnáct, šestnáct let.
(Irena odbíhá do ložnice. Na mamiččině nočním stolku hoří lampič
ka. Pod ní leží tlusté kožené rukavice. Polopánské, polodámské. Také
mohl vybrat hezčí. Hodil je sem? To je beztak nechce ani zabalit. Při
šel? Otevřela dveře ložnice, s třískotem právě zapadaly houpací dveře
v chodbě. Ještě odchází? Kam se žene? Snad nepil? Klátí se, nadává.
V Ireně hrklo. Ti vinaři! Když ho do sklepa zatáhli v srpnu, o pouti,
ale co na štědrý den?
Irena se vrací do kuchyně. Teta Anna tu může být každou chvíli, ne?
Nebo kdy vlastně?
(Obletuje kamna, jako by k nim chtěla mamičku přiletovat. Musíš
péct, že? Máš teď naspěch, viď?
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iCo se plašíš, holka, co chceš? Teta Anna, ta mi chyběla! S jejím ža
ludkem. Snáší jen lehkou stravu. Doma si dělá telecí řízek. Když jí
udělám dušený se šťávou, moukou zaprášený, pěkně propečený, nechá
ho ležet, že nemůže. To maso vypadá jako mrtvola, řekla.
Kapr je postní, chce přece postní.

Ne, nechce postní, chce dietní. Opečené postní není dietní. Nechce,
co já jí dám, chce něco jinýho. Ale co? To neřekne. Koukat se na ná
vštěvu, co já ji nechám mít hlad. Protože to s ní neumím, prý.
Ale dneska 'to jistě neudělá, na Štědrý večer, chlácholí také sehe dost
sklíčená Irena.

Podle tety to zas neumím s ním. Musela bych na něj, Jeníčku sem,
Jeníčku tam, do společnosti, rozšafně, laškovat s ním. Jí se to mluví.
Snad nejseš proto smutná, že musíš nahoru? znovu napadne mamičku.
Vždyť jsem vám u'ž říkala, lépe, když dáte tetu do mé postele; ještě
by se urazila, že ji posíláte z býtu. Mně to nevadí, sama se vůbec ne
bojím. A do pokoje pana akcionáře jsem nahlédla, když jsem byla ve
vedlejším u pana Melicha. Je zařízený, to bys koukala, černý nábytek
se stříbrem, koberce, tam se jistě 'dobře spí. Irena se odmlčela: Pan
Melich mi chtěl ukázat, jak se leptá sklo. Dostal z továrny velkodušně
panské bývání v podkroví, dělí se o sál s úředníkem Soldánem, také
svobodným, a ještě má prostor na své koníčky. Ale mamička pro mne
našup přiletěla, to vypadalo. Že na mne nespolehnou, ještě se Irena
hanbí.
lHosty mám ráda, je větší zábava.
Na Štědrý den býval zván pan Kostohryz, starý mládenec, tatíčkův
přítel 'ze statistického oddělení (hrozí továrně organizací; nebudete si
rozebírat materiál, výroba se propočítá, nákup předepíše, demižony si
nebudete v noci přehazovat přes plot). Letos se oženil. S Irenou se há
dával, že měšťanská společnost dopřeje opravdovou svobodu jenom
bláznovi. Irena byla pro království a rozhodné panovníky. Mudrovala,
že představit si můžeme jenom představitelné, nic, co se vymyká zá
konům naší planety, si stejně nepředstavíme. Pan Kostohryz udiveně
připíjel vaječným koňakem: Jen možné je možné, ne nemožné, ať žije
velká Irena. Mamička a tatíček se polichoceně usmívali a Ireně zachut
nal vaječný koňak. Nastavovala další kalíšek. Škoda, 'že letos nebude,
tatíček jej sotva koupí pro tetu.
ISnad se to s tetou povede, má zůstat přes svátky. S cizím je živěji,
mamička <a tatíček snadno schlípnou, nevědí kudy kam. Irena se těší.
Třeba začne teta o Vinných kůrách, na které jezdila rodina Šrajbrova do
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Meranú. Neho jak dal dědeček dětem miniaturní kočár a osel kousl
sírýce Frantíka, 'když ho zapřahal do pluhu.
Příbuzné jako jiní, nebo jako jsou v knížkách, nemáme. Kdyby tak
byla teta baculatá, hlaholivá, trochu ověšená šperky, trochu velká vo
da. Ne hubená, ohromná a kostnatá. Skoro jako strašák do zelí, ne
rada přiznává Irena. Při nejlepším má tříčtvrteční kostým, když se
vystrojí. Jinak na ní visí svetry a omotá se šálami od hlavy, jako mu
mie. K tomu má chudák obličej poďobaný od neštovic. Tehdy začalo
její neštěstí. Jeden snoubenec ve Válce padl, druhý se vrátil a vzal si
ošetřovatelku z lazaretu. A už jsem s tetou v nářku, leká se Irena.
íNa něho drží, i když on na ni kašle. Mužským ona odpustí všecko,
pokračuje hlasitě mamička.
Zívá jí do obličeje. A když ji pozve, přijde si pozdě. Ať je třeba
Štědrý den. Mamička se 'třese.
Mně nedá nic, pro mne na dárek nemá. Mamička vzdychne a je ja
ko věchýték. Jen aby ji to neodválo do ložnice. Irena by chtěla ruka
vice včas zabalit.
Jistě ti dá, uvidíš, chce se utrhnout. V obývacím pokoji má zbytek
hedvábného papíru.
Včera balili s klukem pralinky. Řezali hedvábný papír na čtverečky.
Na dvou stranách rozstřikovali nůžkami třepení. Vložili bonbon, zato
čili. Rozřezali na čtverečky staniol, přeložili přes bříško, které tvořil v
hedvábném papíru s dvěma roztřepenými konci bonbon a přetáhli drát
kem na zavěšení. Irena se ještě popelila ve sváteční náladě, sama byla
zabalena do radoistného třepení. Bylo jí jedno, že oplatkových řezů v
čokoládě a ořechových hrudek bylo nejmíň, nejvíc doplňovacích pra
linek. Mlsacího překvapení bude na stromku málo, sem tam višně v
likéru, ale většinou uloví malou pralinku. Hlavní je těšení, i kluk po
máhal, jako by se těšil. Na sezení v klubku. Ale ne u odklizeného sto
lu, když mamička spravuje punčochy, tatíček se hrabe v novinách ne
bo v lejstrech, kluk třídí známky a Irena akvareluje. Kdysi zahajoval
slavnostní večer strom zahalený do prskavek, tatíček stál vítězně. Do
vedl zapálit na jedli do stropu prskavky tak rychle, že prskaly všechny,
když se na zazvonění Irena s klukem vřítili do dveří.
'PrskaVky tatíček nezapálí, ubírá z těšení Irena, zbydou na mé nim
rání. Kdoví jestli se mi podaří rozsvítit poslední, až bude první dohořívat.
Ale kdyby ubývaly jen prskavky. Ve vzduchu je napětí, Irena jakoby
dostávala rány. Co kde vybuchne?
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(Budu mít fofr, ví Irena. Dobře, že jsem nerozřezala zbytek hedváb
ného papíru. Staniol zrovna vyšel, jen hedvábný papír naštěstí přebyl.
Honem do ložnice pro rukavice. Hedvábný papír je na ně slabý, pro
svítají. Nitka moc tenká, taktak papír nerozřeže. Ošklivý balíček. Ale
zachráněno.
(Dobře, že máme Vlastu, postavila strom do stojanu, než odešla. Irena
před Vlastou rozrušení tajila a Vlasta dělala ohleduplně jakoby nic -a
stírala dlaždice. Na kapra bylo dost času, když nikde nikdo. Irena od
sunuje sama kuřácký stolek, přepych rodičů. Dali si jej vyrobit z děts'ké tabule, když Irena a kluk vyrostli. Nezapomenou hubovat na truhlá
ře, nešiku, kdykoliv zahlédnou škvíry v černé kulaté desce. Pro Irenu
jsou dostatečně zakryté zlatou převislou dečkou.

lOpatrně sundává z dečky skleněné granátové jablko a dvě porculánové nádobky na cigarety, jednu mramorovou a druhou s malovanou
pouští. Pro Irenu z nich a z kouře tatíčkových egyptek pramení ovzduší
obývacího pokoje, víc než z filcového ubrusu a zelených záclon na kni
hovně.
Jen o vánocích je obývací prostředí bez Saharských dálék. Zmizí za
chvojí a pokoj se utěsní. Irena neodbíhá pohledem do oranžova, i ro
dina drží víc pohromadě. Ale dneska? To bych si musela udělat z rukou
provazy. Rukama je nezachytím, natož chtěním. Když je ani Štědrý
'den nespolčí.
|Škoda, že tu není Vlasta, ta umí pomáhat. Vlasta hned pozná, co je
Ireně líto, je jí líto Ireny, namáhá se a Irena lituje, že se víc neovládla.
(Vlastně dobře, že Vlasta je na vánoce doma, alespoň se před ní ne
musím stydět. Nevidí, jak se teta šťourá v jídle. Prý okurky z bram
borového salátu leží v žaludku . Hned se zeptala: Ještě tu není? Copak,
že nepřišel? Neřekli jste mu snad?
Těžko stravitelné? Samozřejmě, my, ne on. On je její příbuzný, ne
my, bručí mamička potrefena.
Co neřekli, durdí se. Že přijdeš na návštěvu, to věděl, vždyť přinesl
klíč od Hanfova pokoje. Copak se říká, že bude štědrovečerní veče
ře? To ví každý. A jemu říkat. Kluk oznámil, že chce hokejku a hoke
jové brusle, na hokejku Jenda zapomněl, to se ví, pro mne a kluka
nic nemá.
Pro tebe má, Zachraňuje Irena a vytasí balíček.
Kam tohle mám nosit, vybaluje mamička hromotlucké rukavice.
Rejpání a š'pičky. Co 'do mne zas gravíruješ? pendluje ve dveřích
tatíček. V ruce má nenačatou láhev vaječného koňaku.
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Ale Jeníčku, se špičkou? chichtá se teta.
Jak může lamželezo jmenovat Jeníčku? (Jeníček je podle Ireny
bledý, drobný, žlutovlasý.)
Kdo ty rukavice zabalil? Já jsem je vytáhl z pytlíku ia položil na
noční stolek.
flrena by se propadla. Je po těšení.
Tak ani nezabalil, Vzdychá 'mamička.

Místo aby byla zticha a odváděla řeč. Jak někdo může, nechápe Ire
na. Ták se poddat, když jinému by se také nejsnadněji brečelo.
Teta nemluví o víně ani oslovi, nýbrž o boháči 'Císařovi, který kou
pil sklárnu v dražbě, dědečkovu rodinu ožebračil, z obytné vily dal udě
lat kancelářskou ratejnu, jenom kam se podíváš. Když jsem byla nej
zoufalejší, potkala jsem bělovlasého pána na promenádě v Luhačovi
cích, vzal mě pod páží, hlavu vzhůru, bratrství ovládne svět a všechny
rány se zacelí, když budeme svorní, buďte slečno mírumilovná. Obrátil
klopu a měl tam zednářský znak, balsámem mě do vedl uchlácholit.

Ilrena dostala Vojnu a mír. Vyměnila by hned dárek za pohodu V
domě. Nemůže se uklidit s knížkou do koutka a číst si ve vůni chvojí.
To by se museli druzí bavit. Hlídá je. Nutí se upíjet vaječného koňa
ku, aby rychle ubýval. Je rozpálená.
Kluk si vzpomněl hledat hokejku. Klvaňův přírodopisný atlas od
tety mu připadá k smíchu, protože na starých rytinách mají zvířata
lidské obličeje.
|Dívá se dokonce pod stůl. Irena ho mírně šťouchne. Přestaň. O ho
kejce nemluv. Pohádají se víc. Kluk Vyjede: Co mě kopeš? Je opravdu
praštěný nebo dělá neschvál?
ilrena vymýšlí. Zapálit františky? Ale nač by tady voněly? Každou
chvíli někdo vyletí, jako na pouti z odstředivého kola, kde se nikdo
neudrží, diváci se chechtají. Jenže tady vyhazuje vztek, to není
k smíchu.
Krájet jablíčko? Pověry se dají hrát, když jsou všichni svorní. Obje
ví se zaručeně hvězdička: ve zdraví se příštích vánoc dožiješ? Kdyby
někdo rozřízl křížek, jaká by ještě začala nálada! Ani by mi úsměv
nikdo nevrátil. Na radování je třeba spojence, i proti strachu. Pouštět
svíčičky po vodě v ořechových skořápkách, kam se kdo dostane? Kdy
by dneska nějaká daleko vyjela, bylo by 'to smutné.
Nikdo se nedívá na svíčky na stromku, zbytečně dohořívají. Tatíček
se kýve na židli, chytá íse tetiných řečí: V duchu je tu cítit voňavku, ne
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doopravdy, já (beru holící vodu, kolínskou, ne vodu, na co, šéngajst ne
ví, jestli je samice nebo samec.
(Teta napřahuje ruku: Ale Jeníčku.
(Ireně sa hanbou zaráží řeč.
Tatíček se jejím rudnutím a blednutím zarazit nedá. 'Pouští se do
tetiných továrníků: a proto jsme tahkle dopadli, akcionářům děláme
námezdníky a vypůjčujeme si klíč od jejich pokoje.
Kdyby už byl konec, přeje si Irena. Jindy si prosazovala vydržet 'do
půlnoční. Koňak jí po třetím kalíšku přestal chutnat. Však jej tatíček
přinesl tetě k poctě, ne mně. Teta, tot’ se ví, prý alkohol nesmí. Při
hýbá si sám.
Tak vy jste si vypůjčili klíč? Ale proč?
Zásadně je pokoj pro pana akcionáře Haufa, když přijede na schůze
správní rady. My máme na pokoj nárok pro 'hosty. Tak Irena 'tam pů
jde spát, abys ty mohla zůstat v prostředním pokoji, nechceš do schodů.
[Ale to přece nemuselo být, nějak bychom se vměstnali.
Jak si to představuješ, vměstnali?
|No proto je ta holka smutná. Já se na ni dívám celý večír, jak sedí
zaražená a nemluví. Tak to ona kvůli mně. Ale to jste jí neměli udělat.
Jistě se bojí.
Ilrena .se nezmůže na odpor:
Teď ještě na mne sesypou pozornost!
Když není dole dost místa, to já nezůstanu, ráno mě doprovodíš.
Tatíček je uražen, je po veselých vánocích.
Svíčky už dohořely. Na zemi pod stromkem se leskne rozkládací pa
pírový 'betlemek, Svatá rodina. Irena čte na slámové střeše: Gloria in
excelsis Deo, sláva na výsostech Bohu.
Jak dlouho ještě vydržím závodit, 'kdo víc vypije Vaječného koňaku?

LIDOVLÁDA
Gertruda Goepfertová

(Ve východní zemi odhlasovali domovníci, 'že všechny stromy, které
rostou v blízkosti domů, musí být umrtveny, protože je zbytečné za
metat na podzim listí. Stromy však nesmí být pokáceny, naopak, budou
napuštěny barvami, aby zdobily ještě víc než za měšťanského údobí,
kdy v zimě vypověděly službu. U nás stály kostry stromů natřené prus
kou mo'drou a van dychovou hnědou j ako příšery nad bílým sněho vým
popraškem, házely na něj jedovatý odlesk. Za skupinou stromů byl
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zavřený mlýn, zařízený na prohlížení. Všechna okna a dvířka hýla za
bedněna rozsekaným nábytkem, aby se vcházelo jen jediným otvorem
a kontrola návštěvníků byla snadná. Mlýn vypadal jako v rakvi. Cho
dila jsem v pohřební náladě. Mezitím byli správcové domů povýšeni
na správce lidí. Rozhodli se svůj lid poznávat, zvolali dospělé na uliční
hostiny. Ženy se vystrojily, svítily jejich hluboké výstřihy i brože a
nastříkané vlasy. Já jsem šla v hnědých šatech, v nichž se chodím ptát
na děti do školy, na návštěvu i jednou za uherský měsíc do divadla.
Nepochybovala jsem, že si mne nevšimnou. Předsedající správce rozdal
přítomným prázdné pytlíky od potravin, aby si v nieh vytrhali otvory
pro oči a přetáhli si je přes običeje. Hlasy nás nezajímají, jen ruce po
ložte na stůl. Ozdoby si můžeme dovolit vydatnější než majetnická
společnost a královna je ozdobnější než král. Na naše silné žezlo musí
mít ruce jak chapadla. Ve mně hrklo: vzpomněla jsem si na lékařské
prohlídky na obecné škole. Doktor se zastavoval s paní učitelkou u
mé lavice a smáli se: Pavoučí ruce. Ta má ale dlouhé prsty. A štíhlé
ruce. Jako gotické sochy . A zdvihne dokonce třetí článek prstu kolmo
nahoru. Počkejte, z té něco budě!
ICo ze mne tady chtějí udělat?

DUSNO
Jiří Klobouk
iDělal úkroky vleVo a vzadu, obrácenou dlaní, se dotýkal vlasů. Soňa
lezla zadkem. Slyšel sklápění židlí. Hudbu. Taky déšť s kroupama, kte
rý bubnoval na střechu. Teď stál proti dívce. Čekala prohnutá, s do
předu natočenými rameny. Potom se obrátil a sedl si.
'“Tak mě napadlo,” řekla Soňa. “Jestli víš kolikátý je to náš biograf?”
“To nevím.”
“Ověs těšedesátýpr vý.’ ’
“Nepovídej.”
“Dvěstěšedesátý prvý,” opakovala. “Přeci víš o tom sešitě. Lepím tam
lístky a píšu k tomu: byla sem s Břéťou a jak se kino jmenovalo. Ne
můžu se splést.”
'“Prima,” řekl. “To nemůžeš.”
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(Pleska myslel na dívku. Předtím ji pozoroval u šatny. Teď seděla
vedle. Tělem nakloněhá k vojákovi. Pořád tomu nevěřil. Když ho na
padne, může se jí nenápadně dotknout. Zatím se mu reklamy rozkládaly
v pohyblivý, barevný kolotoč. Porouchal orchestr. Pan Švejcara pou
štěl v heraklitové kabině gramofonové desky. Soňa se něčemu smála.
Chrastila sáčkem. Potom poznal její ruku. Přiotevřel ústa. Mezi zuby
mu protlačila cukrle.
“Dobrý, viď?”
“Fajn,” řekl.
“Co je s tebou?”
'“Nic. Co by bylo.”
'“Něco přeci je.”
“Fakt. To si jenom myslíš.”
“Baví tě to?”
“Co?”
“Že sme tady.”
“Jístě.”
'“Maminka na tom byla,” řekla. “Myslím předevčírem.”
“Dyť vím.”
“Chtěl si jít někam jinam?”
“Ne.”
“Chtěl.”
“Ne. Nechtěl.”
“Na box. Vím to.”
'“To sem chtěl,” řekl. “Dokud ještě nepršelo.”
“Tak vidíš.”
“Teď večír je box,” opakoval. “Dokud ještě nepršelo sem myslel, že
se trochu projdeme. Půjdem přes město a potom na box do Sokolovny.
Teď by to znamenalo jít nejmíň čtvrt hodiny v lijáku1.”
(Soňa mlčela. Pleška našel sirku a rýpal se pod nehty. Sakra, myslel
si, asi se zblázním. Dívka vedle měla vlasy volně rozložené po zádech.
K/dyž pohnula hlavou, pohnula taky vlasy. Začínal se do ní pomalu zamilovávat. Přál si jí mít pro sehe. Všiml si kotěte hned jak vstoupili se
Soňou do předsálí. Stála v popředí. Všechno napřed sledoval v jedné
nezřetelné rovině, dokud si nevyčistil brýle. Potom jasně viděl za pul
tem štokrle a šuplík plný špendlíků a Burdovou ve fialovém plášti. Na
chvíli pustil kotě z hlavy. Nemohl vědět, že budou nakonec sedět ved
le sebe.
“Kyselý, tvrdý,” řekla Soňa.
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“Fajn.”
■Nadzvedl se a potáhl kalhoty. Taky měl pomačkanou košili. Od Soni.
Tam se ho držela, kolem pasu. Předtím, když šli spolu pod deštníkem.
Snažil se teď košili trochu uhladit. Tím pádem se mu podařilo dotknout
se na okamžik dívky.
(Soňa řekla: “Dívej se na ložnici.”
(Zvedl hlavu. Ruku nechal tam, kde byla.
“Vidím,” řekl.
(Na dalším diapositivu byla souprava světle modrých kastrolů.
“Takovou ložnici dostanem. Od našich,” řekla. “Jako svatební dar.”
“Dyť vím.”
“Takovou. Nebo ještě lepší.”
(Pleška se navztekaně vrtěl, a’ž sedadlo praškalo. Zrovna teď o tom
musela mluvit tak hlasitě! Lidi se začnou otáčet, jako předtím v před
sálí, když šla vrátit prázdnou sklenici od limonády. Ve skleněné vitrí
ně se zrcadlila část předsálí s mléčnou koulí světla. Stoupla si na špič
ky a natahovala se přes vitrínu. Z pod sukně jí vylezlo našpiněné kom
biné. Slyšel, jak se těch pár chlápků rozřechtalo. Potom si to namířila
k zrcadlu. Odněkud vyhrabala nazelenalé punčochy. Ztloustly jí nohy.
Jakoby před ním tancovala dobře naditá jelítka. Zřetelně rozpoznal v
protipohybu nazelenalých nohou lem krajky kombiné. Zatím neznámá
dívka stála Stranou a čekala na vojáka. Měla úzkou sukni s červeným
páskem a lesklý zip, který se v sukni třpytil. Teď měla Soňa na klíně
sáček kyselých tvrdých a kapesník. Taky hřebínek, na kterém zůstalo
pá'r jejích vlasů. Pleška se vysmrkal. Využíval každé příležitosti, aby
se mohl pohybovat. Překládal ruce. Zároveň si uvědomoval střídání
různě odstíněných barevných ploch před sebou. Bílý rámeček kolem
/diapositivů. Červené a zelené a modré skútry. Znak Mototechny. Stří
brná oblá řidítka. Plyn na plné pecky. Čistírnu. Tam měl firmu dřív
jeho fotřík. Pleška měl pocit, že vylezl ráno z baráku a jede do fabriky.
Zrovna tak před ním defilovalo pár reklam kšeftů v městě s pitomýma
výlohama. Nejdřív se zastaví pro Soňu. Jednou dlouZe. Potom krátce.
Houkačka řve do raního ticha jako zblázněná. Potom už po obou stra
nách rozmáznuté město. Oběma to natřásá. Jede přes náměstí do úzké
uličky kolem Staré pošty.

Tam je krám s hudebními nástroji. Soňa se ho drží a ještě mu chrá
pe na zádech. Dívka vedle se ho lehce dotkla loktem. Sojja chrastí sáč
kem a krmí se bonbony. Sám měl ještě v puse malý kousíček. Bylo mu
horko. Venku nepřestával déšť bubnovat na střechu. Postraní východy
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Byly už zavřeny. Začal se potit. Teď si všiml otočení kamery. Předtím
začala hudební znělka. Jako v televizi nebo v rozhlase. Vdechoval ústy
nasládlý vzduch. Měl něco od dětství s mandlema. Potom si uvědomil,
že dýchá stejný vzduch jako dívka vedle. Ona vydechuje a on vdechu
je. Věčný, nádherný koloběh. Tak se mu splňovaly představy. Teď vě
děl, že ji miluje. Jenom nepochopil, že mohla vedle sebe vydržet tako
vého pitomce. Vojáčka s vyděšenýma očima. Vlastně ho litoval. Vpře
du se někdo mordoval v maštali s kobylama. Kolem plno slámy a sena.
Nějaká ženská se bořila v hnojůvce, až po kolena. Zářoveň si uvědomil,
'že v tomhle městě zná každý šutr. Tím spíš všechny lidi, alespoň od
vidění. Asi se zblázní. Ta vedle je z Brna nebo z Prahy nebo z jiného
velkého města. Všichni z toho dostanou příšernou nemoc. Pojede s ní
do města, kde pořád jezdí tramvaje. Puknou závistí. Nechal Soni jednu
ruku. Druhou přitiskl pod opěradlo. Byl pořád připravený. Dívka teď
měla svoji pravou ruku zvednutou, jakoby držela před sebou nevidi
telnou láhev a chystala se napít. Pleška polknul. Jenom zaregistroval
Soniny Studené, vlhké ruce. Taky cítil její parfém. Kupovala šeříky.
Leželi spolu v posteli a lahvičku viděl pokaždé na hranaté skříni. Bylo
mu z toho špatně. Hlavu měl zvednutou. Potřeboval se někam dívat.
Oknem viděl střechu protějšího domu, a když byl ja'sný den, šest ko
mínů v jedné řadě šikmo za sebou. Potom ho bolelo za krkem a raději
se opřel čelem o pelest. Nesnesl ten parfém. Byl jím nasáklý. Po každé
si tedy všiml, že se zároveň s ním pohybují květiny v lahvičce. Taky
někdy vypadl ze skříně papírek a otevřely se dveře. Narazily do noč
ního stolku.
(Dívka vedle nebyla ničím navoněná. Potáhl nosem. Pořád čekal, kdy
dá ruku nazpět. Nechtěl na sebe zatím upozornit. Neměl k tomu ani
odvahu. Mohla se najednou otočit. Nepřál si v té tmě, aby to provedla.
Naproti zrovna něco padalo s velké výšky. Pozoroval zem s kopečky
zelených stromů a s bílýtni cestami a malé kosočtverce červených střech.
Chvíli se nechal strhnout tím, že taky padá. Do veliké hloubky. Rozta
hoval ruce. Potom se objevila hedvábná kupole padáku s proříznutým
středním otvorem. Voják něco hlasitě řekl. Pleška se chtěl předklonit a
povědět mu, aby držel hubu. Mohl dívce všechno vysvětlit sám. Vzít
ji na letiště a ukázat jí, jak se skládá padák.
(Soňa řekla: “Peklo, co?”
(Stiskla mu prsty.
“S výdrží,” řekl.
'“Co vydrží.”
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“Skotk s výdrží,” opakoval.
(Mlčela.
(Potom řekla: “Aha. Nechceš si přesednout?”
'“Ne. Ty chceš?”
'“Ne. Jestli dobře vidíš.”
iPleška si oddechnul.
'“Vidím,” řekl.
■“Pořád sebou meleš.”
Naklonil se k ní.
“Štípe mě zadnice,” řekl.
“Aha”, řekla Soňa a hlasitě se rozesmála.

(Odklonil se od ní a podíval se na dívku. Měla rty přitisknuty k sobě
a trochu se jí leskly. Pleška si všiml, že má 'zakulacený nos, přesně 'za
padající do něžné křivky profilu.
Soňa se zeptala: “Máš ještě cukrle?”
'“Mám,” řekl.
(Měla ulepené pifety. Slaný pot její ruky 'se smísil s kyselkavým bon
bonem. Naproti se protáčela v blátě kola náklaďáku. Potom Vjel do
tunelu. Po stranách se rychle míhala orientační 'světla. Tunel se vy
rovnal do přímky. Pleška se blížil zároveň k obloukovitému výjezdu,
zdůrazněnému ostrými paprsky denního světla. Taky si pořídí auťák.
Dívku posadí vedle. Jednoduše zastaví, nakloní se k ní a bude si ji
prohlížet. Svíral volant. Teď vyjel z tunelu a přivřel oči. Taky musel
přibrzdit. 'Kolmo vzhůru, před ním, 'se točila jedna serpentina za dru
hou. Bělavá prašná cesta. Až pod mraky. Potom skrz mraky ještě výš,
kam už neviděl. Jenom si mohl domyslet ‘zasněžené vrcholky Himalájí.
Chvíli poslouchal, jestli uslyší podobné jméno. Zatím dívka opřela ru
ku nazpět. Pleška našel úzkou mezeru zia jejím loktem a pomalu tam
svoji vsunul. Musel přitom ruku držet v nepřirozené poloze. Zatím mu
Soňa druhou mačkala. Před ním teď 'ze země vytryskal gejzír vody.
Bral sebou hlínu. Asi to byla nafta. Pleška viděl nebe a proti nebi po
prašek vlhka nesený větrem. To už nebyl gejzír. Sledoval mohutný vo
dopád a dostával závrať. Plaval v proudu žčeřené vody a řítil se do
propasti. Potom se, jako 'zázrakem, zachytil na výběžku skály. Přál si
být jenom turistou. Žádným dobyvatelem. Stát za pevným zábradlím.
Nechat si obličej vlhčit chladným vzduchem. Držet přitom dívlku ko
lem ramen a poslouchat nárazy padající vody. Všechno prožívají spolu.
Každé sebemenší hnutí. Jedna duše. Jedno tělo. Zdál se být podivně
šťasten. Kolikrát se už pokusil být takhle šťasten. Tuhle dívku miluje
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doopravdy. Hned u šatny. Ještě 'dřív, něž ’zjistil, že budou1 sedět ’vedle
sebe. Zamiloval se do ní na první pohled. Soňa se znovu zasmála. Před
klonila se a sáček kyselých tvrdých dopadl na zem. Před první řadou
stála Burdová. Držela lepenkovou krabici.
Soňa řekla: “Břeťo.”
“No, ano.”
'‘Máš mě rád?”
“‘Proč zrovna teď?”
Nahnul se k ní, aby nemusela mluvit tak hlasitě.
“Přála bych si eskymo,” řekla.

Podal ji peněženku. Vstála a natáhla se dopředu. Několik lidí vchá
zí dovnitř. Pleška je vidí pod nouzovými světly s červeným pruhem.
Pohled pořád upřený na (jedno určité místo. Všechno kolem se promítá
v tom jediném rozmáznutém fleku. Jakoby očima rozežíral zeď a ne
směl za žádnou cenu povolit. Slyšel podivný, nepřirozený šum. Soňa
sedá, málem ho nepřimáčkne. Burdová pochoduje podél řad nahoru,
a teď mu právě prošla soustředěným bodem a on jí protnul ledviny a
břicho. Neslyšel žádný výkřik bolesti. Odvrátil Vysíleně hlavu. Taky
trochu zklamaně. V šeru nahoře spatřil část vysunutého balkonu. Te
nounké vrstvy vlhkem nábobtnalé omítky. Potom ještě temně lesklý
dřevěný rám. Část ženské ruky opřené vedle přehozeného montgomeráku. Dívka vedle sedí nehybně. Ale dýchá. Cítil to. Natočil hlavu tak,
aby ji mohl zase pozorovat. Byla krásná. Nohy natáhl pod protější se
dadlo. Na vojáka teď neviděl. Jenom si všiml, že jeho ruka je položena
na jejím koleně.
'“Dívej,” řekla Soňa. “Malý pivo <jde.”
“‘Který malý?”
“‘Ten od nás z fabriky. Dělá dole v dílně.”
ÍNaroVnal se taky, aby viděl.
“Kde?”
“Támhle.”
ÍUkázala rukou před sebe.
“‘Fakticky,” potvrdil.
Homolka stál vpředu. Mžoural proti světlu na lístek. Potom přišla
Burdová s baterkou.
'“Pivo jedno malý,” opakovala.
Zrovna jako ty, myslil si, ale nevyslovil to.
iPotom řekl: “Co to otravoval posledně?”
“Kdy?”
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'“Posledně. Když nadával u nás v kanclu.”
“Nevím,” řekla. “Vlastně vím. Cosi sem zapomněla objednat. Vlast
ně ne. Objednala sem to, ale byl to špatnej vzorek. Už ani nevím.”
“Ták,” řekl. “Ať se s tím j de vycpat.”

jPotom sledoval toho člověka. Nejdřív byl na plátně malý, úplně dro
bounký 'v dálce, ale pák se pomalu zvětšoval, jak přicházel (blíž. Schá
zel dolů s mírného svahu. Teď u'ž šel po silnici. Za ním se svah zvedal
až k nebi a úplně nahoře 'stála fabrika. Ale byla to úplně jiná fabrika
než v jaké pracoval on anebo Soňa. Nejspíš to byla fabrika na cukr.
Nebo na něco zvláštního. Za tím člověkem co šel právě odtamtud, se
točily všemi směry tlusté a tenké roury a natahovaly chapadla a celé
to bylo spletené do obrovské věže. Ten člověk se pořád vzdaloval a
narůstal do velikosti. Plešku přepadl stísněný pocit. Jakoby mu čás po
jednou začal unikát mezi prsty a teď, když ee znovu zhaslo, věděl, 'že
'to musí udělat. Patří přece k sobě. Něco udělat musí. Soňa ho tiskla
bez přestání lepkavými prsty. Sám si uvědomoval něco jiného. Bez dív
ky vedle už nemůže žít. Vla'stné hic jiného neexistuje. Jenom oni dva.
Kotě a on. NaVždycky. Nic jiného předtím taky nebylo. Jenom čekání.
A 'teď to končí. Už to skončilo. Má ji 'vedle sebe. Jenom to udělat. Tro
chu se tím uklidnil. Ještě má čas půl druhé hodiny. Levou nohu riatáhl
trochu stranou. Dotkl se. Zase ji odsunul. Udělal to znovu. Narovnal
se. Opřel se. Dívka odsunula ruku. Neviděl ve tmě kam. Snad jenom
na chvíli. Opěradlo měl teď Pleska pro sebe. Opřel se pořádně celým
předloktím. Zatím člověk přišel k baráku a vstoupil dovnitř. Vlastně
už přestával něco vidět. Byl tak rozrušený! Někdy zachytil pohyb. Po
sun šedivé skvrny zleva do prava. Světlé místo proti tmavému. Paprsek
deštivého dne vnikající do místnosti 'záclonami. Člověk mluvil se že
nou. Několik slov. Potom ticho. Žena pokryla celou plochu promítacího
plátna zády. Přerovnala nádobí. Pleška teď rozeznal stůl a petrolejovou
lampu. Neprůhledné výplně kuchyňského kredence. Člověk seděl u toho
stolu a zvolna jedl. Obličejem otočený k oknu. 'Neměl hlad. Nebo měl
hlad a nemohl jíst. Díval se na ženu, která teď dlouho mlčela. Pleška
znovu natáhnul nohu a dotknul se dívky. Potil se. Oba před ním vyšli
ven. Venku byl břéh. Neviděl řeku. Byla to stráň se Stromy, na kterých
už nebylo žádné listí. Člověk si sedl na zem a žena zůstala stát opřená
o strom. Člověk hledal 'rukou v trávě. Potřeboval se něčeho zachytit.
Potom objevil stéblo. Začal povídat. Pléška ’se špičkou boty dotkl její
ho podpatku. Člo věk měl ruce se silnými prsty. Mluvil 'dlouho a pomalu.
Snažil se ženu přesvědčit. Žena stále mlčky opřená o strom a před ní v
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dálce se rozkládala našedlá nepravidelná rovina. Vlasy měla přichycené
ke kůře stromu. Zbylé se pohybovaly mírným větrem. Pleska viděl ústa.
Ruce obou s netrpělivými prsty. Nemohl nic přečíst. Vlastně nechtěl.
Zůstal sedět vražený do židle. Opřený vzadu krkem o horní okraj opě
radla. Všechno, co ti d)va spolu povídali, bylo napsáno vespod bílými
písmeny. Všechno. Pleska tam stejně neviděl. Nechtěl. Slyšel cizí řeč.
Slova, která se mu teď slévala v lákavou, nasládlou hudbu. Vedla ho
daleko. Do vzdálených 'a velkých měst. S dívkou vedle. S kotětem. S
láskou. Nezavřel oči. Umíral. Čas nezadržitelně běžel.
(Člověk byl izase sám a nad ním ztmavlé nebe. Skrčený zimou na ná
kladním automobilu. Kryl 'se před studeným větrem pod staženou plach
tou u kabiny. Pozoroval unaveně jednotvárnou krajinu. Třeba taky
spal. Pleška pohotově uhnul loktem. Dívka položila ruku vedle. Potom
ji opřenou zvedla k ústům a slabě zakašlala. Pleška si vyhrnoval levý
rukáv. Rozepnul oba knoflíky. Vysoukal rukáv nahoru. Teď cítil úplně
zřetelně jemnou pokožku dívky. Kůže na kůži. Stavěly se mu chloupky.
Jako tykadla. Nechal člověka. Zítra je neděle. Trochu se vyspí. Potom
půjdou spolu. Neděle. Vůbec nic na starosti. Akorát korzo narvané lidima. Taky před kostelem. Třeba bude chtít do kostela. Vtahovat no
sem. Poslouchat varhany. Krčit se chladem. Vidět lesk zlata. Rozléha
jící se slova. Cinkot a potom zvonění Zvonů. Sakra, myslel si, asi tam
spolu půjdou. On a dívka. Spolu. Sami. Nebo ještě něco lepšího vy
myslí. Třeb’a cukrárnu. Zmrzlinu se šlehačkou. Trochu hudby z dráťáku. Rudou sedět sami v tom boxu se zlomenýma perama. Kotě položí
ruce na mramorovou desku. V prstýnku se třpytí červený kamínek.
Potom si prstýnek půjčí a bude si s ním hrát. Natáhne ho jenom na
malíček. Pak ho strčí do kapsy. Na památku. Aby věděla co tohle set
kání znamená. Ještě měl bonbon. Hlasitě mlaskl. Člověk vyskočil u ben
zinové pumpy. Dlouhý a velký zůstal sám. Auto zmizelo. V soumraku.
(Ženská u pumpy řekla: “Co 'tady děláš?”
Velký člověk v krátkém 'kabátě jí neodpověděl. Sedl si na lavičku u
otlučené zdi obdélníkového domu.
“Seš sám?” zeptala se.
“Ano.”
“Máš hlad?”
“Mám.”
“Můžeš jít ke mě.”
“Nechci.”
iDívka znovu Zakašlala. Pořád se s vojákem drželi za ruce. Nad tím
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domem bylo černé nebe. Dům podobný staré hospodě. V dálce se S při
bývající trnou rozjasňovala světla. Clo<vělk pořád seděl sám. Nikam ne
odcházel. Jenom seděl ia díval se do země. Nebo na boty. Pak byla sly
šet hudba. B’asa a stlumený buben. Potom ještě táhlé a vysoké tóny píš
ťaly. Tenounké tóny píšťaly. Jemné jako pavouci síť. Bylo mu strašně
smutno. Přál si, aby ji mohl právě teď pohladit. Proplést prstiama prs
ty. Člověk vstal a obcházel pomalu dům. Viděl jeho plandavé nohavice
a sešlapané boty. Tmavší zem s drobnými šedavými kamínky. Potom
už docela fldkatou 'kamenitou plochu. Přestal vnímat. Dívka trochu po
otevřela ústa. Vlastní loket měl v nepřirozené poloze. Stlačený šikmo
dolů. Mohl teď ruku sunout dopředu a položit na její zápěstí vlastní
■chvějící se prsty. Potom odpoledne půjdou na fotbhl. Hřiště nemá ohra
du. Mohou se dívat seshora, s Rochusu, nebo sejít dolů na travnatou
plochu. Tam ji vysvětlí co znamená barva dresu. Který dres mají Tupeisy. Který zase jejich město. Taky jaké číslo má Róny. Fešák. Teď ho
napadlo, že ji vezme k hodinám. Leze se k nim po žebříku. Tohle pře
dem sjedná. Nechá ji vyměňovat čísla podle množství nestřílených gó
lů. Sám bude dávat pozor na hodiny. Dvakrát čtýřicetpět minut v malé
vyviklané kabince. Mezitím limonádu. A pivo. Nebo párky. Potom za
hnou k potoku. Podél potoka k rybníku. Tam už jsou hoši. Je pořád
před deštěm a sluncte hřeje. Horko. Ryby z'rovna berou. Hoši mrskají
udicema. Slyšet slabounký svist a ostré zaseknutí háčku s návnadou do
hladiny. Šokin se otočí a spatří je a říká, hergot, dívejte se. Potichu.
Protože u ryb se mluví skrz zuby. Šeptá se. Každopádně přizvedne Pleš
ka ruku na pozdrav. Teď uvažoval, co udělá potom. Nejdřív si vymění
adresy. Zastaví se pár metrů od hochů a zapálí si cigaretu. Potom vy
táhne plnicí pero a 'vytrhne list z kalendáře. Bude jí hodně psát aby ho
poznala co nej víc, dokud za ní natrvalo nepřijede. Budou spolu bydlet v
jednom bytě. V jejím velkém bytě. Pošle jí foto. Ona jemu. Hoši budou
vyvalení. Poněvadž šest let čekají, kdy do toho spadne. Se Soňou. Zvyk.
A teď tohle! V tom velkém bytě visí samé staré obrazy. Kotě. Zatím
Soňa tloustne a čím dál tím víc se podobá svojí matce. Člověk obe
šel celý dům a vrátil se zafee nazpět. Úplná noc. Bez hvězdného nebe.
Tmavá. Podivně lesklá silnice. Člověk stojí uprostřed ia silnice ubíhá na
obě strany, jakoby se sama od sebe pohybovala. Vpravo a vlevo křídla
s nepatrnými body světel. Za jeho zády se otevřelo okno.
IŽena znovu řekla: “Nepůjdeš dovnitř.”
“Jsi tam sama?” odpověděl.
“Ano.”
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“Docela?”
“Ano.”
“‘Můžu spát někde jinde?”
Žena pokrčila rameny. Zavřela okno. Potom vyšla ven. Vedla ho k
nějaké polozbořené kůlně.
“Děkuj u,” řekl.
Ležel na prkně. Na prsou měl potrhanou deku. Pleška si všiml jak
člověk úporně přemýšlí. Pravděpodobně myslí na svůj ztracený život.
Od začátku do konce. Na lásku. Znovu. A ještě jednou. Poznat trochu
klidu a štěstí. Mít prostě kliku. Strop kůlny byl pokryt térovým papí
rem. Pleška se teď nepotřeboval dotýkat dívky. Byl s ní už naprosto
srostlý. Prostoupen. Spíš měl snahu se uvolnit. Přestat tak namáhavě
dých'at ten ztěžklý vzduch. Vyjít ven z řady. Být rychlý a bystrý a od
vážný. Mít elegantní a souměrné pohýby těla. Před dívkou a vedle ní.
Vpředu viděl jenom velký obličej člověka. Nepatrné cuknutí v koutku
úst. Seschlý povrch rtů. Strniště vousů. Lesík v očích. Slepené, neproěesáváné vlasy. Pleška teď dával dobrý pozor. Člověk byl sám a ne
mluvil. Všechno, co zůstalo nevysloveno, rozpoznal v jeho obličeji. Ces
tou podél potoka bude o tom s dívkou mluvit. Co všechno vyčetl z jeho
tváře a jak se sám toho bojí. Z rybníka znovu potok vytéká a ztrácí se
do lesa. Mizí v kapradí a ve vysoké lesní trávě. Mezi stromy prosvítá
pěšinka. Se slabou vrstvou bělavého prachu. Teď, po dešti, budou na
pěšině louže. Zastaví se na pokraji lesa. V tom směru, odkud přišli,
zahlédnou část města. Věž kostela. Taky fabriku. Potom pás krajních
domů. Pole od domů k nim. To město řekne. Tam nic není. S tím tě
lani nechci otravovat. Ztracený život. Pár kšeftů. Hrbolaté náměstí.
Fabrika. Kostel. Kino. Věznice.
“Prima fotbal, co?”
“Dobrý,” řekla. “Hlavně červená desítka. Který to byl?”
“Rony. Vždycky povídám, Rony je mašina.”
“Kam teď jdeme?” zeptala se.
“Třeba uvidíme srnku.”
'“Doopravdy?”
“Jistě, chodí pít k potoku.”
“Snad v noci.”
“Ve dne taky. Musíme být ovšem potichu.”
■Dívka jde před ním a našlapuje na špičky. Sám utťhl lístek z keře
a teď ho mele na kaši mezi prsty.
“Počkej,” řekl.
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Zastavila se.
“Co je?”
“Vylezu na strom.”
“Proč?”
“Jestli chceš vylezu na strom. Můžeš si vybrat. Na který.”
'“Nemusíš to dělat.”
“‘Vylezu. Stačí říct.”
“Seš odvážný,” řelkla. “Zůstaň raději u mne.”
“Dobře. Stačí říct.”
Šla pořád vpředu. Poskakoval za ní a bylo mu dobře. Teď uskočil
stranou. Potom prolezl větvemi a schoval se za strom.
“Kuk!”
“Kde jsi?” volala
“Tady.”
“Vůbec tě nevidím.”
Prodírá se keřem k němu. Zůstal opřený o strom. Potom poodstoupil.
Opřela se sama a prohlížela si ho.
“Jsi zvláštní,” řekla.
“To já vím.”
“Víš to?”
“Už dávno,” řekl. “Není ti teď horko?”
“Ani ne.”
'“Bude zase pršet,” řekl.
“Víš to jistě?” zeptala se.
'Vytáhl sirku .a chtěl si čistit nehty. Potom si to rozmyslel. Jenom
stál s rukama spuštěnýma podél těla.
“Byl sakra nešťastný,” řekl. “Co? Ten chlap v tom kině.”
'“Hodně. Měl ji hodně rád.”
“Taky mám mindráky. Od malička.”
“Nevíš proč?”
“Nejsem spokojený. Ty seš?”
“Moc ne,” řekla. Chtěla sem poznat staršího člověka.”
“No a?” řekl. “Seš se mnou spokojená?”
“To víš, že sem,” řekla.
“Chceš slyšet všechno?”
“Povídej.”
Škrtl sirkou.
Potom řekl: “Sedím s ní takMe naproti v bandu. Tím to taky začalo.
Nejdřív vlastně tím, že měl fotřík čistírnu.”
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“Už nemá?”
“Ne. No a fotříkův děda kastroval prasata. Potom měl můj děda
kšeft. Můj fotřík čistírnu.”
“Co ‘bylo potom.”
“Potom skoro nic. Mezi těma hadrama sem chodil pořád dokola. Z
třídírny do kotelny. Z kotelny k mašinám. Potom do krámu. Jako ma
lý prcek.”
“Ano.”
“Jako prcek,” opakoval. To znamená, že rozumíš věci od A do Zet.
Odpředu dozadu a naopak. Znáš všecky lidi z města a oni zase tebe.
Jejich špinavý hadry. Od malička. Něco potom znamenáš. Poněvadž
to tady byla jediná čistírna. Fotříkova.
'“Dej mi šluka,” řekla.
Vzal cigaretu mezi dva prsty. Dotkl se jejích rtů. Zaklonila hlavu a
pustila kouř před sebe. Prohlížel si otisk ‘rtěnky.
“Co bylo potom?” zeptala se.
/“To máš těžký,” řekl. “Začal sem obchodní školu.”
/“Dodělal?”
“Ani ne. Ani nevím proč.”
“Tatík z toho skoro umřel.”
■“Skoro tak.”
'“Co bylo potom?” zeptala se.
“Vzal sem teda 'tu práci v kanclu.”
“Tak povídej,” řekla.
“Sedíme spolu tákhle naproti V tom kanclu. Tím to začalo. Že tam
už seděla, když sem přišel. Taky mám motoriku. Jezdím pro ni do prá
ce. Sedíme celý den naproti sobě. Potom spolu jedeme z práce. Ještě
sme spolu večer.”
“Každý večer?”
'“Skoro každý,” řekl. “Šílený. Rád bych to trochu změnil. Trochu
cestoval.”
“Máš přece motorku.”
“To nic není. S tím nikam nedojedu. Chtělo by to auto.”
“Kde vezmeš peníze?”
“Už bydh se z toho nějak vysekal.”
“Máš pravdu.”
“Tak ty mi věříš?”
“A dál.”
'“No. Pořád sem myslel na to, že bych se z toho vysekal, kdybych na
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šel někoho, 'kdo by byl jinačí. Že Ťo s ním dám dohromady. Koho budu
zároveň milovat. K vůli tobě bych se třeba i zabil.”
“K vůli mě?”
'“Třeba. Strašně”
(Přiblížil se k ní. Potom si to rozmyslel. Bylo ráno. Člověk otevřel
o'či. V tom pohledu bloudícím po trouchnivějícím stropě byl znovu
obraz štvance. Pleška si rozepnul košili a položil dlaň n'a prsa. Kůži
měl vlhkou. Mezi chloupky se tvořily kapky. Vsakovaly se do košile
přimáčknuté k tělu. Odlepil košili od pupku. Zároveň s tím člověkem
stál na silnici a čekal na auto. Z dálky se blížil náklaďák. Teď si uvě
domil, že může dívku svézt na motorce. Královská jízda. Bez tlumičů.
Někam blízko. Třeba d!o Buchlovic. Vezme sebou deku. Roztáhne ji na
trávě. Mezi stromy. Oba leží vedle sebe a bílé mraky dosedají na vrchol
ky stromů. Všechno mu dovoluje. Všechno. Tak se ještě v životě nelí
bal. Nikdy. Jakoby se na líbání umíralo. Jakoby to taky bylo naposled.
Soňa má postel s měkkýma perama. Pokaždé se 'bořili dolů. Do propasti.
Stejně museli čekat, až rodiče vypadnou pryč, aby jim to vrzání ne
vadilo. Pane bože, to bylo vrzání. Nebo si lehli na podlahu. Kromě to
ho Soňa, komu to může vyprávět, naskáčou jí potom červené fleky. Ješ
tě víc zeškaredne. Zavřel raději pokaždé oči a snažil se předstírat spá
nek z vysílení. Pokaždé ještě na něco čekal. Na noc. Na tmu. V přiro
zené barvě okolí si představoval někoho docela jiného. Kotě, které sedí
vedle. Celý ten dlouhý čas myslel na podobnou 'dlouhou a štíhlou dívku
s vlasy, které mu budou způsobovat silné vzrušení. Kterou bude milo
vat tak, že se neubrání slzám, když se na ni podívá. Pleška netušil, že
je to tak blízko. Slzy mu už tekly po tváři a on se chvěl, chvěl se a
hrozně se bál, že bude křičet. Nezakřičel. Jenom dlaň zvedl k očím a
sijel po vlhké tváři dolů. Člověk spal s děvkou. Šli ven. Děvka byla taky
sama. Bydlela na kraji douhé a nekonečné roviny v domku, který vy
padal jako postavený z usušených ryb. Rýbí oka se doposud leskla jiako
diamanty. Kapky vody sébou házely zavěšené v mírném vánku. Děvka
byla taky sama. Neměla nikoho. Jenom teď jeho. Člověka. Místo čer
veně zbarvené půdy byla rovina tady posypána vlnkami jemného písku.
Jakoby někomu vypadly z ruky přesípací hodiny a rozbily se. Z písku
vyrůstaly rostliny, už se'sc'hlé. Neměly ani čas se nadechnout. Stáli ved
le sebe. On a ona. Ona a on. Člověk špičkou boty škrabával hromádku,
ale suchý písek do špičky nedostal. Děvka čekala vedle a mlčela. Pleš
ka vytáhl ruku z košile. Nastal jeho okamžik. Nevěděl přesně, proč.
Čas se naplnil.
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Najednou ho ostré světlo začalo bodat přímo do očí, díval se přímo
do slunce. Krajina byla úplně zelená a najednou jakoby někdo slunce
táhl za límec mezi stromy pryč; pak byl>a žhavá koule pohlcena velkými
ústy. Patřily dívce. Stále vlečeny lesem, krvácely. Prosily o pomoc. V
šeru jdjí prsty směřovaly volně dolů. Opuštěné. Ted’ rozhodne o svém
dalším životě. Taky o jejím. Vlastně všechno už je dávno rozhodnuté.
Zbaví se všeho. Nic předtím nebylo. Jenom kotě a on. Jejich láska. Mi
lování. Touha. Nic nebylo. Nikdy už nebude. Člověk se mtezitím vracel
znovu k fabrice. Prošel branou a blížil se prázdným a opuštěným nád
vořím k vysoké věži, z které vycházelo trochu bílého kouře. Začal zvol
na stoupat po schodech. Dívka se předklonila a ještě víc pootevřela
ústa. Pléška se taky naklonil. Sledoval pomalou chůzi člověka. Jeho obli
čej. K nebi stoupal zvuk kroků spojený s pohýbem celé konstrukce. Člo
věk střídavě mizel a znovu se objevoval jak šel ve spirále. Teď už byl
nahoře. Čelo měl zrosené bezbarvým potem. Na nic už nečekal. Ucho
pil ruku dívky, její chvějící se prsty, přitiskl dlaň k dlani a propletl
prsty s jejími tak, že se nejdříve špičkami napřímily a pak seshora
vbodly do kůže a pronikaly hlouběji každým okamžikem. Do očí my
vyhrkly horké slzy bolesti.

fTo už se člověk odrazil a letěl s roztaženýma rukama. Ani letadlo,
stříbrný pták, nemohlo vypadat vznešeněji. Blížil se rychle k zemi ja
koby nemohl zastavit. Skrčil tělo. Slyšel výkřik a právě tak to znělo, že
už křičí naposled. Rozmáznul se. Silné tělo člověka pokrylo půdu a
rozvětvilo se. Žena, kterou miloval, tam byla taky. Poklekla do kaluže
krve, již po sobě zanechal. Dívka se ho držela stále tak pevně, že toto
spojení už nelze nikdy rozdělit. Otočil hlavu dolů tím směrem. Zvolna
se rozsvítilo. Hudba začala právě hrát. Na prkenné ošoupané podlaze
ležely do kuliček smuchlané lístky. A slzy. Hodně slz. Slízané kousky
dřívek od mražených krémů. Dívka měla boty z béžové kůže. Šikmo
vlevo dole se míhaly v uprázdněné řadě, zatím už Soňa vpravo vstala,
protáhla se a ruce zvedla přitom nahoru. Udělala to, o co si tělo řeklo
v tom okamžiku. V té chvíli. Ještě zívla, ani se nesnažila zakrýt si ústa.
Co blbnul?” řekla.
Pleška se nehýbal.
“Co je s tebou?” zeptala se. “Tak se pohni.”
Rada vlevo už byla vyprázdněná. Zvolna se postavil.
'“Co tak vyváděl?” opakovala. “Přeci ho měla ráda.”
*‘Nevím,” řekl tiše.
“Měla,” opakovala. “Co jenom takhle zblbnul?”
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Kapesníkem si otřel “hlavu, pokožku mezi prořídlými vlasy, čelo, po
tom celý obličej. Za košilí. Za krkem. Dvěma prsty uchopil lem košile a
když šel za ní, větral nashromážděný teplý vzduch. U šatny se už dalo
dýchat snesitelněji. Nikoho už nespatřil. Cestou k východu se zastavil
na záchodě. Spatřil se v zrcadle “bledý a ustaraný. Hned potom se po
díval na ruku. Hřbet ruky nesl stopy po nehtech. Venku tekly do kanálu
zpěněné proudy vody. Teprve před chvílí přestalo pršet. Střechy domů
se leskly. Ulicí bylo vidět až na náměstí. Na jediný strom uprostřed.
Přišli a'ž na roh k Fojtům. Tady už slyšeli dechovku. Soňa se ho pusti
la. Snažila se něco spatřit přes řídkou záclonu. Neviděla nic. Jenom
páru sraženou na skle. Pleška bloudil očima po opuštěném náměstí. Ne
spatřil už nikoho. Píchlo ho o srdce a když ji doprovázel brankou a po
tom po úzkém chodníku mezi dvěma tyčkovými ploty, až ke dveřím,
cítil se nemocným. Napadlo ho, že má mor. Morem se uklidnil. Má tu
strašlivou nemoc, a všichni mu dají pokoj. Až sem byla slyšet hudba,
rozmazaná a zbytečně rámusící.

““Nepôjdem si ještě zatančit?” řekla.
“Ne.”
“Proč ne?”
“Bež sama,” odpověděl.
’“Dobře víš, že bych bez tebe nikam nešla.”
“Tak běž jednou sama,” opakoval.
'“Buď ke mě hodný,” začala prosit. “Pojď ještě na chvilku dovnitř.”
“Ne,” řekl.
“Aspoň na chodbu,” tiskla ho k sobě.
“Nemám chuť,” řekl.
“Proč?”
‘‘Nemám na to chuť,” opakoval.
(Rýpnul nehtem do nátěru pod skleněnou tabulkou.
Zase řekla: “Co blbnul? Vid?”
“Buď zticha,” odpověděl.
“Dovedl bys to udělat?”
““Kdo by nedovedl,” řekl.
“Snad by ses nedokázal zabít!” vykřikla.
Sestoupil po dvou schodech na chodník a odtamtud se na ni díval.
“Přeci k vůli mě, Břeťo!” křičela znovu.
’“'Samozřejmě, že k vůli tobě ne,” řekl. “Co když sem nemocný?
Mám mor.”
Rozplakala se a sténala jako pominutá.
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“Přestaň,” opakoval. “Přestaň s tím!”
Už dlouho ji neviděl plakat. Vypadala v tom tmavém koutě dveří
jako netopýr.
(Docela jí to slušelo.
’“Přijdeš zítra?” zeptala se tiše.
“V neděli se vidíme vždycky,” odpověděl.
'“Ano,” řekla tiše. “Ale přijdeš se na mě podívat taky zítra?”
(Najednou slyšel valčík a jakoby ho -někdo (postrkoval, pomalu a skoro
tanečním krokem prošel mezi dvěma tyčkovými plo.ty -zpět na ulici.
Hned naproti přes náměstí hýl kostel. Vysoká věž čněla proti potrha
nému nehi. A ten člověk jakohy tam stál úplně na špičce, s roztažený
ma rukama, a ještě hyl na živu.
(1963)

ZA JANEM SNÍŽKEM

‘Životní cesta loňského října zemřelého Jana Snížka je typickým příkla
dem člověka oddaného 'Umění, za něž platí těžkou daň. iSnížek mohl být
velmi úspěšným, mohovitým soukromým podnikatelem, kdýby - kdyby
neměl umění v krvi a nerozhodl se -obětovat mu celý život. Do Thálie se
zamiloval takřka již v dětství a když mu bylo 17 let, pražské Tylovo divad
lo uvedlo na -scénu [jeho prvou veselohru. Jan Snížek pak na sebe brzo
upozornil jako autor, dramaturg, režisér i divadelní ředitel. Jeho Múza býla
vábná i úspěšná; vždýť si troufla (v autorových “Příkladech táhnou”) i na
prkna pražského Národního divadla a Soltva která jiná veselohra (ty totiž
stárnou rychleji než tragedie!) než jeho populární “Rozmarné zrcadlo” se
-mohla po-chlubilt delším životem.
Brzo po únoru 1948 Jan Snížek nastoupil trnitou cestu vyhnaníce. Byl
politickým -exulantem par exellen-ce a ani v exilu nemýslil na sebe, ale na
divadlo a na jeho přátele. IZa ISnížkovou “inteligentní legrací” se skrýval
těžký smutek a bezútěšnost stárnoucího, churavějícího vyhnance. Bylo jis
tě třeba silného, věřícího -srdce, aby svůj osud přemáhal vtipem a úsmě
vem, z nichž tak -bohatě rozdával. Jan Snížek patřil jistě k nejobětavějším
'exulantům. A to není vlastnoist Všední.
-or.
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Rozhovory a polemiky

SVĚTOVÝ VÝZNAM KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO
S. Velinský
Jubilea významných dnů Havlíčkova života vyvolávají vzpomínky
na jeho činnost politickou a na jeho kulturní boj za humanitní osvícen
ství uvolněné od nadvlády hierarchie. S tohoto hlediska jeví se Havlíček
jako přední bojovník za svobody politické a kulturní svého národa a
tedy jeho zásluhy se upínají hlavně k jeho práci pro národ. Že by jeho
význam přesahoval hranice naší vlasti, není zpravidla připomínáno a
také on sám viděl ’své poslání v práci pro národ a jeho povznesení.
/Ačkoliv motivace jeho úvah byla podnícena současnými místními po
měry, dovedl se dívat na život národa s hlediska všelidského a tak, aniž
to předem zamýšlel, vyslovil myšlenky významu národního i všelidské
ho. Na ně se zpravidla zapomíná, ač právě ony ukazují jeho pronika
vou prozíravost, jíž předstihl světovou orientaci o celé století.
(Slušelo tedy při loňském jubileu, jehož jsme vzpomněli za hranicemi,
podtrhnuti fakt, že Havlíček byl první vzdělanec, který požadoval pro
učitele všech škol vysokoškolské vzdělání. Bylo to v době, kdy učitelé
obecných škol si musili přivydělávat hudbou a přijímat hmotné dary
rodičů svých žáků. Jejich příprava býla často jen pololetní kurs, zamě
řený k triviu. Byl tedy učitel v době Havlíčkově “quantité negligeáble” a, bohužel, je jím někde dosud. I ti, ’kdo na Havlíčka pějí jen chválu,
nevyzvedají tuto jeho zásluhu, neboť učitelství nezdá se býti dost vý
znamným.
(Leč poslyšme vlastní Havlíčkova slova z dvacáté sedmé kapitoly Epiš
tol Kutnohorských:
“Nic menšího nežádáme, než aby každý učitel i nejnižší školy, vyso
ké školy tak absolvoval, jako nyní kněží, právníci a lékařové. Či není
rozum lidský tak důležitý jako jeho zdraví, a když se jinému nepovoluje
léčili, než kdo z vysokých škol s dobrým prospěchem vystoupil, může se
rozumným způsobem svěřiti duševní zdraví, totiž osvěta, lidem méně
vzdělaným? — Žádali ale na učiteli, aby vysoké školy byl prošel, a dá-
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vati mu pak ročně za jeho práci 100 zl.v.č. za odměnu, to jde jako pěst
na oko. Odměna jeho musí být přiměřena vzdělanosti a drahocennosti
jeho práce. Či jest to opět rozumné a důsledné, když stavitelé domů,
úřednici, lékaři atp. lépe placem jsou za svou práci nežli ti, kterým jest
vzdělání občanů na starost položeno? Jistě má moudře zřízenému státu
stejně, ba více na tom záležeti, aby lid byl vycvičen a k dobrému na
veden, nežli aby silnice a cesty byly v dobrém stavu, aby soudy byly
spravedlivé, atd.
Dle mého míněni, měla by tedy na vysokých školách býti jedna fa
kulta pedagogicko-theologická, kterou by každý absolvovati musil, kdo
učitelem nebo knězem býti chce. Fakulta tato musela by býti tak zříze
na, aby jen asi tři léta trvala, tak aby mladí lidé, vystupujíce obyčejně
asi v 18tém roce z gymnasia, v 21.-22. roku mohli již tuto fakultu do
končili. Obsahovala by v sobě všechno to, co z nynější theologické fa
kulty jest pro každého vzdělance potřebné, a kromě toho z historických
a pedagogických nauk dostalečný výbor. Přísně theologické věci před
nášely by se na ni jen co svobodné předměty pro ty, kteří by si to právě
za účel života obrali.
Mladý muž, absolvovavší tuto fakultu, stal by se buď hned učitelem,
aneb by se dle osobní chuti své ještě déle studiím věnoval, aby vyššího
učitelství na gymnasiích neb vyšších školách zastávali mohl . . . ”
iPozoruhodné jest, že Havlíček “žádal”. To jest programově a odpo
vědně Byl si jist, že prospěch národa je v rukách vychovatelů, kteří mu
sí Být pro své vysoce důležité úkoly připraveni přiměřeně poslání pro
národ. On nenavrhoval myšlenku k uvážení a diskusi, on přímo žádal
její provedení, neboť mu bylo jasno, že lepší výchova záleží na lépe
vzdělaném učiteli. Šlo tedy o nezbytnost, o níž u odpovědného národ
ního buditele nebylo pochyb. On byl také kulturním buditelem a proro
kem, který trpěl za to, že chápal spirituální část kulturních hodnot hu■manisticko-všelidsky a snažil se dát jim takovou praktickou formu, aby
sloužily vlastnímu poslání: povznášení člověka k nehmotným ideálům,
ukazujícím cestu k lepšímu bytí všeho lidství.
Havlíčkovy pedagogické ideály uvádí k praksi teprve 20. století. Údo
bí první války začíná experimentem na Teachers College, Colum
bia University v New Yorku, která zprvu sloužila hlavně školským
administrátorům a teprve kol r. 1920 rozšířila aprobaci na učitelství
národních škol. Většina učitelstva těchto škol v U,S. byla však připra
vována dále na odborných Normal Schools for Teachers, které teprve
během druhé války byly povyšovány na Teachers Colleges, povahy vy
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sokoškolské. Evropský západ následoval tohoto příkladu v letech tři
cátých v Německu. U nás myšlenku universitní přípravy učitelstva pro
pagoval Drtina od r. 1912, pak se ji snažily realisovat učitelské organisace v republice Školami Vysokých Studií Pedagogických a teprve r.
1947, byla zřízena pedagogická fakulta. V Anglii jsou podnes učitelské
koleje povahy odborné na rozmezí středních a nižších vysokých škol.
Teprve v roce 1970 začíná se debata o přenesení přípravy všeho uči
telstva na university. Tedy Havlíčkova idea je na postupu světem a opí
rá se o argumenty, které Havlíček připomněl už dávno.
(Viděl tedy Havlíček potřeby národa i lidstva velmi správně. Úspěch
národa i budoucnost lidstva je v přímé závislosti na hodnotě výchovy
budoucích generací.

BRIXENSKÉ ROZHOVORY S HAVLÍČKEM
Karel Vrána
Poprvé jsem projížděl jihotyrolským městečkem Brixenem ve velmi
ranních hodinách dne 20. listopadu 1945. Letmá vzpomínka na Havlíč
ka byla brzy překrytá novými dojmy z poválečné Itálie. V ono pozdně
podzimní ráno jsem ovšem netušil, že za méně než šest let se sem vrá
tím a že se mi Brixen stane druhým domovem. Když jsem se jednoho
říjnového dne 1951 vnímavě rozhlížel po úhledném ztichlém městečku,
divil jsem se podivným směrům svých cest a významným náhodám, kte
ré určují podobu lidského života. Nemohl jsem se nezamýšlet nad para
doxní okolností, že právě před stoletím přijel do téhož Brixenu můj
krajan Karel Havlíček z Borové. Byl odvezen z Německého Brodu ve
4 hodiny ráno dne 16. prosince 1851. Po dobrodružné čeště, kterou pak
popsal ve svých Tyrolských elegiích, a v doprovodu rakouských četníků, dojel do Brixenu v pondělí 22. prosince 1851 v 10 hodin dopoled
ne. Byl ubytován v hostinci Elefant, který dodnes patří k nejznáměj
ším a k nejstarším hotelům, turisticky čilého údolí horního Eisachu.
Později se Havlíček přestěhoval do zahradního domku. Sem za ním při
jela v květnu 1852 choť Julie s tříletou dcerkou Zdenkou. “Bydlíme v
teplém domečku” - píše 6. června 1852 - “zcela sami pro sebe za městem
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mezi zahradami as 300 - 400 kroků od hostince Elefant, kterému dome
ček náleží. Nábytek nám dal hospodský od Elefanta.” Za sto let, které
uplynuly od Havlíčkova brixenského exilu, věci zůstaly v podstatě ta
kové, jak je tu zanechal. Domeček stále stojí na svém místě, stále patří
k hotelu Elefant, stále je ponořen do zeleného ticha a zamyšlené samoty.
Jen ty zahrady se zmenšily. Byly na nich postaveny střední školy, plie
ni sanatorium a nemocnice.
V domku bydlí skoro 40 let jako nájemnice paní Wenglingerová se
svou sestrou. Podobně jako Havlíček i ona si chválí útulné 'soukromí,
ticho a zeleň. Brixenští občané obyčejně nedovedou poradit českému
návštěvníku, jak a kde najít místo Havlíčkova pobytu. Via dei Pentolai č. 1 - německy Kachleraustrasse (Brixen patří podle rakouskoitalské dohody do dvojjazyčného území) je významná více pro českou
než tyrolskou historii.
Nejlépe je zeptat se přímo v hotelu Elefant a to hned u majitele pana
Wolfganga Heisse. Tak jsem to udělal i já se svými přáteli v letech pa
desátých. Cestu k hotelu Elefant vám ukáže každé malé dítě.

(Na průčelí domku nebyla tehdy ještě - nebo nebyla již - pamětní
bronzová deska s Havlíčkovým reliefem. Tato deska má totiž svou his
torii. Byla pořízena a odhalena pražským spolkem Svatoborem jak o
tom svědčí zápis v knize ze dne 8. července 1925 a podpis Dr. Gutha
Jarkovského. V horní části desky je Havlíčkův relief; spodní část nese
česko-ítalský nápis: “V tomto domě žil v letech 1852-1855 v zajetí ra
kouské vlády český novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský, ne
ohrožený bojovník za svobodu svého národa”. Když za druhé světové
•války v důsledku dohody mezi Mussolinim a Hitlerem vzpomínka na
Havlíčka začala dráždit pangermanisticky nadšené stoupence nacismu,
sňali ji. Pan Heiss ji uchoval a mohla být proto vsazena r. 1956 na své
staré místo. Čteme o tom v pamětní knize (List 141): “Ve dnech 7. a
8. července 1'956 vykonali českoslovenští svobodní novináři spolu se
svými americkými přáteli pietni pouť k Havlíčkovu domku v Brixenu,
aby se zde přihlásili k odkazu KHB, bojovníka za svobodu, a aby vy
slechli slavnostní projev svého seniora univ. profesora dra. Jaroslava
Stránského. Při této příležitosti našli pamětní desku, věnovanou Svatoborem a odhalenou právě před 31 lety 8.7.1925. S pomocí majitele
domku, pana Wolfganga Heisse, se postarali, aby deska byla znovu
vsazena na původní místo”.
V domku naleznete u paní Wenglingerové pamětní knihu, vázanou v
tmavé hnědočervené kůži, o rozměrech 34 x 24 cm, s pozlaceným ná98

pisem: “Památce Havlíčkově”. Je to dar “Krajového sdružení agrár
ního dorostu pro Záhoří. Za sdružení se podepsáli: Rud. Kašpárek, t.č.
jednatel a Jaroš Frant. t.č. předseda - Lhotsko na Záboří - 15. května
1911. 28. července 1936 Frant. Jaroš připsal na první list: “Potěšilo
mě, že po 25 letech našel jsem tuto knihu na svém místě”. Na listu 6.
se dočteme, že dne 25. května 1911 ínž. Josef Drábek, Frant. Jaroš a
Julius Kolář odevzdali knihu jejímu účelu. Jako první návštěvníci
domku se zapsali Ant. Dušek a Josef Machotka. Havlíčkův domek v
Brixenu pak většinou navštěvovali čeští vojáci, kteří si zde odbývali
službu a občasní návštěvníci jižního Tyrolska. Půvab nechtěného spontáního citu a kouzlo neumělého drsného rukopisu českých chlapců napl
ňují další listy pamětní knihy až do konce první světové války. Obje
vují se často národní hesla jako “Pravda vítězí” nebo citáty z Havlíč
ka: “Moje barva červená a bílá, moje heslo poctivost a síla”, anebo:
“Sviť měsíčku polehoučku . . .” Václav Kubík, hudebník z Malowitz
(sic!) u Klatov 11.6.1911 připsal: “Pro trochu peněz a kousek žaláře
nemusí se pravda ještě zamlčeti: pročež pěji píseň tvoji až do ukončení
žití svého” (1.8). C.k. dělostřelec 2. pluku Václav Jareš vyznává zde
svou lásku a věrnost; není snadné rozeznat, zda jeho city platí více
Havlíčkovi nebo dívence, která za ním přijela a taky se do knihy podepsala. Jareš píše: “Nevěrným se ti nechci stát, proto tě myluji (sic!),
mám tě rád”. Jiný návštěvník zase havlíčkoťsky vybízí krajany k bdě
losti tak potřebné v těchto dobách: “Nechoď Vašku s pány na led,
mnohý příklad máme, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme”
(1. 17b). Objevují se i nesouhlas a kritika tehdejší české politiky.
“Havlíčku Karle! - píše Karel Vágner, obchodník z Brna (1. 18b) Ty horké slze, které mi po lících právě stékají, jsou jen málo viditel
ným projevem lítosti a hněvu zároveň. Ó, kdybys tak viděl ty dnešní
“vůdce” národa, jak při všem násilí na nás z Vídně páchaném, nechají
se za lecjakous sinekuru, lesklý kov, ba i za prázdné sliby, snadno kou
pili. Jakým jsi byl a budeš vždy proti nim bohatýrem! (2.5.1912.)
Svobodník Josef Svoboda, Reg. 36, po vánocích 1912 dodává (1. 25):
“Máme Masaryka, Klofáče a Thuny, ale na takového jako jsi byl ty,
Karle, čekáme. Budiž ti věnována čestná památka, Karle, jako nejlep
šímu mučedníku svobody”. Vypuknutí války zanechalo stopy v zápi
sech. Naši vojáci neopomenou poznamenat, že je “čas mobilizační”, že
jsou na cestě do pole nebo povoláni do zbraně. Biskupské gymnasium
Vincentinum byl proměněno ve vojenský lazaret. Čeští vojíni brzy obje
vili nedaleký Havlíčkův domek a vpisují do knihy nejen svá jména, ale
i svou touhu po vzdálené vlasti. Poslední zápis je datován 12.3.19'18 a
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podepsáni jsou: Vilém Čeryn z Turnova, Jáchym Holano z Plavu, Bo
humír Kadlec ze Semil (1. 87b).
První návštěvníci Havlíčkova domku po válce dali na sehe dlouho
čekat. Byly to dvě Češky: Aloisie Noumanová Růža Blažková z Pra
hy. Podepsaly se 2'8.5. 1924. Změna politické situace je patrná z toho
to veršování Oldřicha Březiny z Prahy:

Sviť měsíčku polehoučku
na ten temný mrak
nemaj’ v Brixen u jen pivo,
taky vinohrad.
Co by nám ře'k’ asi Karel
Havel Borovský,
kdyby se v Čechách mluvilo
jenom po česky.
“Bratře Čechu! Jsem spokojen
mohu klidně spát,
ani píď té české země
nesmíš Němcům dát.”

List 89b zaznamenává dne 8.7.1925 velkou politickou změnu v Itálii:
fašistické převzetí moci. Nacionalistický a protirakouský duch Mussoliniho politického hnutí viděl v Havlíčkovi svého ideálního spojence.
Do pamětní knihy se tehdy zapsal nejen brixenský poďprefekt Gaetano
Gottardi ale i fašistický poslanec Ezio de Grani, dále generál Andrea
Graziani. Aby nebylo žádné pochyby o jejich přítomnosti, orazítkovali
dokonce dvakrát pamětní knihu: Partito nazinale fascista, Sezione
Bressanone.
Při dalším listování nás zaujme zvláště list 138b. Je téměř celý po
psaný týmž úhledným rukopisem a to v šesti řečech. Francouzský nad
pis hlásá: Apres la grande débacle due aux folies de MM. Masaryk Beneš. Autor pak pokračuje svou politickou invektívu anglicky, arab
sky, Španělsky a ru'sky. Uzavírá česky: “Na počátku nové doby sku
tečně české - dne 19. října 1938 ARN Bohemus, vox clamantis in
deserto.” Tím končí i zápisy před druhou světovou válkou.
Další záznam je až ze 16.7.1945. Jeho autorem je Herman Kremer,
“jugoslávské národnosti a českog državljanstva”, který se přišel poklo
nit “uspomeni velikog českog rodoljuba”. Návštěvy Havlíčkova domku
od roku 1947 do 1956 se dají spočítat na prstech: dva čsl. konzulové,
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novinář emigrant, a skupina českých katolických exulantů, která dne
14.8.1953 vpisuje Jablonského 'báseň: “Zvony zvou k pobožnosti . .
a vysvětluje smysl své pouti: “Havlíček je jim vzorem neochvějné lásky
k vlasti, ale zároveň připomínkou, že budoucnost českého národa bude
bezpečná ne na nenávisti a satyře, nýbrž na lásce a obětavosti, jak ji
učili Čechy svátý Václav, Cyril a Metoděj” (1. 139b). Roku 1954 se
zastavili v Brixenu čsl. krasobruslaři a roku 1956 čs. účastníci zimní
Olympiády v Cortině d’Ampezzo. Dne 23. června 1956 přijeli z Česko
slovenska tři novináři, Zd. Dvořáček, Fr. Čivrtník a Vladimír Mandl
(?), “aby zachytili slovem a obrazem cestu Karla Havlíčka do vyhnan
ství”. 21.7.1957 pak někdo ironicky připisuje: “Šli po cestě Havlíčkově
do Brixenu, ale nejdou v jeho stopách doma.” (1. 142). Na dalších
listech se množí narážka na současnou politickou situaci domova. “Jsme
na tom hůře než před 101 rokem - čteme na listě 143b, ze dne 21.7.
1957 - tenkrát jsme měli Havlíčky dneska máme Švejky.” Nemohu
nevzpomenout Jana Kokrhánka, býv. ředitele Zemské banky v Brně a
nadšeného horlivce za obrození úcty k Havlíčkovu odkazu. Tento sta
řičký pán jezdíval často do Brixenu “pookřát u Havlíčka”. Pokusil se
dokonce zorganizovat mezi krajany v zahraničí akci na úpravu, ev.
zakoupení domku. Vyjednával dokonce s majitelem, panem Heissem.
21.8.1961 vepsal na list 144 část článku z Lidových novin, (28.10.1938):
“Slavnost v slzách: — Jak se to stalo, že jednotný proud národního tou
žení se rozlil v tolik odlišných řek, potoků a močálů, když se svobody
dosáhlo? Zapomnělo se, že svoboda je více než nevázanost. Zapomnělo
se, že vládnout znamená také sloužit. Chyběla také Havlíčkova revoluce
v hlavách a v srdcích. Takové krásné a svaté heslo, a tak jsme je osly
šeli”.
Na dalších listech najdete ještě mnohé zajímavé jméno, jako napří
klad podpis spisovatele Jana Čepa, Adolfa Mokrého, autora knihy:
“KHB po sto letech”, čsl. vyslanců Rusniaka, Vladimíra Vaňka, Lad.
Vacaty, konsula J. E. Gregora, kard. Josefa Berana, arcibiskupa praž
ského, který za svého exilu býval v létě hostem Brixenského biskupa.
Od léta 1966 se množí turistické zájezdy z domova. Ze zápisů vyčteme,
že návštěvníci se odvažují vyjádřit i své kritické stanovisko k domácí
situaci. V srpnu 1966 čsl. turisté poznamenávají: “Skláníme se před
slavnou památkou velkého bojovníka za svobodu a jsme zklamáni, že
čsl. vláda se nepostará o pietni úpravu tak pro náš národ pamětného
místa. Stavěli jsme nákladné modly cizích uchvatitelů, a na slavné syny
našeho národa zapomínáme” (1. 149). Naši lidé jsou nadšeni Itálií a
jižním Tyrolskem; radují se, že se doma hnuly ledy a že se může vol
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něji cestovat. “Ve všem s tebou, velký Karle, souhlasím - píše jeden
návštěvník 31.8.1967 (1. 150) - jen v jednom nemohu. Mně se Brixen
líbí”. A 25.3.1968 Hana Šatková píše: “Jsem dojata. Škoda, že Hav
líčkovi nebylo tenkrát tak dobře jako je dnes nám v Brixenu - i když
domov je nejkrásnější”. Jiný zápis říká: “Nebylo 'to špatné vězení. Je
deme domů. Jak krásné je, když se nezradí vlast a můžeme se kdykoliv
vrátit domů, do vlasti KHB.” Jiný zase vybízí: “Bratře Čechu, narovnej
svůj hřbet!” Dne 1.7.1968 česká naděje mluví zcela otevřeně: “Za svo
bodu je třeba stále bojovat: perem nebo zbraněmi. Snad si ji opět vy
bojujeme”. České jaro ještě trvá, kdýž 30.7.1968 záznam tvrdí, že “čes
kému národu opět svítá. Ať žije svoboda, demokracie a humanismus,
velká naděje českého národa”. Dne 15.8.1968 (list 153) A. Dubček je
srovnáván s Havlíčkem. Pak 2.9.1968 je připsáno velmi stroze: “fini
Cecoslovacchia”. 5.8. téhož roku návštěvníci domku se podepisují “s
těžkými myšlenkami při cestě do Říma”; a 6.9. jiní zase poznamená
vají: “Jako Havlíčkovi i nám je tu dnes těžko” (1. 153'b). Následující
ho roku - 22.7. - se český návštěvník ptá: “Proč musí náš národ věčně
obhajovat svoji samostatnost?” Naděje však neumírá: “Pravda dříve
či později vždycky zvítězí” (1. 156, dne 28.7.1969).
[Závěrem tohoto zběžného odposlouchávání rozhovorů českého ná
vštěvníka Brixenu s Havlíčkem, chci položit pamětní knize tuto otáz
ku: Čím oslovuje brixenský Havlíčkův domek dnešního českého člově
ka? Jaké myšlenky a pocity nás zde napadají či přepadají? Odvažuji
se je shrnout do dvou bodů. l.)lPřekvapilo mě, že čeští návštěvníci ať
už to byli vojáci v rakouské armádě, nebo občané první republiky ane
bo italští fašisti anebo “reprezentanti lidově demokratického Českoslo
venska” (list 140) anebo exulanti první či druhé vlny - vždy spojují,
ba přímo propojují Havlíčkův osud se svou historickou přítomností, s
jejími nadějemi a úzkostmi. (2.) Při listování v pamětní knize se setká
váme ponejvíc se slovy: pravda, poctivost, statečnost a svoboda. Jejich
prostota, průhlednost a stálé opakování mohou budit dojem banality
nebo dokonce frázovitosti. Ve skutečnosti však vyjevují tajemství na
šeho českého tázání. Vyslovují naše nejhlubší přesvědčení, že existence
■národa má smysl jen v hledání celé, nezkomolené pravdy a celého, nezmrzačeného práva. Zrcadlí se v nich naše potřeba stát na správné stra
ně, poctivě a statečně vnášet pravdu a právo do denního života, nekramařit s těmito hodnotami. Z pravdy a ze statečné poctivosti vyrůstá
svoboda. Její vrůstání do našich životů je však dramatické, drsné a ne
ustále ohrožené. Její cena je vysoká. Ale bez svobody jsou všechny
ostatní ceny a hodnoty bezcenné.
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JAK SE STAL Z KREJČOVSKÉHO TOVARYŠE GOZANOHU, A JAK

POTOM POTÍRAL DRAKA TÁLPIKA

Jaromír Kostka
(Řečeno u příležitosti jakéhokoliv sjezdu strany. Okolnosti byly poněkud
pomíchány, zalto ale podobnosti jsou nečistě nenáhodné.)'
Jednou byla jedna docela malá země. Už v pradávnu se v ní líbívalo
lovcům miamůtů. 'Pozděj i přes ní vozili náklady jantaru, a potom v ní Kel
tové dokonce začali nosit první kalhoty. Když se tam objevili předkové na
šeho tovaryše, tak !ta zem byla náhodou prázdná. Usadili se tam nadobro,
a dávajíce základ k první z přemnohá bujných bájí, říkali Sté liduprázdnotě med a mléko.
Tovaryš sám věděl ale velmi málo o mínulošbi. Žil, šil, a při tom si zpíval
o lásce a koních vraných'. Pravda, někteří sousedé mu říkali, že na stranu
sluneční je pozemský ráj, v němž liildé jednou budou mít škorně. Na straně
noční zase veliké panství, kde všichni lidé Isice 'škorně mají, ale vydírá j'e
zlý a stohlavý drak Tálpika, jemuž by 'Se zato měly alespoň některé ty hla
vy odsekat. Ale tovaryš nedbal, a jen šil. Občas si namazal kus chleba, a
ten hned zčernal mouchami. Byl to ospalý a zaostalý svět, v němž Andulka
na louce konopí nekouřila, ale močila, zatím co jí do kapsy žabka 'skočila.
I dělti byly hodně zaostalé, a když běžely kolem tovaryšovy jizby, tak mu
■neházely do okna kameny, ale jenom křičely: “Pomáhej pánbu!”
Jedno únorové ráno si tovaryš 'šil a zpíval jako obyčejně, když k němu
náhle přišilo pět neznámých mužů. Měli kuše přeB rameno, a říkali si skal
níci. Vysvětlili mu, že se svět přes noc Stal lepším, a že už ho drak Tálpika
vydírát přestane, nebolť na straně sluneční toltiž prosvitlo nádherné rudé
ráno čisté budoucnosti. Tovaryš tomu mnoho nerozuměl. Pan učitel, který
v mládí cestoval do nesmírných dálek, tnu řekl, že tam ve Vlaších tomu
říkají CJosa di state. To ho ještě víc popletlo, neboť pokud si pamatoval,
tak u nich koza chodila vždy s mámou. Byl proto opatrný, a věřil raději
těm s těmi kušemi. Dělal hodně, šil mnohem víte, než kdykoliv před tím.
Když to dodělal, tak to skalníci vždy odnesli, ale on zato mohl večer ra
dostně čekat v dlouhých řadách na kUs žvance. Radostně, neboť nyní vě
děl, že Tálpika bude konečně přemožen.
Tak šil, a mlčky se těšil na ten slíbený ráj, a hlavně na ty škorně. Na
kůrky mu sedaly mouchy, plácačka stála vedle v koutě, ale on v zápalu
průkopnického šití nepochopil, že může zabít dvanáct jednou ranou. Pan
učitel říkal, než ho odvedli do 'šatlavy pro pobuřování, že oBud tovaryše k
té pohádkové příležitosti vlastně maršálkoval, ale on že ji promeškal, mysle
jen na toho Tálpika. A tovaryš mýslel na plné obrátky, až 'se z toho zbláznil.
Jednou blázen chtěl naplnit svůj život něčím lepším, než obyčejnou prací.
I usmyslel si vypálit na čelo první slabiku příjmení toho velikého vejvody,
který skalníkům a tedy celé zemi vládnul. Bolelo to, pálilo, řval, ale už měl
na čele veliké GO. A že byl blázen, a že ho právě pes tahal za nohu, tak si
na čelo ještě vypálil ZA-NO-HU. Přestal šít, chodil po kraji, na čele měl
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vypáleno GO-ZA-NO-HU, a tvrdil, že to jSou začátky jmen všech příštích
slavných vojvodu. Tvář měl ovšem nelidskou, ale to mu nevadilo, a někomu
'se to dokonce líbilo. Všichni mu říkali Gozanohu, a když se naplnilo ne
uvěřitelné proroctví druhé slabiky, tak mu mnozí věřili.
'Bývalý 'tovaryš, nyní 'Gozanohu, ise už ve svém postupu proti větru a
bahnu nezastavil· Dal se ku skalníkům, a 'začal prorokovat všelijaké udá
losti, dokonce rýmované. Chodil a prozpěvoval si:
'“K věštění mám velkou vlohu,
všechno vím - váš Gozanohu!”
Tak věštil, hlavně o ráji na 'straně sluneční, a boj s Tálempika (skoň.
neprav.) mu nedál spát. Byl už tak vysílen, že jednou na převelikém sně
mu všech skalníků upadl do hluboké mdloby. Dali mu trochu šedé, aby se
z toho probral Jenom s sebou zatřepal a vykřiknul:
“Kolektivní pole plná Stohů,
lzelenina taky bude - Gozanohu!”
Po čase tomu věřil jenom alsi každý desátý, protože na polích bylo stohů
pomále, a ani zelenina se celkem nikde nezalenala. Ale to už byl Gozanohu
slavný, a probouzel se ze skalnitekého spánku jenom jednou za pět let. Na
příštím sněmu s sebou zacukal, dal Si dvě a křičel:
“Sto hlav má a dvě Stě rohů,
porazím ho slavně - Gozanohu!”
A všichni si mysleli, že poslední bitva brzy vtzplane. I na té Straně noční
tomu začínali věřit. Tálpika si dal přibrousit drápy, a poměry byly vzru
šující. Říkalo se tomu chladné klání. Když se schylovalo ku konci pátého
léta, tak čekal kde kdo. Konečně hodina udeřila, ale Gozanohu si dal ten
tokráte o jednu tu šedou víc. Potácel se a vyhrožoval:
“Rozsekám ho do tvalrdhu
Za pět let - váš Gozanohu!”
Tak se strach neustále zvětšoval, 'třebaže mnoho mladých skalníků už
nevědělo, co to tvaroh je.
Když se čas k prorokování opět naplnil, Gozanohu se pohnul. A ohnul.
K nesmírnému úldiVu Všech, vychovaných i nevychovaných, si Stáhnul
onuci, mlátil S ní do lavice, a řval:
“Za pět let hb pohřbít mohu,
to vám slibuji - váš Gozanohu!”
A po všech krajích to vypadalo jako pod orlojem, když smrt poprvé vy
šla bít lermo: někdo se smál, a někdo v hrůze křižoval. Hodinář Kalup,
který uměl rychle počítat, říkal, že se jich většina smála. Byl to konec
prorokování. Na několik dalších sněmech Gozanohu jenom hýbal rtoma,
ale nikdo už mu nerozuměl. A co víc, nakonec nemohl ani padnout do té
sladké dřímo, dřímdtičky! Silně znepokojen, hledal pomoc na straně, kde
svítala ta čistá budoucnolšt. Tam ale nevěděli co s nim je, ale pro všechny
případy se to z něho snažili vymlátit. Utekl, a po dlouhé cestě se dostal do
kraje draka Tálpika, který k jeho nesmírnému překvapení dosud žil. Hle
daje kouzelníka, který by mu pomohl, bloudil mnoha zeměmi po všech
'stranách. Tálpikova pan'ství, a nikdo ho ani nelitoval.
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Pan učitel byl zatím doma talk zubožený, že ho z kobky puls/tili. Byl tro
chu delší old natahování na kole, a popichaný od železných panen. Říkal,
že Gozanohovi ani v těch dálkách nikdo nepomůže, nebo’ ty slabiky, které
■nosil celý život na čele, se mu zatím vpálily do duše. I kdyby mu zase
Udělali čistou tvář, tak prý ho každý pozná, jen jak promluví . . .

VE JMÉNU ŽIVOTA A RADOSTI A KRÁSY ...
Strana a vlálda tedy loni na podzim rozhodly - po dlouhém, celkem zby
tečném přešlapování - uspořádat zas jedny “volby”. - A aby tomu Zbyteč
nému ak'tu dodaly slavnostního rámce, požádaly tvůrčí pracovníky, aby to
rozhodnutí náležitě pochválili.
A tak jsme četli dojemné “Prohlášení českých umělců k volbám”, ukon
čené ješltě dojemnějším lyrickým vzlyknutím: “Ve jménu života a radosti a
králsy”. Prohlášení podepsané několika postátnělými a zasloužilými umělci,
označilo volby za “významný politický akt” a konstatovalo mj., že “na
umělecké frontě začal složitý diferenciační proces”. Dalších pár řádek však
napovídá, že umělci se asi moc ‘diferencovat” nebudou, prótože jedinou po
volenou základnou, tématickou i formální, je zas starý, oisvědčený “sociálrealismus”.
Celé to “Prohlášení” je dosít smutné a obsahuje převeliké množství kontradikcí v pojmech i v cílech. (Jak může být jediný úředně povolený umě
lecký směr, přisluhující Straně i vládě, “bohatým obsahem i formou”? Jak
může umělec, sevřený těsnou kazajkou sOciál-realísmu, podávat “Svědectví
o upřímném hledání pravdy”? Soudruh Josef Kainar, tehdy Stále ještě
předséda přípravného výboru Svazu českých spisovatelů, který se zúčast
nil letního sjezdu sovětských pisatelů, napsal doslova, že “životním po
sláním spisovatele je pomáhat straně v její činnosti”. A soudruh Otakar
Holan, vedoucí oddělení kultuiry ÚV KSČ, tvrdil v týdeníku “Čsl. rozhlas”,
že “jedním z nejpodstatnějších pozitiv . . . XIX. sjezdu je skutečnost, že za
programem a politikou strany stojí již početné řady umělců a kulturních
pracovníků, kteří se většinou aktivně zúčastnili procesu konsolidace” . . .
(Skutečnost (již se zabývá věčně a poctivě na př. Ant. Kratochvil ve
svých reportážích z čsl. kulturní fronty v našem čtvrtletníku) svědčí však
o pravém opaku. Strana a vláda mají ovšem prostředky, jak nehodné uměl
ce donutit, alby za programem a politikou strany “stáli”.
Tvůrčí pracovníci nekomunistického světa, hledající nejen umění, ale i
krajíc chleba, to často nemají snadné. Ale je jim umožněno to, bez čehož
se žádné skutečné umění neobejde: svoboda hledání (nikoli přisluhování
straně). A jsou-li dost stateční a výtrvalí, obvykle nejen hledají, ale také
nalézají. “Ve jménu života a radošti a králsy.”
P. J.

105

RECOMENDACE*
Jiří Voskovec
(Předmluva k “Tankovému praporu” Josefa Škvoreckého)
lAby mi vyšlo, co bych rád řekl o léto knize a jejím autorovi, budu
muset chvilku mluvil o sobě. To je proti všem pravidlům slušnosti a
civilizovaného slohu předmluv; ježto však po celou svou údajně lite
rární kariéru jsem civilizovaná pravidla rušil, snad mi to bude i co
kmetovi strpěno. Nadto slibuju, že po dvou následujících odstavcích se
soustředím na dané téma.
Když jsem se roku 1946 vrátil z Ameriky do Prahy, ocitl jsem se
v Nepochopitelnu. Příbuzní, přátelé i obecenstvo mne vítali, slavili, ob
divovali. Někteří mi děkovali za to, co jsem dělával. Mnozí věřili, že
co jsem dělával, budu teprve dělat daleko lip. A já mezitím nevěděl,
kde jsem, ba mnohdy ani kdo jsem, natož pak co vůbec dělat mám, jak
a pro koho. Werich, který se vrátil o rok dřív, měl pochyby spřízněné,
ne-li totožné. Národ, k němuž jsme patřívali, byl právě přežil sedm let
protektorátu a první rok “osvobození”, zatímco já souběžně prožil
osm let milostného dobrodružství s dvěma neodolatelnými nymfami,
slečnou Angličtinou a paní Svobodou. (Ta slečna se později dost spusti
la a té paní zdužnatěla postava, ale to je tenhle zub času. Já už taky
dávno nejsem, co jsem býval. To ale všecko přišlo až v další éře; když
jsme se poznali, byly obě křepké, a jak jsem řek, neodolatelné.)
Ta dvě přechodná prostředí, protektorát lidu českého a Amerika
dvouhlavého humoristy V+W, se ukázala být neslučitelnými světy. Ro
zumově bylo možno protektorát pochopit právě tak jako americkou svo
bodu ale cítit je navzájem přes oceán co zažité pevniny parných úterků
a vystydlých svačin, co kontinuitu zlých snů a malé násobilky hoky
nářských účtů, chřipek, srand, velkozbabělství a mini-heroismů, zoufalstvíček či arcinaďějí - k tomu nám scházel subjektivní společný jme
novatel. Sedm, osm let, to je i ve Starém zákoně dlouhá doba a konec
konců ani Odysseus nebyl z domova o moc dýl než deset; a že měl
po návratu nůši starostí, přestože ho jeho starej pes poznal! O tom
všem jsem se přesvědčil, když po několik příšerných měsíců jsem se e
Janem pokoušel napsat novou hru pro “nové poměry” v “nové repub
lice”. V divadle jsme měli lna týdny, snad na měsíce předem vyprodáno.
Nikdy jsme nebyli oblíbenější. Hráli jsme americkou komedii Přišel na
večeři, a když už Werich nesnesl trávit každý večer a v neděli i odpo
ledne v kolečkové židli, nasadili jsme svoji předválečnou Pěst na oko,

106

hru napsanou proti právě minulé diktatuře a pro svobodu, která najed
nou, celkem beze změny, se vztahovala na diktaturu nastávající - a na
svobodu s'amosebou dál, neb ta je neměnná v tom, že jí nikdy není dost.
Každého večera lid jásal a burácel nad! naším umem. A každého po
ledne jsme spolu usedli nad papírem, který navěky zůstal nepopsán, ať
jsme seděli a mysleli jak mohli. Den za dnem, celou zimu a jaro 46-47.
Nikdo z toho jásajícího publika netušil, že tleská zděšeným cizincům,
kteří spolu už nikdy nic nového pro ně nenapíší a nezahrají. Až jsme
posléze toho planého vysedávání museli nechat a vydat se každý svou
vlastní osamělou cestou.
INéž jsme tak učinili, podařilo se nám uvést jakousi labutí píseň, zva
nou Divotvorný hrnec; po stránce masového ohlasu svoji produkci nejůspěšnější. Nebyl 'to ovšem originál V+W, nýbrž adaptace z američtiny ... a tu se konečně dostávám do bezprostřední generační a sku
pinové blízkosti k Josefu Škvoreckému, či přesněji k jeho 'volně auto
biografickému hrdinovi Danielu (Danny) Smiřickému. Divotvorný
hrnec bychom nikdy nebyli mohli uskutečnit bez Vlachovců. Tj. bez
Karla Vlacha a jeho kompaktní tlupy skladatelů-arainžérů a instrumen
talistů. Je to kuriózní: se 'svými českými staršími, ba ani s vrstevníky
jsme si tenkrát nerozuměli, ale s těmito mládenci jsme se uhádli naráz.
Protože jsme slyšeli na 'tutéž muziku, nemuseli jsme si nic vysvětlovat
ani překládat.
[První válka přivála do Prahy prvotní ozvěny amerického rag-timu a
iprajazzu. Také první němé filmové komedie. Kulturu zvukovou i optic
kou. Snad že se oči a uši vzdělávaly separátně, šlo jim to rychleji. Ze
širého světa nás poznamenávala výchova slepá i oslnivá, němá i ohlu
šující. A v jazyce i barvách rodných jsme zároveň obdrželi darem Švej
ka. Z těchto !tří vrstev živné půdy vyrostla Vest Pocket Revue. A druhá
válka poslala po krátkých vlnách americký swing - další to jazzovou
mutaci - a omámila svými trumpetami v Praze Vlachovce a V Náchodě
Dannyho Smiřického a Benna, Harýka, Fondu a ostatní kumpány z
toho “bobcrosbyovského dixielandu”. Fakt, Zbabělci se teprve rodili;
Škvorecký je napsal až roku 48-4'9. Ty jazzové trumpety se mu však
ozvaly přes oceán už za protektorátu a pro jeho generaci naštíply panděratou architekturu Hitlerova Jericha, ještě než ji rozvalily britské a
americké bombarďáky a ruská artilerie.
Neboť když slyšel lid hlas trub,
křičeli i oni křikem velikým,·
i obořila se zeď na místě svém.
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(Kniha Jozue, 6:20)

Dvě války - dvě generace, každá poznamenaná svým pokolením
amerického j azzu. Když Werichovi a mně 'bylo 'dvaadvacet, uvedli jsme
svou první a o dvacet let později svou poslední produkci. V tom okam
žiku bylo dvaadvacet škvoreckému a právě se chystal vpadnout do čes
ké literatury se Zbabělci. Tradice chodí po spletitých a tajemných
stezkách.
To potvrzuje i Tankový prapor, kniha, od jejíchž slastí vás zdržuju
svým žvaněním. Ovšem rozumní čtenáři tradičně předmluvy ignorují,
což ulevuje mému zlému svědomí. Přesto na to šlápnu a vydám se co
nejkratší cestou k závěru. - Tedy is paní Tradicí kráčí i v tomto novém
díle náš Danny ze Zbabělců. To se ví, už v něm sotva poznáte toho studenníka, co byl “od kvarty zamilovanej do Judy Garlandové”. Snad v
sobě dosud někde skrývá svou starou tajnou vášeň k romantickým fan
tasiím, ale navenek zmužněl a zpragmatičtěl; najdete ho o chlup cy
ničtějšího a o hodně opatrnějšího. Vždyť je konec konců o šest, sedm
let starší, ostřílenější. Nadto i věk okolní, ve kterém je mu žít, se za
kabonil. Stín Josefa Vissarionoviče se prodloužil až do zemí koruny
české. A pák, student Danny se stal rotným Smiřickým, a jako každý
Čech v uniformě se v 'této situaci nevyhnutelně přiblížil ke kmotrovi
všedh vojínů světa, Josefu Švejkovi.
Spěchám zdůraznit, že tu se strany autorovy nejde ani o Špetku epigonStví ba ani o příslušnost k literárnímu žánru. Mluvím o 'tradici nikoli befe'trištické, nýbrž civilizační, historické, osudové.
Prominéte-li mi sebecitát, napsal jsem před časem, že 'Švejk [je “moderní
svátý Jiří, hrdina ságy 'triumfu jedné hlavy nad hydrou Vrchnosti, Režimu,
Systému - rozum přestrojený za slabomyslnoSt v boji proti Absurdnu, vy
dávajícímu se za Moudrost a Důstojnost - smysl Nesmyslu pťoti nesmyslu
Smyslu . . .”
Jedině v tom Smyslu patří Tankový prapor do oblasti českého “švejkovství” v nejširším mínění toho pojmu; český humor a četíká akce v oblraně
proti suverénímu Absurdnu je instinktivně a tradičně “švejkovSká”. Volba
tohoto typu obrany byla v zájmu národního přežití nevyhnutelná vzhledem
k neúnosné geografické pozici na mapě Evropy i k neobykle nuznému
výskytu schopných státníků. Tato tradice se vyvinula dlouhá Století před
Haškem. Bez ní by se ho národ nikdy nebyl dočkal. Že jí tento genius vy
tvořil v Dobrém vojáku legendárního hrdinu, mytické ztělesnění, se stalb až
co aristotelovská imitace pravdy jako každý umělecký čin.

Kniha, kterou máte v ruce, mění epoipej vítězství sólového bohatýra
srandy nad beztvářnou chobotnicí armádní mašiny. Je to sága daléko
pikaresknější, složitější. A časovější pro celý 'svět. Není to vojenská
kronika určité typické či atypické jednotky. Kdo 'by se odvážil označit
co jednotku tu tu sběř skvostných šizuňků, tento nezřízený kolektiv za
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rytých individualist^ houf bez 'kázně a morálky, cizineckou legii na
verbovanou z rodných desperados, které nikdo nevede? A přece jim
neomylně velí nějaké hluboké jungovské podvědomí. Tajemná solida
rita obdaruje ten voj nepřemožitelností hodnou Anděla smrti.
Je 'to epos Draka pomsty o tisíci hlavách, z nichž každá je jednou ze
všech mastí mazaná, s jediným společným cílem: zahubit strašidlo
armádního nesmyslu, zamotat mu hlavu do rubáše “politického školení”.
A tomu epickému utkáni přihlíží náš Damny. Přihlíží i pomáhá. Kro
nikář i účastník, srandista i snílek. Tu bezpečně 'za větrem v něžných
záclonkách milostné ložnice, tu v poli 's duchapřítomností bývalého ímprovizujícího saxofonisty. Rotný Smiřický vystupuje v tolika prolínajících se náladách s příslušnými maskami, že až skoro ztrácí totožnost.
Jako by byl v té velkolepé fresce nádherně vymalovaných maníků i
temných pekelníků, obsluhujících erárni mašinu, jen křídou nej šedi
vější sotva načrtnut. Právě proto smí být všudypřítomný a představo
vat kteréhokoli z nás. Je z rodu oněch hrdinů, kteří pro nás po všech
literaturách zaznamenali naše nej intimnější tajemství; potomek Can
dida, Robinsona i Fabrice, spolužák Wertherův i kamarád Frantíka
Finna, bratr Pantagruela a zase Gleba Něržina.
A co vás nejvíc otřese: kavalce páchnou lidskými větry, Sranda řehtá
jak pivovarští valaši, olej z motorů, pot a prach tankodromu se mísí s
nekonečnou nudou a Věčným buzerováním v hnědý mrak vojácké mi
zérie ... a uprostřed toho všeho Danny, neuvěřitelný Puk v uniformě,
nepravděpodobný skřítek poezie v říši Blbostině, vás 'zavede do poloh
času, kde kapka okamžiku se rozplyne s takovou intenzitou a rychlostí,
že ještě něž se v ní naplníte, se vám už po ní smrtelně stýská.
“Člověk o ničem neví, až když to zděné ztrácet. Až když je skoro po
všem ... a za oknem vylétaly zlaté střely a zasahovaly hořící terče . .”
Dost. Přečtěte si to bez uvozovek a v plném kontextu se vším ostat
ním. Je mi ctí, spanilé čtenářky a ztepilí čtenáři, dáti teď slovo jediné
mu pravému existencialistovi moderní české prózy.
Take it away, Danny boy.
*Tradi&ní název, užívaný evropskými komedianty a pouťovými ařtiíslty,
znamenající proslov, zaměřený k upoutání pozornosti obecenstva na urči
tou atrakci a posléze k zaplacení vstupného. S rostoucí útočností hromad
ných dorozumívacích prostředků, kde adjektivum si dnes vynutilo suvere
nitu nad substantivem, tornu dnes říkáme “a commercial”.
J.V.
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VÁLEČNÉ POLE KULTURY

Jak již víme, jsou potíže s divadlem. Respektive s texty, které je možno
v divadle slyšet. Respektive s reakcemi diváků.
Ve 'tmě hlediště se při jakékoli možné příležitosti ozývá výsměšné po
chechtávání, pískot, potlesk na nepravých místech, poťouchlé výkřiky, kte
ré, jak se potom v novinách říká, přicházejí z fed buržoateních elementů a
nepřátelů pracující třídy.
Některé hry byly zakázány, v jiných ibyly ty vě!ty, které by mohly dát
příležitost k nepravostem, vyškrtány.
(Domnívám se, že je to málo a že by 'se v celé této nešťastné záležitosti
mělo postupovat důsledně, cílevědomě a zásadně. Začít od pramene. Nikdo
snad nebude pochybovat o tom, 'že tím základním pramenem je národní pí
seň, tato klenotnice českého jazyka. Ale i tam se dostaly klenoty z kočičího
zlata! Jen se podívejme blíže!
(Zdánlivě nevinná píseň vypadá docela jinak, když se na ni podíváme
rudýma očima. Například:
Pod tím naším okénečkem
bývá v noci mráz
a v té naší studenečke
není vody zas........
(Píseň začíná chytře - že prý pod okénečkem - tedy příjemně znějící
zdrobnělinou. Ale hned druhý řádek objasní Zcela jasně úmysl autora:
Bývá v noci mráz! Píseň s tímto ‘textem, ‘zpívaná na veřejnosti v létě na
prosto zesměšňuje heslo naší strany, které nám zaznívá v mládežnické pís
ni “Poručíme větru, dešti”. Bane, nepřátelská centrálo, nepodaří se ti vočkovát pochybnosti o naší vědecké molci nád počasím! Ale pokračujeme! Že
prý v naší štůdeneičke není vády. Dokonce zas! To už je přímo nehorázná
pomluva. To je oštatně typické pro západní prohnilou žurnalistiku. V naší
studenečke je voda vždycky. Co se zásob vody týče, jsme první na světě.
Máme vodu všude. I záplavy a povodhě jsou u nás největší.
Podívejme se však na další podstrčený falešný klenot, pfeeň “Já mám
'svou panenku v Roudnici, chbdějí Itam za ní myslivci”:
Víme dobře, o jaké myslivce zde běží! Chodějí tam za ní samozřejmě zá
padní turisti přestrojení za myslivce - a my je stejně odhalíme! Nehledě
k tomu, že nikoho panenka v Roudnici být nemusí. Když už ale jednou
v Roudnici je, pak tam může být Is ní i on, protože stejně potřebujeme po
sílit naše zemědělství.
A zde je další píseň - had, již j'sme hřáli na svých prsou:
Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán . . atd. . . atd.
Tak tentokrát rovnou a přímb: S pány j'sme jednou provždy skoncovali!
U nás si nikdo na pána hrát nebude! Pravda ovšem je, že po malé úpra
vě by se píseň zpívat mohla. Například v této podobě: Jede, jóde poštovský
panáček, jede, jede zaměstnanec Státních pošt. Že? K tomuto případu, jak
se správně domnívám, netřeba říci více.
Ale co tato píseň?!
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Letela bělounká holubička
potkala božího andělíčka
Duše z těla, kam jsi chtěla?
Chtěla jsem doletět do nebíčka ....
.Vezměme to krátce: Chtěla samozřejmě doletět, jenže ne do nebíčka, ale
s největší pravdepodobností do Vatikánu. Čímž by ovšem byla naplněna
skutková podstata porušení zákona podle §95, odstavce 5 'trestního zákona.
Jedinou polehčující okolností by snad bylo to, že andělé a nebe neexistují.
Soudruh prokurátor by nám zde ovšem mohl králsně a správně namítnout,
že jde o šíření náboženských bludů.
Dále. Opět píseň národní a to píseň toho nejhrubšího zrna:
INa tom našem dvoře
všechno to krákoře
i ten kohout .. .
I obyčejný intelektuál pochopí, o jakého kohouta v této vulgární písni
'běží! O Kohouta Pavla! Jenomže, aby nebylo mýlky, nejde o našeho sta
rého komsomolského Pá*vku Kohouta z let padesátých, těch kirášných let
plných mladistvého elánu a veselých monstrprocesů, ale o toho promě
něného a naši věc zradivšího pana Kohouta, který krákorá buržoa'snč. Jen
že krákorá sám! Nikdo jiný u nás nekrákorá. A kdo by krákorát chtěl, ten
ať se raději třikrát rozmýšlí, protože v opačném případě na něho vztáhne
me svoji uměleckou ruku, lepe řečeno: ruku socialistického zákona!
Náš vžtah k 'těmto všelijakým špionážím, které se vetřély do národních
písní, je vyjádřen jasně v písni jiného druhu, v písni vojenské, veselé, jed
noduché, leč prosté:
My jsme ta armáda líídova
ve jménu Jana Žižky z Tróócnova
Ve jménu Jana Žižky
Češi j'sou lišky-lišky
kupředu náá-hirr-nepřitele
IVe jménu Jana Husí
Střílejme těžké kusy
střílejme náá-nepřitele!
Jiří Sýkora

.STIŇ: Není na světě tak hustých mříží, aby uvěznily zdravý lidský rozum.
Nej'sou koncentrační tábory pro mladá srdce. Myšlenky, které chceš ubít,
ti utečou skrz prsty a stvoří nový svět, který se přes tebe převalí. Zraješ
pro smetiště.
(Voskovec a Werich, Kat a blázen, (1934), Vlil, 9.)

MAHULENO: Ničte kulturu, nikoho nešetřte a čekejte, až národ dostane
rozum. Ulehnete jednoho večera jako diktátor, a probudíte se jako mrtvola.
(Tamtéž, VI. 19.)
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FRANTA BĚLSKÝ
IOd května loňského roku, heroická socha Win'stona Churchilla re
Westminsterské koleji, ve Fulton, Missouri, připomíná jeho slavnou
řeč, která je navždy zaznamenána historií poválečné Evropy.

Churchill upozornil 5. března 1946 ve Fultonu a varoval: “Železná
opona rozdělila evropský kontinent. Za železnou oponou jsou hlavní
města bývalýdh států Střední Evropy: Varšava, Berlín, Praha, Buda
pešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie. Všechna tato slavná města a jejich
obyvatelé jsou v prostoru, který musím nazvat sovětskou sférou. Jsou
nejen prostorem sovětského vlivu, ale jsou stále stoupající měrou kon
trolovány Moskvou.”
Píáme-li se dnes našich exulantů, jak tehdy československý lid na
Churchillův varovný hlas reagoval, nikdo se nepamatuje, že by si naši
lidé v době před prvními poválečnými volbami význam jeho řeči uvě
domili. Dnes ji historikové zhodnocují jako první veřejné upozornění
na tragedii východní a střední Evropy.
Churchill, hlavní řečník památného shromáždění, byl ve Fultonu
uvítán a uveden presidentem Trumanem. Americký president viděl teh
dy osud Evropy také již očima Churchilla. Proto ve Fultonu nabádal,
aby nej významnější čin našich dějin - uvolnění atomické energie - byl
'šťastným činem pro všechny a aby lidstvo nenastoupilo cestu de
strukce.
Cestu k lepšímu světu Truman reálně podpořil. Mimo jiné znemož
nil zkomunisování Řecka, prosadil Marshallův plán na rekonstrukci
válkou zničených zemí, po komunistickém puči v Československu chrá
nil evropský mír založením organisace Atlantického paktu a zachránil
pro svobodný svět Jižní Koreu.
XXX

Když se v evropském a americkém tisku objevily fotografie Churchillovy sochy, 'která byla vystavena na americkém velvyslanectví v
Londýně a měla být dopravena do Fultonu, většina Čechoslováků byla
překvapena, že jejím autorem je nám málo známý, ale podle západního
tisku v Anglii dobře zavedený český sochař Franta Bělský. Naše ne
znalost Bělského je smutným dokladem jak naši exulanti, rozprášeni v
různých zemích svobodného světa, ztrácí mezi sebou styk.
(Proto Bělského, který se všude hlásí nadšeně k svému českému pů
vodu, rádi naší veřejnosti představíme. Bělský je jedním z prvých na·

112

sich sochařů exulantů, který si ina Západě získal jméno velmi nadaného
výtvarníka. Náš sochař je padesát let mladý muž, plný plánů a tvůrčí
síly. Proto věříme, že i naše příští generace se jím bude chlubit. Jako
náš vyslanec dobré vůle, Bělský je druhý Hollar, který před třemi sty
léty žil také v Anglii a jehož práce jsou stále naší mezinárodní kul
turní visitkou.
Za minulé války dobrovolník-dělostřelec Bělský sloužil v naší armá
dě ve Francii a po pádu Francie v Anglii. Na konci války bojoval ve
Francii a vrátil se s naší armádou domů. Po komunistickém puči,
odešel do Anglie. Jeho manželka Margareta, s kterou se seznámil za
války, je Angličanka.
ÍBělský studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a v Royal
College of Art v Londýně. Byl pak po šest let profesorem výtvarných
anglických učilišť; od roku 1967 je členem Board of Governors na St.
Martin School of Arts a členem Council of the Royal Society of British

Sculptors.
V blízké době vyjde monografie Bělského bohatého díla: přes osm
desát soch a na 140 reliéfů a plaket. Mimo sochy Churchilla, jeho nejznámější práce je třicet stop vysoká bronzová fontána v londýnském
Shell Centre, na které Bělský pracoval dva roky. Jeho busta královnymatky Alžběty je majetkem university v Birminghamu a socha admi
rála Cunniinghama je umístěna na Trafalgar Square.
IChurchillovi byl Bělský představen v Anglii jako voják naší armády.
Od toho dne byl Churchill jeho ideálem. Bělský toužil, aby sochařsky
mohl jednou vyjádřit svoji představu britského státníka. Kreslil si za
války Churchilla ve svém zápisníku a shromažďoval o něm materiál.
Po válce - již r. 1954 - vystavoval model jeho sochy v galerii Society of
Portrait Sculptors v Londýně. Za třicet jedna let se konečně dočkal, že
byl pověřen, aby svůj sen realizoval. Vypracoval celkem devět modelů
sochy Churchilla a vytvořil svou představu spojeneckého vůdce obdi
vuhodné odvahy.
Bělského londýnské “Penbroke studio” je velkou galerií autorových
prací a jeho výtvarných snů. Sochařství je vzácný umělecký projev.
Odlévání sochy W. Churchilla trvalo plných osmnáct měsíců.
IBělský se řadí mezi naše výtvarné umělce, kteří nebudou zapomenuti,
dokud náš národ bude žít a tvořit. Tedy, pojato lidskými rozměry:
“navěky”.
Robert B. Soumar
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DOBRÁ VĚC SE DAŘÍ

Na předcházejících Vrátníkách přinášíme Vtipnou i moudrou předmluvu
Jiřího Voskovce k prvému svazku torontské edice “Publishers 68”. Než
lednové Proměny spatří tiskařskou čerň a světilo světa, čtenáři budou už
patrně mít v ruce i některý z prvých svazků dalších exilových vydavatel
ství: “Index, OCC-Books a 'snad ještě nějaké jiné edice.
Těšíme se z toho upřímně, třebaže nehodláme oslyšet některé hlasy va
rovné projevující obavy z možné literární “nadtproduktee”, pro níž prý v
exilu nebude dostatečný knižní trh. Ať již jsou takové názory oprávněné
či nikoli, příslušníci po-srpnové exulantské vlny dokázali, že byli zvyklí
číst doma a že se nehodlají tohoto bohulibého zvyku vzdát ani ve světě.
To je jeden z jejich pozoruhodných příspěvků čsl. žiVlu v zahraničí. Stej
ně tak dlužno pochválit i příslušníky starších emigráčních vln. Ohlas jaký
vyvolala na př. kanadská edice “Publisher's 68” ve Všech vrstvách českého
a slovenského živlu v zahraničí, j'e nejlepším 'svědectvím, že dobrá kniha si
nakonec k čtenáři cestu najde. Není to celsia snadná. Je spojena nejen s
velkým rizikem finančním, ale vyžaduje i nesmírné dřiny, obětavosti a
oddanosti k dobré věci.
A tak nelze jinak než popřát všem našim odvážným vydavatelům čes
kých a slovenských knížek hodně čtenářů. Takových, kteří si knížku nejen
ponechají, ale také zaplatí. V zahraničí neexistuje řízený knižní trh, fi
nanční podpora ze státních prostředků, dobříšský zámek ani jiné vymože
nosti. V přísné soutěži vydavatelského podnikání v cizině nezvítězí pro
tekce, ale 'skutečná hodnota. Citlivě redigované edice Zvýší jistě i umě
leckou úroveň knížek a do značné míry ochrání důvěřivého, nic netušícího
čtenáře před útoky ctižádostivých takéaultorů zmocnivších se tiskařského
stroje a vydávajících takéliteraturu. Tož, dobrý vítr do plachet, páni vydavatelé!
Jiří Škvor

NAŠIM DOPISOVATEILŮM A ČTENÁŘŮM

Úváha Dušana Břeského otištěná ve 3. čísle 8. ročníku Proměn, pod ná
zvem “Nová vlna a její literární 'sloh”, vyvolola živou odezvu. Kromě ně
kolika objektivních příspěvků, redakci však došel značný počet odpovědí
obsahující útoky osobního nebo politického rázu, jimž se Proměny nemo
hou propůjčit.
Ve smyslu zásady “audiatur elt altera pars”, jsme otiskli odpověď dr. Ota
kara Růžičky (viz č. 4, 8. roč. Proměn.) Protože většina replik se s touto
odpovědí do velké míry shoduje, rozhodli jsme se je neuverejnil. Redakce
Proměn Si je ovšem vědoma nůtnošti ochrany či’s'to'ty literárního jazyka (již
měl Dušan Břeský při psaní svých úvah nia mýsli) a proto vždy uvitá kaž
dý objektivní příspěvek týkající se télto povinnosti. Děkujeme pisatelům i
čtenářům za spolupráci a porozumění.
Jiří Škvor
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Kritické marginálie

Příkladná práce
J. Kratochvíla

Diane Shaver Clemens

Yalta

Pátý díl pracovní učebnice Čs. dál
kové školy ‘Má vlasť, Stuttgart,
Horst Bissinger KG, 7031 Magstadt,
Postfach 44.

Neúnavný a všestranný vědecký
pracovník, pedagog a cestovatel,
prof. dr. Josef Kratochvil se zapsal
trvale do našeho duchovního života
v exilu také jako ředitel Čs. dálkové
školy ve Stuttgartu a jako vydava
tel čítanek a Sborníků Má vlast. Pá
tý díl této ušlechtilé řady je věno
ván loňskému jubileu J. A. Komen
ského pod názvem “Jan Amos Ko
menský a moderní pedagogika”, tato
téměř dvouset-stránková vzorně vy
pravená kniha přináší na čelném
místě báseň Pavla Javora, úvodní
islovo dr. A. Kratochvíla, předsedy
Čs. kulturní rady a místopř. exilo
vého PEN-fclubu, úvahu Přemysla
Pittera, studie prof. J. Kratochvíla,
Karla Vrány, jakož i poučné statě
A. Hřebíka, V. Fanderlíka, V. Aubrechta, V. Richtera, J. Langa, J.
Brodského a několika německých
autorů.
IKratochVilůV sborník, vydaný
'společnou redakcí šesti dalších na
šich a německých autorů, je cenným
také proto, že obsahuje anglické a
německé překlady všech hlavních
příspěvků, jakož i bohatou část
Obrazovou týkající se Komenského
života i díla a činnosti Čs. dálkové
školy.
PJ.

116

New York, Oxford University Press
1970, 356 str. $ 8,50.

Podle Harrisona E. Saliisburyho
j e kniha o Jaltě nej lepší analysa,
kterou kdy viděl, jediná, která uži
la bohatě sovětské dokumentace.
Podle mého mínění by každý, kdo
chce mluvit o tom, co se ujednalo
na Jalltě o Československu, si měl
přečíst tuto knihu a poučil by se,
že o Československu se na Yaltě vů
bec nejednalo. Obávám se však, že
ani tato kniha mythus o Českoslo
vensku na Yaltě nezabije. Jinak tu
to knihu vřele doporučuji·.
V. Bušek

Nová pražská lyrika
Miroslav Holub: Beton,
Fronta, Praha, 1970.)

(Mladá

Bořivoj Kopie: Samota, (Práce, Pra
ha, 1971.)
Oldřich Nouza: Okno do obor, (Mla
dá Fronta, 1971.)

Pozoruhodnou a v mnoha směrech
skutečně novou poezii Miroslava
Holuba zařazuji do Kopicova sou
sedství se značnými rozpaky. A s
podobnými pocity užívám pro Ho
lubovy verše označení lyrika, (“čis
tá lyrika”.) Nad 'stránkami jeho kní
žek mívám často pocit, že své verše
ryje spíše svým lékařským nožem
než perem. A přece verše tohoto
autora jsou poezií nevšední.

Od své prvé sbírky veršů ‘Denní
služba’, vydané někdy na konci let
padesátých, přes ‘Anděla na koleč
kách’, až po patrně bálsnieky nej vý
znamnější knížku ‘Tak zvané srdce’,
■Holub dovede povýšit člověka, věc,
osud zdánlivě všední, do sympatické
roviny radostné lidské družnosti.
Holubova poezie je většinou drsná,
strohá, hranatá, ale krystalicky čirá
a pevná. Je výsledkem autorova
upřímného zájmu o člověka a o jeho
osud, na této tvrdé zemi.
Oficielní kritika označuje s obli
bou Holubovy verše za “poezii všed
ního dne”. Snaží se nalézt její obdo
bu s poezií socialistickou, nebo pro
letárskou, jak byla - na pokyn “rodi
ně Strany” - komponována už po
prvé 'světové válce. Takové porov
nání však, myslím, Holubovi ubli
žuje a křivdí. Jeho zájem o člověka
není totiž programový, ale spontán
ní a upřímný. Jeho analytický po
hled nezapře pohled autora - vě
deckého pracovníka. Škoda jen, že
Holub nejednu naši nemoc sice obje
vuje, ale neléčí. Na nejednom místě
v té jeho poslední knížce tušíme, jak
je mu smutno, vidí-li kolem sebe
“stromy z betonu, stíny z betonu,
nebe z betonu.” Třebaže Holub při
takává člověku aJtomiekého věku,
tempu a rytmu našeho života, na
jednou v úzkosti zvolá: “Zastavte
svět, já chci vystoupit!” To však
není pokus o dezerci, o laciný escapismus. Naopak, po přečtení Holu
bova “Betonu”, v čtenáři ještě ze
sílí přesvědčení, že Holub má život
a člověka- rád a že je pevně odhod
lán oba j-ešltě nejednou básní obo
hatit.
Nic podobného čtenář asi neshledá
v prvotině Bořivoje Kopice, pří
značně nazvané “Samota.” Tam, kde
Holub uniká do osamění, aby ze své

dobrovolné klauzury vydoloval a
rozšířil poctivé místo pro člověka,
Kopie se zabývá přede vším sám
sebou. Jeho zpěv je jen jiak-ousi ti
chou, vzdálenou ozvěnou, světlo
vždy jen pološerem, vůně jen mrt
vým závanem.
Kopicova prvotina vybočuje zře
telně z kontextu mladé a nejmladší
české poezie, což by samo o sobě
mohlo být předností, kdyby autor
měl pro (takovu ‘‘splendid isolation”
dost sil. Bohužel, Kopicova ‘samota’
je značně vyumělkovaná a samoli
bá, zavánějící na nejednom místě
“narcisismem”. Na nejednom místě
na vás zavane -skepse -a -chlad takřka
“konce Staletí”. Tam, kde se autor
rozhodl opustit svou hrdou i Smut
nou věž ze slonoviny, a je ochoten
věnovat se také něčemu zajímavěj
šímu než sobě, (na př. přírodě,) pro
svitne na nejednom místě verš čistý
i pevný.
Oldřich Nouza -patří ke generaci
Jiřího Wolkera a Jaroslava Seiferta.
Pokud Se pamatuji, Nouzový první
knížky veršů (“Rozmluva přes plot”
a “Z žebrácké brašny”,) vyšly však
až krátce před druhou válkou a byly
tehdy celkem sympaticky -přijaty.
Bylo to v době, kdy teoretik tehdej
ší mladé básnické generace, Kamil
Bednář (dnes značně přisluhující!)
vyráběl svou thezi o “nahém člově
ku” a kdy bylo nutno uchylovat se
k alegorii a k -alchymii, měly-li čes
ké verše (za okupace!) vůbec vyjít.
Nouza tehdy unikal do přemýšlivé
ho ticha jihočeské krajiny, odkud
vytěžil nejednu báseň svěží čistoty i
formy.
[Po druhé válce, i Nouza zaplatil
daň “osvoboditelům”, (především v
“Hymně na náměstí” a v “Srdci bu
doucího věku” aby ve své ‘Řece’
(-1982) a především v poslední své
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knížce “Okno do obor”, ke své velké
lásce - k jihočeské přírodě - zas
vrátil a vyznal se z ní zpěvem
zvroucnělým i zmoudřelým. “Okno
do obor” je sympatickým účtová
ním básníka, který stál značně stra
nou, na okraji oslnivé ceslty Svých
generačních druhů, třebaže prozra
dil čtenáři často ledacos nového a
zajímavého.
Pavel Javor

básní Nezvalových, Bartuškových a
Hanzlíkových, jež vyšly v populární
edici Penguin, výbor předložený
čtenáři bruselskou trevuí "Margina
les”, je zaslouženou poctou “malé”
řeči velkých bálsníků.
Pavel Javor
Vojtech Mastný:

The Czechs under Nazi rule
Čeští básníci ve francouzském
překlade
(Známá bruselská revue “Margi
nales” vydala, jako Své jarní dvoj
číslo, sedmdesátfetránkový výbor
francouzských překladů poezie dvacetipěti současných českých básní
ků. Z našich přeldních poetů jsou
zastoupeni na př. Seifert, Hrubín,
Holan, Mikulášek, Florián a řada
dalších. Autorem překladů je bel
gický spisovatel a překladatel 'Char
les Moisse, který zde pracoval za ja
zykové Spolupráce Vladimíra Hořej
šího, profesora franštiny na univer
zitě v Olomouci.
(Zasvěcený úvod, charakterizující
úspěchy českého básnictví moderní
doby, napsali Milan Blahynka a Ště
pán Vlašín, kteří zároveň seznamují
francouzského čtenáře 's osobnostmi
básníků a s charakterem jejich tvor
by.
Již při prvé letmé četbě vybra
ných básní, lze namítnout, že býlo
patrně možno pořídit výběr typič
tější a reprezentativnější. Autoři si
patrně vybrali k překladu “své
vlastní lásky” (a taková volba může
být někdy ošidnou.) Ale ke cti pře
kladatele Charles Moisise-ho nutno
uvést, že pronikl k samému, větši
nou lyrickému, jádru českých origi
nálů, což není jistě úkol snadný.
Po vydání anglických překladů

(The Failure of National Resistance,
1939-1942) 274 stran. Columbia Uni
versity Pres, New York and London
1971.
(Profesor dějepisu na Columbijské
universitě, Vojtěch Mastný snesl v
tomto prvním dílu své piráte (druhý
má obsáhnout léta 1942-1945) velké
množství cenného materiálu, který
se mu však nepodařilo zvládnout.
Už sám podtitul jeho knihy nutí k
otázce: Kdy vůbec možno o nějakém
odboji tvrdit, že měl úspěch či ne
úspěch? Maštného kniha chce doká
zat, že neúspěch národního odboje
Čechů (byl výsledkem spíše neschop
nosti a nestatečnošti vůdců národa
než politiky okupantů.
(Nič není ošemetnějšího než dávat
známky ze statečnosti druhým.
Masltný zaujímá však nejdalekosáh
lejší soudy beiz nejmenlších rozpaků.
Stačí mu na příklad jakási celkem
neznámá episoda, (při níž prý gene
rál Ježek pronesl urážlivou poznám
ku o Frankovi, aniž by se mu něco
stalo,) k závělru, že jednotlivci mohli
odolávat německému tlaku k aktivní
kolaboraci, aniž byli nějak vážněji
potrestáni (str. 225). Podle Mastné
ho Beneš nebyl “inspiring national
leader” a národ ho prý nikdy nemi
loval (str. 141); za Mnichov odpoví
dal prý jen on. Historik Mastný si
vůbec nepoložil otázku, jakou úlohu
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hrál v tehdejším ještě demokratic
kém Československu parlament a
vláda.
(Nejhůře si vede Mastný při uží
vání pramenů. Zcela nekriticky při
jímá historiky komunistické (Král,
Křen) a dokonce se dovolává i tako
vého pramene, jakým je Charles
Wighton. Tento autor ve Své knize o
Heydrichovi vážně 'tvrdí, že prý
hýbnou 'silou při atentátu nebyla prý
skupina západně orientovaná, nýbrž
skupina komunistů, která 'se sdružila
Z iniciativy presidenta Antonína No
votného' a byla nakonec kontrolo
vána Chruščovem! Mastný, který
věnuje ve své knize atentátu na
Heýdricha podstatnou část, přijímá
z Wigfhtona důkaizy a dokonce je
•označuje za “convincingly sum
marized”. (str. 183)·.
Jako celá řada jiných aultorů, kte
ří se po druhé Světové válce zabý
vali historií Československa, i Mast
ný nekriticky užívá pramenů prokomunistických a zanedbává pra
meny nekomunistické. V úvodu
uvádí celou řadu o'solb, na které se
obrátil o informace, ale mezi nimi
není ani jediný z těch, kdož měli
na událostech, jež MaS'tný popisuje,
přímou účast a kteří dnes žijí ve
svobodném světě. 'To má za násle
dek, že se Mastný dopouští někdy
velmi vážných omýlů. Podle něho
český odboj protinacistický začal až
po 15. březnu, nacisté prý provedli
už v žáří 1941 tak úspěšné zásahy,
že prý zatkli skoro všechny členy
ÚVODU a přerušili Zbývající radio
vé 'spojení s Londýnem. Žádné z
těchto tvrzení není správné.
Daleko závažnější však jSou zá
sadní omyly Mastného. Jeho před
stavy o podstatě odboje jSou, řekl
'bych, primitivní. Podle něho odboj
znamená v první řadě sabotáže, akty
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fysického násilí. Mastný zjevně ne
připouští, že by na příklad zpravo
dajství samo mohlo svým významem
vyvážit ba převážit odboj fyzický.
Při tom však uznává, že spojenci
československé zpravodajství v Lon
dýně vysoce uznávali. V Čechách se
nedal provádět odboj 'takového dru
hu jako někde v Srbských horách
nebo v polských močálech. Mastný
se také nezatěžuje řešením otázky,
jaká odvetná opátření by byl asi ta
kový fysický odboj přinesl národu.
Cituje sice zoufalý projev Háchův
z 8. listopadu 1941, který mluví o
tom, že je v sázce osud nikoli jednot
livců ale celého národa, ale nebere
jej zřejmě vážně. A konec konců
přehlíží, že to byli Češi, kteří spro
vodili se světa Heýdricha - tedy
nejvyššího nacistického pohlavára,
který byl násilím odstraněn - ale za
cenu strašných ztrát, včetně Lidic.
•Pře's to mluví o Češích jako o Švej
cích a kolaborantech.
(Nejpovážlivější jsou však Mastné
ho závěry, pokud analyzuje hospo
dářské důsledky nacistické okupace.
Přehlíží, že ve dvacátém století je
možno zemi dokonale vyloupit pou
hými finančními převody a bankov
ními konity a že není třeba pálit a
loupit. Mastný se proto nerozpakuje
tvrdit, že “režim vůči Čechům ne
diskriminoval” <'=*’· 74), že český
úimysl v roce 1939 “zažil největší
rozmach od doby deprese” (str. 72),
že nacisté nevyžadovali od svých
poddaných v podstatě větších hmot
ných obětí než od vlastních lidí (str.
83), že až do roku 1941 'se protekto
rát nikterak nepodobal obvyklému
obrazu okupované země, kde hospo
dářství bylo zmilitarizováno a vy
loupeno (str. 74) a že systém (na
cistický) “ponechal Čechům dost
prostoru pro jejich hospodářskou

činnost” (str. 70). Jsou to tvrzení
někdy přímo provokující. Na příklad
tvrzení, že prý nelze přeceňovat pří
spěvek, který znamenala pro Ně
mecko zabraná československá výzbroj. Při tom sám Mastný vypočí
tává že šlo o více než 1500 letadel, o
tisíce děl, sta tanků a statisíce pu
šek. Mastný si prostě dostatečně ne
uvědomuje, že nacisté vykrádali ze
mi tisíci způsoby - nadiktovaným
kursem marky, pouhým připisová
ním pohledávek na konltě Reichsbanky, kde Československá národní
baníka měla na konec papírovou po
hledávku téměř 58 miliard marek,
tím že české banky musely nucené
nakupovat říšské papíry, že protek
torát musel zaplatit miliardy na tak
Zvaném matrikulačním poplatku
atd.
(Snad jeho nevlídné soůdy vyvo
lalo to, že se plně distancoval od
češkého kulturního života v Ame
rice. Jen itak lby si bylo možno čás
tečně vysvětlit takové jeho tvrzení
jako, že “v nacistickém snažení po
evropské hegemonii obsazení Čech
a Moravy byla operace jen podřad
ného významu (str. 68). Připočtěme
k tomu ještě to, jak nekriticky pod
lehl prokomunistickým pramenům
a autorům. Podle komunistického
agitátora Laštovičky na příklad tvr
dí, že podzemní Rudé právo vychá
zelo pravidelně (!) a vůbec se ne
zmiňuje o časopise “V boj”, jehož
význam za války nelze s Rudým
právem vůbec měřit. Mluví o ko
munistech že byli velmi činní, ačko
li právě v tak zvaném protektorátů
byl odboj komunistů snad z celé
Evropy nejchatmější. Ovlivněn tak
to “historiky”, kteří až donedávna
existenci nekomunistického odboje
v Čechách a na Moravě za války
vůbec popírali, Mastný nekomunis

tický odboj dokonale podceňuje. Ne
ní mu známo, že nekomunistické
vysílačky vyslaly za dobu 1939 až
1942 26 tisíc depeší a přijaly jich
přes 9 tišíc a stejně tak neví, že vět
šina kopií těchto depeší je dnes ve
svobodném světě.
Neznalost nekomunistických účast
níků odboje a pramenů také zavini
la, že Mastný lící atentát na Heydricha podle materiálu, který je
dnes už zastaralý. Dnes jsou už
motivy tohoto atentátu konkrétně
známy a nej'sou jen pouhou dom
něnkou, jak si Mastný myslí. Také
je dnes už jisto, že atentát neibyl
výmyslem Benešovým, jak Mastný
uvádí, nýbrž že hlavním jeho strůj
cem byl generál František Moravec,
o jehož existenci Mastný patrně vů
bec neví. V podrobnostech odkazuji
na svůj článek “The -Assassination
of Reinhard Heydrich”, uveřejněný v
“Czechoslovakia Past and Present”
Vol. I, Edited by Μ. Rechcigl. 1968.
Působí trapně, mluví-li Mastný o
jednom z nejvěltších hrdinů českoslo
venského odboje, redaktoru Antonínu
Pešlovi jako “a Czech observer” ne
bo cituj e-li pověstný výnos Frankův
o ukrývání nehlášených osob jen
tak, že prý se toto ukrývání trestalo
smťtí a vynechává, že smrtí -se tres
talo “i s celou rodinou”.
Nelze zjistit odkud bere Mastný
'Své tvrzení, že prý mnozí čeští vlas
tenci, kteří jinak měli pramálo sym
patií s komunismem, uvítali smlouvu
mezi Stalinem a Hitlerem jako po
krok velké slovanské mocnosti zá
padním 'smělrem (str. 167). Konečně
možno podotknout že “Brünner
Waffen” je česky “Brněnská zbro
jovka” ,která oštátně hrála v českém
odboji roli dosti význačnou.
V celku možno říci, že Mastného
kniha je pochybným přínosem k
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ozřejmění historie českých zemí za
druhé světové války. Bylo by dobře,
kdyby Mastný ve svém pokračování
jasněji naznačil, v čem by podle jeho
názoru spočíval úspěch českého od
boje. Při tom nesmí však zapomínat,
iže za každou odbojovou akci se pla
tilo krví a že proto nutno vždycky
vážit účelnost a přiměřenost takové
akce. S životem celého národa nemá
nikdo právo si zahrávali, zejména
ví-li, že odpůrce má v programu je
ho vymazání š mapy světa. Osud Ži
dů a miliony ubitých třeba jen v
Osvětimi potvrzují, že podobný Hit
lerův program byl proveditelný po
měrně 'snadno i rychle.
Jaroslav Drábek

Priekopník moderného
divadla
Koncom októbra 1971 bola ame
rická umelecká li'terátura obohatená
knihou Jarku Buriana “The Scenography of Josef Svoboda”. Knihu
vydala The Wesleyan University
Press, Middletown, Connecticut, a
prédáva se za 25 dolárov. Dve Sto
stránková kniha v bezvadnej úpra
ve a veľkého formátu je bohato ilu
strovaná a vybavená obrázkami zo
scén výpravných
dramatických
predstavení Národného divadla, ba
aj z divadiel iných českých a slo
venských mie'slt, ako aj europských
divadelných stredísk.
Autor knihy je profesorom a pred
nostom departmentu pre rok 197172 na Štátnej newyorlskej univerzite
v Albany, narodený v PaSsaic, New
Jersey, ktorého obidvaje rodičia po
chádzajú z Československa. Dr. Bu
rian vykonal niekoľko ciest do Čes
koslovenska, hovoril 'so Svobodom
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v češtine a vďaka Fulbrightovej zá
kladine ztrávil jeden rok v 'Česko
slovensku. Svoboda Isa narodil v
Čálslavi 10. mája 1920, študoval na
vysokej škole v Prahe, kde je teraz
profesorom architektúry a výtvar
ných umení a je známy (svetovej ve
rejnosti zo ‘svetových výstav v Brusselu a v Montreale produkciou “La
terna Magica”; neprekvapuje preto,
'že Metropolitná Opera v New Yorku
projevila o Svobodu záujem, ako na
písal denník New York Times.
Laterna Magica ukázala svetu nové
moderné formy a výrazy divadla,
pri čom si váži ajj tradičných metód.
“Chcem divadlo obohatiť a nie za
chraňovať”, hovorí Svoboda. Inovátorské metódy boli nutné, pretože čs.
divadelníci museli pracovať s mini
málnymi finančnými prostriedkami.
Tak došlo k výtváreniu nových
technik s majstrovským dtriedaním
obrazov, svetelných efektov, ako aj
architektonickými a zvukovými vý
razmi. Kniha je cenným výtvorom
na umeleckom poli jak českosloven
skom ako aj svetovom.
VJEA..

Slovenská literatúra v
prekladoch 1945-1966
Bibliografický súpis beletrie, det
skej literatúry a literárnej vedy. Zo
stavil Dr. Libor Knězek, Martin,
Matica slovenská, 1970. 392 str. a 48
str. obraz, príloh. Kčs. 24.Franz Peter Künzel:

Übersetzungen aus dem
Tschechischen und dem
Slowakischen ins Deutsche
nach 1945
München,
Ackermann-Gemeinde,
1969. 149 str. 'Cena neudána.
Blahopřejeme slovenské Matici k
další významné bibliografii. Obdivo-

váli jsme Bibliografii slovenského
písomníctva Ľudovíta V. Riznera (6
svazků, 1929-1934) a přáli jsme si,
abychom měli český protějšek - do
dnes ho nemáme - ke čtyřem dílům
Kuzmíkových soupisů knih ve slo
vanských jazycích, západních jazy
cích atd. 'týkajících se Slovenska
(bibliografie vyšly v letech 1959 a
1960). Kniha dir. Knězka zachycuje
1145 knižních vydání slovenských
děl v překladech do jednačtyřiceti
jazyků, od adygejštiny v SSSR přes
angličtinu a češtinu až po vietnam
štinu. Zaznamenáno je krásné pí
semnictví, dětská literatura, folklór
a literární věda, ne však přírodní
vědy, technologie ani rozhlasové hry
a pod.
Knězkova bibliografie nás poučí o
mnoha věcech. Především o překla
dech do češtiny. Dovídáme se, že
skoro každá nová slovenská kniha
próz byla v padesátých a šedesátých
letech vydána současně v českém
překladu, obvykle v mnohonásobně
vyšším nákladu, než na Slovensku.
Nepřekvapuje proto, že v počtu pře
ložených titulů je čeština na prvním
místě. Hned za ní přijde maďaršti
na, ale tady je třeba říci, že většina
maďarských překladů byla vydána
v Praze a v Bratislavě, zřejmě s
určením pro půl milonu Maďarů ži
jících na Slovensku. Na třetím mís
tě v počtu přeložených slovenských
knih je němčina a na čtvrtém ulkrajinšltina.
Do angličtiny bylo podle Knězka
za oněch dvaadvacet let přeloženo
sedmnáct titulů. Zdálo se nám to
málo a tak jsme zjistili, že až na
jednu výjimku nejsou tu uvedeny
anglické překlady slovenských kra
janů v USA a Kanadě, ani emigran
tů v Římě. Chybí tu např. “An an
thology of Slovak poetry” Ivana J.

Kramorise a “Slovak proverbs and
sayings” Petra J. Jurchaka (obě vy
šly ve Scrantonu, Pa., nákladem
Obrany). Není uvedeno “A treasury
of Slovak folk songs” Leonharda
Deutsche, (New York, 'Crown Pub
lishers, 1950) ani "Slovak Christmas”
Jozefa Duriše (Řím, Slovak Insti
tute, 1960). V oddílu německých
překladů jsme nenašli Kristinu Royovou, ačkoli jí vyšly v Bazileji po
čátkem šedesátých let hned tři kni
hy. Víme ovšem, že žádná bibliogra
fie není úplná, je nám známo, jak
těžko je najít v ČSSR zahraniční
publikace. Nechceme proto vinit za
týto mezery jen sestavovatele.
Jako nejpřekládanější autoři jsou
tu uvedeni Hviezdoslav, Janko Je
senský, Peter Jilemnický, Peter
Karvaš a Ladislav Mňačko, počítáme-li správně, a Mnačkův roman
“Smrt” sa volá Engelchen” vede v
počtu překladů všechny ostatní slo
venské knihy.
Bibliografie je opatřena rejstříkem
autorů a překladatelů, registrem ře
čovým a chronologickým a sezna
mem zkratek. Snadno se v ní orien
tujeme. Úvod dr. Júliusa Nogeho
“Prenikáme do Sveta?” a Knězkovy
poznámky jsou tu otištěny také an
glicky, německy, francouzský a rus
ký. Kniha je neobyčejně zdařile do
plněna reprodukcemi některýcn
překladů.
Královéhradecký rodák a člen
SVU Franz Peter Künzel je znám
jako oddaný propagátor českoslo
venské kultury v zemích německé
ho jazyka. Vydal několik antologií
českých a slovenských próz i poe
zie a napsal k nim zasvěcené před
mluvy (viz Proměny z října 1970,
str. 109-ltLl). Přeložil s úspěchem
K. J. Erbena, Františka Langra,
Vladislava Vančuru, z mladších
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autorů Bohumila Hrabala, Vojtěcha
Mihálika, Josefa Škvoreckého altd.
V knize “Uebersetzungen”, o které
tu je nyní řeč, sestavil bibliografii
900 českých a 70 slovenských titulů,
j ež vyšly v letech 1945 až 1969 v ně
meckém překladu v ÖSSR, Němec
ké spolkové republice, Rakousku a
Švýcarsku. Počtem překladů z češ
tiny védě, jak se dalo očekávat, Ka
rel Öapek, Jaroslav Hašek a Fran
tišek Langer, ale hned za nimi je
Škvorecký a ze slovenských spiso
vatelů Karvaš a Mňačfco. Na rozdíl
od Knězkovy bibliografie zahrnuje
Kiinzelova práce i odbornou litera
turu, slovníky, operní libreta a roz
hlasové i televizní hry. Ve jmenném
rejstříku ke konci knihy se to hem
ží členy ISÍVU. Jsou tu jako autoři,
překladatelé či výtvarníci Jan Čep,
Petr Demetz, Ivan Diviš, Pavel Ja
vor (Jiří Škvor), Jan Lukas, Škvo
recký, Ivan Sviták, Jiří Voskovec.

zemřelý Max Brod a Zdeněk Němeček. Určitě jsme ještě někoho
přehlédli.
Pan Künzel nám dal nedávno k
dispozici v rukopisu dodatky k této
bibliografii, zachycující přes 100
dalších překladů od podzimu 1969
do listopadu 1970 a několik titulů
staršího data. Nacházíme tu Komen
ského Labyrint a Didaktiku, Ladi
slava GrOsSmana Obchod na korze,
dalšího Čapka a Haška a vedle nich
celou řadu těch, kdož odešli po roce
1968 do exilu a teď publikují v za
hraničí, jako Gabriel Laub, Věra
Linhartová, Ludvík Veselý, Jiří Pe
likán, A. J. Liehm a další.

Doufejme, že i týto dodatky vy
jdou 'tiskem a že pan Künzel časem
■zpracuje i překlady bohemik a slo
váček vycházejících ve Východním
Německu. Ani těch není málo,
Rudolf Šturm

Věřím v poslání nás, evropského středu. Tedy: ani východ ani západ, ani
levice ani pravice, nýbrž střed, a to je mimo jiné i soustředění své osobnosti
do tvůrčího ohniska. Postav se tam, kde je střed světa; a postav se na ten
bod s takovou váhou své osoby, až se tam přesune skutečné těžiště světa.
(F. X. Salda, O tom individualismu a kolektívismu,
Saldův Zápisník 1934-35, str. 152.)
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