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Proměny

ROČNÍK 8., ČÍSLO 2., DUBEN 1971

NORMALIZACE?
Na začátku tohoto roku, v jednom ze svých televizních a rozhlasových
projevů, český ministr kultury Miroslav Brůžek, zdůraznil, že proces
normalizace na kulturní frontě byl "úspěšně skončen" a že všechny
revizionistické, antisocialistické a antisovětské síly byly rozdrceny.
Tato perfidie marxistické terminologie se dá vyjádřit prostěji a realisticky: Během 13 měsíců procesu "normalizace", byly administrativně
zlikvidovány - tři umělecké a jeden vědecký svaz; český Svaz filmových
a televizních umělců, slovenský Svaz filmových a televizních umělců a
český Svaz artistů a estrádních umělců. V lednu 1971 byl prakticky
zrušen i český Svaz vědeckých pracovníků, v jehož čele byl akademik
Otto Wichterle. Zakázány byly všechny české literární časopisy, vydávané Svazem českých spisovatelů: Listy, Tvář, Sešity, Host do domu,
Orientace, Plamen, Analogon; ze slovenských literárních časopisů, v
rámci Válkovy "normalizace" byly zrušeny: Literárný život a Mladá
tvorba. Mohli bychom pokračovat likvidací orgánů ostatních uměleckých svazů: Divadelní noviny, Divadlo, Filmové a televizní noviny,
Doba atd. Z ostatních kulturních časopisů byl administrativním škrtnutím pera zlikvidován českobudějovický
Arch, brněnský Index, dále
Tvar, Novinky literatury atd. Se zatčením prosaika Oty Filipa, zmizel i
ostravský Červený květ.
Je to nekonečná linie započatá třeba Reportérem a končící Zítřkem
či Obrodou. Člověku maně napadá krátkozrakost a manipulovanost
evropského levicového tisku, který se velmi rozčilí a málem vyzve APO
k demonstracím, sníží-li se náklad nějakého portugalského či řeckého
časopisu. Ale tragedie časopisů evropské úrovně, jako byly Literární
listy, Student, Zítřek či Reportér a tragedie jejich tvůrců, jej nechává
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zcela lhostejným. Co říci o tragediích šachového velmistra a publicisty
Luďka Pachmana, historika Jana Tesaře, spisovatele Oty Filipa, televizního scenáristy a režiséra dr. Vladimíra Vávry (známého svým seriálem z roku 1968, "Na pomoc prokuratuře"), který - po dlouhých výsleších na StB - je s pohmožděnou páteří držen v jednom z pověstných
ústavů pro choromyslné. A mohli bychom pokračovat dál: Vladimír
Škutina, Alois Poledňák, výtvarný teoretik Vladimír Burda. Gustav
Husák sice neuspořádal žádný kolektivní monstre-proces s intelektuály,
ale klidně je přenechal orgánům StB. Každý byl odsouzen zvláště, a nebo - podle sovětské metody - internován v ústavě pro
choromyslné.
Tedy: Nová padesátá léta, krytá ovšem perfidií způsobenou strachem z
domácí i světové veřejnosti.
Otřesnou paralelou padesátých let jsou sebevraždy, jako
politický
protest: Tehdy Biebl, Teige, Honzl - dnes Stanislav Neuman, Jiří Pištora a Jan Alda. Mohl bych pokračovat. . .
Zvláštní kapitolou "normalizace" jsou vysoké školy, především v
Čechách a na Moravě, pod Hrbkovým vedením. Opakuje se vylučování
studentů a profesorů z universit, technik i akademií - rozšiřuje se konfidentská síť, jíž oficiální odrazový můstek poskytl známý "dotazník"
českého ministra školství. Umlčen je opět prof. Václav Černý, Jan Patočka, Milan Machovec, Jan Kosík, Theodor Syllaba, ale i Zleněk Kalista, Růžena Vacková či Oleg Sus a řada dalších.
Je již tradicí, že každý z úvodníků PROMĚN měl nějaký kulturní
kategorický imperativ: česká a slovenská literatura v exilu se stává opět
jedinou representantkou svobodné českoslovenké literární tvorby, analyzujeme její hodnoty, neboť to, co může produkovat nově se tvořící
Svaz českých spisovatelů, pod Brůžkovou patronancí, a v jehož čele stojí
garda stalinsko-gottwaldovských
koryfejů - éry Kopeckého a Nejedlého,
jako je Svatopluk Turek, Josef Sekera, Josef Rybák, Václav Pekárek,
Vojtěch Cách či Pavel Bojar, Vladimír Pazourek a několik
dalších
autorů třetí a čtvrté třídy, jimž se nyní po prvé v životě dostává "příležitosti" - není možno po stránce umělecké brát vážně.
Je jedním z úkolů vědeckých a kulturních pracovníků v zahraničí
analyzovat, (každý ve svém vlastním oboru), proces tzv. normalizace
v ČSSR a informovat o něm západní veřejnost. Redakce Proměn se
rozhodla věnovat pozornost - v několika základních úvahách tohoto
čísla - literatuře posledních let, jako nejcitlivějšímu nástroji a projevu
národního úsilí a osudu.
Antonín Kratochvil
2

Naše nová poezie

JARNÍ TORZO LÁSKY
Pavel

Javor

Vteřiny
1.) Ne, nerozluštíš, nezachytíš,
když padá vločka na víčka Celou tou tichou krásou svítíš
a voníš jako kytička.
Nad děsem ztraceného času,
chtěl bych dnes zlíbat tvoji krásu 2.) Snad ani nevíš, (nebo víš?),
když se jak leknín rozvíjíš,
že všechny růže na zemi
rozkvetly tvými písněmi Té nejkrásnější, jménem strach,
s útlého hrdla stírám prach
a piji, piji do závrati
k poslední kapce, než se ztratí Čtenářka veršů
Nejdřív se nad tou básní skloníš,
pak se jí celá rozezvoníš
a zvoníš jako modrý den
všem dobrým lidem do oken.
Jsi růže nebo píseň tichá?
Srdce jsi moje, které vzdychá
tím náhlým žalem přesťastným,
když pro tvou krásu hledám rým 3

Růže a píseň, srdce, štěstí
s tebou si ke mně cestu klestí,
takže pak ani nevím sám,
co všechno v tobě objímám Jed v krvi
Jsi v mojí krvi prudký jed.
Nadarmo čekám, až se vstřebá Jsi jako víno, jako chleba,
kterého jsem se nedojed.
Jsi v mojí krvi prudký jed.
V srdci jsi dávno sladký hlas,
který jsem příliš pozdě slyšel.
Děkuji Bohu, že jsem přišel,
byť na poslední hodokvas.
V srdci jsi dávno sladký hlas Tvá láska je jak vzácný host,
jehož jsme nikdy nečekali.
Stane se bojím, že se vzdálí,
že jsme ho nevítali dost.
Tvá láska je jak vzácný host.
Vždy rozechvělý, roztoužen,
snad nezachytím rovnováhu.
Tvou lásku dýchám jako vláhu
a vím, že jsem tu hostem jen,
vždy rozechvělý, roztoužen.
Ach, jak je krásná cesta zmaru,
když po ní spěchám za tebou!
Mrazivé dálky nezebou
a všechny cesty vedou k jaru
Ach, jak je krásná cesta zmaru . . .
Tobě
O lásce se mi snad už nezdává,
(jak vojákovi, jenž se vrátil slepý.)
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Ale když krásná hříva ryšavá
nade mnou vzepne se, jak rozvlněné stepi
a když pak ssaji vůni tvou a pleť,
jak ssaje v blizně zabloudilá včela
a opakuji znovu nazpaměť
vše, co jsi asi dávno zapomněla,
zase mě vraždíš, krásná hříšnice,
když se ti kořím všemi smysly svými
a když mě tvoje krásná zimnice
rozráží peklem roztavené zimy U
Když nekvetlo, co mělo kvést,
jsi po tom pohřbu chvíli sama
a zahleděná na bolest,
zaposlouchaná do neznáma,
tušíš, že čekám u dveří,
chci zahřát srdce zimomřivé,
uvěřit, (když už nevěří!)
a přijít znovu, jako dříve,
když láska teprv přichází
s večerem, (ty si češeš vlasy,)
a já už chystám obvazy,
sežehnut krásou tvojí krásy Naději tenkou jako nit,
(že bys ji ani neuzdvihla!)
na srdce tvé chci zavěsit,
a cítím, že mi rostou křídla Povzdech
Bývala's lásko, pevná jako hrad.
Věčně jsem toužil na té skále stát.
Jiný se sklonil k rozžíznělým rtům spí ve mně strašně vyhořelý dům 5

dveří

Křik ptáků děsí mě teď v domě tom,
smyčka, kde kdysi kvetl mladý strom,
děs ptáčat spadlých z ohořelých hnízd
a snad i nenávist, Bože, i nenávist A děs a pusto, prázdno a zas děs,
stín andělů vzlétnuvších do nebes Na hrdla noci ruka neživá Spí nenávist nebo se nedívá?
Nač ještě čekat? Ach, co zjeví mi
Úzkost křičící ústy němými
na samém konci zamotaných cest?
Živote hořký, jak jsi mohl kvést. . .
Potom
Tak asi hasne každý cit,
jak obraz, který v šeru mizí kdybys mi přišla otevřít,
ve dveřích by stál někdo cizí.
Po loňských růžích zbyl jen dým,
popel, který se neroznítí Naléhaš hlasem zoufalým,
zvouc to, co musí odejiti.
A jenom ticho, stín a chlad
a kdesi v dálce racek bílý,
(Jak bychom ještě měli lhát,
abychom tomu uvěřili?)
Má píseň, kterou zpívala's
doznívá ještě tiše s námi.
Tak jako bolest, jako hlas,
ozvěna ticha nad vodami -
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MACOCHA
Gertruda

Goepfertová

Strom najít
na hnízdo
jak řeka oblázky bych je hladila
jak hrnčíř džbáneček kroužila
Sedáme v palubních lanech
toulavé nevlastní lodi
proti větru déšť důtky do křídel
touhu rozdírá jak z roští drát
den za dnem ji látá strup
roste na krápníky, písně v nich
(jen dotykem zvenčí se rozezní).
Jak spodní voda nevyplakané slzy
vykotlávají v nás
jeskyně bloudění.

MUŠLE
Navenek pláty dřeva
ale uvnitř
kraj můj je do mne vyryt
jen těsto vsadit a do pece vložit.
Napohled mrtvá mušle
za bouře vyštvaná z moře
na tvrdém břehu vysušená:
kdo by však přiložil k uchu
slyšel by hukot mých lesů
slyšel by vraníky dupat
slyšel by zaskřípat kola
slyšel by cymbál můj potok
hrát paličkou na kamení
7

MĚSTO VIDÍM V E L I K É .
Radmila

Lexová

Doveďte děti své na Slavín,
učte je uctívat drahá jména,
která tu vstoupila do dějin
sirými branami Vyšehradu.
Doveďte děti své na Slavín,
na místa bájemi opředená,
kde bozi věční zrak Libušin
vkouzlili pražského města slávu.
Nad štíty křivými Malé Sírany
vlní se lehce modrý dým.
V uličkách úzkých pod Hradčany
krása spí spánkem kamenným.
Večerem bijí údery zvonů,
do stupňů Starých Zámeckých schodů
dějiny jdou krokem znaveným -

Zasněný básníku sladkého Máje
v rozkvetlých šeřících petřínských strání,
o lásce zpíváš a o milování.
Zastav se, čase, když osmnáct nám je,
když Nebozízek do tance hraje,
Praha když rozsévá do setmívání
barevných hvězd pestré jinotaje Staré je ticho na Kampě,
hluk ulic kdesi ustrnul.
Karlův most oblouky vyklenul
nad mírně plynoucí řekou Hodiny jak líné vlny tekou,
postavy světců na rampě
hlídají zákoutí spícího klid,
kde život zapomněl svět starý probudit.
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Opono, stoupej a rozdávej krásu,
do temných řad rozhoď paprsky jasu,
démanty mluvy a stříbro tónů.
Požehnej, Bože náš, domu tomu,
který si národ v útěchu postavil,
kde čerpal posilu v úzkosti krutých chvil,
kde plakal štěstím, když fanfáry jásaly,
vítězné trigy když ze světa záplavy
v závrati Svobody k hvězdám se vzpínaly Chraň, Bože, Kapličku na břehu Vltavy.

V závoji večerního šera,
k nebi své štíhlé prsty zvedá
velebný Svatý Vít.
Vidina Hradčan zamlžená
o Slunci zítřků zdá se snít.
Hrdá a Nocí nedotčená,
čeká, až ranní probuzení
přinese v novém rozednění
naději na úsvit . . .

(Před dvaceti lety, dne 7. února,
zemřela v New Yorku paní Radmila Lexová.
Zanechala nám rukopis pozoruhodných
veršů,
z nichž otiskujeme tuto báseň o Praze.)
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Stati a úvahy

ČESKÁ KULTURA A LÉTA ŠEDESÁTÁ
A. J.

Liehm

Malá země uprostřed Evropy, říkává se tomu srdce Evropy. Kdysi
jedno z center středověké evropské kultury - Praha. Sídlo císařů a králů, ohniště husitské revoluce, signálu k hnutí evropské reformace. Průsečík kultur, křižovatka cest evropského myšlení, nejstarší universita v
této části světa, po husitské revoluci centrum humanismu, sídlo císaře
Rudolfa a jeho dvora, plného slavných vědců i pavědců, umělců i paumělců té doby. Nejkrásnější město v Evropě. Jedno z nejkrásnějších.
Dodnes. Pak Bílá hora, malá bitva na začátku veliké války, jíž se říká
třicetiletá a jejíž první kapitola nese název "válka česká". Čechy se stávají na tři sta let součástí rakouského mocnářství, objektem násilné
rekatolizace a germanizace. Po první světové válce krátkých dvacet let,
doma se jim říká první republika, v zahraničí obvykle Masarykova republika; dvacet let obnoveného státu s filosofem na trůně. Země, jejíž
demokracie byla dávána za vzor a skončila roku 1938 v Mnichově (pod
hitlerovskou sekyrou), se v letech 1945-1948 pokusila vyvodit důsledky
z historických zkušeností národa, jež jsou v Evropě svým způsobem jedinečné, a vykročila cestou komunismu. A tedy nevyhnutelně k stalinismu. Od roku 1960 nepřestala hledat cestu k syntéze socialistického
ideálu zítřka s demokratickou Zkušeností včerejška. A právě v těch letech se to stalo. O československé kultuře začala znovu, tak jako kdysi,
jako ve čtrnáctém a v šestnáctém století a ve třicátých letech století
dvacátého, mluvit Evropa. A nejen Evropa. Bez neustálých návratů nelze pochopit, co je to československá kultura šedesátých let, proč právě
lady a ne jinde, v některé jiné geograficky i politicky blízké zemi.
Když jsem r. 1966 v eseji "Bilance zázraku" uvažoval o tom, kde
jsou zdroje a příčiny tak jedinečného rozmachu československé kinematografie v posledních šesti letech, napsal jsem (a to se zdaleka netýká jenom kinematografie): "Československá kinematografie tu dnes stoj í jako autonomní hodnota; kdokoli bude chtít, najde v ní souhrn výpovědí o zemi i o národě, z něhož se zrodila; uvidí v ní jeho portrét i
jeho panorama. Dokázala strávit jedinečnou skutečnost země, v níž
10

jediná generace dnešních sedmdesátníků zažila polofeudální monarchii
i její rozpad, znovuzrození samostatného státu, období liberální republiky i jejího fašistického paskvilu, dvě světové války, nacistickou okupaci, poválečnou euforii, období stalinského "socialismu" i etapu vystřízlivění, deziluze a hledání, jež následovala . . . Zkrátka, stala se 'kulturou. Kulturou, 'která je docela mladá a snad právě proto tak živá a těhotná novými plody . . . Má svoje témata, rostoucí právě z té jedinečné
zkušenosti, jakou patrně, ne, jakou určitě neprošel žádný národ v
Evropě. Každému některá z těch etap chybí, tenhle je má všechny.
Generaci československých sedmdesátníků není třeba závidět průřez
staletími, který absolvovala za jediný lidský život. Jenže, co je v životě jednoho člověka, a dokonce i v životě národa, seznamem otřesů a katastrof, stává se obrovským kapitálem v rukou umělce. Šancí. Pro kulturu. I filmovou. Její síla je právě v nevyčerpatelnosti tématu, jímž je
tahle docela jedinečná zkušenost. Není divu, že po 'takové zkušenosti se
její vztah k historii značně zrelativisoval, že jí chybí, a zřejmě už
vždycky budou chybět, některé iluze, ale možná právě proto si může
dovolit moralizovat, aniž je školometská, snad právě proto se tolik zpěčuje cokoli předpovídat, potvrzovat, či čemukoli přitakávat. Ale zároveň je po tom všem velké spolehnutí na její lidství, na upřímnost jejího
humanismu. Snad právě proto, že historická zkušenost této země tak dodonale pobořila všechny mýty, je její filmová kultura tak upřímná právě vůči vlastní zemi. Není to však upřímnost, ale i vazba, vztah, tahle
kultura není ve své většině přesaditelná."
Podívejme se ke kořenům této kultury. Období národního obrození,
jež Utvrdilo zcela mimořádnou roli kultury v životě českého národa, ji
poznamenalo i negativně. Z úkolu, který j í v určitém okamžiku historicky připadl a jehož se ujala s elánem a na úrovni, jež dodnes udivují,
vyvodila pro sebe někdy i závěry, jež j í nebyly vždy k prospěchu ve
chvíli, kdy se česká politika začala stále větší měrou od kultury osamostatňovat, začala pohlížet na kulturu nikoli jako na jeden ze svých
zdrojů, nýbrž spíš jako na nástroj. Česká kultura v polovině devatenáctého století si je vědoma role, kterou v životě národa sehrála a stále ještě hraje. A protože jde o kulturu ve své moderní podobě mladou, podléhá pokušení přisoudit si úkol, který ji povážlivě ochromuje a
svažuje j í ruce. Většina české literatury té doby považuje totiž v duchu
tehdejšího vlastenectví za svůj úkol učinit tvorbu přímým nástrojem
osvěty národa; nechápe dost dobře, do jaké míry je postavení kultury v
národě autonomní - ať je veřejná činnost jejích tvůrců sebeaktivnější
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a sebedůležitější. A tak je převážná část, jmenovitě literární produkce
oné doby, a lze prakticky říci většiny českého devatenáctého století, poznamenána onou okamžitou účelovostí, jež jí brání stát se ve většině
případů autonomní literaturou, přežívající podstatně dobu svého vzniku,
nikoli toliko ve vlastním národě, ale i za jeho hranicemi
Česká politika pochopitelně za tento postoj (který v té době už začíná podřizovat úkoly literatury potřebám národní politiky) české spisovatele velebí a otevírá jim rychle cestu ke "Slavínům" i tam, kde je
velice sporná. Na pomoc "národní věci" vznikají i kulturní legendy a
mýty, národu se pomáhá na nohy padělky údajně dávných rukopisů, a
je a zůstane velkou historickou zásluhou T. G. Masaryka, že se proti
těmto tendencím rozhodně postavil a jasně ukázal, že kultura není služebníkem politiky, nýbrž jejím spolutvůrcem, a že jediným kritériem
kultury může být v tomto ohledu pravda, k níž nakonec má tlačit i politiku.
Nicméně tradice, již bych nezval negativním rubem tradice obrozenecké, tradice kultury ve službách politiky, a jako jejího nástroje, zůstala dlouho živá a přerostla 'v některých svých představitelích až do
prvé poloviny století dvacátého. Jestliže u nás bývá otázka "světovosti"
české kultury kladena často ¡s mimořádnou naléhavostí a expresivitou,
napsal významný český historik a filosof střední generace, Robert Kalvoda, pak nepochybně tato naléhavost a exaltovanost má hlubší a často
nevědomé příčiny v nenormalitách národního vývoje. První z nich je
starého data. Období protireformace v Čechách nebylo totiž jenom
pouhou protireformací, jako na př. v Bavorsku, Rakousku a švábsku,
nýbrž zvrácením a likvidací vyspělé národní kultury, ohrožením samotině existence národa. Elita národa odchází do Pruska, Saska a do jiných
evropských zemí a dodává těmto zemím většinou kvalitní lidské zdroje
'k jejich kulturnímu rozvoji. Vnuk Komenského se stává jednou z nejpřednějších osobností na pruském panovnickém dvoře, je zakladatelem
a prvním presidentem pruské akademie věd. Zároveň největší dílo v dosavadním vývoji českého teoretického myšlení, jehož autorem je právě
Komenský, mizí na staletí v hallském sirotčinci a dostává se ve své
úplnosti do rukou české a světové veřejnosti a!ž v roce 1966. Tento paradoxní jev vrhá snad dosti světla na povahu oné nenormality, která se
stala osudovou situací pro český národ po bělohorské katastrofě.
Z této nenormality vyrůstá také česká obrozenská kultura. Její vypjatý obrozenský mesianismus a obrozenský nacionalismus klade otázku
češství a evropanství, světovosti, ve zcela protichůdné poloze oproti oné,
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v níž se pohyboval český národní universalismus doby předbělohorské.
Pohrdavý postoj k obrození, jaký se dnes občas objevuje, je však přitom sotva na místě jen regenerační schopnost českého národa, které
dodala mimořádnou energii právě česká obrozenská kultura 19. století,
kvalitativně změnila národní situaci, a vytvořila podmínky pro to, aby
na konci 19. století zahájil svůj generální nástup do českého kulturního
povědomí onen národní universalismus a ono skutečné evropanství,
které jsou základním rysem moderní české kultury, integrované již
organicky do kultury světové, a vytvářející novou historickou podobu
onoho duchovního nastrojení, které charakterizovalo českou reformační
kulturu předbělohorskou. "Obrozenecká nenormálnost" obrozenské kultury byla tak nutným stadiem vývoje české kultury a je vysokou autentickou hodnotou v historickém životě národní civilizace.
Jsou však ještě další břemena, jež si česká kultura přinesla do dvacátého století a jmenovitě do své současnosti ze století devatenáctého, a
z obou staletí, jež mu předcházela. Století sedmnácté a osmnácté jsou v
Evropě staletími šlechtické kultury par excellence. A v té době je český
národ pravděpodobně jediný v Evropě, který svou národní šlechtu v
podstatě nemá. Ta padla buď katovou sekerou roku 1621 nebo byla
nucena emigrovat, rozptýlit se v Evropě třicetileté války. Výjimky jen
potvrzují pravidlo. Důsledky této rovněž evropsky jedinečné situace
byly onou obrozeneckou koncepcí, na kterou navázala koncepce padesátých let tohoto století, povahovány namnoze za klad a tvrdilo se, že
nedostatek tradice národní aristokratické kultury vede právě k většímu
sepjetí kultury s "lidem", k prohloubení její "lidovosti" atd. Stále jasněji se však ukazuje, že věc je složitější. Dobře to ukázal spisovatel
Jiří Mucha (syn světoznámého malíře, jednoho ze zakladatelů secese).
Říká:
"V době pro vývoj charakteru národa nejdůležitější, v době, kdy se většina lidu začala emancipovat a z beztvárného poddaného se stával člověk
schopný číst, vzdělávat se, formovat podle určitých vzorů - v té době ztratil prakticky celou šlechtu, která byla ve všech ostatních národech nositelkou kulturní tradice a Vzorem celé řady "neužitečných" ctností: Smyslu
pro čest, hrdosti, pravdomluvnosti atd. Šlechta tyto zásady měla, a i když je
nedodržovala, přece jen musela svoje výsadní postavení ospravedlňovat nejenom majetkem, ale i vyšší úrovní mravní. Tím, že vyšší morální úroveň
souvisela také s vyšší životní úrovní, vžil se u většiny národů pojem mravních hodnot spojený s představou vyšší úrovně společenské. Když se potom
lid začal konečně vymaňovat z područí bídy a sedlák začal také něco ze
'své dříny mít, měl před očima představu, jak by si přál, alby jeho úroveň
vypadala, nejenom po stránce hmotné, ale i po stránce kulturní, mravní
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atd . . . U nás právě v téhle důležité době byla šlechta totálně odstraněna
a nahrazena šlechtou cizí, která v sobě spojovala dokonce dvojí moment
útlaku: národnostní a náboženský. Takže český člověk, který by se byl měl
od někoho učit, odmítal právě z těchto důvodů všechno, co bylo prerogativem šlechty, a začal si zakládat na svém plebejství. Pozor, to není demokratismus, "hluboké kořeny demokratismu," jak se někdy říkává. To je
jen plebejská nechuť k aristokratismu v jeho původním, řeckém významu,
ke všemu, co je lepší a vyšší. Nechuť motivovaná tím, že to bylo kdysi
spojeno s nebezpečím pro národ a jeho náboženství. Jenže tohle není ctnost,
nýbrž smůla".
Tato Muchova slova velice dobře vystihují jedno z dědictví, jež v
době poměrně zcela nedávné působilo v české kultuře velmi neblaze, s
nímž se začala v šedesátých letech na úrovni moderního myšlení vypořádávat a které stojí i v pozadí některých nedávných recidiv. K nim j e
třeba j e š t ě citovat další, z úst Milana Kundery, jednoho z předních
představitelů generace čtyřicátníků v současné české literatuře, autora
pozoruhodného románu " Ž e r t " , jehož tématem j e Československo v
období stalinismu, tedy v letech padesátých. I Kundera se zamýšlí nad
problémy české kultury na pozadí nedávného rozmachu, a protože
j e sám básník, zajímá ho, proč j e česká literatura, až na dvě-tři velké
výjimky, především literaturou básníků a proč j e to právě česká poezie, která se po vzkříšení národní literatury nejrychleji dobrala světovosti:
"V lyrice jde vždycky o sebevyjádření, míní Kundera, o jistý narcismus.
Odpovídá obvykle té či oné fázi vývoje člověka, který je sám pro sebe záhadou. Když si však představíme klasický rozvoj člověka, vidíme, že se
vyvíjí od sebezahledění k stále širšímu pohledu na svět a k výhledu do
světa. Přijmeme-li však lyrický princip za princip celoživotní, je v tom
cosi obludného. Provází ho omezenost, jaká je nerozlučným průvodcem
každého egocentrismu . . . Česká národní kultura je doslova nemocná lyrikou. J e to kultura, literatura po výtce lyrická, což j e příznačné pro kultury, literatury mladé, začínající. Ale když se kultura, literatura, stane dospělou, začíná to být trochu zrůdné.
'Česká literární teorie j e zaměřena převážně na verš, český strukturalismus se obírá převážně veršem. České drama i román trpí lyrizací, epika i
dramatika jsou nejzajímavější právě lyrickými momenty! Na Všem jako by
lpělo patronství pubertálního lyrismu. Obrovsky překládáme, vydáváme
kdeco, ale přitom překladů filozofické literatury j e minimálně. Jakmile si
všimnete právě toho, uvědomíte si, že to j e anomálie. "Klub přátel poezie"
má nesmírné množství čtenářů, může tím okouzlovat nezasvěcené cizince,
ale jen do chvíle, kdy si uvědomíme, že by nám, jako národu, mnohem
více prospěl Klub přátel filosofie, Klub přátel racionálního myšlení. Masovými nálady a konzumem lyriky se petrifikují jisté nedobré tendence. A
navíc je tu aspekt historický. Všimněte si jen, jakou roli sehrál právě ten14

to lyrismus v padesátých letech. Ledacos se jím dá maskovali, zakrýt, je to
fíkový list, který zakrýval nedospělost, nedostatek toho, co v celku tvoří
skutečnou velkou kulturu myšlení. Přitom má česká literatura skutečně
ryzí, velké básníky. To nejlepší, co u nás je, bylo doslova hypnoticky přitahováno k lyrickému hnutí. Ale co ukázala historická prověrka tohoto printcipu? Poezie, jako objevování krásy, poezie rostoucí z nadšení, dovede
objevit krásu i tam, kde ji jiní nevidí. A právě tenhle postoj nadšeného
vytržení, byl okolnostmi usvědčen ze strašlivé směšnosti. Přitom takhle někdy vznikla ve stalinském období i velice krásná poezie, Nezval, při vší
své slepotě. Špatné romány či dramata byly usvědčeny okamžitě, kdežto
lyrika vytvářela hodnoty alespoň zdánlivé, a žila si jako literatura. Tohle
je ta zvláštní schopnost cokoli omluvit krásou, najít krásu a vznešenost ve
věcech, jež analýza ukáže jako falešné, nesmyslné, nemožné. Obludné je, že
to okrašlovatelé tehdejší historie mohli dělat s naprostou upřímností, protože bylo třeba jen a jen toho stavu vytržení, který nakonec dokáže prostituovat na všem.
Jakmile však autor začne zkoumat, klást si otázky nad určitými lidskými situacemi, jakmile j e začne analyzovat, musí nutně lyrický princip překročit, a ten pak zůstává toliko objektem lidského zkoumání, právě tak
jako jiné klamy a sebeklamy . . ."
V tomto postoji není Kundera, sám kdysi básník, zdaleka sám. P r o
zajímavost slova jiného českého básníka, o generaci staršího než Kundera, Lumíra Čivrného:
" . . . Kolumbijský básník Jorge Zalamea napsal knihu esejů "Poezie
neznámá a zapomenutá." Hlavní myšlenkou je, že v poezii neexistují nevyvinuté národy. Cituje z celé historie lidstva, z poesie magické, z národů i
nenárodů, z bible, z kultur živých i mrtvých, všecko je to skvělá lyrika.
Ovšem na podporu tvrzení o české hypertrofii lyriky, by se dalo použít právě Zalameovy knihy a říci: "V poezii neexistují nevyvinuté národy, poezie
je silou nevyvinutých národů. Ovšem ani tuto tézi nelze absolutizovat, nelze obcházet problém diferenciace a hierarchičnosti uvnitř poezie."
Česká kultura vstupovala tedy do šedesátých let s velikým nákladem
problémů, nánosů a dědictví, s nimiž se musela vypořádat na své cestě
za překonáním minulosti, a minulostí k překonání tu nebyla toliko minulost nedávná, minulost padesátých let našeho věku, nýbrž minulost
mnohem hlubší, jež poznamenala v průběhu dějin celou národní kulturu. Také otázka avantgardy zaměstnává v šedesátých letech české
kulturní vědomí daleko více a zcela j i n a k než v ostatních východoevropských zemích. Od dvacátých let j e a zůstává živou tradicí země, tradicí,
která prakticky ve všech oblastech umělecké tvorby značně usnadnila
ofensivu šedesátých let. Přemýšlí se o avantgardě. J a k ? Dejme za
všechny j e š t ě jednou slovo jednomu z těch, kteří se z ní zrodili, Lumíru Čivrnému:
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"Jsou lidé, asi patřím mezi ně, kteří byli a jsou nemocni politikou tak,
jako může být člověk nemocen láskou. S mnohými z nás je to takové dosud, přestože jsme léčeni drastickými homeopatickými metodami. Politika
j e pro nás osudná, a přesto jsme se nikdy nestali politiky. I to má své kořeny ve specifice českých poměrů. Ale vraťme se k literatuře. I v ní,
uvnitř literatury, jsou pojetí charekteristická pro naši dobu. Například výklad o vzniku moderního umění, avantgard, ze ztroskotaných revolucí . . .
Ale cožpak takový výklad (de Miclheli, Garaudy Fischer) neznamená vidět
moderní umění jako jakési nevítané, nelegitimní dítě, které by se bylo nenarodilo, kdyby se byly zdařily určité revoluce, ta z roku 1848, pařížská
Komuna? Kdyby se zdařily . . . J e jedním ze sarkasmů historie, že po osudech avantgard, za posledního půl století, lze říci: ano, umění po uskutečněné revoluci vypadá sbute&iě jinak . . . Ovšem připouštět, že určitý druh
umění může být pouze projevem frustrace revolucí, to je jako bych soudil,
že umělecká tvorba, jako projev lidského ducha, není rovnocenná jeho j i ným projevům, třeba v politice. Mě na moderním umění posledního století
neustále vzrušuje právě ta dvojí polarita, touha měnit svět a zároveň touha
dolovat v lidské subjektivitě. Ale což si tento cíl neklade právě moderní
věda o člověku? Zkoumání lidské subjektivity mi právě na základě zkušeností ze společenských kataklysmat naší doby připadá jako svrchovaně
společensky závažný úkol. Moderní avantgardní umění, to j e ekvivalent a
ne produkt jiné lidské akce. Mezi dějinami a uměleckou tvorbou je rozdíl."
Dalším obdobím, které rovněž velice silně ovlivnilo tvář současné
české kultury, byla i léta nacistické okupace. T a vypadala v Čechách
přece jen jinak než jinde. Čechy se nestaly frontou jako j i n é západoevropské i východoevropské země, nestaly se naštěstí ani spálenou a doslova vyhlazovanou zemí, jako například Polsko; nestaly se však ani
zemí Hitlerových spojenců, jako Maďarsko, Bulharsko či Rumunsko.
V důsledku Mnichova vstoupili nacisté do Prahy takřka bez výstřelu;
protinacistický odboj, ač intenzivní, nenabyl tu nikdy takového rozsahu
j a k o na Slovensku nebo například v Jugoslávii. To všechno j e dodnes
cítit jako souhrn nezodpovězených otázek, jako moment dějin národa,
který bude j e š t ě vyžadovat, abychom se k něcu vraceli, aby se k němu
vracel každý j e h o příslušník. Česká kultura toto období v letech padesátých jednoznačně proměnila v objekt heroizace a teprve v šedesátých
letech si začala klásí právě ony nezodpovězené otázky. Názory se různí,
j i s t ě , ale pro většinu j e těch šest let v jistém smyslu klíčem k dnešku, k současnosti, k dnešním, současným postojům. Už citovaný J i ř í
Mucha:
"Když jsem se vrátil z emigrace, otřásla mnou strašně škola strachu, kterou tomuhle národu dala válka. Viděl jsem, co se stalo, když byl celý národ
vlastně jen pasivním divákem, čekal, co bude a jak bude, kdo mu pomůže
z louže; volil cestu nejmenšího odporu, drtivé většině šlo jenom o to
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což se těžko dá komukoli vyčítat, ale důsledky byly pak mnohem horší,
než následky krvavé bitvy. A s tímhle naučeným strachem před autoritou
se pak lidé octli v situaci mnohem složitější, a reagovali přesně stejně."
Romanopisec Jaroslav Putík, jehož první román, "Smrtelná neděle",
vyvolal koncem roku 1967 oprávněnou pozornost:
"Můj názor na období okupace j e optimističtější, než Muchův. Prošel
jsem za války šestnáct kriminálů a jeden koncentrační tábor, mohl jsem
pozorovat různé národy, srovnávat, a zdá se m!i, že Češi z toho nevycházeli
nejhůř. Především bylo ohromné procento vězněno za uvědomělý protinacistický, politický čin, lhostejno žida s převážnými sympatiemi k Moskvě
či Londýnu. Snad se tu přece jen projevil vliv výchovy dvaceti let masarykovské republiky, výchovy k demokratičnosti a národní hrdosti. Byla
ovšem i spousta přičinlivých pracovníků, kteří i v káznicích plnili a překračovali normy, ale to je asii tak to nejhorší, co by se dalo říci. Neštěstí
národa spočívá v tom, že roku 1938 nemohl vystoupit jako bojující strana.
O tomto problému jsem nesčetněkrát přemýšlel. Střízlivá úvaha napovídá,
že zápas byl předem prohraný, ale jsou i prohrané zápasy, do kterých se
prošitě musí jít. Pro celkovou mentalitu národa by i katastrofálně probíhající válka znamenala morální zisk. Nepochybuji, že jako celek by národ
v té zkoušce obstál ne hůř než Poláci či Jugoslávci. V osmatřicátém se
však národ dostál do slepé uličky. To nemůže vycítit a pochopit nikdo, kdo
to neprožil s sebou. Ano, buržoazie to Mnichovem prohrála, ovšem dodnes
mi nikdo uspokojivě nevysvětlil, proč jsme j i to nechali prohrát."
Okupace j e cosi, o čem se těžko hovoří. Z toho plyne, že se o ní často
hovoří špatně. Bylo to vůbec to nejstrašnější provizorium, které bylo možno buď totálně odmítnout nebo akceptovat. Ti, kteří je akceptovali důsledně, skončili jako kolaboranti. Jenže život většinou nepřipouští chemicky
čisté postoje, ty existují snad jen v ideologiích. . . Ve vztahu k fašismu
byla nejsnazší negace fašismu, jenže k negaci fašismu dospěli i mnozí fašisté, existovali přece i zklamaní fašisté, jinými vyhození. Jednou to krásně řekl velký slovenský básník L. Novomeský: "Antifašismus je humanismus" . . . To znamená negovat ve jménu pozitivního. Angažovanost ovšem
předpokládá svobodu; svobodu se zavázat či vyvázat, formulovat program.
Za okupace, za fašismu, byla negace fašismu absolutní svobodou. Představa o tom, co by mělo být, nenarážela na žádnou vnitřní cenzuru, byla svobodná a předpokládala jako samozřejmost, že společnost dá plnou svobodu
názoru, tvorbě, myšlence."
Nacistická okupace, která v kontinuitě české kultury znamenala násilné přervání období, ve kterém vrcholilo všechno, k čemu se tato kultura od konce 18. století vzepjala, j e tedy další vrstvou, uloženou hluboko v podvědomí kulturního nástupu let šedesátých. Nejde tu ovšem
toliko o vědomí nutnosti obnovit souvislosti tenkrát přetržené, jež kratičké období v letech 194.5-1948 obnovit nestačilo. J d e tu i o otázky
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uložené hlouběji ve vědomí národním, otázky po smyslu kapitulace
před mnichovským diktátem, po důsledcích onoho "českého realismu",
který byl jen s nepatrnými výjimkami vždycky dominantním tónem
české politiky a připravil jí už více Mnichovů; otázky po národním charakteru, po tom, jaké důsledky musela nutně zanechat v české národní
povaze staletí protireformace a germanizace, za současné neexistence
českého státu a české šlechty, otázky jako je například ta, zda onen nesmírný a už vzpomenutý výkon národního obrození, (jímž bylo obnovení jazyka, kultury a národního vědomí a sebevědomí,) skutečně stačil zahladit stopy všeho, co mu předcházelo a co jej koneckonců i provázelo. Tyto otázky vyvstaly ve vědomí a podvědomí české kultury se
zpožděním dvaceti let nejen proto, že utonuly v poválečné euforii, ale i
proto, že léta nazývaná obdobím kultu osobnosti či prostě stalinismem,
celý neustále přerušovaný nástup české kultury opět odložila prakticky
o deset i více let. Léta padesátá jsou posledním z traumat ve vědomí t
kultury, poslední vrstvou, jíž musel projít pramen, který nakonec vytryskl v šedesátých letech s takovou silou. Jak cítí česká kultura toto
období zcela nedávné národní historie? Milan Kundera charakterizuje
situaci velice lapidárně.
"Nemám rád, když se dělá rovnítko mezi pojmy, 'fašismus' a 'stalinismus'. Fašismus, založený na otevřeném antihumanismu, vytvořil situaci
morálně vcelku jednoduchou. Ponechal humanitní principy a ctnosti celkem
¡nedotčeny, poněvadž vystoupil jako jejich antiteze. Stalinismus byl však
dědicem velkého humanitního hnutí, které si, i uvnitř stalinské nemoci,
zachovalo mnoho původních postojů, myšlenek, hesel, slov a snů. Vidět,
jak se takové humanitní hnutí před očima zrvrací v cosi opačného, a strhuj e s sebou všechnu lidskou ctnost, jak mění lásku k lidstvu v krutost k
lidem, lásku k pravdě v denunciaci atd. atd., to otvírá neuvěřitelné pohledy
na samu podstatu lidských hodnot a ctností."

Jaroslav Putík napsal:
"Vezměte šestapadesátý rok, dvacátý sjezd K S S S , odhalení "kultu osobnosti" . . . Šokující je, že jsem se tu nedověděl něco zásadně nového, ale že
se jen potvrdilo, co jsem si častokrát myslel, ale čemu jsem odmítal uvěř i t pro absurdnost takové možnosti. Odhalení po Stalinově smrti pro nás
-zkrátka nespadlo s nebe. J e svůdné uvěřit, že vlastně nikdo za nic nemůže
a nemohl, že to vždycky "ten druhý, vyšší, ještě vyšší" . . . Ve skutečnosti
se vše podstatné dávno vědělo, jenomže se tomu prošitě nechtělo věřit - z
nejrůznějších důvodů, nízkých i vznešených. Ale nikdo není omluven."

S touto minulostí, s tímto vědomím, -vstupuje česká kultura do šedesátých let, aby možno-li uskutečnila, k čemu se sto padesát let připravovala a od čeho jako od nedovršeného díla musela odejít v roce 1938.
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Aby mi bylo správně rozuměno. Nejde pochopitelně o dovršení ve
smyslu vytvoření uzavřené, hotové kulturní totality, nýbrž o dovršení
procesu, který učiní českou kulturu opět tím, čím byla v epoše reformační a jmenovitě v epoše českého humanismu, to jest autonomní silou, plně integrovanou do kultury evropské, vědomím a svědomím národa, nesmírným zdrojem hodnot, vyvěrajících z této země, ale nikoli
toliko j í samé určených a nejenom z ní napájených. Ze všech těchto
vrstev vytrysklo především jedinečné dílo české kinematografie šedesátých let; z nich vyvěrá znamenitá nová poezie Holanova, Hrubínova,
Mikuláškova, Novomeského, Kolářova, ale i mladších; odtud se rodí
české drama těchto let (česká literatura, z důvodů snadno pochopitelných po všem, co tu bylo řečeno, nebývala literaturou dramatiků a dramatická literatura této úrovně se tu rodí vlastně poprvé; přitom je to
dramatická literatura napájená z výbojů evropských i amerických, ale
přetvářející je po svém uvnitř jiné společenské reality, jejíž hluboká
odlišnost j e i originalitou tyto tvorby), reprezentované především jmény Havel, Topol, Klíma, Smoček, Vostrá; vzniká pozoruhodná tvorba
hudební i výtvarná a docela nakonec, teprve v posledních dvou letech,
dozrává i próza, která po několika pozoruhodných rozbězích vydala
v románech Milana Kundery "Žert" a Ludvíka Vaculíka "Sekyra"
své první zralé plody v oblasti, v české literatuře tradičně nejchudší, to
jest v románu. Jakoby odpovídala na slova, jež kdysi v Praze pronesl
Jean-Paul Sartre:
"Jsem velice ochoten připustit, že historikové dokáží, že stalinské období
není cosi, co by bylo zákonitostí přechodu od kapitalismu k socialismu, a
je velice dobře možné, že potvrdí, že tu šlo o omyl, o vykolejení, nikterak
nutnou a zvláštními okolnostmi podmíněnou odchylku. Ale romanopisec
není historik (a my se už jednou musíme rozloučit s představou, že jeho
úkolem j e jakási výpověď podávaná s objektivitou historika) a bylo by
velice špatné, a pro nás a pro celé naše století velkým ochuzením, kdyby o
tom všem vypověděli jenom historikové nebo vzpomínková literatura. Nezapomínejme, že ústředním tématem spisovatele je člověk. A já ze svého
hlediska v žádném případě nemohu připustit, že by v mém životě, (narodil jsem se 1905), bylo období Stalinismu jenom epizodou. Naopak, velice výrazně poznamenalo a spoluurčilo celý můj život, je svým způsobem
jeho ústředním tématem. A tady nejde jen o mne, ale nejméně o miliardu
dalších lidí, o nichž to platí přímo, a o další miliardu, o které to platí nepřímo. A zase nejen pro jednu generací. Vždyť každý socialismus v tomto
století, ať se bude dál rozvíjet nebo nově vznikne kdekoli, bude vyrůstat
z předchozího období, jímž bylo období stalinismu, bude muset budovat na těchto základech, překonávat toto dědictví, vyrovnávat se s ním.
Takže z hlediska života lidí, a tedy i z hlediska tématu románu tohoto století, není nejmenší pochyby, že tímto tématem je socialismus se svým ob-
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dobím stalinské deformace. Nehodlám přitom brát Západu nic z toho, co
mu patří, upírat mu žádnou z hodnot . . . Konkurenční tlak nutí v oblasti
kultury, k hledání a nacházení nových a nových forem, metod, způsobů. V
tom je Západ dnes bohatší . . . . Ale "velké téma", nebo chcete-li velký obsah - zatím na Západě nejsou. Všechno, co se tu děje, se v nějaké podobné formě už někdy stalo. Západ má prostě formu, ale nemá co říci. Vy
máte co říci, ale nevíte ještě jak (protože román, o němž hovořím, nebude
zřejmě "román-fleuve", román-řeka jak by se mohlo zdát, ale naopak půjde
o to najít takovou formu, jež bude odpovídat obsahu - a tu nemůžete vzít
Západu, tu musíte pro svůj obsah najít sami - a umožní vyjádřit tento
obsah co nejsevřeněji, vtěsnat na nejmenší prostor maximum skutečnosti."
Rozvoj románu, dramatu a rozvoj kinematografie, to jsou podle mého názoru nejcharakterističtější rysy změn, k nimž dochází v české
kultuře v šedesátých letech. Kdysi, i v době tak znamenité a plodné,
j a k o byla léta třicátá, dominovala jasně poezie, výtvarné umění, hudba. Dnes jsou to umělecké druhy, jejichž předpokladem j e zažitá historie, diferencovaná společnost s ostrými dramatickými konflikty a kolektivita tvorby. Všichni si ito uvědomují a mluví o tom Milan Kundera:
"Proč jsem došel právě v tuto chvíli od poezie přes drama k románu?
Literatura sama, a jmenovitě román, může vypovídat jen o tom, co historie
národa a člověka v něm poskytuje nejdramatičtějšího, nejvýraznějšího.
Tady nelze odměřovat o čem ano a o čem ne. Autor může a musí vypovídat jen a jen o tom, co j e v něm, o svých vlastních traumatech, a úhrn
národní literatury pak o traumatech národních . . . Pro tvůrce, a jmenovitě
pro román, je rozhodující historie, jež se nabízí jako látka. Vždyť tématem
románu je člověk v historii a charakter historie ve východní Evropě je
zcela jiný než na Západě. Tady žijeme dějiny, které jsou v pohybu, kráčejí, dokonce po člověku, člověk jimi prochází, je jimi drcen, mění se, prožívá
velice podstatné dobrodružství v socialismu a se socialismem - tedy doba
vyloženě epická, příhodná pro román jako román, doba, která ho utvrzuje
jako žánr. Kdežto stabilizovaná, uklidněná západní společnost, reprodukující neustále stejné problémy a situace, uvádí v pochybnost přímo román
jako žánr, a zdá se, že je to adekvátní . . ."
Jaroslav Putík ř í k á :
"Románové umění zahrnuje v sobě i umění odstupu. Odstup vypravěče
od románových postav, odstup hrdinů od vlastních činů a myšlenek. A toho
času bylo u nás z nejrůznějších důvodů vždycky příliš málo. Goethe nezakrýval, že' píše i pro příští generace a vědomě se připravoval na prověrku díla časem. Tato vůle nám chybí, ovšem nejenom české literatuře, to j e
nakonec zjev celosvětový. Dnešní člověk má Skutečný pocit nejistoty, trvalost se zdá být iluzorní pojem. Zítra, či pozítří, může bez výstrahy všechno
zahynout v plamenech. K čemu tedy hníst tvar a myslet na příští generace, které třeba vůbec nepřijdou? A přece nezbývá, než o takovou trvalost
usilovat. Čas uzrát . . . kdo dnes u nás může o sobě říci, že ho měl? Hašek
20

se upil, Čapka uštvali, Vančuru popravili. To jsou ti největší, co jame měli.
Ale nemusí jít zrovna o tragické osudy; jsme malý národ a literát se tu
těžko uživí. Kdo si v Čechách může dovolit vydat jednou za pět let knížku
'a žít z toho, co mu vynesla? A tak j e u nás mnoho násilné, chtěné plodnosti, autor píše knížku za knížkou, jak rok za rokem plyne."
Historik a filosof Robert Kalivoda:
"Samozřejmost a přirozenost českého evropanství, v době mezi dvěma
válkami, samozřejmost, se kterou byly v Čechách vytvořeny určité osobité,
původní a objevné postoje moderního univerzalistíckého smýšlení, spojujícího moderní kulturu v jeden organický celek, j e zároveň i samozřejmým
a přirozeným měřítkem generačního procesu, který probíhá po onom druhém "národním vykolejení" (léta čtyřicátá a padesátá). V důsledku posledních úspěchů české umělecké tvorby, začíná se vyvíjet nový a přirozenější vztah mezi národními a universálními tématy a obsahy. To znamená,
že se teprve nyní uskutečňuje pravá "přirozenost". To, že se české umění
převážně soustředilo na destrukci mýtu a na kritiku různých "zel" moderního světa, je jenom zdravým důsledkem patologických jevů, jež byly důsledkem "druhého vykolejení." Nicméně se však Stále ještě objevuje tu a
tam ozvěna období "národního obrození". Část české kultury ve svém mesiášském komplexu neuznává, že mnohé z toho o čem vypovídá se prostě
dotýká konstant antropologických jevů, spojených s lidskou existencí, jež
nemohou být likvidovány ani sebenadšenější a sebevíce zdrcující kritikou.
Mnohé mělo proto až dosud příliš časti toliko jednu dimensi a přechod k
vyjádření mnohorozměrnosti lidské existence bude krajně obtížný. Přesto
Však je nutné překročit už stadium pouhé "očistné kritiky". První krok
učinil například Vaculík v "Sekyře". Do popředí se začínají dostávat obecné lidské problémy, problémy existenciální, což j e nutné a zdravé. Pohyb
tímto směrem už začal a jeho směr nelze změnit, český spisovatel začíná
vědomě přemýšlet o základních problémech lidské existence".
Záměrně jsem citoval názory do jisté míry rozdílné, protože ve svém
souhrnu vyjadřují obecný pocit těch, kteří se v šedesátých letech pokusili o vytvoření nové literatury. Nová aktuálnost Sartrových myšlenek
o lidské existenci ve vztahu ke společnosti, j e dokladem toho, že česká
společnost se s jistým zpožděním octla tváří v tvář podobným problémům, s jakými se museli bezprostředně po druhé světové válce vyrovnávat intelektuálové a západoevropská společnost, v j e j í m ž rámci Sartre
za nacistické okupace a po ní svoje názory formuloval. Zároveň se
však objevuje silně pociťovaná potřeba zastavení a hlubšího i širšího
rozhlédnutí, jež nebude už jenom "rozhlédnutím na pochodu". J e přitom zajímavé, a Kalivoda na to dobře upozornil, že realizaci tohoto postulátu jsme prozatím nejblíže právě v próze autora, který se tak jednoznačně hlásí k nutnosti každodenní společenské angažovanosti literatury, v " S e k y ř e " Ludvíka Vaculíka. - V této souvislosti se sluší připo21

menout ještě jedno: Citovaní autoři největších současných úspěchů
české prózy byli vesměs lidé z generace čtyřicátníků, a sice příslušníci
té její části, jež se ve věku kolem dvaceti let nadšeně vrhala do politického života druhé poloviny let čtyřicátých, celým srdcem stála za
programem, který tato léta uskutečnila, a pak se pokusili o jakousi bilanci zkušeností dvaceti let. Čili ti, kteří byli v české próze patrně nejlépe
disponováni k tornu, aby se pokusili splnit naděje, jež do prózy této
části světa skládal Sartre. A nejenom on.
Literární kritik Milan Jungmann říká o románech Kundery a Vaculíka:
" S k o r o jako by si oba autoři položili týž mučivě nezbytný úkol: vypátrat, jak a z čeho především se v generaci intelektuálů, zhruba řečeno střední, formoval její dnešní životní pocit a vztah ke světu, jaké morální obranné reflexy zanechalo tzv. kultovní období v jejím vědomí, a dále - jaké
hodnoty, postoje, vztahy či jaký způsob aktivity jí umožní obnovit její kdysi samozřejmou Společenskou začleněnost. Takové Otázky nedovolují fixlovat. S odpovědí na ně možno ožít - nebo dožít. J e snad tedy zřejmé, že
na území těchto problémů Vstoupili oba romanopisci, aby "znovuprožitím"
tragédie socialismu se pokusili vydobýt z ní pro svůj život i románovou
'tvorbu katarzi, která jim dosud byla odepřena. Jinými slovy: na toto
území vstoupili s vědomím rizika a s touhou přejít přes propast odloučenosti, která je hrozila pohltit."

Jaroslav Putík forumuluje tento pocit intelektuální odpovědnosti, který je v Čechách po zkušenosti padesátých let tak palčivý, ještě obecněji: " V dnešních souvislostech vystupuje do popředí význam různých
intelektuálních hnutí v naší době. Intelektuál si obvykle dříve a pronikavěji než ostatní uvědomuje hlubší souvislosti a to ho předurčuje k
.tomu, aby hrál větší roli i v politických zápasech. Intelektuál, ať chce
či nechce, a mnohdy opravdu proti své vůli, se stává politickým faktorem- Zdá se, že tento rys moderního vývoje je společný celému dnešnímu světu."
Českou kulturu na sklonku šedesátých let nelze ovšem opustit bez
slova o tom, co j i nakonec nejvíce proslavilo, o filmu. Pojem "česká
filmová škola", "česká vlna" atp. je pojmem obecně známým; vešel do
světového kulturního povědomí. Bývá často spojován s filmovou fakultou pražské Akademie umění, jejímiž učebnami nakonec prošla
většina tvůrců československého "filmového zázraku." Do Prahy se
sjížděli mladí i ne už docela mladí lidé z celého světa v naději, že tu
poznají ono magické slovo, po jehož vyslovení se člověk stane filmovým
umělcem. Skutečné tajemství je však asi toto: V zemi s velkou kulturní
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tradicí, ve městě oné nepopsatelné inspirující krásy, jakým je Praha,
kde na každém kroku číhají stopy kultury staré i té nejmodernější,
slavné avantgardy třicátých let, se v letech hlubokých společenských
převratů a krizí setkávají na jedné fakultě mladí lidé, kteří dostávají
možnost v tomto ovzduší, v této atmosféře, nikoli izolovaně, nýbrž v
neustálém styku se stejně starými spisovateli, básníky, malíři, hudebníky a divadelníky, diskutovat o filmu a jeho možnostech, zkoušet, hledat, nemyslet na existenci, ale žít realitu jedné velké krize lidského vědomí uvnitř konkrétní reality tohoto města a jeho tradice. Myslím, že
tajemství pražské "filmové školy" je právě proto asi stejné, jako bylo
tajemství pařížského Montmartru v druhé polovině minulého století či
Montparnassu v první čtvrtině století tohoto. Česká filmová vlna byla
celou svou existencí bezprostředně spjata s touto atmosférou. Se zánikem této atmosféry, tohoto prostředí, Prahy poloviny šedesátých let,
zanikla i ona.
A pak tu bylo ještě něco, o čem dobře hovoří Ester Krumbachová,
autorka scénářů filmů Věry Chytilové a Jana Němce, výtvarnice, jejíž
podíl je patrný na řadě filmů dalších českých filmových režisérů totohoto období, jeden z "mozků vlny":
"Film mne přitahuje asi pro tu ohromnou souhru spousty dílčích principů, z nichž se skládá. J e to cosi jako gotická katedrála. Malíř si tu maluje,
sochař modeluje, štáb těch, kteří film vytvářejí, j e víceméně anonymní, a
to se mi také zdá kusem pravdy 20. století, které si žádá anonymní služby.
Dvacáté Století má prostě svoje umění, a to j e film. Obrovská oblast, kam
většinou ještě nevkročila noha. Tedy snad pár noh, ale moc ne. A k povaze
20. století zřejmě patří, že j e to zároveň průmysl, že to, co vzniká, je umění i výrobek. Odtud i spousta zvláštních problémů . . . Žijeme zkrátka ve
věku filmu. O událostech už neinformuje hlásný, trubač, bubeník, ale rozhlas, televize, neóny, všechno, co je člověku přístupné. Mně se zdá, že
kino je dokonce přístupnější než obrazová galerie. Ne snad, že by jich bylo
víc a galerií míň, ale prostě proto, že j e tu jiná chuť na kumšt."

Tolik obecně. A nyní konkrétně. Ester Krumbachová píše na podzim r. 1966: "To, co se dnes u nás v umění děje, vy tomu říkáte exploze, má, myslím, svoje hluboké příčiny v národě. Spojilo se totiž
najednou mnoho epoch a tektonických vrstev dohromady, rychle se
odkopává všechno, čím byla přikryta skutečnost, lidé i jejich nitro, takové to oblečení z iluzí všeho druhu, a objevuje se cosi velice cenného,
totiž svědomí. To je, myslím, dobrá vlastnost téhle země, že má svědomí. Odtud plyne i celkové posazení myšlení, kterému by se mělo říkat
materialistické a v němž to svědomí je motorem touhy po poznání
všech souvislostí a příčin. Současná česká kultura se dnes nevypořádá23

vá, jak si někteří myslí, neustále jen s padesátými lety a tím s nějakými
ryze dnešními anekdotickými karambóly historie. Ona se totiž musí
vypořádat přinejmenším s celým českým 19. stoletím a s první půlkou
století dvacátého. Nedávno u mne byl jeden německý režisér a užasle
mi svěřoval, že nikdy a nikde nepoznal tolik vzrušených, zapálených
lidí. A to je asi pravda. Jestli dokážeme celé noci sedět a přít se a přemýšlet, pak ne proto, že jsem to třeba já nebo ten či onen, ale asi proto, že nám o něco j de a že vůbec o něco jde."
Tím jsme dospěli ke konce této mozaiky. Právě proto, že byla taková, jaká je, v zemi, která je taková, jaká je, na historické křižovatce,
která byla právě ta a ne jiná, setkala se československá kulturní exploze let šedesátých, s problémy a konflikty, které byly právě takové, jaké
byly v této zemi, a v této chvíli. Ovšem ani tato mozaika není úplná,
protože jí chybí druhá polovina, mozaika kultury slovenské těch let.
Jakkoli lze říci, že slovenská kultura prožívala šedesátá léta ruku v
ruce s kulturou českou, jedna brala impulzy od druhé, že dokonce první
filmy "mladé vlny" vznikly na Slovensku, není možné shrnout obě kultury pod klobouk jedné informace, jakou je tato. Jde totiž skutečně o
dvě kultury, jakkoli sesterské, jakkoli těsně navzájem spjaté, ale přece
jen o dvě kultury, s řadou různých problémů, různých zázemí, s jinou
pamětí a někdy dokonce v různém historickém čase. Spokojme se tedy
tím, že připomeneme slova Jaroslava Putíka, jak je důležité mít právě
toto neustále na paměti: "Malé národy, to jsou ostrůvky vzdorující v
proudu. Význam národnostní otázky se všeobecně uznává, ale stále tak
trochu jako nezbytný přežitek. V některých hlavách dodnes ještě straší
stalinská myšlenka o postupném vytváření pásmových, nadnárodních
jazyků, vidina jakési obrovité syntézy. Jako by tohle bylo něco pokrokového. U nás to máme v malém v poměru Čechů a Slováků, ta výjimečná blízkost obou jazyků a kultur přímo svádí k ukvapeným závěrům. Nač si to tak komplikovat, uvažuje byrokrat, není jednodušší mít
jedno ústředí, jeden jazyk? Ve skutečnosti ono neustále napětí, vibrování mezi našimi kulturami, činí z Československa nesmírně zajímavou zemi. Ale nejde o česko-slovenský vztah, stejně důležité je podporovat
všechno, co má vlastní chuť a ráz. To je podpora života. Z toho, že
jsme malý národ, musíme tedy udělat přednost, ne nedostatek."
V naději, že i kultura slovenská se záhy dočká podobné úvahy, dejme
závěrem slovo opět Milanu Kunderovi a čtěme jako výzvu i memento
závěrečná slova jeho projevu, jímž při zahájení oslovil v červnu 1967
dnes už pamětihodný IV. Sjezd československých spisovatelů:
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"Celý příběh tohoto národa mezi demokracií, fašistickou porobou,
stalinismem a socialismem (násobený ještě zcela jedinečnou problematikou nacionální), obsahuje v sobě všechno podstatné, co dělá 20. století dvacátým stoletím. To nám umožňuje klást možná podstatnější
otázky, vytvářet možná smysluplnější mýty, než ti, kteří touto anabází
neprošli. Tento národ prožil snad tedy v tomto století více než mnohé
jiné národy a byl-li jeho génius bdělý, snad také i více ví. Toto větší
vědění by se mohlo pozměnit v ono osvobozující překročení dosavadních hranic, v překročení hranic dosavadních vědomostí o člověku a
jeho údělu, a dát tak české kultuře smysl, dospělost a velikost. Jsou to
zatím spíš snad šance, spíš možnosti, ale mnohá díla, vzniklá v posledních letech, dokázala již plnou reálnost těchto šancí.
Jenomže znovu se musím ptát: Je si naše národní společenství vědomo těchto šancí? Ví, že jsou to jeho šance? Ví, že historické příležitosti jsou neopakovatelné? Ví, že prohrát tyto šance znamená prohrát
českému národu jeho 20. století?
"Uznáno jest hlasem všeobecným," napsal Palacký, "že to byli spisovatelé čeští, co nedali národu zahynout, ale vzkřísili jej zase a vytknuli jeho snahám cíle ušlechtilé." Spisovatelé čeští mají odpovědnost
za samo bytí svého národa a mají j i dodnes, protože od úrovně českého
písemnictví, od jeho velikosti či malosti, odvahy či zbabělosti, provinčnosti či všelidskosti, závisí do značné míry odpověď na životní otázku
'tohoto národa: stojí jeho existence vůbec za to? Nejzákladnější otázky
jakou je tato, položené do základů novodobého bytí národa, čekají stále ještě na své definitivní zodpovězení. Proto každý, kdo svou bigotností, vandalismem, nekulturností a nesvobodomyslností podráží nohy
kulturnímu rozvoji, podráží nohy samému bytí tohoto národa. Na jaře
1971 znějí tato slova s naléhavostí ještě pronikavější než před čtyřmi
lety. Více víme a odpovědnost i vina na jedné i druhé straně jsou a budou tím větší.

Každý velký tvůrce dokazuje hlavně, že není nic relativnějšího než smrt:
historie není mu nádherným hřbitovem světa - kde velicí mrtví leží ztrnule
v pevných hrobech, nýbrž nepokojným polem válečné setby.
F. X . Šalda, Boje o zítřek
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KULTURNÍ SCÉNA V ČESKOSLOVENSKU
LEDEN - ČERVEN 1970
Antonín

Kratochvil

Na počátku roku 1970 byly v oblasti kultury pozice dogmatiků zcela
pevné, takže první půle roku byla prakticky závěrečnou fází boje mezi
představiteli ministerstev vnitra a kultury, a československými umělci.
Ostré administrativní zásahy, především v dubnu a v květnu, byly
doprovázeny skandalizováním umělců, vědců a představitelů uměleckých svazů. Jako příklad stačí uvést útoky na redakci a spolupracovníky
brněnské literární revue Host do domu, kterým např. pražský rozhlas
vyčítal styky s emigrací a se západními "rozvědkami". Šéfredaktor Jan Skácel a profesor Václav Černý si prý jezdili pro linii a rozumy
k Pavlu Tigridovi do Paříže atd.1 Filmovým umělcům byly předhazovány velké "defraudace" při prodejích os. filmů na Západ atd.2
Za začátku roku předsednictvo výboru české Národní fronty vydalo
oficiální zprávu o neuspokojivém stavu uměleckých svazů. Zdůraznilo,
že vedení uměleckých svazů svým postojem, který je v rozporu se současnou politikou KSČ a Národní fronty, soustavně porušuje zásady
obsažené v základních dokumentech, jež přímo podmiňují členství v
Národní frontě. Ukazuje se - praví se v prohlášení - že přihlášení se k
politické linii Národní fronty, nebylo upřímné a že se dokonce projevily snahy využít platformy Národní fronty k infiltraci pravicově-oportunistických názorů . . . Vedení většiny uměleckých svazů se prý nedisttancovala od politiky nesprávných dokumentů a neodvolala svůj podpis na resolucích a prohlášeních, vydaných jménem tzv. koordinačního
výboru.
V závěru zprávy byl ostře napaden český Svaz filmových a televizních
umělců a uvězněný televizní pracovník dr. Vlastimil Vávra, kterému
FITES udělil cenu za porady "Napomoc prokuratoře",
dále Svaz spisovatelů a ostatní tvůrčí svazy. Na konci je pak oficiálně oznámen zánik členství českého Svazu filmových a televizních umělců v Národní
frontě.3 Vyloučením z Národní fronty Český Svaz filmových a televizních umělců ztratil jakoukoli právní ochranu a prakticky přestal existovat. Jeho ústřední orgán byl zakázán již 17. září 1969. Filmové a televizní noviny převzaly prakticky, po zániku Literárních listů, jejich
funkci a řadu spolupracovníků.
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Dne 2. dubna 1970 se konala v Praze tisková konference s novým
hlavním dramaturgem českého státního filmu Ludvíkem Tomanem a
ředitelem Barrandovských studií Jaroslaven Šťastným. Novináři se dověděli, že nové vedení státních filmových ateliérů zhodnotilo filmovou
produkci v minulém roce a rozhodlo, že "prozatím nepůjdou do kin
čtyři filmy, protože svým vyzněním neodpovídají současným požadavkům konsolidace".4 Další dva filmy "Ezop" a "Odvážná slečna" budou
promítány teprve po úpravách. Ludvík Toman zdůraznil na konferenci,
že v dohledné době bude nutno vypracovat důkladnější analýzu situace
ve státních studiích na Barrandově, neboť nové vedení se setkalo s řadou nevyřešených problémů. Hlavní dramaturg také zdůraznil, že "od
března byla pozměněna dosavadní struktura produkce filmu. Byly zrušeny samostatné tvůrčí skupiny, jejichž orientace směřovala převážně k
dramaturgické přípravě látek, zatímco v nich chyběla dostatečná kontrola vlastní filmové realizace."5
Pasivní resistence filmových pracovníků vyvolala během prvního
půlroku celou vlnu adresných útoků na přední pracovníky FITESu
které Rudé právo označilo za "samozvanou elitu". Tato třída se prý
mezi jiným provinila tím, že "žádala, aby byl postaven pomník tatíčkovi Masarykovi" a podala návrh, aby "Eduard Goldstücker, Jan Patočka, Václav Černý a Jan Kosík, byli přijati za členy ČSAV". Dále byli
napadeni přední kulturní pracovníci za finanční pomoc Janu Werichovi, profesoru Felixu Vodičkovi a dalším.
Podle západního tisku6 byly z hotových, a dříve již uváděných, filmů
okamžitě ztaženy z domácí distribuční sítě umělecky výrazný film Jaromila Jireše "Žert", natočený podle známého románu Milana Kundery.
"Žert" byl natočen ještě v roce 1968, ale do distribuce přišel v roce
1969. V komentáři k jeho uvedení se zdůrazňovalo: "Osud hrdiny filmu Jahna je osudem mnoha tisíců našich spoluobčanů, s kterými tvrdě
zažertovala realita padesátých let. Film je obrazem našeho osudu mezi
lety 1948-1964. Je jedním z nejtvrdších odsouzení této epochy našeho
národa."8 V souvislosti se zákazem filmu zdůraznil známý radikální
komentátor Jiří Surčina na adresu českých filmových pracovníků: "Pánové si musí uvědomit, že za jejich politikaření musí nést svou politickou zodpovědnost sami, a že je v tom nezastoupí nikdo jiný." 9
Další svaz, který byl v prvém pololetí likvidován, byl český Svaz
artistů a estrádních umělců. Předsednictvo české Národní fronty na
svém zasedání 22. dubna 1970 rozhodlo, že naléhavě doporučí českému
ministerstvu vnitra, aby zrušilo registraci českého Svazu artistů a
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estrádních umělců (ARTES). Vedoucí pracovníci tohoto uměleckého
svazu, předseda Jiří Popper a tajemnice Svazu dr. Irena Zalarová-Holiková požádali o politický asyl na Západě.
Situaci českého Svazu artistů a estrádních umělců je třeba posuzovat z trochu jiného hlediska, než situaci ostatních uměleckých svazů.
ARTES byl založen teprve v roce 1968 a podle současné stranické kritiky se tak stalo jen "pod vlivem nátlakových skupin, které se snažily
rozšířit okruh působnosti tzv. Koordinačního výboru uměleckých svazů". Ministerstvo vnitra ČSSR tehdy svaz zaregistrovalo. Od samého
vzniku se vedení tohoto uměleckého svazu prý silně politicky angažovalo pro "protisocialistická" a "protisovětská" stanoviska a "podléhá i
nyní působení protisocialistických sil". 10 Po zákazu českého Svazu filmových a televizních umělců (7. ledna 1970) a po zákazu slovenského
Svazu filmových a televizních umělců (30. ledna 1970) je to třetí umělecký svaz, který byl během prvního pololetí úplně zlikvidován.
Vedle uměleckých svazů a uměleckých pracovníků stávají se obětí
čistek a likvidace i vědečtí pracovníci, dále Český Svaz vědeckých pracovníků, který byl aktivní součástí Koordinančního výboru uměleckých
svazů a v Československé akademii věd byl prakticky zlikvidován Historický ústav.
Český Svaz vědeckých pracovníků je napadán stranickými orgány
především pro osobnost vedoucího pracovníka tohoto Svazu, akademika
Oty Wichterleho a pro velmi angažovanou účast v činnosti Koordinačho výboru tvůrčích svazů.11 Jaromír Pospíšil v týdeníku byra ÚV KSČ,
Tribuně, zdůrazňuje, že "politické cíle svazu jsou jasně zaměřeny proti
novému vedení naší společnosti, jednak tím, že se od něho distancuje,
jednak tím, že setrvává na pozicích pravicových organizací a na prohlášeních zaměřených proti konsolidačnímu úsilí vedení strany a státu . . .
ve svých programových prohlášeních útočí na některá opatření vedení
strany a státu. Jde tedy o organizaci, která jasně sama
zakonzervovala
svůj postoj na jaře 1969 a to straně poražených
protisocialistických
sil".12
Ministr kultury ČSR Miloslav Brůžek ve "Vnitropolitickém zamyšlení" nad situací uměleckých svazů, na konci dubna 1970, zdůraznil:
"Máme-lihodnotit změnu situace, k níž dochází v současném
období,
domníváme se, že hlavní úlohu v řešení všech otázek kulturní politiky a
rozvoje umělecké tvorby, začínají hrát stále více již umělecké rady při
ministerstvu kultury, a že stále méně a méně do této sféry zasahují umělecké svazy. Je to vinou politikářství, které zde bylo pěstováno, a pochopitelně za své politick porážky musí nést důsledky". 31
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Tímto prohlášením Brůžek nepřímo přiznal, že z devíti uměleckých
tvůrčích svazů, které se nejprve pokoušel vnitřně rozložit či získat pro
spolupráci, se mu prakticky podařilo získat pouze několik hudebních
skladatelů - a i zde sehrálo svou roli, (podle dobře informovaných zpráv
z ČSSR) ministerstvo vnitra, které přinutilo některé členy tohoto svazu
ke spolupráci. Ti pak vytvořili přípravný výbor nového Svazu českých
hudebních skladatelů, dále některé výtvarníky, kteří ustavili přípravný
výbor Svazu českých výtvarníků a několik herců, pro přípravný výbor
Svazu divadelních umělců. Ostatní svazy, především jejich elitní předvoj, Svaz českých spisovatelů, zůstal přes všechna administrativní opatření v pasivní resistenci.

Resistence

českých

spisovatelů

Uměleckou i ideovou elitu českého národa tvoří tradičně spisovatelé.
Ukázalo se to v době barokní, v době národního obrození i v roce 1917,
slavným Manifestem spisovatelů. Tuto tradici udrželi i čeští spisovatelé
dneška. Již na druhém kongresu Svazu čs. spisovatelů, v roce 1956, požadovali, ústy Jaroslava Seiferta, propuštění uvězněných českých spisovatelů. Čtvrtý sjezd Svazu os. spisovatelů, v červnu 1967, prakticky
připravil půdu pro ukončení éry Antonína Novotného a obrodný proces.
Progresivní roli si zachovali čeští a slovenští spisovatelé i po 21.
srpnu 1968. A této skutečnosti si byla komunistická strana plně vědoma, a proto postupovala velmi obezřetně. Přesto však ze skutečných
významných představitelů současné české literatury, nezískala na svou
stranu téměř nikoho. Administrativní represálie proti spisovatelům a
jejich organizaci v roce 1970, mají jasný charakter msty. Bezohlednost
zákroků ministra Brůžka proti českým spisovatelům, jejichž Svaz v dohodě s českým ministrem vnitra zcela podřídil kontrole ministerstva
kultury, nemá obdoby v letech vlády Novotného a jeho zmocněnce
Jiřího Hendrycha. Vinou těchto dvou ministerstev se stala jakákoli práce Svazu českých spisovatelů nemožná, přestože svazový majetek byl
zabaven, časopisy zakázány a přední členové veřejně osočováni.
Pasivní odpor českých spisovatelů byl drcen postupně a systematicky.
Již během roku 1969 strana zlikvidovala ústřední orgán Svazu, týdeník
Listy, dále měsíčník Plamen, který byl sice v květnu 1969 "distancován" pouze na dva měsíce, ale jeho obnovení nebylo ani později povoleno; dále byly zlikvidovány dva významné orgány mladší spisovatelské generace Tvář a Sešity, i teoretický orgán Analogon. Do roku
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1970 vstupoval Svaz českých spisovatelů prakticky pouze s literární
revuí brněnské pobočky Svazu, Hostem do domu, a s významným Bulletinem SČS. Oba tyto zbývající orgány byly však v dubnu 1970 zakázány.
Duben můžeme považovat za vyvrcholení konfliktu mezi Svazem českých spisovatelů a českými ministerstvy vnitra a kultury. Když Svaz
ztratil možnost vydávat svůj Bulletin, začal seznamovat členy se současným stavem Informacemi
pro členy Svazu českých spisovatelů a
překladatelské sekce. Tyto Informace byly vydávány prakticky ve formě
rozmnožených dopisů.
Přímým impulzem k řadě administrativních zásahů proti Svazu českých spisovatelů, byl aktiv umělců a kulturních pracovníků v Praze,
dne 12. března 1970. Ministr Brůžek zde narýsoval postup v boji za
likvidaci současného vedení uměleckých svazů. Na adresu Svazu českých spisovatelů, Brůžek zdůraznil, že ministerstvo podá návrh, aby
nakladatelství "Československý spisovatel" bylo převedeno pod správu
Literárního fondu, (který spravuje ministerstvo kultury). Brůžek dále
zdůraznil, že je nutno, "aby státní prostředky byly věnovány ve prospěch těch spisovatelů, kteří podporují současnou politiku."14 Tehdy také Brůžek oznámil, že hodlá zabavit Svazu českých spisovatelů zámek
Dobříš a rekreační středisko v Karlových Varech.
Chronologický obraz systematické likvidace Svazu českých spisovatelů přinášejí rozmnožené Informace pro členy Svazu českých spisovatelů. V úvodu čteme oznámení Ladislava Baráka, ředitele zahraničního
odboru ministerstva kultury, předsedovi Svazu národnímu umělci Jaroslavu Seifertovi. Oznámení se týká "zrušení veškeré zahraniční činnosti Svazu českých spisovatelů" a Barák v něm kategoricky žádá Seiferta, aby učinil potřebná opatření k ukončení činnosti příslušného
úseku Svazu a aby sdělil ministerstvu jména všech pracovníků, kteří
se touto činností zabývali. Dopis Ladislava Baráka je datován v Praze
11. března 1970.
Presidium Svazu odpovědělo na tento list analýzou situace a poukazem, že ministr kultury jasně porušil úmluvu, kterou měl se Svazem a
v níž se zavázal, že před rozhodnutím celou situaci ještě prozkoumá s
členy Svazu. Dále se v dopise poukazuje na "nedozírné následky, jež vyvolává toto administrativní opatření a jímž se zahraniční agenda v úseku literatury prakticky vrací před rok 1956, kdy byla převedena z bývalého ministerstva kultury na Svaz čs. spisovatelů." Presidium Svazu
znovu v dopise zdůrazňuje své znepokojení nad "represivními opatře30

nimi, jež znovu přesvědčují o centralistických snahách ministerstva" a
poukazuje na skutečnost, že ministerstvo nestačí a není samo připraveno realizovat tuto činnost, což dokázala - v zápětí po administrativním zásahu - návštěva presidenta mezinárodní překladatelské organizace FIT P. F. Caillé; ministerstvo kultury muselo totiž urychleně žádat
Svaz, aby převzal péči o Caillého a o další hosty. (Dopis Svazu ministerstvu kultury je datován v Praze 20. března 1970).
V další části oběžníku je publikován plný text "Rozhodnutí českého
ministerstva kultury o nakladatelství Československý spisovatel". V prvním paragrafu se Svazu českých spisovatelů bere veškeré oprávnění
vydávat neperiodické publikace, v druhém odstavci se pak Svazu ukládá, aby přenechal celou majetkovou podstatu podniku Československý
spisovatel Českému literárnímu fondu. Ve zdůvodnění se pak praví, že
"výsledky dosavadní činnosti Svazu es. spisovatelů a jeho vlivu na provoz nakladatelského podniku Československý spisovatel, nedávají již
záruky, že tato činnost se bude nadále vyvíjet v souladu s kulturně-politickými zájmy státu".
V tomto českém ministerském rozhodnutí se jasně mluví o Svazu československých spisovatelů a o podniku Československý spisovatel. Dobře
informované kruhy v Československu tvrdí, že k rozhodnutí došlo po
poradě českého a slovenského ministra kultury, poněvadž žádné federální ministerstvo kultury neexistuje. (Rozhodnutí ministerstva je datováno 11.3.1970).
V odpovědi předsedy Svazu Jaroslava Seiferta, se zdůrazňuje, že toto
rozhodnutí ministerstva je jasný projev administrativně-mocenského zásahu do základních práv společnosti a Svaz se vší rozhodností proti tomuto zásahu protestuje. Rozhodnutí ministerstva je podle názoru předsedy svazu, Jaroslava Seiferta, nezákonné. V závěru informačního oběžníku ze dne 9. dubna 1970 je uveřejněn dopis českého ministerstva kultury pracovníkům výboru Českého literárního fondu, ve kterém se mimo jiné zdůrazňuje: "Pověřuji Vás, až do dalších rozhodnutí, s okamžitou platností rozhodováním o poskytování pracovních, studijních a
rekreačních pobytů ve všech domech spisovatelů, včetně Dobříše. (Tento list, ze dne 26. března 1970, podepsal náměstek ministra kultury
Josef Řehák.)
Dne 8. dubna 1970 došlo v Praze k jednání mezi zástupci přípravného výboru Svazu českých spisovatelů a mezi zástupci ministerstva vnitra. Svaz zastupoval místopředseda, Karel Ptáčník, Ladislav Hradský a
J . S. Kupka. Ministerstvo vnitra zastupovali Jan Hanák, ředitel odboru
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vnitřní správy NV, Oldřich Bastl a Karel Hedbávný. Jednání skončilo
neúspěchem; nebyly vyřešeny ani otázky schválení návrhu stanov Svazu českých spisovatelů, ani činnosti přípravného výboru; nedošlo také
k dohodě o příští konferenci Svazu. Potřebu takové konference spisovatelé zdůvodnili tím, že by na ní členstvo mělo schválit tři programové
dokumenty:
1. Návrh změn složení přípravného výboru Svazu jmenováním politicky přijatelných funkcionářů.
2. Návrh změn stanov v tom směru, že členy Svazu nemohou být spisovatelé, kteří se zdržují nelegálně v cizině.
3. Analýzu činnosti v minulém období, kterou požaduje Národní fronta.
Zástupci ministerstva vnitra odmítli konání jakékoli konference Svazu,ia odůvodněním, že není formou, která by mohla řešit tyto problémy. Taková akce by prý znamenala, že přípravný výbor Svazu překročil svá oprávnění."15
Zástupcům Svazu českých spisovatelů nezbylo, než od konání konference upustit.
Další materiály z "Informací" se týkají blokování Svazu českých
spisovatelů u Státní spořitelny v Praze. V dopise generálnímu řediteli
Státní spořitelny, se Svaz také táže, proč pracovníci Státní spořitelny
odmítli proplatit šek výplaty mezd zaměstnancům sekretariátu Svazu,
ve výši Kčs 27,100. - V dopise se zdůrazňuje: "Protestujeme proti
rozhodnutí, kterým jsou blokována konta dobrovolné společenské organizace, jež není financována ze státních prostředků."
Náměstek ministra kultury, Josef Švagera, sdělil dopisem Svazu, že
jedině Karel Bouška, ředitel odboru knižní kultury ministerstva kultuTy ČSR - (tedy zaměstnanec státního aparátu) - bude příště dávat souhlas k dispozicím o kontě Svazu u Státní spořitelny v Praze. Náměstek
ministra kultury dále zdůraznil, že v "souvislosti s federalizací Svazu
československých spisovatelů a z toho vyplývající reorganizace, bude
Váš aparát nyní omezen jen na nejnutnější míru". V dopise generálního
ředitele Státní spořitelny v Praze zaslaném Svazu českých spisovatelů,
se pak oznamuje, že další dispozice o kontě Svazu "jak vyplývá z dopisu náměstka ministra kultury, budou nadále možné jen s podpisem s.
Karla Boušky."
Charakteristiku Karla Boušky nejlépe zachycuje jeho rozhovor s redakcí Práce16, v němž Bouška říká: "Chceme vydávat jen takovou literaturu . . . která by pomohla straně a lidu v jejich současném zápase o
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socialistickou formu a obsah jistot, jež žijeme. Každá jiná literatura, a
říkám to otevřeně, není ničím jiným než obyčejnou politickou provokací!"
Závěrečným dokumentem Informací je dopis Svazu českých spisovatelů zaslaný předsednictvu ÚV Národní fronty ČSR. Spisovatelé v něm
litují, že nebylo vyhověno jejich žádosti setkat se se zástupci sekretariátu
České Národní fronty, 15. dubna 1970, v Praze. Představitelé Svazu žádali tehdy o schůzku zástupců Svazu s předsednictvem výboru ČNF, na
které se měl projednat celý komplex problémů. Sekretariát ČNF však
Svazu spisovatelů na jeho žádost o schůzi vůbec neodpověděl.
V interním oběžníku, vydaném ve formě dopisu, (ze dne 8.6.70) Svaz
českých spisovatelů informuje své členy, že federální ministerstvo vnitra
zaslalo Svazu dopis, ve kterém se stroze zjišťuje, že "Svaz československých spisovatelů právně i fakticky zanikl a že je povinnen provést
neprodleně majetkovou likvidaci." Mezi právními a faktickými skutečnostmi federální ministerstvo vnitra uvádí, že na sjezdě (10.6.1969) 17
byl ustaven Svaz českých spisovatelů, jehož stanovy byly sice předloženy ministerstvu vnitra ČSR (dne 14, 6, 1969,) ale rozhodnutí o nich
dosud nepadlo a proto ani Svaz českých spisovatelů právně neexistuje!
Na tyto "likvidační snahy" ministerstva vnitra Svaz českých spisovatelů odpověděl dopisem (18. června 1970), v němž je informuje o
právní stránce těchto opatření. V dopise se mimo jiné zdůrazňuje:
"Svaz československých spisovatelů je dobrovolnou společenskou
organizací, vzniklou podle zákona č. 68/1951 Sbírky . . . při čemž je významné, že tato organizace vznikla nikoli přímo ze zákona nebo z rozhodnutí
státního orgánu, nýbrž z dobrovolné iniciativy členů. Tato forma a způsob vzniku organizace, je důležitá i pro úvahu o formě a způsobu jejího
zániku". V další části jsou rozebrány zákony a vyhlášky ministerstva
vnitra, týkající se zániku dobrovolných organizací a na konec předsednictvo Svazu cituje vyhlášku ministerstva vnitra (č.320/1951) Úředního listu, v níž se jasně praví, že "Ustanovení o zániku organizace a o
tom, jak bude při zániku naloženo s majetkem organizace, je vysloveně
vyhrazeno úpravě, obsažené v organizačním řádu (stanovách) organizace".
To tedy znamená, že Svaz čs. spisovatelů, jako dobrovolná společenská organizace, může po právní stránce zaniknout jen způsobem uvedeným ve Stanovách Svazu čs. spisovatelů, ve kterých se jasně praví, že
"Svaz čs. spisovatelů zaniká usnesením sjezdu československých spisovatelů, hlasuje-li pro tento návrh tři čtvrtiny přítomných. S majetkem
zbývajícím po likvidaci, bude naloženo podle usnesení sjezdu."
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V citovaném dopisu se dále zdůrazňuje, že Svaz nezanikl vydáním federalizačního zákona č. 143/1968 Sbírky . . . neboť tento ústavní zákon, ani žádný další, neřeší a nedotýká se otázky existence dobrovolných společenských organizací. Z tohoto důvodu jsou čeští spisovatelé
přesvědčení, že nedošlo k zániku SČSS, který současně jako jediný je
povolán k tomu, aby sám rozhodl i o majetku organizace a to tak, že
se přesně vymezí, jaký majetek převezme Svaz českých spisovatelů a co
převezme Svaz slovenských spisovatelů.
Poukaz na skutečnost, že na národních sjezdech došlo k ustavení nových národních spisovatelských organizací, nemůže mít - podle názoru
českých spisovatelů - vliv na úvahy o zániku celostátní organizace spisovatelů z toho prostého důvodu, že žádný z obou národních sjezdů nebyl
povolán k tomu, aby rušil dosud existující společnou celostátní organizaci, nehledě k tomu, že jednotlivých národních sjezdů se nezúčastnili
delegáti z druhé republiky. Argument, že ÚV SČSS nemůže vykonávat
svou funkci, neboť část členů je ze Slovenska, postrádá vnitřní logiku.
Nikde totiž není doloženo, že by okamžikem právního vzniku Svazu
slovenských spisovatelů, automaticky zaniklo členství slovenských spisovatelů v dosud existující celostátní organizaci a že by tímto okamžikem
došlo automaticky také k zániku funkcí slovenských spisovatelů v ÚV
SČSS. Při takové koncepci by slovenští spisovatelé byli protiprávně eliminováni i z výkonu práva rozhodovat o rozdělení majetku SČSS na
sjezdu, který je jediným orgánem, povolaným rozhodovat o této otázce.
Podle výslovného ustanovení § 106 Hospodářského zákoníku, je možno
provést majetkovou likvidaci až po zrušení společenské organizace.
Podobnými právními argumenty se čeští spisovatelé bránili proti tvrzení ministerstva vnitra, že právně neexistuje ani Svaz českých spisovatelů, a zdůraznili, že není jejich vinou, že schválení stanov Svazu se
Mále odkládá, i když se právně se Svazem jedná.
V závěrečné části dopisu, předsednictvo Svazu sděluje svým členům,
že Český úřad pro tisk a informace je upozornil na některé články v časopise Host do domu, které prý "porušují důležité zájmy vnitřní politiky státu". V odpovědi na toto upozornění, výbor Svazu uvedl, jaká
opatření učiní, aby se toto porušování již neopakovalo. Krátce na to
však Český úřad pro tisk a informace zaslal Svazu rozhodnutí nařizující mu,aby počínaje číslem 9/1970 upustil od vydávání časopisu Host
do domu. Zpráva o likvidaci tohoto oblíbeného brněnského literárního
měsíčníku nebyla v českém tisku oznámena, ale přinesl ji západní tisk."
V závěru interního oběžníku se říká, že Domovy českých spisovatelů
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v Karlových Varech a v Doksech byly předány do správy a užívání Českého literárního fondu, ke dni 1.6.1970. ČLF řídí orgány českého ministerstva kultury. Při podrobném prostudování interního oběžníku Svazu
českých spisovatelů, je jasně vidět, že konflikt mezi českými spisovateli
a ministerstvy vnitra, (federálního a českého) a kultury, došel již do
závěrečné fáze. Není sporu o tom, že na konci bude jen hrubý administrativní zásah a že veškeré právní argumenty, kterými se Svaz brání
po zabavení finančních fondů a zastavení všech tiskových orgánů, nebudou brány v úvahu.
K tomuto tvrzení opravňuje i ta skutečnost, že stejnou cestou byl v
roce 1949 zlikvidován Syndikát českých spisovatelů, který byl rovněž
dobrovolnou společenskou organizací a který podle svých Stanov20
mohl zaniknout "pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny a jen na
zvláštní valné schůzi k tomu účelu zvláště svolané". Obdoba je až otřesná: zákaz časopisů, zabavení majetku atd. Do nové organizace Svazu
československých spisovatelů, která byla tenkrát, v roce 1949, na příkaz
strany založena, nebyla řada členů Syndikátu českých spisovatelů přijata a s mnohými spisovateli pak byly inscenovány procesy; (Josef Knap,
Václav Renč, Jan Zahradníček, František Křelina, Josef Palivec, Zdeněk Kalista, Zdeněk Rotrekl, Zdeněk Bár, Václav Prokůpek, Josef Kostohryz a další).
Specifický

vývoj literární situace na Slovensku

První polovina roku 1970 více než kdykoli předtím vymezila na literární frontě specifičnost vývoje na Slovensku. Přesto by bylo falešné
analyzovat dnešní slovenskou kulturní skutečnost izolovaně. V některých oblastech, na př. ve filmu, bylo postupováno téměř jednotně v
obou republikách. V historických zemích byl Svaz filmových a televizních pracovníků zrušen 7. ledna 1970 - slovenský Svaz filmových a televizních pracovníků byl zrušen 30. ledna 1970. Podobně tomu bylo s
prověrkami v hospodaření v českém a slovenském filmu. Ovšem český
"usměrněný" tisk byl daleko agresivnější. Na zprávu Ústřední komise
lidové kontroly, reagoval pražský tisk a rozhlas články s tituly: "Turecké hospodářství21, "Je to horror, přátelé" - film export na scéně" 22 ,
atd. Slovenský tisk, i když v titulu používá rovněž termínu "turecké
hospodářství", zůstává více na půdě skutečnosti.23
Klidnější vývoj ve slovenské kultuře, bez zásahů orgánů vnitra a bez
věznění, (jak se to stalo v Čechách), je nutno přičíst osobnosti ministra kultury slovenské SR. Zatím co Miloslav Brůžek je typický stranic35

ký aparátčík, bez jakéhokoli hlubšího vztahu ke kultuře, Miroslav
Válek je jedním z představitelů moderní slovenské poezie. Proto nenašel
v řadách slovenských kolegů takovou pasivní resistenci jako Brůžek u
českých spisovatelů, a uchránil několik svazových orgánů před zásahy
Slovenského úřadu pro tisk a informace. Zatím co pražský literární měsíčník Plamen již nevychází od května 1969, paralelní slovenský orgán,
Slovenské pohl'ady vycházejí bez přerušení a slovenští spisovatelé mají
stáleještě další orgány, jako je Romboid či Matičné čitanie. Čeští spisovatelé jsou prakticky bez jakéhokoliv tiskového orgánu. V této souvislosti je zajimavé hodnocení literatury padesátých let. Zatímco v Čechách je zdůrazňováno ministrem Brůžkem a jeho náměstky, že literatura padesátých let přinesla řadu významných děl a že je nutno se k
nim vracet, červnové číslo Romboidu otiskuje studii Stanislava Šmatláka "Pokus o retrospektivu"24, která je objektivní analýzou této deformační epochy. Co bylo zvláště citlivě v českých zemích registrováno,
byl zákaz časopisu Mladá tvorba25, orgánu mladé slovenské generace.
Paralelní orgány mladé české literární generace Tvář a Sešity, byly zakázány již v květnu a listopadu 1969.
Podle všeho se zdá, že slovenští spisovatelé zaujímají diplomatičtější postoj k současné situaci a mají bezesporu i větší vliv na současnou
ediční politiku na Slovensku. Zůstává také skutečností, že podstatně
menší část slovenských spisovatelů a intelektuálů - představitelů slovenského obrodného procesu - zůstala na Západě, (u srovnání s jejich českými kolegy.)
Náměstek slovenského ministra kultury, Jozef Mravík označil za hlavní současný politický úkol v oblasti zahraniční kulturní politiky, napravování chyb a deformací, ke kterým došlo v oblasti zahraničních styků
se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi.
Za nejdůležitější dlouhodobou akci v oblasti kultury, která se v současné době rozpracovává, Jozef Mravík označil koncepci rozvoje kultury SSR do roku 1985, se zvláštním zřetelem na léta 1971-1975.

Postupná likvidace Historického

ústavu ČSAV

Z celé Československé akademie věd to byl Historický ústav, který
se stal terčem nejostřejších útoků, formulací připomínajících padesátá
léta. Západní pozorovatelé zjišťují, že jeho "reformní kurs z období
Pražského jara 1968 je po invazi jednotek Sovětského svazu postupně
a systematicky likvidován. Žádná publikace československé Akademie se
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netěšila takové oblibě a rozšířenosti
institutu Český časopis historický". 26

jako ústřední orgán

historického

Podle západních pramenů 27 Český časopis historický byl zastaven k
1'5. květnu 1970. Nákladem patřil k nejrozšířenějším časopisům, které
vydávala ČSAV. Důvodem zákazu byla prý studie Zdeňka Šolleho "O
smyslu novodobého českého politického programu".28
Šolle se ve své studii táže po smyslu české otázky a československého
politického programu po druhé světové válce, a zdůrazňuje, že tato
"otázka nás úvádí do rozpaků". Podle Šolleho, po druhé světové válce tedy prakticky v období absolutní vlády komunistické strany - nevznikl
program a nevyrostla osobnost formátu Františka Palackého či Tomáše
G. Masaryka. "Neříkám, že by nebylo mezi námi, kromě Masaryka a po
Masarykovi, osobností hluboce promyšlujících náš národní osud' a dějinný problém". Zdeněk Šolle uvádí jako příklad profesora Emanuela
Rádla, (1873-1942), nejvýraznějšího představitele Masarykova filosofického realismu, který ke konci života se přiblížil k intergálnímu spiritualismu moderního křesťanství a v díle "Útěch z filosofie" ještě
hlouběji položil důraz na existenci absolutního mravního řádu nad
světem. Zdeněk Šolle ve své studii prostě ignoroval Gottwalda a ostatní
komunistické politiky, jakož i celou ideologii komunistického hnutí a
tím se zřejmě "provinil". Se zastavením Českého časopisu
historického,
probíhala zároveň další čistka v Historickém ústavu ČSAV.
Útoky na Historický ústav Akademie začaly prakticky od října 1969,
krátce po zveřejnění Černé knihy "Sedm pražských dnů" (21.-27. srpna
1968.) 29
"Černá kniha", i když vyšla v malém nákladu, se stala nejčtenější
knihou v Československu, jak dokázala anketa týdeníku Svazu spisovatelů Listy . "Černá kniha" vyšla téměř současně se sovětskou propagační tzv. "Bílou knihou",31 která se pokoušela invázi jednotek Varšavské smlouvy ospravedlňovat. "Černou knihu" připravil k tisku se
vzácnou objektivitou kolektiv historiků Historického ústavu ČSAV. Politický redaktor časopisu "Newsweek, Robert Littel, který dal pořídit
překlad "Černé knihy" do angličtiny, vystihl v úvodním slově pravdu
této publikace: "Je to popis zločinu obětí, pořízený zatím co zločin byl
páchán."32
Metodické zpracování událostí od 21. srpna do 27. srpna 1968 v Praze svědčí o vysoké vědecké erudici a o neobyčejné pohotovosti autorského kolektivu historiků ČSAV. Nebylo ani pro historika vždy lehké
vyhmátnout to nejpodstatnější z valící se laviny národně-politické po37

hromy. Vědečtí pracovníci historického institutu ČSAV několikrát zdůraznili, že "Černá kniha", (titul podle jejího černého obalu,) není polemikou se sovětským pamfletem, nazvaným "Bílá kniha" o údajné
pražské kontrarevoluci, nýbrž pouze svědectvím a vědeckým uspořádáním dosažitelných materiálů, osobních svědectví a fotografických dokladů z pražských ulic a závodů, dále článků a poznámek z novin, letáků a
různých provolání. Tyto materiály byly přetisknuty převážně bez komentářů a bez rozsáhlého hodnocení. Mají, podle pracovníků historického institutu ČSAV, sloužit jako první shrnutí dokladů pro budoucí
historiky a politiky.
Z řady skutečností a vědecké analyzy výběru a dokumentace je jasné,
že zpracování Černé knihy provedl z velké části redakční kolektiv tehdejšího Československého časopisu historického, skládající se z členů i
nečlenů strany.
O samotném zpracování knihy, autorský kolektiv v úvodu zdůraznil,
že při zachycení mnohých episod dějinného vývoje, historik stojí před
problémem nedostatku pramenného materiálu; je to zpravidla tehdy,
když normální běh událostí zrychlí své tempo na tolik, že se historický
čas nepočítá na roky a měsíce, ale na dny, hodiny a někdy i minuty . . .
"'Studijní materiál, který předkládáme, je dílčí dokumentací k problematice první fáze vývoje, vyvolaného vstupem cizích vojsk na území
Československa".33
K vnitřní metodě zpracování knihy "Sedm pražských dnů", zaujal
stanovisko redakční kolektiv Historického ústavu ČSAV v dnes již zakázaném liberálním týdeníku Reportér.
Na otázky redaktora Milana
Kaliny, odpovídali za redakční kolektiv historici Vilém Prečan a Milan
Otáhal. Na otázku osvětlující zrod "Černé knihy", oba historici zdůraznili: "Myšlenka této knihy se zrodila již s pochmurným ránem 21.
srpna 1968. Pracoviště našeho ústavu je v Jiřské ulici, na pražském
Hradě, který byl již v prvních raních hodinách obsazen, takže jsme nemohli na svá pracoviště. Našli jsme si náhradní pracoviště . . . Jako
historici jsme si nejen uvědomovali až příliš žhavou skutečnost oněch
minut a hodin, ale i svou povinnost profesionálně-badatelskou.
Pokusy
dohnat po letech to, na co neměli současníci čas nebo možnost myslet,
bývají zřídkakdy úspěšné. Tato zkušenost generací historiků vedla nás
k myšlence připravit tuto knihu." 35
"Černá kniha" přerostla daleko své poslání a stala se během několika měsíců, a také vlivem sovětských intervencí "politikum" prvního řádu. Vina za vydání "Černé knihy" byla od počátku svalována na ředitele Historického ústavu ČSAV profesora Josefa Macka. Jeho odstraně38

ní je typické: na plenárním zasedání ÚV KSČ 1969 pověřilo předsednictvo ÚV, aby projednalo s akademikem Mackem jeho porušení stranické discipliny. Podle řady západních pramenů36 se ředitel Historického ústavu ČSAV nesměl účastnit zasedání pořádaného k 20. výročí slovenského národního povstání ve Východním Berlíně. V listopadu 1969
byl akademik Macek zbaven ředitelství Historického ústavu a v prosinci musel resignovat na funkci poslance Sněmovny lidu. Začátkem roku
bylo v orgánu ÚV KSČ Životě strany oznámeno, že sekretariát ústředního výboru strany schválil Mackovo vyloučení ze strany.37 Pro pochopení všech akcí strany proti pracovníkům Historického ústavu, je dobře
citovat anketu bývalého orgánu Svazu čs. spisovatelů, Listy, podle které byla Černá i sovětská Bílá kniha nejčtenější publikací v ČSSR. Bílou knihu ironizoval národní umělec Karel Hóger jako "super fiction";
spisovatel Jiří Marek napsal: "Bílá kniha" byla napsaná tlupou sovětských novinářů, protože něco takového by ani jeden člověk nemohl napsat." O "Černé knize" napsal v anketě místopředseda Svazu českých
spisovatelů Karel Ptáčník: "Černá kniha to není 'jen 500 stran odpovědí
na otázku: Co je pravda. Je to otřesná literatura faktů a tragický román
o hrdinství národa, který konečně našel a poznal sám sebe."38 Zastavením Českého časopisu historického byla prakticky zlikvidována poslední
veřejná tribuna českých historiků. Ostatní historické časopisy byly zastaveny již v roce 1969.

Závěr
Likvidací tří uměleckých svazů a praktickou likvidací celostátního i
Českého svazu spisovatelů vstupují do nové etapy Umělecké rady českého ministerstva kultury, které mají prakticky nahradit ty umělecké svazy, ve kterých je stále zakořeněna pasivní rezistence proti současné politické linii. Smyslem uměleckých rad je podle Jiřího Hájka "definitivní izolace pravice od kolísajících a neangažovaných, a likvidace všech
jejích pozic".39
Administrativním zásahům padl za oběť i významný kulturní list Divadelní noviny,40 orgán Svazu českých divadelních a rozhlasových umělců, který byl prakticky svou úrovní a kruhem spolupracovníků pokračovatelem Literárních listů po zániku Filmových a Televizních novin;
v oblasti divadla censorní opatření šla tak daleko, že po Možkově "Tangu", byly zákázány v Praze další dvě moderní dramata i klasická Moliérova komedie. Zákaz postihl především Městská divadla pražská, která pod vedením Otty Ornesta, patří k nejvýznamnějším činoherním
39

scénám v Československu. Zákaz her formulovala Lidová

demokracie

takto: "Kvůli protismyslnými reakcím obecenstva, k nimž dochází na
představeních Moliérovy "Ódy na k r á l e " , Daňkovy hry " V r á t í m se do
P r a h y " a Allbeeho hry " K ř e h k á rovnováha", v Komorním divadle byly
ztaženy tyto tři inscenace okamžitě z repertoiru." 4 1 Po všech těchto
administrativních a policejních zásazích j e celková prognóza dalšího
vývoje na československé kulturní frontě velmi vážná.

1 Radio Praha,

23. 24. 25. června 1970.
3., 4. a 6. července 1970: (Tvorba, 15.7.1970.)
3 Radio Praha (7. ledna 1970.)
4 Radio Praha (3.IV.1970.)
5 Radio Praha (3.IV.1970), Mladá fronta, (26.III,1970).
6 Rudé právo (13. června 1970), Radio Praha (8.7.1970).
7 Neue Zürcher Zeitung (251.1970).
8 Filmový přehled (24.1.1969).
9 Radio Praha (8.7.1970).
10 Rudé právo (23. dubna 1970).
11On the Coordination Committee see Antonín Kratochvil: "The Literary
Scene in Czechoslovakia" (Czechoslovak Background Report/20, Radio Free
Europe Research (1. August 1969).
12 Tribuna (24. června 1970).
13 Radio Praha (20.VI.1970).
14 Radio Praha (12. března 1970).
15 Informace pro členy Svazu českých spisovatelů (29. dubna 1970).
16 Práce (8. července 1970).
17 Viz Antonín Kratochvil: "The Literary Scene in Czechoslovakia", RFER
(1.8.1969), Czechoslovak BR/20.
18 Viz Czechoslovak Situation Report (28, RFER, 9. July 1970), Item 4.
19Die Welt (30. June 1970 a další).
20 Stanovy Syndikátů českých spisovatelů vyšly v Praze 1947 a byly schváleny výměrem Zemského národního výboru v Praze, dne 4. července 1947.
21 Radio Praha (6.7.1970).
22 Tvorba (15. července 1970).
23 Pravda, Bratislava (17. apríla 1970).
24Romboid, č. 3. (jún 1970).
25 Czechoslovak SR/28, RFRE (9. July 1970) item 4.
26 Rheinischer Merkur (26. June 1970).
27 Reuter (16. května 1970), Süddeutsche Zeitung, (21. V. 1970).
28 Český časopis historický (č. 1, leden 1970).
29 Historický ústav ČSAV: Sedm pražských dnů 21.-27. srpna 1968. Dokumentace Praha-1968. Neprodejný výtisk, str. 496 (Studijní materiál).
30 Listy, č. 8, 19.XII.1968.
31K událostem v Československu, Fakta, dokumenty, svědectví tisku, překlad z ruského vydání. (Vydala Tisková skupina sovětských žurnalistů,
2 Radio Praha,
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Moskva 1968).
32The Czech Black Book, Edited by Robert Littel, New York 1969. Černá
kniha vyšla rovněž v německém a francouzském překladě.
33 Sedm pražských dnů - Úvod, str. 1.
34 Reportér (Nr. 3.23.I.1969).
35 Tamtéž.
36 The Guardian (20. června 1969). Rheinischer Merkur (26.6,1970 atd.)
37Život strany (Nr. 6, 1970).
38 Listy (Nr. 7/8, 19.XII.1968).
39Tvorba č. 25, (24. června 1970).
40Divadelní noviny byly zastaveny 27. února 1970.
41 Lidová demokracie (3. února 1970).

ZALOŽME SVOBODNOU ČESKOSLOVENSKOU

UNIVERSITU

Již dvacet roků působí v exilu Ukrajinská svobodná universita, t.č.
se sídlem v Mnichově. Tato universita nese stále označení PRAGENSIS,
protože byla založena v Praze v r. 1921. UFU (Ukrajinská svobodná
universita) soustřeďuje ukrajinskou inteligenci z celého svobodného
světa. V létě poskytuje v Mnichově kursy (s koncentrací látky), které
mají platnost celého semestru. Přijíždějí sem pak studenti z USA, Kanady, ba i Australie a po absolvování patřičných semestrů skládají tu
uznané státní zkoušky či rigorosa, a jsou promováni (ukrajinsky) a
tyto promoce mají rovnoprávnost a plnou platnost před německými a j .
úřady svobodného světa. Jsem jist, že Čechoslováci mají, zvláště po roce 1968, tolik inteligence a to i z řad vysokoškolských profesorů, docentů a asistentů, že jsou schopni vybudovat podobně jako Ukrajinci
svou svobodnou universitu se stejnými možnostmi jako má UFU. Dosud
jsme ji neorganisovali, nepokoušeli se o to! Začneme! SVU má k tomu
největší právo a možnosti. Nesmíme je promeškat, zvláště ne vzhledem
k dnešní situaci naší země v exilu. Nechrne stranou nesvornost, osobní
"rejpalství" a námitky proti každé dobré myšlence, a pracujme všichni
o její uskutečnění. Hledejme zemi, kde máme nejvíce akademiků a nejlepší možnost založit svou svobodnou československou exilovou universitu! Myslím, že je to důležitější, než vybudovat jen stolici češtiny a
slovenštiny na některé universitě.
Dr. Josef Kratochvíl
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N O V Á R O Z P R A V A NA O B R A N U J A Z Y K A
Dušan

III.

Břeský

Jde prý o název

"esvévešky"

Zeptáme-li se dnes průměrného demokraticky smýšlejícího Čechoslováka jaké jsou podle jeho názoru hlavní křivdy, které komunisté spáchali na národu, odpoví pravděpodobně: "Zničili základní lidské svobody a spravedlnost, zaručené ústavou republiky. Otrávili prameny odvahy a mravní síly národa. Promrhali národní jmění; podlomili iniciativu odpovědného hospodářské podnikání" atd. Málo dotázaných zařadí
do počtu hlavních hříchů snížení kulturní úrovně národa. A přece,
zejména na počátku komunistického temna, stěží pozorovatelné škody
ve výchově národa, patří mezi tragické položky celkové bilance.
Improvizované školské reformy způsobily tolik zmatku, že už dnes
českoslovenští občané ani pomalu nevědí, kam posílají své děti. Ve
svém dopise redakci Literárních novin (10.VI.67, sír. 2) Dr. Zdeněk
Quitt líčí vrtochy osvětových kmotrů, kteří znovu a znovu křtí a překřtívají ubohou oběť svého byrokratického řádění — střední školu.
"Žijeme v době zkratek. Jednou z nich j e SVVŠ . . . mezi studenty esvéveška . . . u rodičů je to stále jedenáctiletka . . . Roku 1918 jsme převzali...
název gymnasium. Byla to osmiletá výběrová škola (sic) zakončená maturitou. Exitítovalo několik typů, reálné . . . klasické . . . popřípadě reálka . . .
(Název gymnasium přetrval i druhou světovou válku . . . Rozdíl byl jen v
tom, že několik let po válce z osmiletého gymnasia vzniklo čtyřleté . . .
1953 vznikly jedenáctileté, později dvanáctileté střední školy s vnitřní diferenciací na dvě větve, které byly zpočátku i číslovány, např. 20. jedenáctiletá střední škola v Praze 16, . . . To však bylo nelogické, protože šlo o dvacátou . . . školu v Praze vůbec a ne v Praze 16. Číslování právem zaniklo. . .
Výběrovými ročníky byly poslední tři třídy, takže děti od 14, později od 15
let, mohly chodit do jedenácti či dvanáctiletky nebo do osmiletky či devítiletky, podle místních poměrů . . . Tento typ školy se udržel až do . . .
1961, kdy se výběrové ročníky oddělily od dvanádtiletek a vznikly základní
devítileté školy s povinnou docházkou a střední všeobecně vzdělávací školy SVVŠ se třemi ročníky a vnitřní diferenciací na tři větvě. Tak jsme se
dostali k nešťastně utvořenému názvu SVVŠ, který v zásadě odpovídá
pojmu "gymnasium." Ač uplynulo . . . šest lét, kdy zanikly dvanáctiletky,
dosud se s tímto názvem setkáváme v denním tisku. Rodiče . . . omlouvají
nepřítomnost dětí tím, že jde o X Y , žáka např. jedenácté třídy; mají na
mysli starou jedenáctiletku. Dokonce i některé úřady korespondují se
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"středně (!!) všeobecně vzdělávací školou". Názvy institucí mají být stručné a jasné — a tomu neodpovídá . . . SVVŠ . . . všeobecně se volá po starém názvu: gymnasium. Bylo by k prospěchu věci, kdyby se otázka rozřešila co nejdříve a s ní i prodloužení této školy o jeden rok, tak jak je tomu
na odborných Středních školách".

Tyto nomenklaturní kotrmelce školských reformátorů ilustrují jasně
tápání v oboru střední výchovy. Literárky uveřejnily résumé Dra Quitta
pod titulkem "Jde o název". Pisatelovo volání po gymnásiu a po dalším
roce předuniversitního vzdělání, však prozrazuje, že nejde jen o název,
ale o jméno — o dobré jméno — československé střední školy. Dr.
Quitt, jemuž bylo nedávno dovoleno umírněně protestovat proti neustávajícím změnám názvu esvévešky, by si dnes sotva mohl dovolit
vytknout režimu jeho neodpovědné snížení úrovně středoškolského kurikula a postupnou korupci učitelských sil, které doprovázely administrativní desorganizaci československého školství. A přece dobrodružství
českých učitelů a osudy osnov byly mnohem závažnější než lidově demokratické tituly středních škol. Učitelé s nepoddajným hřbetem počali
mizet hned po únoru. Duchovní síla těch, kteří se snažili zachovat, co
se zachovat dalo, byla postupně zdeptána stálým strachem o existenci a
o iluzorní zbytek osobní svobody. Krátce po puči musili učitelé skládat
zkoušky z marxísmu-leninismu. Někteří odmítli se jim podrobit, mnozí
neuspěli a museli brzy potom tlouci štěrk na silnicích. Na počátku padesátých let zanikla gymnasia i reálky a s nimi řada humanistických
předmětů, zejména klasické a západní moderní jazyky. Učitelé nových
středních škol již nestudovali na gymnásiích a na filosofické fakultě, ale
na Pedagogickém institutu a na Pedagogické fakultě, jejichž akademická úroveň se sotva mohla měřit s akademickou disciplinou obvyklou
kdysi na filosofické fakultě.
Prověrky a čistky mezi dubnem a červnem 1958, odssály zbytky
schopných, ale politicky "nespolehlivých" profesorů, hlavně do kovoprůmyslu a do zemědělství. Po těchto prověrkách nestranníci byli vyprůmyslu a do zemědělství. Po těchto prověrkách nestranníci byli vynepříznivě ovlivnily zájem schopnějších studentů o učitelskou kariéru.
(Kvalifikovaný soustružník vydělává dnes přibližně stejně, jako řádný
universitní profesor, a mnohem více než středoškolský učitel, jehož
sociální odpovědnost za mozky a duch národního dorostu je zajisté
větší než hospodářská odpovědnost soustružníka, který vytáčí součástky
pro československé motocykly.) Ženy, jež byly ubohou úrovní platů
svých mužů donuceny si přivydělat, se ujaly bez přílišného profesionálního nadšení výchovy. Učitele s virilním spárem humanisty, který ví,
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jak naučit odpovědně přemítat o životě a smrti a o jejich smyslu, učitel, který zná suverréně svůj obor a zná cenu akademické discipliny,
je dnes vzácností a ke všemu musí jak svůj talent, ták své spekulativní
sklony pravděpododně skrývat. Úpadek středoškolských osnov v padesátých letech ilustruje jiný dopis redakci Literárek (8./I./66, str. 2 ) .
Ve dnech liberalisace promovaný filolog Petro Špína vylíčil se zápalem
učitele, odhodlaného vychovávat ne polovzdělance, ale osvícence, co se
stalo ve škamnách zrušených gymnásií :
"Výchova k materialistickému světovému názoru by neměla přinášet to,
nad čím češtináři . . . nechápavě vrtí hlavou: téměř stoprocentní neznalost
obsahu v klasické literatuře tak běžných termínů, jako je kalvárie, přijímání pod obojí nebo třeba Starý a Nový zákon. Nedávno se hodně diskutovalo o nedostatcích . . . humanitního vzdělání mládeže. Výsledky na sebe
nedaly dlouho čekat: do středních všeobecně vzdělávacích škol se vrací
latina" . . .

To však není jediná reforma, které je třeba. Špína naznačuje, "že
nikdo, kdo vyrůstá z živné půdy západní kulturní tradice, si nemůže
dovolit tuto tradici a její základy popírat a ignorovat. Chceme-1i, aby
český student pochopil 'český kulturní odkaz, chtě-nechtě se musí obeznámit s rolí křesťanství v naší kultuře a s judeo-křesťanskou mythologií. Bez znalosti biblických dějin, nelze rozumět běžným nerudovským
metaforám.
" J e . . . paradoxní, že žák šesté třídy podá přiměřený výklad řecké mythologie, Diem počínaje a . . . Augiášem konče; sedmnáctiletý student však
je schopen . . . pochopit Nerudovy . . . Zpěvy páteční teprve poté, když si
ve vysvětlivkách přečte, že Josef byl . . . Ježíšův pěstoun a Golgota hora,
na které byl Ježíš ukřižován."

O
zrazuje závěr Špínovy truchlivé epištoly:
"Výchova k . . . ateismu neznamená zavržení . . . kulturního dědictví, tak
či onak spjatého s křesťanskou mythologií — o tom nás přesvědčuje Havlíček či Neruda, stejně jako řada pokrokových mexických výtvarníků. Nedokáže-li škola naučit mládež chápat, proč se má obdivovat Bibli králické
nebo dílu Mistra třeboňského oltáře, stejně jako vrcholům moderního umění, bude nutně produkovat kulturní polovzdělance".

Okolnosti nutily kritika Špínu mluvit hypotheticky :
"Nevštípíme-li mládeži pocit příbuzenství s našimi předky a s jejich kulturním odkazem, neseznámíme-li intimně své syny s ideály, z nichž se
zrodila naše duchovní tradice, vychováme omezence."

Nejde však o hypotézu: z tónu jeho dopisu bylo zjevné, že šlo i v šedesátých letech o truchlivou skutečnost. Marxističtí koniášové, hlásající
věčnou nevývratnost marxistických zjevení a dogmat a neúnavně nutící
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k víře ve vědeckou neomylnost komunistických papežů a jejich koncilů,
doslova utrmáceli dorůstající generaci duchovní podvýživou. Vodili j i
po pastvách do ruda vyprahlých . . .
Několik nedávných setkání s žáky či absolventy soudobých československých esvévéšek mi dovolilo, abych si utvořil vlastní úsudek o
kvalitě československé střední školy. Jakožto absolventa klasického gymnasia mě zaujala Špínova zmínka, že se latina prý pomalu vrací na
střední školu. Vyptával jsem se na podrobnosti této reformy dvou vysokoškoláků z Československa a dospěl jsem k názoru, že návrat k latině,
tak jak je zamýšlen, nebude šestiletá humanistická exkurse k pramenům
západoevropské kultury, ale pravděpodobně jen jednoroční nanejvýš
tříletá ryze praktická záležitost, jejímž hlavním účelem bude seznámit mladé materialisty s mezinárodní terminologií. Moji informátoři mi
řekli, že oni latinu na esvévéšce sice neměli, ale že tam, kde je jí třeba
z technických důvodů, jsou zavedeny zvláštní kursy. Tak prý na příklad medicínská fakulta, ve snaze vyplnit filologické mezery dnešních
mediků, musí nyní utrácet čas zasvěcováním adeptů Aesculapových do
tajů latinského skloňování a časování v přítomném čase. Jednoroční
kurs latiny prý musel být zaveden proto, aby studenti nebyli ztraceni v
mezinárodní lékařské nomenklatuře a aby uměli číst a napsat recept,
kterému by lékárník rozuměl. "Servírují vám s tou trochou praktické
jazykové execirky aspoň špetku Ovidia nebo Vergilia?" zeptal jsem se
škádlivě. "A to n e ! " — odpověděl můj mladý informátor s úsměvem,
který naznačoval, "spadl jste z Měsíce?" Já si pak nato v duchu představoval nástupce Jesenského, Purkyněho, Thomayera, Jiráska či Pelnáře, jak z povzdálí diskretně kontrolují své famuly, kteří zkoušejí za
komunistické éry mediky latinská slovíčka a jak tito hbitě odpovídají,
tibia, tibiae, femininum; caput, capitis, neutrum." V duchu jsem litoval tu generaci, nejen proto, že neví, že Josef byl Ježíšovým pěstounem,
ale hlavně protože nikdy nebudou číst Ovidiův zveršovaný životopis a
verše jako "Saepe pater dixit, studium quid inutile temptas? Maeonides
ipse nullas reliquit opes." V rámci svého jednoročního kursu se nanejvýš dostanou k didaktickému veršování pedantů: "Principiis
obsta,
sero, medicína paratur." Místo erotické lyriky, která nás utěšovala v
dobách našich prvních zklamání v lásce — "Odi et amo. Quare it faciam
fortasse requiris . . . " — jim dnes jejich učitelé nanejvýš doporučí jako
nepovinnou domácí četbu zápisky císařského felčara: "Clitoris Eius
Maiestatis Mariae Theresiae ante coitum titillandum est." (Cituji zpaměli obskurní topos objevený v jednom odborném článku o frigidnosti
uveřejněném v letech třicátých v Praktickém lékaři. Četl jsem jej kdysi
45

ex privata industria.) A četba Homéra v originálu, je dnes už nepochybně jen vychovatelským mythem.
Setkání s budoucími českými lékaři, kteří se nenaučili obdivovat se
kráse jazyka Bible kralické, a kteří nedovedou ani poeticky napodobovat ani parodovat její sloh, setkání s mladými materialisty, kteří ani
nečetli ani neumějí přeložit do elegantní češtiny Vergilia, neřku-li
Archilocha nebo Sapho, mi náhle a naléhavě odhalilo, že kulturní role
dědičná, z níž po staletí klíčily duchovní aspirace českých vzdělanců,
leží úhorem. To co mě úzce spojovalo kromě krve a naší země s mým
tátou, českým lékařem, s generací dědečků a pradědů, s generacemi nás
"všech s Olympu" — Masaryka, Vrchlického, Palackého, Dobrovského,
Komenského, Blahoslava — bylo naše klasické vzdělání, naše společná
znalost nesmrtelných vzorů. Toto duchovní pouto, jež sjednocovalo budoucnost, přítomnost a minulost, duchovní elity, bylo snad navždy přerváno. A nezapomeňme, že totéž pouto spojovávalo československého intelektuála nejen s domácí tradicí, ale se všemi humanisty západní civilizace — s Dantem, Boccaciem, Rabelaisem, Ronsardem, Voltairem,
Goethem, Mannem a s jejich nekompromisní moudrostí radostné ušlechtilosti. Mé šplechty s absolventy esvévešky mě přesvědčily, že celá ta
civilizační základna, sdílená mnoha pokoleními evropských vzdělanců,
již v Československu neexistuje. Komunisté j i rozmetali, jako tolik jiných hodnot na cimpr campr.
Položit nové základy odpovědné výchově, věnované budoucí národní elitě, je úkol možná pro několik generací. Pokorný návrat k ryzím
duchovním hodnotám bude ve věku atomickém nadmíru obtížný. Předpokládá zdlouhavou formaci kvalitních profesorů, odpovědnou revisi
školských osnov, moudrý odhad žádoucího poměru mezi "praktickými"
vědeckými, a humanistickými prvky ve středoškolském kurikulu, novou
nepředpojatou definici pojmu "moderní vzdělanec", pečlivou aktualisaci, přetavení nadčasových hodnot v žáru moderní éry atd.
Budiž mi dovoleno zakončit tuto lamentaci staromódního humanisty
poněkud opožděným, a poněkud sentimentálním, nekrologem nad dnes
již pustým, zarostlým a zapomenutým hrobem odpraveného československého gymnasia. Aniž to plně tušili, ti mladí abiturienti esvévešky,
mi osobně zvěstovali, že staroslavnému akademickému gymnásiu, mé
staré "boudě na Příkopech", je odzvoněno. Celá ta tradice, která nám
sice byla občas k smíchu, ale kteréž jsme se tajně cítili zavázáni, doklepala. Instituce, založená před čtyřmisty lety, její slavní profesoři a žáci,
piaristé, F. L. Věk, bratří Thámové, Klicpera, Mácha, Tyl, Jungmann,
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Neruda — Zeyer byl vyloučen, chudák, neměl snad žádoucí úroveň libri prohibiti přežívající na mírně zaprášených policích knihovny za
kreslírnou, to vše byly jen třísky, které létaly všemi směry, když komunisté káceli les. Tváří v tvář těm budoucím technokratům lékařské
vědy jsem si v duchu sentimentálně vzpomínal, jak jsem se v květnu
po okupaci loučil s tou "staroslavností" když nám naše třídní Vitiška,
latinářka a řečtinářka dr. Wittigová, rozdávala maturitní vysvědčení.
Na prahu ponuré budoucnosti, jsem kladl na srdce svým kolegům,
aby v trpkých dnech, které jsme tehdá prožívali, žili s horáciovským
odhodláním zůstat vždy "iust(i) ac tenac (es) proposit(i) vir(i)", abychom se nedali, stejně jako antický stoický mudrc, ničím zlomit ani
hrozbou tyranů — non civium ardor, prava iubentium mente quatit
solida, nec vultus instantis tyranni". A zhroutí-li se celý svět, zajděme
neohroženě v jeho troskách — "si fractus illabatur orbis impavidum
ferient ruinae." Dojal jsem Vitišku k slzám a náš šérif, bývalý tajemník
Štefánika, češtinář dr. Lakomý, který učil před první světovou válkou
mého tátu v Místku, byl taky na měkko. Odcházel tehdy do pense a my
byli poslední oktáva, s kterou se loučil. Citoval jsem Horácia na adresu
Hitlera, netuše ani, kolik tyránků se vyklube v našich vlastních řadách.
Čeho se dotkla jejich neandrtálská pracka, tam ne sedm, ale sto let
tráva nevyroste . . .
Sbohem, vy abiturienti z let šedesátých, kterým nikdo necitoval Horácia a o Horáciovi ani páru. Připadám si, po rozhovoru s vámi, jako
poslední Mohykán. Ještě jednou sbohem a pozdravujte mi nastokrát,
co jsem měl v Praze tolik rád — pokud tam z toho ještě něco zbylo . . .

Úřad píše česky aneb na český stůl česká

kniha.

Kdyby si byla KSČ při oslavách svých jubilejních obžínek, v osmašedesátém roce, objektivně porovnala svou žeň v zemědělství, v průmyslu
a v obchodu s výmlatem na poli lidové kultury, byla by nalezla mnoho
nápadných analogií. Hospodářské experimenty jejích "theoretiků" a
"praktiků" přivedly za pouhá dvě desetiletí celkem zámožný národ na
mizinu, zatímco pokusy výchovných "odborníků" zprovodily ze světa,
nač býval národ Komenského pyšný — solidní gymnásium. Měnová reforma, ztráta západních trhů, nechuť k práci ve zpolitisovaných továrnách, nekonečné nedělní brigády, vasalský export do Sovětského Svazu,
byly doprovázeny potlačením svobodné tvorby, a všeobecnou kulturní
vulgarisací. Homo novus v politice měl svého bratránka mezi arivisty
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v umění, hlavně v literatuře. Symbolem hospodaření strany jsou oprýskané omítky, hroutící se krovy pražských příbytků a nefungující splachovací zařízení, symbolem osvětové setby je býlí a bodláčí řeči, kterou
dnešní vládcové mluví k poddaným. Kontrapunktem kocourkovštiny
průmyslu a jeho populárních "úzkých profilů" je kocourkovština československého knižního trhu.
Bahno úřední češtiny prýští ze dvou hlavních pramenů: z obhroublého plebejství poúnorových karieristů a z úbohého jazykového školení
absolventů lidově demokratické střední školy. Když ruské tanky dosadily na český trůn a do křesel sekčních šéfů mnoho bývalých vrátných,
zřízenců a okresních partajních tajemníků s nedokončenou měšťankou,
seznámil jsem se na ministerstvu školství s jedním z těch ministerských
radů, které paradoxně pozvedla jejich vrozená neomalenost spíše, než
jejich vzdělání a uhlazenost. Utrácel čas rozhodováním, bude-li povolen
příděl papíru na čtvrté vydání Hory, lyže, sníh, tehdy mé populární lyžařské příručky, uveřejněné krátce po válce. Obořil se na mne a energicky mi řekl, že má kniha a kniha mých spoluautorů půjde do stoupy,
protože jsem měl neslýchanou drzost citovat v úvodu amerického fašistu. (Šlo o citát Alexise Carrela, francouzského lékaře, nositele Nobelovy ceny za chirurgii a autora populární monografie Člověk - tvor neznámý.) "A vy všichni půjdete do stoupy, když se hned nepřizpůsobíte
marxistické linii!" varoval mě a mé nepřítomné spolupracovníky svým
nadmíru robustním hlasem.
Tak jako tento vyšší státní úředník i některé ostražité domovnice,
krátce po komunistickém puči, rovněž nabyly nebývalého vlivu, který
v průběhu let vzrůstal. Jeden uprchlík z roku 1967 mě nedávno ujišťoval, že pouliční výbory, složené nejčastěji z domovnic-kolaborantek a
několika poloamaterských udavačů v každém městském bloku — a to
a ť již šlo o Prahu nebo o Veveří Bítýšku — doporučovaly, až do konce
Novotného lidovlády, každou žádost o pas. Jejich nevyumělkovaná dikce prý se přirozeně dostávala do úředních protokolů a odtud zvolna prosakovala do oficiálnější byrokratické prózy, a 'to tím spíše, že držitelé
odpovědnějších funkcí nemluvili řečí o nic rafinovanější.
Dnes,po více než dvaceti letech diktatury proletariátu, jsou řady mocných hodnostářů a předsedů přerůzných vlivných výborů doplňovány
mladší generací straníků a poddajných nestraníků, zformovaných "esvéveškou" a zglajchšaltovaným tiskem. Čeští poddaní prý si už dnes na
slovní kal zvykli, tak jako si jinde zvyknou na vzduch, zkažený výfuky aut. Řízná negramotnost je hlavní inspirátorkou hovorové češti48

ny. O tom, jak už po léta komunističtí mocipáni beztrestně przní češtinu, píše Edvard Valenta ve své kurzivce " Ú ř a d píše česky" (L.N.,
5.III.66, str. 2.) Nezbytné oprávnění k jeho kritice zavdala publikace A. C. Nora a Františka Váhaly Technik píše česky. Zhodnocuje zásluhy této příručky, Valenta j i doporučuje jako domácí četbu všem
autorům úřední češtiny.
"Protože čte-li normální člověk češtinu některých techniků i jiných odborníků a vůbec "úředních osob", padá často do mdlob, častěji neví vůbec,
oč vlastně jde, a nejčastěji ho svírá pocit, že tohle j e jakási velitelská,
svrchovaně velitelská mluva, rozhodnutá padat na hlavu maličkého slovíčka co nejpádněji . . . Právě proto to není knížka jenom pro techniky, kteří
se dovídají — velice ohleduplně — jak z toporných vět udělat hladké a čtivé, jak se vyhnout frázím a slangu, germanismům i rusismům, . . . zkrátka
jak psát nikoli úředně česky ale prostě česky."

V této kursivce si Valenta troufá poukázat na bizární paradox, obvyklý v československých úřadech: prosté nevzdělané písařky na stroji mluví a píší často přijatelněji než jejich šéfové. Ti zejména by měli mít
Norovu a Váhalovu příručku na svém stole. Výtečnost této frazeologie
vnuká Valentovi přání dát ji k disposici všem veřejný činným osobám,
"které musí někdy občanovi psát nebo aspoň své sdělení
diktovat."
Valenta dodává, že při "diktování se ovšem nemůže stát, že by se místo
ypsilonu objevila jota nebo že by tam zazářil proslulý pražský akusativ . . ., protože každá písařka zná pravopis do té míry, že chybu představeného prostě přeslechne." Dále Valenta líčí, co se stane písařce, která zajde příliš daleko a upraví sloh polovzdělaného šéfa. Bývá prý zle,
"je to vlastně porušení subordinace, div ne projev nevážnosti k nadřízenému." Valenta soudí, že zlepšení úředního slohu by bylo snadné,
protože, jak píše, "víme dobře, že v běžné úřední agendě se vyskytuje
nanejvýš několik desítek vět . . . které se stále opakují. Nebyla by . . .
dřina, kdyby se diktující osoba jednou provždy dověděla, že to, co už
tolik let diktuje, nestojí za nic." Valenta však zná jak života běh, tak
své pappenheimské. Ví, že věc má ne jeden ale dva háčky. První překážka je bezmezná a ničím neopodstatněná sebedůvěra stranických
mandarinů, kteří by si měli Norovo a Váhalovo poselství prostudovat.
"Především se valná část odborníků, nebo na čelná místa postavených
úředních osob, těžko dovede rozžehnat s navyklým postojem důležitosti,
významnosti, skoro vznešenosti, . . . které v korespondenci úřadů s občany
ve velkých národech . . . chybějí, ba vzbudily by tam posměch. Ale i tady
by vhodná příručka . . . pomohla; vždyť čím výš jsi postaven, tím víc ti
slušíprostota. Samosebou by se musila každá úřední osoba taky dovědět, že
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. . . výzva občanovi, která postrádá oslovení, je urážející povýšenost, dokonce hrubost, která je naší zvláštností, a sotva má ve světě obdoby".

Zdá se, že Valenta sní o příručce nejen slohu, ale i taktu. Volá marně
po příručce, která by naučila poúnorovou elitu a jejich ratolesti, to čemu
sloh může občas dopomoci — slušnému tónu. Druhý háček je neprozíravost odborníků, jejichž posláním je šířit osvětu lidově demokratických mas českou knihou. Ač by se měla zmíněná příručka dostat na
každý psací stůl, nad nímž dumá hlava veřejného pohlavára, vyšla prý
v tak žalostně nízkém nákladu, že by byla stejně nedostupná všem,
jejichž slohové výkaly dusí duše poddaných proletářských žadatelů, i
kdyby se v nepravděpodobném návalu osvícené sebekritiky rozhodli si
j i koupit.
Po této stránce Norova a Váhalova knížka patrně trpí ústrky zcela
běžnými v soudobé literární produkci. S čím musí nejeden český autor
počítat, je nevypočitatelnost úředního šimla, který "zkoumá" knižní
trh a potom pečlivě plánuje knižní produkci, distribuci a spotřebu. Jak
vypadají v praxi tyto kulturně-hospodářské operace, prozrazuje satirická stížnost známé moravské básnířky Jiřiny Haukové (L.N. 17.VI.
67, str. 2 ) . Osudy její sbírky veršů Rozvodí času jsou živoucí obžalobou celé té morbidní frašky, nazývané oficiálně kulturní život. V
předvečer dvacetiletí komunistického režimu Hauková vylíčila své
básnické strasti:
"Českých knížek hubitelé lití bývala plesnivina, moli a jezoviti; teď se
tím zabývá knižní obchod . . . Vyšla mi . . . knížka veršů, Rozvodí času.
Nakladatel, brněnský Blok, udělal j i nejlépe jako mohl, i když, samozřejmě,
musí na ní prodělat. Stojí pouhých 5 Kčs (náklad 450 výtisků). Ale co
dělat? Verše se neprodávají.
Jsem z Přerova, . . . chtěl j i tam koupit můj otec. Stěží j i dostal; oba
knihkupci měli dohromady tři výtisky. Objednali více výtisků, ale knížka je
prý rozebrána, když je nedostali. Rozebrána? Poptala jsem po všech instancích. Zde jsou odpovědi: Nakladatel: "Po provedení celostátního průzkumu,
objednal knižní velkoobchod podle požadavků knihkupců v Čechách a na
Moravě pouze 270 výtisků . . . Ne právě nejlehčí dohodou jsme dosáhli, že
dalších 180 výtisků odebral Krajský doplňovací sklad n. p. Kniha v Brně.
Knižní velkoobchod, Praha, ústní sdělení: "Olomoucký kraj objednal 20 výtisků a dostal je. Kniha, krajský podnik, Olomouc: Vaši knihu obdrželo
Přerovské knihkupectví po 3 výtiscích ihned po vydání . . . Pro ilustraci: do
dnešního dne skladujeme 15 výtisků Vaší knihy Mezi lidmi a havrany . . ."
Následuje . . . poučování o novém ekonomickém modelu. Prodejna Knihy v
Přerově, Hlavní náměstí 11: "Objednali jsme 20 výtisků Vaší sbírky . . .
dostali jsme pouze 2 výtisky . . . obratem jsem doobjednal 10 výtisků . . ."
Prodejna Knihy v Přerově, třída Čs. armády, 14: "Objednali jsme 5 výtisků
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Vaší sbírky . . . dostali jsme pouze 1 výtisk . . . Obratem jsme doobjednali
5 výtisků . . ."
Uplynulo čtrnáct dní, olomoucký podnik neposlal nic. Asi nic nemá. Nebo prostě nepošle. Ta předešlá knížka, Mezi lidmi a havrany také nebyla a
není v Přerově k sehnání. Nedostali ji koupit ani v Olomouci ani v Brně.
Přerovští knihkupci ji tehdy také objednali a taky nedostali. Taky se domnívali, že j e rozebrána.
Suma: . . . knihkupectví v jediném městě potřebovala 25 výtisků, ale
olomoucká centrála objednala pro celý Severomoravský kraj 20 výtisků.
Tomu se říká "celostátní průzkum." J a k to bylo jinde, nevím. Vím jenom, že
týden po vydání neseženu ve velkých knihkupectvích v centru Prahy jediný
výtisk a že v centrální vršovické prodejně nikdy žádný nebyl. Prý nic nedostali a prý zato nemohou. Verše se neprodávají".
J a k Valentova, tak jeremiáda Haukové neprorokují nic radostného
do dalšího desetiletí české kultury. Ošuntělý jazyk bude asi nadále
znít nad českými luhy a h á j i a český básník bude dále tonout v žabárně, j a k á snad neexistovala ani za pionýrských let vlasteneckého nakladatele Krameria. Dvacet let republiky a j e j í h o kulturního výšvihu, které se K S Č marně pokouší od samého počátku své diktatury zdiskreditovat, nezůstane v budoucích

dnech národního temna pouhým snem

většiny národa: dík universálnímu komunistickému hudlaření se nezapomenutelných dvacet let demokratické republiky stane mythem zlatého věku . . .

Neboť národnost v umění není, opakuju vám v ničem analytickém a popisném, není ani logikou ani psychologickou formulí, nýbrž vnižtním teplem, odvahou a silou: německý básník nebo umělec, pokud jest národním
jest národním v tomtéž a pro totéž proč jest národním, je-li národním,
Ital, Francouz, Angličan, Čech, Rus, Polák - kdokoliv: jest národním svým
heroismem, kladem svého díla, jeho metafysickou nadějí, poslední polaritou
a synthesou celého svého zjevu a celé své bytosti, gravitací svého srdce a
charkteru - a ne vtipem, jeho bystrostí a čiperností, ne výpočtem, ne chytráctvím, ne drobnonstí a malostí. Neboť, je-li co internacionálního, jsou to
jen ony, a může-1i nás co vykoupit z jich zoufalé bídy a mrtvolnosti, jest to
jen národní umění ale ovšem ne národní umění ve smyslu, v jakém jest
zvykem rozuměti tomuto pojmu u nás, nýbrž umění nesené nejšílenějším
snem srdce a nejsilnějšími perutěmi odvahy a kladu.
F. X. Šalda, Boje o zítřek
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BOŽENA NĚMCOVÁ - LEGENDÁRNÍ A SKUTEČNÁ
Velen

Fanderlik

II. část
Jestliže literární tvorba Boženy Němcové splnila své poslání, národ
později potřeboval, aby i její osoba přispěla svojí hřivnou.
Obraz Boženy Němcové, jak jej známe, nebyl vytvořen za jejího života, ale dlouho po její smrti. Je plodem romantického nazírání sedmdesátých let a pozdější doba na něj nanesla ještě silnou vrstvu jakéhosi
"galerijního" tónu, takže skutečná podoba mizí. Byl vytvořen v době,
kdy po zklamání r. 1848 a po letech Bachovského absolutismu se naděje českého národa na politickou svobodu na čas zvedly, ale smrtelnou ránu jim zasadilo Rakousko-Uherské vyrovnání. František Josef
si tehdy uvědomil, že musí upevnit svou moc, po porážce v r. 1866, a
tak rozdělil svoji říši ve dví. V Předlitavsku (v Rakouských zemích)
ustanovil žalářníky rakouské Němce, o nichž věděl, že nenávidí Prusaky, a Uhry svěřil maďarským otrokářům, kteří byli jistě immuní
proti jakémukoliv "panslavismu" a rusofilismu.
Palacký se zřekl rakousko-slovanské politiky svým slavným výrokem:
"Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm," a politici hledali
oporu zase v rusofilismu, jako v letech třicátých, kdy Kollár napsal
svůj slavný distichon, adresovaný českému a slovenskému národu, který pro něho, Slováka, !byl jedno: " . . . . přichyl se k tomu dubisku, jež
vzdoruje zhoubným až podosaváde časům . . .", (míniv tím "bratrskou" Rus.)
Národ trpěl a potřeboval důkazy o tom, že i jeho "národní svatí"
trpěli pro svoje národní přesvědčení a pro svůj boj. Musil dokázat, že
bojovali jako ten svatý Jiří nebo Perseus s drakem, či hydrou, a podlehli jen zradě, ne v boji. Sentimentální písničky o Havlíčkovi, jako:
"Spi Havlíčku v svém hrobečku . . . " nebo "Muž, jenž nikdy neplakal . . ." které dovedly rozplakat tisícihlavé davy na všelijakých těch
"táborech", jsou plodem této pseudo-lidové poesie. Dnes, po tolikerém
utrpení našeho národa a po hekatombách lidí, umučených v koncentrácích, se to všechno zdá sentimentálnější a umělejší, nežli kdy před
tím. A sám Havlíček, ten positivista, by se byl asi nepotěšil, kdyby mu
tu píseň skutečně zazpívali nad hrobem. Byl by je asi zahnal některým
ze svých šťavnatých veršů ze "křtu Sv. Vladimíra".
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Trvalo dosti dlouho než Havlíček byl očištěn od tohoto nánosu romantiky, než Masaryk napsal o něm knihu, která ho líčí naopak jako člověka naprosto positivního a stoprocentního realistu, jímž skutečně byl
To se ovšem stalo až v devadesátých letech, protože Masaryk potřeboval
naopak dokázat, že Havlíček, jeden z největších národních světců, byl
realista tak jako on.
Havlíček jistě nebyl romantickým spisovatelem, a přece se stal tehdy
oplakávaným národním svatým a mučitelem. Není tedy divu, že Božena
Němcová, která psala pohádky a idylky, a nadto žena, se dostala také
do tohoto "nebe". Její životopisy jsou psány po prvé v době onoho romantismu, a stejně jako o Havlíčkovi, se o ní píše jako o národní mučednici. Dosud se však nenašel nikdo, jako Masaryk, kdo by byl potřeboval dokázat, že Němcová byla uvědomělou buditelkou, která psala
pro čtenáře tak, jak tomu nejlépe rozuměli, a že se na svoji práci dívala
jako na vlasteneckou povinnost. Nikdo se dosud nezastal jejího manžela,
který je obyčejně označován za toho "utlačovatele" a za příčinu jejího utrpení.
Je zajímavé, že sedmdesátá léta, tedy doba, kdy ještě muselo žít mnoho lidí, kteří Boženu Němcovou dobře znali osobně, dovedla vytvořit naprosto vybájený obraz této ženy, sestavený úplně po vzoru její "Babičky". Všechny vlastnosti, po nichž naše prababičky tehdy toužily byly ztělesněny v této modle tehdejší ženské generace. Němcová byla podle této legendy "pokorná trpitelka", oddaná a věrná manželka, vzorná
matka, žena pokroková, moderní, kráčející o několik generací před svými současníky. Téměř typ pro Vikovou Kunětickou a její "Cop". Kdo
by neznal populární jednoaktovku, či vlastně jen scénu "Kávová společnost," s oblibou hranou na dívčích školách a dámských besídkách
po půl století.
Jak daleko je to všechno od skutečné "Sleziny"!
Ta byla docela jiná. Odmítnutá společností českých vlastenek, které
jí ostatně nikdy neimponovaly a nepřirostly k srdci, Němcová hledala
spíše společnost vlastenců - mužů, které dovedla daleko lépe okouzlit, a
s nimiž si lépe rozuměla, protože byla intelektuálka. Těmi ovšem manželky českých vlastenců většinou nebyly. Muži Němcovou obdivovali,
inspirovali ji, rádi jí poradili a pomohli i v její literární práci. Po léta
se řídila radami a pokyny Dra Jana Helceleta, kterého Němcová přímo
zbožňovala. Její literární práce tím ovšem získala, ale její ženské srdce
trpělo. To byla daň, kterou musí každý zaplatit, když si zahraje s
"Venuší".
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Podobně tomu bylo i s Nebeským. Nebýt jeho, nikdy by nebyla napsána "Babička", protože Božena Němcová nebyla schopna se soustředit na práci, odkládala psaní a úpravu rukopisů, nebyla spokojena s
obsahem knihy, a dobře si byla vědoma některých jejích slabostí, zvláště nedostatku souvislosti a jakéhosi "zkloubení". Nebeský radil, pomáhal, a hlavně měl vliv na spisovatelku, aby knihu dokončila a vydala,
Tyto vztahy k mužům a její "flirty" s nimi nemohly ovšem jejich
manželky "Slezině" nikdy odpustit. Nejprve ji trpěly, pak spíše ignorovaly, ale přesto Němcovou podporovaly, když podpory potřebovala.
Ona však nedovedla přijímat jejich pomoc s křesťanskou pokorou, s jakou byla poskytována, a tak ji nakonec opustily docela. Postupně se rozešla se všemi.
Koncem století, a později, se obyčejně toto chování Boženy Němcové
chápalo, jako rys její velikosti, mnozí se domnívali, že spisovatelům a
umělcům patří a sluší jiné měřítko, tak jako dnes stále ještě se společnost dívá shovívavě na výstřelky filmových hvězd. Dokonce v tom viděli
její pokrokovost a emancipaci.
Vidíme, že to byl spíše vliv polozámeckého vychování, v atmosféře,
kde ještě převládaly mravy osmnáctého století, nebo nanejvýše empirové doby. Bylo to chování zámeckých salonů, v jejichž blízkosti Němcová
vyrostla a nehodilo se do společnosti Biedermayerovského šosáctví, které na západě nazýváme často "Viktoriánským pokrytectvím". Každá
doba má své mravy a zvyky a kdo se podle nich neřídí, toho společnost
odsoudí, nebo vyloučí.
"Slezina" se také nikdy nesnažila hledat nějaké ctnosti ve svých "záletech", i když považovala svoje vrstevnice, které j i kritisovaly za úzkoprsé a "maloměštácké". Němcová by se asi byla zasmála, pohrála si
svým slunečníkem, načechrala kraječky u výstřihu, a opakovala to, co
napsala Klácelovi, když jí prozradil co se o ní povídá: " . . . snad pravdivě někdy mluví, ale j á nedbám, neboť jen tak jednám, jak mi přirozeností dáno . . . "
Čteme-li naši literární historii z let padesátých, zdá se často, jakoby
se uplatňovala zásada "extra urbem, non est vita" a jakoby všechen
kulturní a vlastenecký život existoval jenom v Praze. A přece Erben,
Havlíček, Šafařík, a jiní vedoucí literáti a politici, žili mimo Prahu. Ba
dokonce jich bylo několik až na Moravě. Často se také zapomíná na to,
že těch vlastenců a národních pracovníků byla jen hrstka, a že se všichni mezi sebou dobře znali. Byl to úzký kroužek intelektuálů a lidí, kteří
přes všechna protivenství, bojovali za bytí našeho národa a právě v tom
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blízkém a úzkém vzájemném vztahu hledali sílu, inspiraci a odvahu v
dobách protivenství.
Také Božena Němcová, která nezapadla dobře do pražské společnosti, našla posilu a oporu mezi přáteli, kteří si s ní dopisovali. Jistě
není doceněn vliv těchto dopisujících přátel na její tvorbu a málo se
ví o tom, že patřila k t.zv. Klácelovu "Filantropickému bratrstvu".
Toto "bratrstvo" bylo příznakem doby. Rok osmačtyřicátý byl rokem
velikého nadšení a pro několik těch českých vlastenců povzbuzením,
když viděli, že mají odezvu v celém národě. Tehdy však, a ještě více
po politickém neúspěchu a příchodu Bachova absolutismu, který byl
jen obměnou Metternichova osvědčeného policejního režimu, zklamání
a nedůvěra sehnaly tento malý kroužek do houfu. Nadšení zmizelo a
vzájemné porozumění, důvěra a přátelství se stalo opět vzácnou bylinou, která roste jenom ve stínu.
Dr. Helcelet, který byl jedním z vedoucích politiků a účastnil se také
ještě sněmu v Kroměříži 1849, si stěžuje v dopise příteli Hanušovi v r.
1851. ". . . cítím v sobě skutečně velikou náchylnost státi se i lotofagem
a práhna takovou toužébností lásky, anebo vůbec onoho sladkého enthusiasmu, k němuž takovou schopnost v sobě cítím . . ." A jen několik
let později, po smrti Havlíčkově, píše Božena Němcová, 12. srpna 1856,
příteli Josefu Lidumilovi Lešikarovi, který emigroval do Ameriky v r.
1853: . . . nevím, že právě mému manželu vládní úřady nemohou účast
na pohřbu (Havlíčkově) zapomenout. Jsou obavy, že se již do státní
služby nedostane . . . Já se obávám ještě horšího, že jej zbaví pense a
z Prahy nás vypovědí . . . Odpusťte, že si Vám tolik stěžují nad neblahými poměry, ale . . . chci Vám naznačiti, jak můžete být šťasten, že
jste z takových poměrů unikl. Byl to šťastný tah a j á budu do smrti
litovati, že jsem se již tehdy nerozhodla, když jste odjížděl . . ."
Tato atmosféra vyžadovala přehodnocení všech hodnot a bylo třeba
si najít novou filosofii, která vystačí i v době neúspěchu, a dodá nové
víry. A ta se mohla vytvořit jenom v nejužším kruhu lidí, kteří si plně
rozuměli. A jedním 'takovým kroužkem bylo právě Klácelovo "bratrstvo".
Jeho počátek byl na Moravě, kde Ignác (Hynek) Hanuš a Dr. Jan
Helcelet učili spolu na t.zv. Stavovské Akademii v Olomouci a stali se
již před r. 1848 vedoucími osobnostmi mezi Olomouckými vlastenci.
Když Stavovská Akademie byla zrušena a změněna na Techniku v Brně,
Helcelet šel do Brna a Hanuš do Prahy. Jejich úzké přátelství se však
nijak nepřerušilo a jejich nepřetržitá korespondence trvá desítiletí. Ha55

nuš znal v Brně pátera Matouše Klácela, Augustiniánského mnicha v
Starobrněnském klášteře. S tím se brzy Helcelet, na Hanušovo doporučení, sblížil, neboť je pojil zájem o antiku, jazykozpyt, filosofii a
botaniku. Hanuš se brzy seznámil v Praze s tamními vlastenci a mezi
nimi i s Němcovými. Psával o nich Helceletovi i Klácelovi neboť všichni patřili k literárnímu kroužku lidí, kteří přispívali do rozličných časopisů, nebo je i redigovali, jako Týdenník, Moravské Noviny, Koleda
a Kalendář, a byli stále navzájem v písemném styku.
Matouš Klácel, osamělý filosof, hledal spřízněné duše pro svoje filosofické úvahy a navrhl v Týdeníku (č. 38, na podzim 1848), aby se
přihlásili čtenáři, kteří by chtěli vytvořit jakési "filantropické bratrstvo". Je zajímavé, že to trvalo dosti dlouho, než se sešly přihlášky a že
mezi prvními byl Helcelet, který osobně Klácela dobře znal, a většinou
'si spolu tedy nedopisovali, pak Veronika Vrbíková, z Brna, tehdy sotva
dvacetiletá, kterou ani Klácel, ani Helcelet neznali, a z Prahy ovšem
starý přítel Hanuš a pak Josef Němec a Božena. Zdá se, že spíše Němec měl o bratrství spočátku zájem, ale pak se stala Božena horlivou
dopisovatelkou, a udržovala styky po léta s Klácelem, Vrbíkovou a
později i s Helceletem. Její dopisy, které jsou z velké části zachovány,
patří k nejkrásnějším jejím literárním pracem.
Klácel, po způsobu řeholníků, dával také svým "bratřím a sestrám"
řádová jména. A tak Helceleta nazval Lubomírem, Hanuše Hynkem a
pod. Helcelet však ve svých dopisech Hanušovi přezval Klácela na "Svatý Duch", Boženu Němcovou nazývá "Slezina", ale nikdy jí tak nepíše.
Němcová pak Helceletovi píše "Ivane". Členové bratrstva si navzájem
"tykali", což bylo tehdy velice neobvyklé, a ještě po generace něčím
výstředním, ale užívali také oslovení "bratře a sestro, nebo sestřičko".
Již z formy tohoto bratrstva je na první pohled jasné, že šlo o myšlenku romantickou, která Boženě Němcové vyhovovala. Musíme však
uvážit, že každý člen tohoto kroužku v něm hledal a z něho si odnášel
něco jiného, podle své povahy. Klácel byl filosof, který dovedl obratně
vysvětlovat pojmy, hlavně pojmy sociální a jeho dopisy Boženě Němcové, hlavně pak také články v novinách, které sice publikoval, ale psal
vlastně pro ni, byly nedocenitelným pramenem poznání pro Boženu,
která filosofického vzdělání neměla. Korespondence s Vrbíkovou je spíše nesena tónem, který hověl oběma těmto ženám, vychovaným romantickou četbou a trpícím tehdy obvyklým "světobolem", ("Weltschmerz"). Problémy sociální byly pro ně otázkou citu a lásky, kdežto
Klácel v nich viděl důsledek společenského řádu a mravních zásad.
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Klácel obdivoval Němcovou pro její schopnost vyjadřovat svoje city v
dopisech, i pro její duchaplnost, a jistě jako každý učitel ocenil výsledek své práce se žákyní tak nadanou a tak vnímavou, zvláště, když
viděl, jak v jejím literárním díle se objevuje výsledek jeho učení, a jak
se spisovatelčina mluva a pojmy vyjasňují. Dopisy s Helceletem jsou
jiného rázu, více osobní již od počátku, protože zavadily spíše o životní filosofii. I když byl Helcelet tu a tam ve svém životě zatrpklý, což
pod vlivem politické situace není divu, byl povahy slunné a vyrovnané.
Jeho hluboká znalost antiky a řecké filosofie mu poskytovala pevné zakotvení a v jeho dopisech se stále ozývá touha po "olympickém životě,"
kde podle jeho hesla "Krása, Dobro, Svoboda" se vyrovnávají protivy v
harmonický celek.
Helcelet byl lékař, který vystudoval medicínu a několik let konal
praksi, než se úplně věnoval svému povolání jako universitní profesor.
Snad odtud pramenila jeho schopnost naliti na každou ránu hojivého
balsámu, kterého trpící spisovatelka tak často potřebovala. Jeho shovívavost ke každé myšlence a ke každému názoru, který dovedl rozebrat
a v něm ocenit hodnotné zrnko, byla doplněna jeho vírou v "Tyché"—
náhodu, "mazánka Zevova," a překlenula jakékoliv zklamání z neúspěchů nebo z překážek, které se tak často dostanou do cesty našich
plánů. Tak píše v jednom ze svých dopisů ". . . neměli bychom, co nás
neuskojuje, jak bychom si přáli, hned jako něco urážejícího od sebe
odvrhovati . . . " a hledá znova, něco cenného v každém a v jakékoliv
zkušenosti, byť i špatné.
Božena Němcová v Helceletovi, hned jak si začali dopisovat našla
muže ducha všestranného, s dokonalým vzděláním a znalostmi přírodních věd, medicíny, ale i odborníka v historii a v umění, vedle jazykozpytu a vůbec znalostí téměř všech evropských jazyků. Bylť Helcelet
po otci francouzského původu; franština mu byla běžná jako jeho mateřská řeč, nemluvě o němčině a ruštině. Měl také hluboké znalosti
slovanských jazyků, z nichž dovedl ve svých dopisech citovat, nemluvě
o antických řečech, které byly jeho "koníčkem". Není tedy divu, že
Němcové imponoval.
Byl to ovšem vzájemný vztah. Ještě dříve, než Helcelet Němcovou
poznal osobně, a obdivoval jenom její literární dílo, narodila se mu
dcera (moje babička, kterou po ní pokřtili Božena). To je nejlepší
důkaz jeho obdivu.
Jak již to bývá, obraz, vytvořený pouze podle dopisů, je buď neúplný,
nebo zkreslený, ale nikdy ne skutečný. Božena Němcová poznala osobně
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Helceleta teprve asi rok poté, co si s ním dopisovala, v dubnu 1851, na
své cestě na Slovensko, kam jela za manželem. Její brněnští přátelé
Klácel, Vrbíková, Bratránek a Helcelet pro ni uspořádali milé přijetí,
uvítali ji v Brně na nádraží a zavezli ji do osamělé hospůdky na Mniší
hoře, tehdy asi dva kilometry od Brna. Byla to letní restaurace, kdysi
ve vinohradech, později jen cíl odpoledních výletů Brňáků. Ve všedních dnech snad útulkem osamělých milenců nebo samotářů, kteří si
tam poseděli nad sklenkou vína nebo v ní utápěli svůj světabol, jak činíval později Petr Bezruč. Dnes stojí ovšem tato hospůdka v samé blízkosti Brna, neztratila ještě svého kouzla; pro mne se stala spíše historickým místem.
A tehdy poznala Božena, že skutečný Helcelet, kterého viděla poprvé,
daleko převyšoval její představy. Bylť nejen duchaplný, když psal, ale
jeho chování a způsob hovoru okouzloval nejenom posluchače a známé,
ale kohokoliv, s nímž se sešel. Byl člověk stvořený pro společenský život, pro který však nikdy neměl čas ani zájem. Tehdy se ovšem v Boženině srdci rozezvučela struna, snad dávno zanedbaná od jejích dívčích let, kdy žila ještě na Ratibořském zámku.
Helcelet měl cosi navíc. Bylo v něm méně onoho příznačného maloměšťáctví, které Boženu vždycky dusilo, a jeho všestrannost, světový
rozhled a vyrovnaná povaha vytvářely atmosféru, v které se jí lépe
dýchalo.
Němcová však nepatřila k lidem, kteří se tají svými city a vztahy,
nebo je dovedou dovedně skrývat. Po návratu z Uher, vlastně ze Slovenska, se netajila svým nadšením u pražského člena "bratrstva", Hanuše, o kterém věděla, že je blízký Helceletův přítel.
A to byl začátek konce celé této romantické stavby! Hanuš prohlédl
bystře, že Božena, třeba jen v dopisech, může zvířit poklidnou hladinu
společné harmonie mezi těmito muži, jako byl Klácel, Hanuš a Helcelet. Hanuš, který žil v Praze a osobně se s Němcovou stýkal, jelikož
bývala v jeho rodině častou návštěvou, j i dobře znal. Vystoupil proto
z tohoto "bratrstva" a tak celému tomu snu zasadil první ránu. To však
nebyl konec.
Přátelé se dále scházeli a dopisovali si; kdykoliv Němec, nebo Božena, jeli přes Brno, sešli se s někým nebo s několika z nich. Byl to
však již "nalomený luk". Téhož roku, v září 1851, pozval Klácel Němcovou na Mariánské Hory u České Třebové, odkud pocházel. Tehdy to
byly primitivní lázně, ale právě vhodné pro neduh, jímž Božena trpěla.
Ostatně se tam dalo dobře, "spartánsky," bydlet. Klácel také pozval
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Helceleta, a při tomto druhém osobním setkání Helcelet se dal přemluvit
Klácelem, aby zůstal přes noc. Ale "z rána druhého dne byly oči jednoho přítele vybdělé a uplakané" . . ., píše sám Helcelet Hanušovi a dodává ". . . také nepotřeboval jsem byliny, jež nazývají bohové "moly"
a s poklidnou, svobodnou myslí, jsem odrazil od břehů Ogydie . .."
Tím míní známou episodu v Odyssei, kdy Odysseus je v kouzelném zajetí nymphy Calypso po řadu let, až mu Hermes, na rozkaz bohů, opatří
zázračnou bylinu "Moly", která ho ochrání proti jejím kouzlům.
To však ještě nebyl konec "bratrství". Helcelet postupně upouští od
dopisů, jelikož nechce podráždit žárlivého Hanuše, ale jeho korespondence s Němcovou o její literární práci pokračuje ještě řadu let, jelikož
nadále přispívá do "Koledy", kterou Helcelet redigoval. Z ní je vidět,
že spisovatelka cítí, jak se Helcelet stále vzdaluje, a přece neodchází,
snaží se ho zachytit a připoutat, ačkoliv sama neví, zdali v něm obdivuje jeho intelekt, nebo miluje tohoto vlídného a laskavého přítele. Není
pochyby, že jak Klácel, tak i Helcelet měl na literární tvorbu Němcové
trvalý vliv, a hlavně tím, že j i povzbuzovali, aby psala pohádky a drobné povídky, aby jela na Slovensko a studovala tamní folklór a sbírala lidové pověsti. Je přece všeobecně známé, že na Moravě mezi vlastenci,
smysl pro lidové umění a kroje byl daleko silnější, než v Čechách a že
se tam také mnohem více folklóru zachovalo. Helcelet sám sbíral lidové
písně, bohužel však jeho sbírka se nedochovala. Vytýkal ve svých dopisech Sušilovi (v r. 1855), že sbírá jenom písničky "kostelní", že censuruje milostné a často i samorostlé písně lidové. Hlavně mu měl zazlé,
že upravuje texty a zaměňuje slova jako "frajerka, milenka, miláček"
za "sestřička, bratříček, tatíček a pod.". I když se některé ty písně tehdy nemohly tisknout, přece měly být zachovány alespoň ve sbírkách.
Dnes tento názor je nám vlastní, tehdy však vzdělanci ještě nerozlišovali mezi prostým a "sprostým".
Také novelu "V zámku a podzámčí" napsala Božena Němcová na vyzvání Helceletovo a byla otisknuta v r. 1855 v Koledě. Literárním historikům uniklo, že nedopatřením sazeče jméno autorky bylo opominuto,
a tak teprve další vydání této novely se považují obyčejně za vydání
první.
Helcelet se pokoušel přimět Němcovou, aby sbírala lidové písničky,
ale s toho sešlo, protože jednak neměla dostatečného hudebního vzdělání, jednak času. Ve svém dopise Hanušovi se vyjádřil " . . . Jsem přesvědčen, že by sběratel méně zbožný ještě ledajakých pokladů tamtéž se
mohl dokopati a dorýpati. Snad "Slezina". Zbožnost, tuším, jí nebude
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překáželi, ale zdalipak onen mecenáš by nepřestal podporovati?" Snad
tím byla míněna hraběnka Eleonora Kaunicová, která folkloristické studie podporovala, ale byla velice vybíravá v "úrovni" písní a pohádek.
Teprve r. 1857 uhasíná postupně styk mezi moravskými vlastenci a
Němcovou; Helcelet, který jí nyní posílá dopisy přes Hanuše, snad aby
mu nedal příležitost k žárlivosti, se marně pokouší přiměti ji, aby
alespoň napsala do "Koledy".
Helcelet si stěžuje, že se snad na něho zlobí, že jí neodpověděl na
j e j í "švitorné dopisy", nebo proto, že její jméno nebylo otištěno u jejího posledního příspěvku "V zámku a podzámčí".
Ostatně Němcová pochodila špatně r. 1855, když byla na Slovensku
kde se léčila, ve Sliači, a pak cestovala a sbírala pohádky. Tehdy byla
policejně z Uher vykázána. Tato událost nejen že znemožnila její další
návštěvy Slovenska, ale také zasadila poslední ránu kariéře jejího manžela, který tehdy byl pensionován a teprve po dvou letech dostal místo v
Běláku, v Rakousku, ale ne již v Uhrách. A tak novela "V zámku a podzámčí", byla poslední její prací se slovenským námětem. Její hospodářská situace se také zhoršila, protože manžel byl od r. 1856 v Běláku,
kam za ním nechtěla jet, a peněz bylo pomálu. V r. 1857 pak byl Němec definitivně pensiován, po nějakém čase si našel místo v Praze, a
to bylo příčinou dalších roztržek mezi Němcovými, které vedly konečně
k žádosti o rozvod (r. 1860). Nebylo tedy ani vhodné ovzduší pro rozsáhlejší literární práci.
Poměr mezi Němcovou a Klácelem zůstává dlouhou dobů nezměněn
a korespondence pokračuje až do r. 1853. Ještě r. 1852 byla Němcová
na Horách u České Třebové i s dětmi, na pozvání Klácelovo, ale na své
zpáteční cestě z Uher, se již ani v Brně nezastavila a spěchala do Prahy.
Klácel, jako kněz, se dostal do nesnadné situace za Bachova absolutismu. Již v červenci 1850, biskup brněnský Ant. Arnošt hrabě Schaffgotsch doporučil za něho modlení, aby byl odvrácen od "kacířských",
(svobodomyslných) myšlenek a spolků s kacíři. Tak mu bylo znemožněno pracovat pro Koledu, která byla zakázanou četbou pro kněze a věřící, a pro Národní Jednotu, která jí vydávala. Klácel se stává pesimistickým a dochází k názoru, že práce pro národ je "zbytečná", protože
lid není ještě připraven k opravdovému náporu proti útlaku, a že jakékoliv oběti jednotlivců, hlavně inteligence, jsou na škodu. Také pronásledování Josefa Němce, pro politickou činnost a účast na Havlíčkově
pohřbu, přinutilo Klácela k "politické opatrnosti", protože biskup a
opat si od něho vynutili slib, že se s "kacíři" nebude dále stýkat.
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Obrat nastal teprve po r. 1867, kdy vyšší duchovenstvo se přiklonilo
k českému lidu na Moravě i v Čechách, z odporu proti tažení liberárních Němců proti církvi. To však již Klácel byl v ústranní a k vlastenecké práci se nevrátil.
Nikdy jsem nesouhlasil s názorem některých historiků umění a literatury, že velký umělec nemůže být uznán svou vlastní generací, a dojde slávy teprve po smrti, až nová generace "doroste jeho velikosti".
Bylo mnoho umělců, jako Michelangelo, nebo Rubens, Shakespeare,
Svatopluk Čech, snad i Machar a Wolker, nebo Bezruč, kteří byli přijati soudobou generací s nadšením a s pochopením, a zachovali si slávu a zájem veřejnosti dodnes.
A tak to bylo také s Boženou Němcovou. Psala do rozličných časopisů a sbírek, jak to tehdy bylo obvyklé; její "Babička" vyšla ještě za
jejího života ve dvou vydáních, kdy Němcové bylo sotva čtyřicet. Co
bylo jiných našich spisovatelů, kteří se nikdy nedožili takového úspěchu!
A přece Němcová trpěla, jako tehdy trpěli všichni. V padesátých letech minulého století byla čtenářská obec našeho národa tak malá, že
nikdo nemohl ze své literární činnosti žít. Všichni naši spisovatelé tehdejší doby, a ještě dlouho později, byli amatéři, kteří měli jiné povolání, nebo jiné příjmy.
My, kdo žijeme v zahraničí a čteme anglické knihy, vidíme nejlépe,
co to znamená pro spisovatele být synem velikého národa a psát v řeči,
kterou rozumí celý svět. Kdo by dnes věděl o Kafkovi, kdyby byl psal
česky, místo německy? Což nebyl Zeyer, duch velice příbuzný, jen o
jednu generaci starší?
Dvořák a Smetana si získali světového jména, protože psali mezinárodní řečí tónů.
Nemáme tedy hledat v osudech našich předků, kteří nám vybudovali
kulturní neodvislost, nic tragického. Byl to jen "kus života těžkého"
jako každý začátek.
Božena Němcová, spíše však její manžel, trpěli politickou persekucí
Bachova absolutismu a policejním režimem, který tehdy lépe pracoval
než za Metternicha. Němec trpěl více než jiní, protože byl státním úředníkem a protože byl daleko méně "diplomatický", než jiní čeští vlastenci. A stejně "nediplomatická" byla jeho paní, která vždycky počítala s tím, že jí všechno projde, jak již je to přirozenou vlastností okouzlujících žen. Klácel trpěl, Hanuš byl šikanován, Šafařík, Erben, dokonce i Purkyně, nemluvě ani o umírněném Čelakovském a o bouřlivém Havlíčkovi.
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Dnes, kdy to všechno patří minulosti, musíme odstranit z takových
legend to, co přidaly pozdější věky, jak již to bývá u každé legendy, a
podívat se Boženě Němcové přímo do očí. Ostatně, ty oči byly okouzlující . . .
A podle toho, jak kdo z těch buditelů byl vyzbrojen pro život a nejen
pro literaturu, tak s ním zacházela Tyché, či náhoda nebo osud. Inu, s
Boženou Němcovou si zahrála trochu krutěji než s jinými, a za to jí,
i všem, kteří současně s ní žili, musíme být vděčni.

O BÁSNICKÉM TYPU VLADIMÍRA HOLANA
Josef

Jedlička

(K loňským pětašedesátinám a k plánu souborného vydání básníkova
díla.)
Lze-li v souvislosti s lidským dílem, tím spíše pak s dílem literárním,
použít slova "absolutní", činíme tak téměř bez váhání a rozpaků u Vladimíra Holana. Nejen že jeho básnické dílo míří od svých počátků k
nejzazší možné hranici slovní výpovědi o světě, nejen, že této hranice
často dosahuje ba překračuje ji do čirého prostoru zázračných a všeobsáhlých definic o sobě, ale absolutní je i jeho téma. To jest: nikoliv
témata, soubor námětů, sujetů či pocitů, ale právě to jediné, co jest
opravdu hodno pozornosti, co jest důležité a smrtelně vážné - situace
člověka ve světě, vzhledem k nekonečnu a Bohu.
Vskutku ničím jiným se básník nezabýval od konce dvacátých let, kdy
se objevily první útlé svazečky jeho básní; k tomuto úběžníku mířila
jeho poesie i tehdy, když se na čas stala v goetheovském smyslu angažovanou a politickou; osamělým hrdinským zápolením s Bohem a o Boha
byla v hermetické klausuře padesátých a raných šedesátých let, a na výsost naplněnou a dozrálou absolutní tvorbou je dodnes, kdy je zřejmé
jednou pro vždycky - řečeno jeho vlastními slovy - že:
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Básníka nemůže omluvit nic, ani jeho smrt.
A přece z jeho nebezpečného bytí
zůstává zde vždycky ještě jaksi navíc
několik jeho znamení. A v nich
věru ne dokonalost, i kdyby jí byl ráj,
nýbrž pravdivost, i když jí mělo být peklo ...
Staví-li tu básník "pravdivost" do protikladu k "dokonalosti", není
to, nikterak programový výraz jeho poetiky, ale gesto mravní odpovědnosti. Právě o čirou dokonalost výrazu usiluje Vladimír Holan od počátku, z ní plyne jeho "zaumná" práce se slovem, větou i gramatickou
výstavbou řeči, neboť jenom skrze dokonalost, to jest jazyku ještě dostupnou přesnost, obsažnost a plnost smyslu, se lze dobrat pravdy. O ni
pak jde jako o dovršené poznání, porozumění a pochopení, ona jest
smyslem a cílem veškeré práce básnické a pro ni se, jak básnk říká:
"Jisté druhy kamenů osekávají zase jen kamenem . . ." Poezie mu nikdy
nebyla a není ani hrou ani vytvářením útěšných hodnot estetických, ale
prostředkem k zapřísahavému pojmenování života a smrti, Světa a Boha,
nástrojem vědění a tím i sebeutváření.
Jak hluboce příznačné je pro básníka, že - už třicátník - píše svůj
"První testament", a odtud vesměs díla, která mají charakter kšaftu,
slova posledního - díla nikoliv se smrtí koketující, ale psaná doslova "in
articulo mortis". V tragickém riziku, že kterékoli ze slov, do nichž má
být zakleto absolutno bytí, může být slovem posledním, a že je tedy
třeba je vážit, zkoumat, tříbit a krvavě platit, aby to nebylo slovo jalové
a nicotné, ale pro tento okamžik souhrn všeho, co vím, co jsem a s čím
jsem hotov předstoupit před soud, od něhož není odvolání.
Všechno je drtivě přede mnou jako vržený
který se vrací . . .

kámen,

praví básník v podivuhodné prozaické knize "Lemuria", a hned nato:
Co přemáháme, přemáháme nazpět.
Každým svým činem, tedy i každým činem tvořivým, novou básní, bezeslovnou prázdnotou nočního ticha i úžasem nad oslnivým světlem náhlého poznání, "přemáhá nazpět" minulá zbloudění a omyly, dovysvětluje
si svou vlastní zkušenost, řád Světa i sama sebe. Je si vědom toho, že
"všechna slova jsou tajná". Že skutečnost je stále průhlednější a její
transparentnost že má pouze jedinou hranici:
Večer a lampa . . . a ona chvíle,
kdy stárnoucí básník se už na nic netáže,
unaven volskou tváří přízraků, i skutečnosti
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a přetížen těšitelstvím ducha . . .
Poslední viditelný mezi námi
byl Ježíš Kristus..
Zřídkakdy je to v Holanových básních vysloveno tak naplno, a tento
jeden doklad by sotva stačil na důkaz toho, co se odvážíme tvrdit: že
Holan je nikoli svou vnější tématikou, nikoli rétorickým vyznavačstvím
a vůbec už ne jednoznačným postojem teologickým či vztahem k dogmatu, básník povýtce katolický. Vše, od vášnivého soucitu, který mnohdy hraničí až s neohlíživou krutostí ke všemu sladce pozemskému, od
tragického milostného vztahu k ženě a dítěti, přes máchovsky úzkostné
vnímání oplývajícího času, a nikdy nedosycený úžas z líbeznosti světa,
poukazujícího k dokonalosti rajské, až k permanentní přítomnosti smrti, jako mravní hodnoty normotvorné, ostatně i všechna ta nesmírná a
úporná práce se slovem a jazykem je prostě nemyslitelná bez hlubokého
prožitku katolicismu. Ve smyslu původním i přeneseném, ve smyslu
tradice i lidského usilování nejosobnějšího.
Není proto naprosto náhodou, že Vladimír Holan byl, více než kterýkoliv básník jeho generace, po léta umlčován, třebas i byl autorem jediné skutečné básně, vyjadřující úlevnou vděčnost Sovětskému svazu,
jako vítězi nad fašistickým Německem. I v ní jest onen metafyzický a
absolutní úběžník, který už před léty nedovoloval, aby byla citována jako celek, a je paradoxem nikoliv pro básníka, ale "pro zhovadilý svět" abychom použili jeho vlastního výrazu - že co bylo chválou a obdivem,
stává se dnes obžalobou a odsudkem - jakož obžalobou, odsudkem a
svrchovaným svědectvím o nepokořitelnosti lidského ducha je celé Holanovo dílo.
Závěrem a několika slovy tu budiž ještě jen poznamenáno, že je to
dílo podivuhodně rozsáhlé a dokonce i pro čtenáře a znalce Holana, je
překvapením ediční plán jeho "Sebraných spisů", který počítá s osmi
svazky původního básnického díla a se čtyřmi svazky překladů. I toto
překvapení jde zčásti na vrub zlobě času, který znemožnil vydání větší
části ohlášených textů. Z dosud vydaných svazků obsahuje jeden a půl
svazku básně dosud netištěné: co dodat k faktu, že básně, které napsal
Vladimír Holan v létech nacistické okupace mohly z části vyjít až v roce 1964, a jako celek teprve dnes? Jakým slovem kvalifikovat, že texty
z let po roce 1948 se dočkaly svého vydání teprve v rámci jeho "Sebraných spisů", a že valná část toho, na co ještě netrpělivě čekáme, ležela
v zásuvce básníkova stolu po celá léta: vrchol české moderní poesie,
kterou znalo jen několik zasvěcených . . .
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Beletria
K Á D R O V Á N Í V KOSTELCI
Josef

Škvorecký

(Episoda z románu "Mirákl".)
Ivaně Hrozné dělalo už delší dobu starosti, aby seznam dívek připuštěných k maturitě odpovídal jak předpisům ministerstva školství,
nesených duchem bdělosti a ostražitosti, tak diktátům jejího nitra, určovaným srdcem ženy, která se v osmnácti musela podrobit ničivé operaci
vaječníků. Podle instrukcí z Prahy měly být pečlivě zváženy všechny
případy žáků, jejichž prospěch sice slibuje úspěšné složení zkoušky dospělosti, ale jejichž třídní původ a domácí prostředí plně nezaručuje,
že by nabytých vědomostí použili k budovatelské práci. Pouze v těch
případech, kdy je bezpečně zjištěno, že jednak žák sám upřímně projevuje kladný poměr k lidově-demokratickému
zřízení (např. členstvím
v ČSM, zapojením na dobrovolných brigádách, sběrem starého papíru
a pod.), jednak že jeho rodiče, přes svůj původ, pochopili
historickou
úlohu KSČ a zapojují se do budovatelského úsilí, je možno učinit výjimku a takového žáka připustit k závěrečné
zkoušce.
Boj, který vypukl nejdřív v Ivanině nitru a nakonec na předmaturitních poradách učitelského sboru, určovaly dvě nehmotné a ideální síly.
Na jedné straně klasikové marxismu se svým učením o neschopnosti
měšťáctva překročit v životě hranice, jež nejsou jeho příslušníci sto
překročit v myšlení, na druhé straně zlegendarizovaný vychovatel chuligánů, Makarenko, jenž ze stejného klasického pramene vyvodil prý poučku o absolutní převychovatelnosti každého člověka. Ivana jej doplnila ještě Lysenkovým objevem dědičnosti získaných vlastností a vyslovila přesvědčení, že naše dívky všechny jsou v podstatě převychované
a od nich to získají i jejich děti. V tom jí oponovala Milada Marešová,
Ivanina jediná, ale zato nebezpečná odpůrkyně ve sboru, citátem z "18.
brumaira" o měšťákově neschopnosti překročit hranice; argumentace,
k níž se Ivana potom uchýlila, zaváněla už heresí. "Není vstup do strany," meditovala, aniž to tušila, ryze formalisticky, "už sám o sobě takovým překročením? Měšťákovi je učení naší strany cizí - a přesto se
přemůže a vstoupí! Co třeba takový soudruh Grym, soudružko Marešová?"
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Existence bezpečnostního referenta okresního výboru Strany, bývalého velkoobchodníka, jenž osvícen spíše Malým dekretem než Komunistickým manifestem, vstoupil do strany už v roce 1945, byla z marxistického hlediska značný oříšek. Milada se jej pokusila rozlousknout.
Prohlásit o bezpečnostním referentovi, že je to ředkvička, nebylo dobře
možné, proto se Milada uchýlila k soudobým úvahám o typičnosti v literatuře a prohlásila, že soudruh Grym je atypická výjimka, jež potvrzuje pravidlo.
"A právě tak, soudružko," přistihla j i při nedůslednosti Ivana, "mohou i naše soudružky být atypické. Vždyť jsou mladé, mladé proutky se
dají dobře ohnout, jen si vzpomeň, jak rovné sovětské lidi vychoval
Makarenko z bezprizorných chuligánů. A sběr barevných kovů, o kterém
se ve výnosu taky mluví, "zdvihla ten zlověstný dokument," splnil náš
maturitní ročník tak skvěle, že naše škola, na to nezapomeň, jeho zásluhou dostala rudou zástavu jako nejlepší v k r a j i ! "
Tlustým prstem ukázala Ivana na rudý prápor se zlatými střapci,
pieteně pověšený mezi portréty Stalina a Gottwalda. Tento pádný argument - na čas - umlčel bojovnou Miladu. Ivana mohla ovšem poukázat
na fakt, že i Milada překročila tu nepřekročitelnou hranici; (její papá
měl v Kostelci gynekologické sanatorium, kde před únorem dělal bohatým dámám z Prahy potraty, a po Únoru je pohotově věnoval státu, dřív než ho znárodnili), ale na to byla příliš dobrotivá, a jmenovala
radši ty barevné kovy. Nebyla schopna uvádět někoho do rozpaků.
Po první vítězné šarvátce se sborovou aktivistkou, směřovala pak Ivana cílevědomě k získání celého sboru pro myšlenku, že čtvrtý ročník se
skládá ze šesti soudružek třídně správného původu, a z devatenácti atypických výjimek, jejichž výkony, zejména při sběru, zaručují připustitelnost. Sbor tézi bezbolestně přijal. V kuchařském mozku Evženie
Vikusové bylo třídní hodnocení stejně nepochopitelné jako před tím
hodnocení rasové; (svému umění se naučila jako služka v rodině továrníka Schönberga, jehož paní byla proslulá svými Gefilte Fisch),
Zdenku Procházkovou ovládalo idealistické přesvědčení, že při basketballu žádný původ nezaručuje nastřílení košů, a zbytek sboru byly bázlivé, zčásti tajně zbožné kryptoreakcionářky; některé rovněž usvědčily
"18. brumaire" z omylu. Podle osvědčeného zvyku občanů všech diktatur, přidávaly se ke zdroji bezprostředně nadřízené moci, na nějž mohly
vždycky svést případné pozdější maléry a tak Milada zůstala osamocena. Ivana, vysoko třímajíc prapor získaný za vítězství ve sběru kovů,
kráčela k vítězství.
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O skutečné historii získání toho praporu neměla ovšem tušení, a j á
ji z dobrých důvodů ponechával v ideologicky výhodné nevědomosti.
Kořeny toho triumfu sahaly do doby, kdy mi kolegyně Řeháková, stará
kardiačka, předala před odchodem na roční zdravotní dovolenou seznam
závazků a odjela do Poděbrad. Seznam jsem někam založil a protože
jsem měl jiné starosti, zcela jsem opomněl kontrolovat sběr. Když potom
přišla z Kraje výzva, aby učitelé pověření dozorem nad sběrem kovů,
nahlásili výsledky, nemohl jsem dobře prohlásit, že se na škole žádný
sběr nekonal. Rozhodl jsem se, že na krajský školní inspektorát pošlu
hausnumera o něco málo vyšší než byly závazky. Ale došlo k nepříjemnosti: přes pečlivé hledání jsem nedokázal najít zabordelené listiny.
Někoho se ptát nemělo smysl; zavázavší se dávno zapomněli na tento i
všechny jiné závazky, a mimoto bych se tím nepřímo přiznal k zanedbání povinností. Proto jsem vše udržel v tajnosti a jednou odpoledne
jsem teoreticky zauvažoval. Dle této úvahy sebralo se na škole 197 kg
mědi, 203 kg zinku, 121,50 kg bronzu a 63 kg lehkých kovů. Veden nějakým vnuknutím, připsal jsem téměř polovinu celkové váhy na konto
maturitního ročníku. Měl jsem trochu strach, že krajský inspektorát se
bude shánět po nějakých stvrzenkách kam vlastně byl kov dodán k zpracování, ale nakonec se splnil můj předpoklad, že krajským vyhodnocovačům také nepůjle o kov, ale o numera, jejichž součty vykážou na
úřad zemské školní správy. Nesplnil se však můj odhad, že vykázané
cifry zhruba odpovídají závazkům. V mědi žákyně překročily závazek
o 287%, v zinku o 203%, v bronzu o 186% a v lehkých kovech o poměrně věrohodná 2 2 % . Celkem to byl krajový rekord a rudý prapor se
střapci dovezl do školy sám předseda vyhodnocovací komise. Měl projev, dívky udržely vzorné mlčení o skutkové podstatě činu, Ivana se
dmula hrdostí a vymohla mi zvýšení platu a vyhodnocovač se na malém občerstvení v ředitelně ožral sovětským šampaňským.
Při tom občerstvení zapůsobilo šampaňské i na Miladu Marešovou a
začala mě po svazácku svádět. Naštěstí se podobala ženě jen velmi přibližně, takže můj ztrápený orgán nezakusil žádnou trýzeň, ale odmítnout
takové významné erotické pokusy, bylo politicky nebezpečné. Kdyby to
stav mého organismu umožňoval, byl bych se patrně zapřel a vyspal se
s ní - tím bych se patrně zřítil do zkázy, neboť Milada nebyla (sexuální) děvka, příliš evidentně snila o socialistickém manželství a nahlas,
velmi často, o plození dětí. Pravda je, že vyspat se s bývalým ředitelem Procházkou odmítla, ale to byl ženatý soudruh, a Milada si tradiční
67

(erotickou) morálku, na příkaz Strany, ztotožnila s morálkou socialistického souložení.
Na občerstvení se však namázla, a druhý den trpěla kocovinou a
rozhodla se, že špatný dojem napraví po svazácku: na sobotu mě pozvala do biografu na sovětský film "Rytíž zlaté hvězdy". Vymluvil jsem se,
že musím na neděli k příbuzným do Zeleného Hradce, a strávil jsem
weekend za (pro jistotu zataženými) roletami, u vdovy Ledvinové (Liška odjela k dědečkovi). Milada to ale odmítla správně interpretovat a
hned příští týden mě pozvala na koncert hostujícího Českého noneta,
který byl ve středu, takže jsem nemohl uniknout. Naštěstí však vedle
nás náhodou seděla Ivana, a protože bydlela ve stejné ulici jako Milada,
jenže dál, podařilo se mi nezávazně se s Miladou rozloučit před jejími
vraty a pokračovat dál s Ivanou. Potom přijel do Kostelce Alexandrovův
soubor Rudé Armády. Myslel jsem, že to není nebezpečné, neboť na to
byla povinná společná návštěva. Nákupem lístků však naneštěstí pověřili Miladu, takže jsem večer zjistil, že celý sbor i žákyně sedí dole v
parteru, ale já s Miladou jsem se octli v proscéniové lóži pro dva.
Křepčení kozelce metajících oficírů na jevišti, jen přispělo k mé zoufalé náladě; plynule se prohlubovala a maxima dosáhla ve chvíli, kdy
soubor v neuvěřitelně vypucovaných holinkách vpochodoval na jeviště k
závěrečnému finále první půlky programu a k úžasu kosteleckých dam,
už tak dost ohromených několika jednoduchými hudebními triky, vztyčil zdánlivě odnikud veliký portrét Stalina v rámu jakoby zlatém. Ivana
začala explozivně tleskat a já se o přestávce stáhl do sebe. Povzbudilo
mě teprve, když potom na jeviště vhopkaly jakési důstojnice, naštěstí v
lidových krojích, a jak se prudce otáčely kolem své osy, odhalovaly
stehna.
Ta stehna mě později v kavárně inspirovala k triku, který mě zachránil. Zašel jsem tam po představení nuceně s Miladou, protože jsem už
ztratil odvahu k výmluvě. V kavárně sedělo v kotoučích dýmu jenom
několik šachistů a Milada mě zamanévrovala ke stolku v intimním boxu,
jenž tu zbyl z nemravnějších časů první republiky.
"To bylo nádherné, že, soudruhu Smiřický?" zahájila sama rozhovor.
"To bylo," pravil jsem stručně, a požádal jsem čišníka o dvě černé
kávy. Milada rozmařile pravila:
" J á bych měla chuť na víno! Po takovém zážitku to skoro stojí za
oslavu, nemyslíš, soudruhu Smiřický?"
" J e tam mavrud," řekl číšník.
"Tak přineste mavrud," pravil jsem, resignován.
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"To je bulharské, že soudruhu Smiřický?" Milada na mě zamžourala,
snad to měla být koketérie, a řekla: "Soudruhu, nebudeš se zlobit - jsme
přece na stejné škole - když ti budu říkat křestním jménem - a ty mně
taky?"
"Klidně," zahučel jsem.
" J á jsem Milada," podala mi ruku, jako to dělávali lidé, kteří se
rozhodli, že si budou tykat, v dobách, kdy si ještě lidé vykali.
" J á jsem Danny," řekl jsem.
Podržela mí ruku ve své, poněkud stisknutou.
"Víš, tohle je jediná věc, co se mi na tobě nelíbí."
Mírně jsem se lekl.
"Co?"
"Že si říkáš Danny. Zní to tak anglicky, a jsi přece Čech. J á ti budu
říkat jinak."
"Jak chceš. J a k ? "
"No - nějak česky."
"Menuju se Daniel."
"To je takové - trošku moc oficiální."
"To j e . "
"Jak by se to dalo říct lidově - aby to nebylo Danny?"
Přemýšleli jsme. Ukázalo se, že moje jméno jde odangličtět jenom za
cenu přílišné důvěrnosti, na jakou si Milada zatím netroufala.
"Co kdybych ti říkala Daníku?"
"To je jako Pepíku. To jméno je mi strašně protivný."
"Tak ne. Anebo - " udělala koketní pauzu a dodala si odvahy: "Danielku,"
"To se hodí spíš pro děti. Soudruzi ve ¿boru by si ze mě utahovali.
Anebo dovedeš si představit, kdyby se to dozvěděly žákyně? To by
mě znemožnilo."
"Myslíš?"
"No jistě. Už jako bych to slyšel. 'Danielek mi napařil kouli z ekonomie.' "
"Mně to tak směšné nepřipadá."
"Říkej mi třebas Daňas. Nebo Daňák."
"Ale to se mi zdá takové - "
"Jaké?"
"Hrubé - vulgární - "
Vztek se ve mně vařil.
"Tak co třeba Daněles?" navrhl jsem zlomyslně. Odhadl jsem to
správně: ten den vyšel v Rudém Právu článek proti Sionismu.
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" F u j , " řekla. "Takový hezký jméno takhle potvořit!"
"Defakto je to židovský jméno," pokračoval jsem zlomyslně. "Proto
se od něj asi těžce dělaj český zdrobněliny. Daniel byl nějakej prorok,
nebo co, v jámě lvové."
"Myslím, že zůstanu u toho Daniela. Danieli," pravila jakoby zkusmo.
"Nakonec to není tak zlé. Danieli. Danieli," začala se hrůzostrašně mazlit s mým jménem, po zádech mi sklouzla kapička potu a pak jsem si
vzpomněl na stehna oněch důstojnic a dostal jsem nápad.
"Moje Marie mi říká Daníčku," řekl jsem.
Miladou to škublo, jako by sáhla na na zem spadlý drát.
"Kdo?"
"Moje - no řekněme snoubenka. Přirozeně nejsme takoví měšťáci,
abychom se oficiálně zasnubováli - ale na podzim se budeme brát," řekl
jsem u vědomí, že na podzim z Kostelce bezpečně zmizím do vojenské
služby.
Milada pomalu vyblédala, až zpopelavěla. Odehrávalo se v ní drama
boje ženy se stranicí, ale žena se ještě nevzdala.
"Kde pracuje, tvoje snoubenka?"
"Tančí ve Státním souboru," řekl jsem a pak jsem fiktivní snoubenku
třídně zajistil. "Ona je sirotek. Rodiče jí popravili Němci. Nacisti. Její
otec byl mistrem v Kolbence, zorganisoval tam nějakou sabotáž a vždyť to znáš. Tehdy do toho spadla velká řada lidí."
Vodotěsná pohádka zničila Miladinu naději. Vzdala se svých nároků
na pokrokového mladého muže, zalasovaného dcerou odbojového hrdiny
elitně dělnického původu.
"To je hrozné," pravila. "Chudák! Člověk se na každém kroku znova
vždycky přesvědčuje, jak strašná věc je fašismus."
Potom přece jen podlehla mírné nedokonalosti a vyzunkla skleničku
mavrudu jako kdyby to byla vodka. Obratně jsem jí dolil, a doléval jsem
j í dál, až vyzunkla celou láhev. Objednal jsem novou. Milada opustila
téma snoubenky a začala se mi svěřovat se svým tajným velkým plánem,
(jistě by jej byla opustila, kdybych já opustil dceru popraveného hrdiny) : podala si žádost, aby od příštího školního roku byla přeložena na
některou českou školu v zahraničí. V úvahu kromě Moskvy a několika
jiných škol na území lidových demokracií přicházela Vídeň, Paříž,
Chicago a Washington, kde se všude ministerstvo školství rozhodlo experimentálně při ambasádách otevřít české školy pro diplomatické děti,
kam by ale také mohli - do zvláštních odpoledních kurzů, chodit potomci starých emigrantů. Kádrování do těchto škol bude jistě mimořádně
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přísné, řekla Milada, ale ona se nebojí. Z Kostelce i z fakulty má nejlepší dobrozdání, a její otec dostal nedávno vyznamenání "Za budování státu", neboť jako porodník kostelecké nemocnice, zavedl jako první
v republice, a přes odpor primáře, sovětské bezbolestné porody. Ještě
v portálu svého domova blábolila: "Pudu, Danieli, bojovat rovnou do
kapitalistického doupěte! Vyrvu jim ty naše děti, hnusnejm kapitalistům, blbejm!" Alkohol j í znespisovněl slovník a romantický měsíc jí
svítil na ondulaci. "Navážu spojení se soudruhama z KSUSA - a se soudruhama černocbama -ježišmarjá!" sklouzla najednou do slovníku už
zcela nezvyklého, "mně je ňák bl - "
Pak pozvracela chodník a utekla ve zmatku dovnitř. Druhý den nepřišla a omluvila se ženskými potížemi - neslýchaná věc, neboť třebaže
trpívala téměř patologickými měsíčky, pokaždé po vzoru panfiorovců
hrdinně překonala své utrpení, s pomocí aspirinů, ostentativně položených vedle sešitů ruských kompozic.
Po tom milostném zklamání a morálním ponížení, vrhla se Milada
tím naléhavěji do boje za nepřipuštění kádrově nevyhovujících holek k
maturitě. Ale Ivana její útoky úspěšně odrazila a před závěrečnou, rozhodující předmaturitní poradou, měla plnou podporu sboru zajištěnou.
Jenomže, jako naschvál, spadla právě v den porady nečekaná bomba
a Milada vstoupila do sborovny sebejistá a s vážnou tváří a v ruce významně třímala výtisk "Sudlice", týdeníku okresního výboru KSČ.
Všichni už ten článek přirozeně četli a Ivana, která jinak přicházela
na porady první, nebyla dosud ve sborovně jen proto, že v ředitelně
spíš konejšila, než vyslýchala uplakanou Boženku Stoklasovou. Článek
měl nápadný titul: ODHALENĚ SPIKNUTÍ KULAKŮ a psalo se v
něm stručně, ale pádně: Díky bdělosti a ostražitosti orgánů Sboru národní bezpečnosti a za spolupráce občanů bylo v obci Máselná Lhota
na našem okrese odhaleno nebezpečné spiknutí místních kulaků. Tito
zrádci - koho zradili třídní nepřátelé, když se spikli proti nepřátelské
třídě, nebylo vysvětleno - založili ilegální protistátní skupinu, jejímž
cílem byly hospodářské sabotáže a vraždy funkcionářů JZD a KSČ. Pro
své nekalé rejdy získali i bývalého deputátníka J. N., jehož referent pro
otázky společného hospodaření ONV s. Ponykl dopadl právě ve chvíli,
kdy se rtutí pokoušel otrávit krmivo prasnic ve vedlejší obci Třešňová
Lhota. Byla provedena řada zatčení. Mezi zatčenými jsou na př. Martin Stoklasa, kulak (28 ha), Josef Zima, kulak (26 ha), Josef Beníško,
kulak (24 ha) a další.
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První z těchto, podle výše výměry hierarchicky seřazených diverzantů, byl otec naší Boženky Stoklasové ze čtvrtého ročníku, subtilní, hezounké dívenky, která se už půl roku nelidsky dřela, aby j i k té maturitě aspoň pustili.
V tragickém mlčení jsme seděli kolem konferenčního stolu, až se konečně otevřely dveře ředitelny a objevila se uřvaná Boženka. Vedena
zoufalou nadějí, že si tím šplhne, oblékla se na dnešní den do svazácké
košile a teď, naděje zbavená, prchala rychle podél stolu. Provázel ji
sbor očí většinou útrpných, ale zejména černý zrak jediné, která pociťovala správnou nenávist, Milady Marešové.
Za ní vyšla z ředitelny Ivana Hrozná. Na bílé blůze měla utržený
knoflíček a na obrovitých ňadrech mokrou skvrnu. Na ta místa tiskla
slzavý obličej kulakovy dcerky. V pase jí blůza lezla z tmavomodré
sukně, a podél obličeje, neodbytně připomínajícího buldočí karikaturu,
j í blimbal uvolněný pramínek mastných vlasů.
Dosedla na židli a s neohrabanou, ale zřejmě předem promyšlenou diplomacií, zahájila poradu.
"To je tragické, soudružky a soudruzi! Boženka je chudák úplně
zdrcená tím, co spáchal její otec. Požádala jsem dívky z ročníku, ať na
ni dávají pozor, aby si něco neudělala."
Mlčení trvalo.
''Takový hnusný chlap!" pokračovala Ivana promyšleně a pokusila
se svůj dobrotivý hlas naplnit nenávistí. "Má tak milou a nadanou dceru
a vůbec si neuvědomí, jak by j i svým odporným jednáním mohl zničit
život. Zaslouží si nejpřísnější trest. A my se, soudružky a soudruzi, musíme se zvýšenou péčí věnovat Božence - "
"Souhlasím," přerušila ji ostře Milada. "Ovšem, je to už dospělá
dívka, a musí se j í proto dát příležitost, aby dokázala, že se od svého
otce plně distancuje. K maturitě ji ovšem pustit nemůžeme, ale přimluvíme se za ni, aby jí dovolili dát si závazek na nějaké stavbě mládeže
nebo do hutí, a za dva, za tři roky - "
Představil jsem si křehounkou dívenku, (původně chtěla být květinářkou, ale trpěla pylovou alergií), jak pomáhá valcířům nebo vbíjí
pneumatickým kladivem nejty do kolejnic, ale neúspěšně. Ani jako roznašečku piva okolo vysokých pecí si ji nešlo představit. Hodila se, popravdě řečeno, jenom za manželku nějakému pozornému nesmělci. Po
odhalení zločinů jejího otce, se ovšem sotva dalo čekat, že by se někdo
osmělil.
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"Ano, soudružko, plně s tebou souhlasím," přešla Ivana na druhý
taktický plán. "Příležitost j í musíme dát." Pak spustila stavidla omračujících informací: od školního lékaře, soudruha D. Gellena, ví, že Boženka trpí Meniérovou nemocí, takže pracovat u strojů nebo vůbec
konat těžkou fysickou práci nemůže. Na rozdíl od svého zločinného otce,
má bratrance, který je nositelem odznaku vzorného traktoristy na strojní stanici Rožumberk, v jižních Čechách. Přes svůj původ pracovala
velmi dobře celý rok v ČSM (vybírala členské příspěvky) a také při
sběru kovů měla nadprůměrný výsledek, Ivana pohlédla na mě, a já
jsem ten mně neznámý výsledek vyjádřil slovy, že Stoklasová sebrala
kovů víc, než kolik sama váží, čemuž se Zdena inteligentně zasmála,
inspirovala ostatní a díky tomu se trochu narušila pochmurnost, nebezpečná pro rozhodování. V té chvíli pravila, takticky vhodně, Ivana: "A
soudružka si chce dát závazek, že po maturitě se dobrovolně přihlásí
jako sociální pracovnice na Novou Huť Klementa Gottwalda v Ostravě."
Jenomže s Miladou to nehnulo. Kulak, usvědčený z plánovaných (i
když neprovedených) vražd funkcionářů, byl příliš silný tabák. Trvala
na svém, a když se Ivana vzdala snahy přesvědčit j i a získat na svou
stranu a rozhodla se přikročit k hlasování, čímž by zastarale demokratickým způsobem a předpokládajíc, že většina se přidá na stranu bezprostřední autority, propašovala zlosynovu dceru k maturitě, Milada jí
skočila do řeči dřív, než mohla své hlasovací mašině dát pokyn a pravila studeně:
"Soudružko ředitelko, nerada to říkám, ale jestliže, soudruzi, odhlasujete, že Stoklasová může maturovat, ohlásím to na Krajském výboru
strany. Nejde o to, jaká Stoklasová je, jak se učí nebo neučí. Ale byla
vychována zločincem, nepřítelem našeho zřízení, a kde máte záruky, že
se jenom nepřetvařuje a že jako sociální pracovnice nebude mít možnost
negativně působit, a to právě na tak důležitém pracovišti jako je Nová
Huť Klementa Gottwalda?"
Ticho zledovělo. Bylo vidět, jak bázlivější staré panny ve sboru dostaly strach.
"Ne - to - soudružko Marešová - " zakoktala Ivana, vyvedená z konceptu. "Samozřejmě já si cením tvůj přístup - ale uvaž - je to nemocná
dívka - a je mladá, dá se na ní působit - "
"On na ni působil osmnáct let," pravila suše ta dobrá stranička. "Jak
to chceš, soudružko ředitelko, odčinit za jeden jediný rok? A pokud já
vím, je to taková reakčně vychovaná, poslušná dcerka - "
V tom jsem si všiml, že Ivaninu tvář osvítilo nějaké vnuknutí, začala
drmolit a rychle se jí zas vracela sebedůvěra:
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"Ale co kdyby, Miládko, j á jsem s ní už o tom mluvila, zatím se ještě
nerozhodla, to víš, nesmíme na ni moc zhurta v takovéhle pro ni těžké
chvíli - ale slíbila mi, že o tom bude uvažovat. Zkrátka a dobře: navrhla jsem jí, aby dala do novin takové prohlášení - že - že se zříká a
že odsuzuje svého otce - a otiskla by tam zároveň ten závazek - já myslím, soudruzi, co říkáte, že bychom jí pak všichni mohli dát důvěru?"
Očima, v nichž se zračila její ideologická naivnost a naivní intrikánství, opanorámovala sbor a spočinula na Miladě.
"To je úplně dokonalý řešení, z pedagogického hlediska!" prohlásila
tvrdě Zdenka Procházková.
"Že j o ? J á si to taky myslím", pravila Evženie Vikusová.
Souhlasně jsem zabručel a staré panny se, jedna po druhé, osmělily.
"A slíbila ti to?" zeptala se znejistělá Milada. Nebyla s to pohotově
odhadnout ideologický dopad podobného řešení.
"Dala jsem jí tři dny na rozmyšlenou. Zatím její případ necháme
otevřený. Souhlasíte soudružky - a soudruzi?" řekla Ivana rychle.
Všichni jsme zabručeli a Milada neřekla nic.
Boženka Stoklasová projevila bohužel nečekanou rezistenci a tvrdošíjně odmítala zříci se svého nehodného otce. Celé následující dopoledne jsme suplovali za Ivanu, protože ta v ředitelně pracovala na nešťastné žákyni. Střídavě jí tam pomáhala Evženie Vikusová a Anča Slavičí,
seniorka sboru a učitelka dějepisu, ale ani kuchařčin pragmatismus,
ani historicky poučená relativistická argumentace dějepisářky, pošetilou dívkou nehrnuly. Zdenka Procházková se pokusila před polednem, ale
kupodivu nenašla žádné argumenty a hned se vzdala, a tak k přesvědčování Ivana, ochotná už využít i mého mužně erotického vlivu, přizvala odpoledne i mě.
Hubená dívka byla už na pokraji pomatení, a symptomaticky zapomněla i na poměrně nedávno osvojené soudruhování.
"Pane profesore," šťkala. "To já přeci tátovi nemůžu udělat! Dyť by
mu to srdce utrhlo! Von je táta takovej hodnej, nikdá mě nebil, celej
život jen dělal, von je stejně nevinnej!" zaúpěla.
"Pst, Boženko! To neříkej!" ulekla se Ivana.
Zkusil jsem to starou, ale osvědčenou taktikou:
"Koukněte, já kdybych byl na místě vašeho otce, já bych si přál,
abyste to udělala. Váš otec přece jistě chce jenom vaše dobro."
Obrátila ke mně obrovské majolikové oči v hubeném obličejíku. Na
místě svého otce si mě zřejmě nedovedla představit a propukla opět v
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usedavý pláč. Kostnatá ramínka sebou škubala tak, že to vypadalo na
padoucnici.
Já i Ivana jsme se vzdali.
Totiž já se vzdal. Ivana jen změnila taktiku. Večer jsem j i zastihl na
poště, jak posílá nějaký telegram. Nočním rychlíkem odjela do Prahy,
a druhý den po obědě, seděl jsem ve sborovně právě sám, vstoupil po
uctivém zaklepání zarudlý, větrem ošlehaný pořízek v nedělním černém,
červeně pruhovaném dvouřadovém obleku z konfekce s krajkovým kapesníkem v kapse, pod nímž měl po sovětsku zavěšený absurdní - řád.
"Stoklasa Jan," představil se mi a podával mi sežmoulaný kus papíru.
" J á sem, prosím, dostal tady ten telegram, tak sem honem sed na rychlík, aby si Božka něco neuďála, dyš strejc uďál tu blbost - " zarazil se,
neoznačil-li strýcovu velezradu nevhodným způsobem.
Přečetl jsem telegram:
PŘIJEĎTE IHNED JDE O ŽIVOT SESTRENICE BOŽENY OTEC
ZATČEN ZOUFALA
I HROZNÁ ŘEDITELKA SOCIÁLNÍ ŠKOLY
Z textu nevyplývalo zcela jednoznačně, kdo je zoufalý, ale vtom už
se do sborovny vřítila Ivana, taky od poledního rychlíku, zmocnila se
venkovského nositele řádu a zamkla se s ním v ředitelně.
Večer jsem ho viděl, pořád s řádem na černém dvouřaďáku, jak těžkopádně cosi hučí do Milady Marešové v šeříkovém sadu. Poopravil
jsem své mínění o Ivanině naivitě, a jak jsem šel kolem městské kavárny, uzřel jsem oknem Ivanu v intenzivním rozhovoru se soudruhem
Ponyklem, jemuž kolt pod letní bundou dělal po boku bouli. Druhý den
ve sborovně, jen tak jakoby mimochodem a když tam byl skoro celý
sbor až na Miladu Marešovou, prohodila Ivana, že byla včera služebně
v Praze a mimo jiné se tam dozvěděla, že soudružka Marešová nás na
podzim opustí. Nastala radostná a dramatická pauza a Ivana dodala, že
soudruh zemský školní inspektor Procházka jí sdělil, že jmenování soudružky Marešové na některou z nových zahraničních škol je prakticky
hotová věc. Drbna Vikusová s tím, podle Ivanina tajného plánu, ještě
za tepla běžela k Miladě a intepretovala hovor ve sborovně poněkul vylepšené tak, že Ivana jela do Prahy intervenovat za Miladu. Odpoledne
šla Milada doprovodit na nádraží zarudlého nositele řádu (nikdo nevěděl, kde tu noc vlastně spal, ale vypadal dost unaveně) a o záležitosti
Stoklasová se přestalo mluvit. Ivana se vlastně projevila jako veliký
stratég, formátu ne příliš vzdáleného jejímu velkému vzoru, generalissimovi.
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I do nejdokonaleji promyšlených strategických plánů zasáhnou však
občas nezakalkulované faktory. A jelikož neštěstí nechodí po horách, dopadla na tragickou dívenku ze čtvrtého ročníku další strašná rána; dva
dny na to, co ukojená Milada o ní přestala mluvit.
Zrovna když jsem se chystal na oběd, zavolala mě náhle Ivana, nezvykle chladná a zděšená, do ředitelny. Tam - obraz bídy a utrpení Stoklasová s tváří na stole, ramínka opět jako v epileptickém záchvatu,
proti ní upjatá Milada, a ta po mě loupla tak opovržlivým pohledem, že
mi srdce spadlo do kalhot. Nad tím výjevem napůl zničená Ivana.
"Soudruhu - soudruhu - " zakoktala, sotva jsem to všechno obhlíd, a
byla zřejmě v rozpacích. "Podívej - co - co - tomu řekneš? Jak - jak
nám to vysvětlíš?"
Lekl jsem se, že praskly mé mimoškolní styky s Liškou, a srdce mi
spadlo do nohavice. Když mi Ivana podala přes stůl jakousi fotografii,
loučil jsem se s kariérou pedagoga a se svobodou, ve smyslu mužském a
možná i občanském. Milada to ještě vylepšila ledovou poznámkou:
"A přitom je soudruh zasnouben s dcerou po soudruhovi, kterého
popravili nacisti!"
Vzal jsem rozechvělými prsty fotku, a hned se mi trochu ulevilo. Byla to moje vlastní podobenka, pořízená nedávno komunálním fotografem na tabló čtvrtého ročníku. Přes ní někdo červeným inkoustem na
opravování kompozic napsal:
Božence s díky za panenství - Danny
Písmo se poněkud podobalo mému - alespoň tím, že pocházelo z plnicího pera, opsaného do tlusta.
"Tohle - tohle soudruhu," Ivana zalapala po dechu, "to našla soudružka Marešová - v sešitě na ruské kompozice - tady soudružky Stoklasové!"
Pohlédl jsem na tu nešťastnici. Ramínka se rozškubala strašným
záchvatem. Před několika dny j í zatkli tatínka pro plánované vraždy
na cenných lidech, a teď ji usvědčili z nemravnosti. Ale začalo mi svítat. Když mladá dívka zjistí, že její tatínek je vrah, stane se, že zapomene v sešitě i takovéhle věci.
A svítalo mi víc a víc. Vzpomněl jsem si na internát, ten hambinec,
kde se domovník neustále dožadoval příplatku za těžkou službu, neboť
noc co noc musel od zadního traktu odhánět sochaře a kameníky, kteří
se pokoušeli vyšplhat po popínavých rostlinách dovnitř.
"Moment!" Otočil jsem se a šel k telefonu. "Dejte mi Komunální
služby, fotografa," řekl jsem slečně v centrále, a když se Mistr ozval
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dosud neodnaučenými živnostenskými slovy: "Fotograf Komínek, k
službám," řekl jsem nahlas, aby mě jasně slyšeli i v ředitelně.
"Tady profesor Smiřický. Mistře, j á jsem si u vás objednal nějaké
svoje podobenky z toho tabla pro Sociální školu navíc." S uspokojením
jsem uslyšel Mistrův úslužný hlas, a opakoval jsem po něm nahlas:
"Aha. Takže si je vyzvedla slečna Dorůžková. Ano, ta je z mého ročníku. A už před týdnem? No, to mi je asi zapomněla dát. Děkuji vám,
mistře."
A zavěsil jsem.
Pak jsem pod dozorem Ivany a za Miladiny asistence provedl krutou
inspekci tašek, kabelek, knih a sešitů v maturitním ročníku. Za půl
hodiny jsme opět seděli v ředitelně, bez Stoklasové, a před námi na
stole byla rozložena sbírka mých fotografií s dedikacemi, z nichž většina překonávala běžné normy pornografie. Erotický duch Sociální školy se proklubal politickou slupkou a Boženčiny nevinné díky za panenství se mezi sprosťárnami ostatních vyjímaly téměř bezzubě.
Fotografií jsme ukořistili celkem jedenáct, a Milada, které nevyšla
pomsta za to, že jsem zasnouben, nad nimi nyní s neodvolatelnou bdělostí požadovala, aby všechny vinice byly nejen nepřipuštěny k maturitě, ale vyloučeny ze školy.
V situaci momentálně jinak nevyřešitelné, dostala Ivana srdeční záchvat a omdlela.
Bůh však, mezi svými kruťárnami je občas milosrdný, nabídl pomocný prst a vybral si mě, abych na něj nešťastnou vychovatelku upozornil.
Jak jsem seděl ve sborovně, zatím co Dr. Gellen v ředitelně ošetřoval
bezvládnou Ivanu, a probíral jsem se zabavenými fotografiemi, udeřila
mě najednou do očí nikoli nezajímavá věc: pět ze zabavených jedenácti podobenek neslo dedikace z per proletářek čtvrtého ročníku. Náhle
mi přišlo vhod politické školení a já na zločin přiložil, po vzoru Strany,
třídní klíč. A počítal jsem: v maturitním ročníku je pouze šest dívek
proletářského původu. Provedeme-li Miladin návrh, bude to znamenat,
že pouze jediná se dostane k maturitě. Ve světle výnosu ministerstva
školství, bylo by něco takového vážnou politickou ohýbou.
Sotva Dr. Gellen vzkřísil Ivanu jakousi injekcí, nasadil jsem pokrytecky starostlivou tvář a seznámil jsem j i se svým nálezem. Byla po
srdečním záchvatu překvapivě svěží a ihned k sobě povolala Miladu a
setrvala s ní v důvěrném rozhovoru. Po dvou hodinách Milada vyšla,
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zamračená, ale zřejmě poražená a Ivana ji doprovázela až ke dveřím.
Vypadala, že jí s nemocného srdce spadl kámen. Třídní přístup očividně zabránil hrozící katastrofě.
Pak to zas všechno zkomplikovala skautská výchova většiny svazaček.
O půl čtvrté mě zavolali k telefonu. Mistr Komínek se mi velmi
omlouval, že podobenky, které jsem si dnes po obědě expres přiobjednal, nebudou hotové dřív než v půl šesté, protože se mu porouchala kopírka. Nerozuměl jsem tomu, ale protože bylo už po vyučování, odložil
jsem pátrání po příčině tohoto tahu ze strany dívčin na druhý den.
Jenomže druhý den hned ráno dostavila se do ředitelny delegace ze
čtvrtého ročníku, složená z dívek, u nichž jsme žádné fotografie nezabavili, a vedena Kamilou Dorůžkovou předložila zdrcené Ivaně sérii
zbývajících, zbrusu nových čtrnácti fotografií se sotva zaschlými dedikacemi, stylově udrženými na přibližně stejné úrovni nemravnosti. Kamila prohlásila, že nechtějí, aby to odnesly jen některé, když vinny
jsou jedna jako druhá, a v té chvíli strčila do ředitelny hlavu Milada
Marešová a okamžitě pochopila, oč jde. Nato delegace ctnostně opustila
ředitelnu a zanechala za sebou úplně zničenou Ivanu, jež by za jiných
okolností takový důkaz mládežnické solidarity jistě vysoce ocenila a s
radostí by ho uváděla při každé příležitosti. Jenomže tentokrát vyjasnilo skautské chování opět třídní aspekt aféry a Milada, která se tvářila,
jako by tím projevovala trestuhodnou měkkost, prohlásila při narychlo
svolané poradě, že na vyloučení soudružek tedy netrvá a svůj původní
návrh usměrňuje v tom smyslu, aby všechny žákyně dostaly ředitelskou
důtku a k maturitě byly připuštěny jen soudružky dělnického původu.
" J e to tvrdé opatření, soudružky, j á vím," pravila a mě ignorovala,
třebaže jsem byl zbaven podezření z nevěry dceři národního hrdiny,
"ale když bylo potřebí, bolševici vždycky dovedli být tvrdí."
Domníval jsem se, že osud smůlovaté třídy je zpečetěn. Jenomže to
jsem špatně znal Ivanu. Napustila se černou kávou, zmobilizovala zbytky sil a učinila poslední desperátní pokus: na večer svolala svazáckou
schůzi čtvrtého ročníku k sobě do ředitelny, ale nikoho z učitelského
sboru na ni nepřizvala. Schválně jsem se v noci vracel z rande s Liškou
kolem školy, bylo po jedenácté a okna ředitelny dosud zářila do předletní vlahé tmy. Za okny záda několika holek, jak bylo v ředitelně narváno. Do ticha prázdné ulice zazníval z otevřeného okna povědomý
hlas soudruha Ponykla. Zaslechl jsem něco jako: "To ti, teda, děvče,
dává dobrý vysvědčení, a vám všem, soužky, a já tedy za sebe - " Pak
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mi hlas překryl šum kaštanového listí. Netušil jsem, jaké intriky kuje
ošklivá bojovnice se zlověstným soudruhem Ponyklem, ale v duchu jsem
se hluboce poklonil její houževnatosti.
Den nato přinesla kostelecká "Sudlice" v ozdobném rámečku prohláProhlašuji, že se tímto veřejně zříkám svého otce, kulaka Martina
Stoklasy z Máselné Lhoty. Hnusný čin, jehož se dopustil, vyřadil ho
navždy z řad našich poctivých pracujících lidí. Nepovažuji se již za jeho dceru a prosím všechny soudruhy, aby mě rovněž za takovou nepovažovali. Zároveň se zavazuji, že po maturitě nastoupím dobrovolně na
stavbě HUKO v Košicích jako sociální pracovnice mezi soudruhy cikánské národnosti.
B. Stoklasová
Pod tím bylo v jiném rámečku další prohlášení:
My, žákyně čtvrtého ročníku Sociální školy v Kostelci,
prohlašujeme,
že jsme hluboce pobouřeny odhaleními spiklenecké tlupy na našem
okrese, tím spíše, že jedním z usvědčených odporných zločinců, je otec
jedné z nás. Plně se stavíme za její, výše zveřejněné prohlášení a připojujeme také svůj závazek: Po maturitě nastoupíme dobrovolně na jednoroční brigádu stavby mládeže v Ostravě-Kunčicích, jako
brigádnice.
Ať žije naše dělnická třída, která bděle odhalí a po zásluze potrestá
všechny nepřátele naší lidově-demokratické
vlasti!
Ať žije Československý svaz mládeže!
Za ČSM 4. ročníku SŠ v Kostelci
Dorůžková K.
Byl to nadlidský výkon. Boženka Stoklasová sice ze zdravotních důvodů na cikánské stavbě na východním Slovensku nenastoupila a tak
či onak se ulila i většina ostatních holek. Závazky však byly odjakživa
pouze prostředkem posvěceným účelem. Ivana, aby všechno zajistila na
sto deset procent, vykonala v den, kdy uveřejnili prohlášení, novou pouť
za soudruhem Procházkou do Prahy a přivezla jmenovací dekret pro
Miladu. Jím ustanovoval ministr školství s. Miladu Marešovou učitelkou
české školy v Cicero, Illinois. Tak Ivana nakonec dovedla všechny své
nemravné svěřenkyně do kýženého přístavu zkoužky dospělosti.
Na všechno to jsem si vzpomněl, když jsem po návratu z recepce v Herzánském paláci našel doma v poště výtisk kostelecké "Sudlice" z minulého týdne, který mi jakýsi pamětník mého dávného působení v šeříkovém městečku anonymně poslal a červeně v něm zatrhl článek:
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OTÁZKA

VEŘEJNOSTI

Okresní soud v Kostelci projednal dne 6. června 1968 případ t.zv.
"kulácké protistátní skupiny" Martina Stoklasy a druhů. Bylo zjištěno
a svědecky prokázáno, že "skupinu" založil agent STB Jan Nohejl z
Máselné Lhoty, na příkaz Státní bezpečnosti a s cílem "nachytat" důvěřivé zemědělce. Soud shledal, že vzhledem k tomu, že se jednalo prověřivé zemědělce. Soud shledal, že vzhledem k tomu, že se jednalo o provokaci, nenaplnila se skutková podstata činu, tím spíše, že nedošlo k
žádným sabotážím a že o žádných "plánovaných vraždách" se - dle
svědecké výpovědi J. Nohejla - neuvažovalo. Soud proto sprostil obžalované viny v celém rozsahu. Občanům, kteří nevinně strávili řadu let v
koncentračním táboře, Martinu Stoklasovi (14 let), Josefu Zímovi (12
let), Josefu Beníčkovi (12 let), Aloisi Šafránkovi (10 let) a Antonínu
Sýkorovi (8 let) byla tedy navrácena občanská čest - M. Stoklasovi a J.
Zímovi bohužel až posmrtně - a na agenta-provokatéra
J. Nohejla bylo
podáno trestní oznámení.
Pro nás tím však případ "kulacké skupiny" ještě nekončí. Většina
kosteleckých občanů má dosud v živé paměti, jak ředitelka
Sociální
školy Ivana Hrozná terorem a výhrůžkami donutila dcerku M. Stoklasy
B. Stoklasovou k ostudnému prohlášení, které tento list otiskl před devatenácti lety. Dívkou celá záležitost tak otřásla, že strávila po maturitě
víc než půl roku v nemocničním léčení na nervovém oddělení okresní
nemocnice v Kostelci. Tato Ivana Hrazná sedí dosud na svém ředitelském místě na Sociální škole v našem městě. Tážeme se: Quo usque
tandem . . .
?
Tak svět odplácí, ušklíbl jsem se nad tiskovou chybou v posledním
slově. Tak se svět mění, a přece beze změny trvá, řekl jsem si v duchu
a pohlédl jsem na číslice v závorkách za jmény rehabilitovaných, opět
seřazané v postupném pořádku, jako ty podobné, i když jiné číslice,
které tam byly tenkrát, před, ó hrůzo! už devatenácti lety! Copak dnes
dělá Milada Marešová? Ale provdala se později za jakéhosi důstojníka
sovětské armády posádkou v Polsku a zmizela mi z obzoru. A pohlédl
jsem na knihovnu, na řádku svých operetních dramat, v nichž tyto a jim
podobné historie obezřetně chyběly. Byla v nich i hra, napadená kdysi
velmistrem, ale ani jeho příběh nebyl v mých operetách.
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TŘÍDNÍ B O J
O.

Štorch

Tábor stál nepohnutě. Jarní neděle byla vlhce studená. Stáli již hodinu, a i ti, kteří měli pod vězeňskou kazajkou našité prachovky, cítili
vtíravý chlad. Natož potom on, bez prachovky, s nejhorší stravenkou
v kapse a s nedávno ukončenou jednoroční vyšetřovací vazbou v těle.
Sem tam jim ojediněle přelétavaly nad hlavami vrány. Věděl, že není
sám, kdo je se zájmem pozoruje, zvláště při sčítacích a mimořádných
nástupech. Ráno, v poledne, večer . . .
Nebyl si ale jist, zda je i ostatní obdivují. Všechna ta jejich černá
majestátnost je uchvacovala. Byly živé, krákorající, ale přece jaksi
mimo místní děje.
Má krásný zobák a velký zobák, myslil si o černém ptáku. A ten
jeho křik! Úchvatný. Unášel se jím. Představoval si jeho nevysoký
přelet nad naprosto promrzlým rovným polem, jež je současně zimně
tiché, narušováno jen krákorající demonstrací. Zde ale byly kopce. Rovina patřila k jeho dětství a domovu.
Být tak . . . Už se ale proto ani sobě nesmál. Nepochyboval, že i
daleko starší vězni se v myšlenkách oddávají sebeproměnám, typickým
jen pro ty nejmladší čtenáře pohádek.
Co by všechno podniknul, kdyby se mohl na chvilku proměnit v
toho ptáka?
'". . . Spadla klec! Jste na Vršku. Makat, makat a zase makat! S
Bunkrem si nehrajte! Co bylo dole, to zapomeňte! Spadla klec!"
Představa o tom nedávném uvítání před branou tábora, přerušila snění o černých ptácích, o možnostech lidských proměn.
Mezitím se velitel tábora Bimba přiblížil k vyrovnaným pětiřadám
nehybných vězňů. Přesně, jako před měsícem, pomyslil si. Znovu nemohl přehlédnout jeho masitou, pomalou chůzi, s rukama na zadku.
Tlustý kožich ji ještě nadsazoval.
"Táborééé . . . póžor"! zahřměl starší tábora Salzman, když "pánbůh
Vršku" byl na pět kroků vzdálen od nastoupených vězňů.
V přímce za Bimbou se rýsovala těžební věž dolu, ještě blíže byly
dráty a za nimi, směrem k nim, stál Bunkr, jenž obyčejným pohledem
připomínal větší betonový chlív pro kozy. Pověstný byl ale jinak, jako
celý Vršek, ostatně. Tábor stál skutečně na vršku a byl nejmenším z
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těch, které se objevily při každé nové nebo staré uranové šachtě, pokud
j í ruští geologové přiřkli aspoň částečnou životnost.
"Na Vršku je zle", říkalo se dole ve větších táborech. "Na Vršku se
nikam neschováš. Každý tvůj krok je známý, a žádný neuděláš zbytečně. Z Bunkru se také můžeš vrátit studený. Do něho se dostaneš
aniž ti Bimba řekne důvod a délku korekce. Bimba voní kolínskou a
nenávidí. Mocně, kamaráde, a zvlášť inteligenty! A k tomu, abys byl
inteligent, stačí, když máš brýle . . ."
Znovu se ocitl před branou. Jen černí ptáci se zdáli být povzneseni
nad ortelem ticha, který vynesl "pánbůh Vršku". Zálibně k nim tehdy
vzhlédl, ale reakce jednoho z eskortujících strážných mu hned připomněla, aby se zvěsti kolem Vršku braly smrtelně vážně.
Jeho ale Bimba už tehdy vynechal. Obrátil svou pozornost výlučně k
druhému přírůstku, s kterým v autobuse nestačil vlastně prohodit ani
slovo, jelikož byl připoután k jinému vězni, a pak, když toho vyvolali
před kterýmsi táborem, ocelový náramek mu zaklaply k opěradlu autobusového křesla.
"Tak kolik, kolik . . . ? "
Ticho.
"To jsi tak inteligentní, brejlovče? A tady, rozumíš, když tě osloví
kterýkoliv příslušník ministerstva vnitra, tak řekneš: "Pane veliteli" . .
nebo tě už nikdo v životě nepozná."
Ticho.
"Kolik teda máš trestu?" Ruce měl stále na zadku, jen hořejší část
těla nepřirozeně předklonil k neznámému spolupěšákovi.
Možná, že jeho třídní učitel to kdysi tak provozoval se svojí hořejší
částí trupu, napadlo ho.
"Patnáct let, pane veliteli," řekl na to tehdy jeho vězeňský druh, navíc"uranový", jenž měl na očích neobroubené brýle, kovově spojené
mezi skly, a zachycené na uších také tím tenkým stříbrem nebo ocelí.
Ty brýle ho hned zavedly daleko zpět, do chladivého příšeří lékárny v
rodném městečku. Jenže kamarádův otec, instalatér u firmy "Srba a
spol", nosil na chlup stejné brýle, jako pan lékárník. Usmál se při vzpomínce, jak tehdy, kdy po prvé uviděl kamarádova otce, byl překvapivě
zklamán, když se později dověděl, že otce nemá lékárníkem, ale instalatérem u věhlasné městské firmy.
Zatímco opět zavládl ten šílený, napjatý klid kolem drátěné brány,
zkoušel si tehdy v duchu: pane veliteli, pane veliteli. Hned si uvědomil, že s tím budou velké potíže. Dole, v ústředním táboře, byli všichni
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hrdými vězni, i ti, kteří z titulu své slabosti, nebo špatnosti, nebo taktiky, to skrytě hráli na obě strany. Všichni dole byli hrdými, aspoň ve
stylisaci svých vnějších manifestů a reakcí, uvědomil si s lítostí.
"A za copak?" konečně opět otevřel svá nevyzpytatelná ústa Bimba.
"Letáky, velezrada," řekl na to tehdy jeho spolubojovník v jáchymovských kopcích, v kterém by v letech ne tak zrovna dávného dětství, hádal lékárníka, ale po zkušenostech s jeho otcem, také instalatéra.
"To můžeš ještě děkovat pánbíčkovi!" Kdyby to bylo v době bezprostředního ohrožení socialismu, tak jsi dostal špakát," ukončil pak
Bimba přivítání nových vězňů.
Potom je přebrala táborová krysa číslo jedna-starší tábora. Dal jim
po kostce šeredného mýdla a odvedl je k táborové kryse číslo dvě. Ve
všech táborech bylo zvykem říkat tak těm, kteří byli zaměstnáni v samotném táboře, i když často skutečné krysy byly mezi normálními
vězni-horníky.
Byl to pobledlý a sešle vypadající vězeň, jenž každou chvíli přerušoval chod ruční mašinky na vlasy, aby poodhrnoval záclonku, a mohl se
podívat na nástupiště, baráky a velitelský barák, před kterým seděli
dva cementoví lvi, spíše se psími než s lvími hlavami. Seděli na upraveném záhonku a před tlamami měli dvě velké pěticípé hvězdy s kladivy a srpy. Když vězně připravoval o ty dva centimetry dlouhé vlasy,
dával jim neustále nějaké vystrašené rady: "Tady to máte tak, když se
dělá, tak hlad není, když se dělá hodně, když je hodně procent, tak
to pak máte co dělat, abyste snědli knedlíky. A na nejlepší stravenku
dostanete od pana náčelníka taky "bumášku" k nákupu alaburek, ty v
sáčcích, hoši, co máme v kantině. Ale o politice nemluvit! Tady se to
bere moc vážně. Bunkr tady není legrace! Hoši, hoši, co vy víte . . ."
"Táborééé . . . pohov!" zařval starší tábora Salzman, když mu Bimba k tomu dal pokyn. Naráz se ocitl v bezprostřední přítomnosti, ale za
chvíli ho to opět odvádělo.
Salzman měl z titulu svých privilegií na očích černé brýle a jeho
černá, už beztak odlišující se halena, byla nepochybně táborovou krysou číslo tři, bodrým krejčím Homolou, upravena natolik, že se na
chvíli octl v babičině vesničce. Salzmann mu připomněl Vénu z té vesničky. Véna byl místní švihák a v klopě, od kohosi zděděného černého
saka, nosil vždy nějakou velikánskou květinu, ať už seděl v místní hospodě nebo hnal domů ovečky.
Je to na chlup stejné jako minule. Co přijde dnes? Kdo bude Zbyňka
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následovat? Neubránil se černým myšlenkám. Opět ta pomalá, masitá
chůze náčelníkova podél třístovky vězňů.
S vydrážděným napětím čekal jeko tehdy. Jenže tehdy stál ještě také
Zbyněk, Tomáš a jiní. Byla větší tma, zima, více vran a větší sebevědomí, napadalo ho dále.
Čím jsi jen posedlý? Jenom mocí? Učaroval ti natolik systém? Systém, hlásající neomezenou nenávist k nepříteli, k tomu, koho systém
za nepřítele určil. Nebo jsi jen matematickou výslednicí organizovaného
šílenství, jež vedle dvou špatných věcí, odstranilo dvacet dobrých?
U koho se zastaví dnes? Opatrně změnil trochu směr hlavy a pokoušel se nalézt nejbližšího s brýlemi.
" V y ! " řekl tehdy a ukázal na Zbyňka, a pak ještě řekl: "Támhle!" a
rukou určil směr. Pak Salzmann četl seznam ještě jiných třiceti.
"To jsou nepřevychovatelní nepřátelé socialismu; ale nejen to odsouzení, nejen to, zrazují i vás samotné, většinu zdejších potrestaných,
jež ač se dopustili různých protizákonností, ne proti celé společnosti,
jako tito," a Bimba ukázal pravicí na jejich menšinu.
"Desetkrát trestaný zloděj je mi milejší, než tohle smetiště dějin!"
Mezi Bimbovým odmlčením slyšel těsně za zády šeptat Tomáše. "Jenže,
desetkrát trestaný Vopička na tebe z vysoka . . ." "ty zamindrákovanej
darebáku!" Vopička, desetkrát trestaný "slepičkář", stál přímo naproti,
v první řadě většiny, ke které v té chvíli Bimba posílal své ticho.
" J e to jasný," slyšel dál Tomáše, "vlčáky poštve proti ministrům, a
ač je všechno velkej blázinec, tak se mu to podaří, a bude velký pogrom. A oni jsou tady v přesile a navíc mezi nima je jen pár Vopičkůdobráků a mezi náma jen pár "ululum trulum" hrdinů, kteří dokáží
krásně umřít pro jeden unteršrift tý absurdní magořiny. Vzdejme se
na chvíli lstivě vlastní tváře, Zbyňku, vodtrubme jakoby, abychom přečkali, neboť, jak víš, i bible radí: "Buď lstivý jako had" . . . a ty jsi
přece, Zbyňku, "prostý jako holubice!" Bimba v té chvíli ukončil opět
své ticho, aby pokračoval v "projevu". "Odsouzení! Pod mým vedením
se životní podmínky na tomto táboře podstatně zlepšily. Jen pro ty
ovšem, kteří prací a příkladnou snahou se snaží odčinit to, co naší socialistické společnosti napáchali. Drtivá většina odsouzených pochopila
mou snahu vyjít vám vstříc v té správně pochopené cestě, a předložené
dobrovolné socialistické závazky podepsala."
Odmlčel se, ale jenom proto, aby pootočil svůj masitý trup, navlečený do stejně masitého kožichu, ke skupince vyhoštěných.
"Ale tito zde, nám kazí svou zaslepenou nenávistí ke všemu pokrokovému, náš čistý štít, naši snahu ukázat, že i s vámi může naše pokro84

ková společnost, vítězně kráčející ke komunismu, počítat. Ale tito zde,
nejsou jen zavilými a nepolepšitelnými lokaji starého pořádku, oni jsou
taktéž vašimi nepřáteli. Dobře vědí jak vám uškodit. Dobře vědí, že
pro jejich reakcionářskou sabotáž, nebudu moci povolit různá zlepšení,
jak na poli kultury - počítal jsem, že budu moci povolit promítání filmu - ale i na poli hmotného zlepšení - lépe zásobená kantina, zvláštní
povolení pro nákupy a tak dále. Oni nenenávidí jenom nás, příslušníky
ministerstva vnitra, ale také vás, neboť vás pokládají za něco méněcenného pro váš dělnický původ, proto, že vám starý vykořisťovatelský
řád nedal to, co jim - školy a přepych.
J á to ale řeknu rovnou: u mne si žádnou polívčičku neohřejí, mně
je vždy milejší dělnický člověk, který je přímý, u kterého vím na čem
jsem, než inteligent, z kterého jde faleš, který se schovává jen za slova,
jen za slova. Jenže, potrestaní, jenže slova u mne neznamenají vůbec
nic!" Pak se opět odmlčel, silně okouzlen přečteným textem, o kterém
se později šuškalo, že to upravoval učitel Sedláček, jenž v té chvíli ale,
i když ne nadlouho, stál mezi pranýřovanými.
"Tak co, Oskare, starej marxisto, co říkáš té brilantní interpretaci
svého idola?", slyšel za zády Tomáše. Nezaslechl ale už odpověď od
marxisty Oskara, jenž byl na tom nejhůř, bitý zprava i zleva.
"Mlč držkou, ty bláznívej tuberáku, chceš aby nás pomlátili hned
na místě? "Pozor, ministři", (jak trefně jste je pojmenovali), pozor
ministři, aby vám jednou vlčáci neukroutilí palice!" ukončil Bimba
tehdy svůj projev, který byl začátkem a signálem.
Vzpomněl si, jak sotva otevřeli dveře světnice (kde jen oni tři byli
"ministry"), je vítala nenávist, posměch a smutný Vopička, s kterým
vzláště Tomáš byl ve velkém vězeňském kamarádšaftu. Než mu "Lupíno, král loupežníků" otevřel pěstí pravé obočí, uviděl ještě Zbyňka
na podlaze a jeho neobroubené brýle pod Lupinovými kopyty.
Co bude dneska?
Dnes už vlastně Bimba nemá ani koho vyvolat; leda Tomáše z marodky, několik odvezených z neznámých míst ministerstva vnitra, a
Zbyňka . . . Věřil vůbec v Boha? Jak málo ho vlastně znal. Na Vršku,
při Bimbově tempu, nebylo na nic čas. Dobývání uranu, po práci brigády v táboře, nástupy, spánek, práce, brigády a zase nástupy. Byl
ateistou? Byl podobný věřícím jako cosi, co by se dalo vyjádřit: anarcho-křesťanství Tomášovo?
Tomáš, s rozbitými plícemi, který také nepodepsal, domlouval stále
menší a menší skupince štvaných: "Jste prdlí, nebo co? A ty Zbyňku,
stavíš stejně výdřevu, jako v tom režimistickém pitomém sloganu - "se
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Sovětským svazem na věčné časy". Měsíc co měsíc máš výkon jako
ten reklamní chudák z Donbasu, Stachanovec, a přitom se zdráháš podepsat pitomej, nesmyslnej cár papíru, který u Bimby na konec podepíšeme stejně všichni, neboť nikdo z nás, ani ty, Zbyňku, není natolik
krásně prdlej, aby pro ten Unterschrift chtěl do nebíčka."
Stál právě ve frontě na tři brambory a půl sběračky česnekové
omáčky, když mírný šum čekajících vězňů-horníků, byl štěkavě přerušen výstřely. Zbyněk nejdříve víkem od kbelíků srazil Lupína, krále
loupežníků k zemi, jenž na příkaz Bimbův se stal službou v betonové
korekci, a pomalým tempem vběhl do pásma, kde se střílí bez výstrahy.
Než si vlastně tehdy uvědomili, co se stalo, uviděli Zbyňkovo tělo viset
přes nejhořejší ostnatý drát první bariéry. Bimbův hlas ho opět přivedl
do nejprostřednější přítomností.
"Potrestáni!" jeho pohled s tichem, které po tom oslovení nastalo,
pomalu překlouzly mimořádně nastoupené řady vězňů.
"Tímto dnem ukončuji třídní boj na tomto táboře . . . starší tábora,
dejte odchod na jednotlivé baráky!"
"Barákové služby . . ."
Na vrcholek sloupku, u něhož vykrvácel Zbyněk, usedla osamělá
vrána.

Beztrestně utiskovati možno jen ty, o ¡nichž nikdo neví, kteří jsou utonulí
v temnu a mlčení; jakmile pronikne jejich hlas z vězení, jakmile políbí j e jich tvář světlo z jiné lidské tváře, veta jest již po záměrech jejich ničitelů.
Světový život, který jest vesmírná sympatie, je objali a nepustí jich již; pojal
j e již ve svou oblast, zapřádá j e do svých světelných vln, vykupuje a osvobozuje je ze smrti, jež jest osamocení a nevědomost.
F. X. Šalda, Kritické projevy, 1919-1921
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Rozhovory a polemiky

ODEŠEL VELKÝ B Á S N Í K
Prvého dne v březnu zemřel v Praze František Hrubín a pražský denní
tisk "ocenil" především jeho "válečné protifašistické sbírky a verše z cyklu
Chléb s ocelí", které prý si pražská mládež recitovala při odstraňování válečných trosek.
Doufejme, že snad alespoň některá z českých nebo slovenských periodik
ocení po zásluze Hruibínovo celé dílo, jedno z největších, nejčeštějších a nejosobitějších, v mnohohlasném koncertě naší soudobé poezie. Hrubínovo dílo
dovršuje slavnou tradici máchovsko-šrámkovsko-halasovskou. J e čirým krystalem českého osudu, české řeči a ryzí básnické formy. Bude-li dnes doma
vůbec někomu dovoleno veřejně zhodnotit Hrubínovu poezii, zcela určitě
se nespokojí rozborem cyklu veršů Chléb s ocelí. Hrubín byl totiž svou podstatou básníkem metafyzické úzkosti nad ohrožením a zpotvořením základních lidských hodnot. Jeho poezie je poctivou, přímou konfrontací člověka
s pozemským osudem, v našem čase pomíjivém i v závratném Bezčasí. J e to
bolesltná kontemplace člověka hledajícího "svého boha" v době, kdy vnucený světský neřád Boha zavrhuje a popírá. I náš básník se přiznává ze
svého podobného, marného, úsilí:
Chtěl jsem tě, Bože, setřást jako strom
listí, jímž dýchá,
mluvil jsem o tobě jak o někom,
kdo nedoslýchá . .
.
V cyklu veršů Svět hvězdy zemřelé, věnovaném památce Františka Halase,
si Hrubín povzdechl:
Dnes básník ani neví, proč tu je,
už se tu život veršem nerozsvěcí,
dnes už se jenom stenografuje
úpění rozpadajících se věcí.
Ve snaze zbavit se takového pocitu "rozpadajících se věcí", básník se
přimyká k rodné zemi - k jejímu máchovskému symbolu - i k její skutečnosti nejskutečnější, ke svému rodnému posázaví, k lásce k ženě, k prostému člověku, k vřelé lidské pospolitosti.
Sbírky veršů Země po polednách, Včelí plást, Cikády, Země sudička, Můj
zpěv a j. patří k trvalým klenotům českého básnictví. Synovsky vroucí zpověď k rodnému kraji, klasicky čistý verš, (úžasně jemný a přece tak pevný
a jasný!) - to vše přibližuje básníkovu vizi našeho tragicky krásného, smutného světa a posouvá ji do polohy naprosto nevšední, nové, vpravdě objevitelské a tudíž básnické.
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Kolika asi přátelství se musil Hrubín v poslední době zříci! (Už dávno
musil zavrhnout Zahradníčka, Mathesia, Lhotáka, Fryntu a j.) Není-li dnes
doma možno vzpomenout skutečných hodnot a pramenů, z nichž se napájela Hrubínova poezie, nechť se čtenář spokojí alespoň touto stručnou glosou, (diktovanou v poslední chvíli přímo do rotačky.)
Vzdejme v cizím, chladném světě čest vřelému srdci a dílu našeho velkého
básníka. A rozlučme se s ním slokou jedné z jeho básní:
Bůh dovolil ti svůj kříž poponést.
Svět vyprahl a v poušti jeho trýzně
třpytí se na tvé duši křest,
tak jako krůpěj rosy na divizně.
Sbohem, básníku. A na shledanou.....
Pavel Javor

Národ jest slovo a pojem filosofické naděje, nejblahoslavenější, která kdy
byla dána. A smysl řeči, kterou k nám mluví, radostné záruky, kterou nám
dává, jest tento: nejsem, na štěstí, jen bída, malost a prostřednost dneška,
jsem tisíce velikých mrtvých srdcí těch, jichž jmena opakuje historie, i těch,
jichž hroby bez nápisů dávno jsou srovnány se zemí - jsem veliká minulost
a ještě větší budoucnnost, naděje tisíců velkých možností a příštích reků a
světců větších, než byli všichni posavadní. Slovo a pojem národ mně říká:
nezoufej pro nízkost a ubohost dneška, jest jen přechodem a mostem mezi
velikostí mrtvou a velikostí nenarozenou, branou, před níž stojí, hotova vejít,
všecka jitřní slunce, ukutá z klidu a slávy.
F. X . Šalda, Boje o zítřek

"Pravíš, že jsi vydán náhodám - rosť tedy, rosť tedy, abys dorostl míry
a přinutil náhodu proměniti se ve vysoký a krásný osud."
Paradox umělecké ethiky sluje tragická bezpečnost: bezpečnost ne naivní,
která nevidí a nezná hrůz života, nýbrž naopak: která zná j e všecky a přesto
nechce se ochudit o žádnou z nich. Spíše ráda by jich ještě přimnožila, neboť měla by pak více látky, kterou překonávat a z níž růst.
Umění učí nás zpívat radostné písně a věnčit se věnci, ačkoliv plujeme na
děravé lodi - ne: protože plujeme na děravé lodi přes oceán tmy. Soudí, že
jinak nebylo by třeba ani písní, ani věnců.
F. X . Šalda, Boje o zítřek
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Z A DR. A N T O N Í N E M BASCHEM
Většina lidí má své životní ambice; málo lidí má životní cil, z něhož po
léta, desetiletí, v dobách úspěchu i porážek, nespouštějí zrak a jímž měří
smysl svého života. Takovým člověkem byl Dr. Basch.
Od doby studentského mládí ho provázela vášnivá touha pomoci svému
českému národu. Jako předseda právnického spolku "Všehrd" se dostal proto do konfliktu s rakouskými úřady. Volil povolání hospodáře, poněvadž
viděl v tomto úseku našeho národního života nejvíc mezer. Cítil, že nový
svět a nově narozený stát bude potřebovati vzdělanější a prakticky schopnější vůdce a snažil se k takovéto roli připraviti. Docentura nejdříve na
bratislavské, a později na Karlově universitě byly vnějším vyjádřením této
snahy, a později jmenování vedoucím studijního oddělení Národní Banky
jejím uznáním. V této funkci mohl poprvé překročiti hranice hospodářské
theorie a přiložiti ruce k praktickému dílu. Byl spolutvůrcem četných hospodářských zákonů, zastupoval ČSR na londýnské měnové konferenci. Založil s kruhem přátel týdenník "Hospodářská Politika", jenž se stal nositelem našeho moderního hospodářského myšlení, snažil se politikům vysvětlit, že hospodářství a ziskuchtivost nejsou totožné. Když se stal v roce 1934
generálním ředitelem největšího našeho chemického podniku, Ústecké Chemie, čerstvý vítr, který s sebou přinesl, vytrhl i tento průmyslový kolos ze
sto let staré lethargie. J e zajímavé, že jednou z jeho prvních direktiv bylo,
že v podniku se nesmí trpěti žádné utlačování z důvodů národnostních. Vyneslo mu to kritiku z kruhů profesionálně vlasteneckých, ale podnik byl
uchráněn vnitřních otřesů až do okamžiku mnichovské katastrofy.
V této tragické chvíli jsem viděl siláka Basche s očima zalitýma slzama.
Pro něho důsledkem byla emigrace, ale ne konec boje. Jako profesor na
Columbiji publikoval řadu knih, mezinárodně oceněných - všechny otevřeně či pod povrchem zaměřené zase k budoucnosti té malé středoevropské
kotliny, zvané Čechy. Nesdílel plně politiku naší londýnské vlády a svým
názorem se netajil, i když samozřejmě veřejně se snažil jen pomáhat. Poválečný vývoj mu dal za pravdu, a jeho velká láska se stala jen palčivým
bolestným plamenem. Snažil se svůj cíl, jemuž věnoval svá nejlepší léta, nahradit snahou pomoci chudým celého světa. Jako funkcionář World Bank
pracoval především na problémech jiho a východoasijských. Historií vypuzen
z Prahy našel útěchu v tom, že j e j v Siamu měli rádi. A problému těchto
národů a jejich účastníků v chudobě věnoval své poslední publikované
práce.
Dr. Basch šel vždy za svým cílem přímě, bez intrik, s úplnou oddaností,
bez smyslu pro kompromis, pln víry ve svoji pravdu. Světlo, jež mu svítilo
na jeho životní cestu, mu nedovolovalo vždy vidět do mysli jiných. Kromě
rodiny a několika výjimek byl vnitřně sám. Jeho síla, čerpaná z nejušlechtilejších pramenů a uhnětena mimořádným intelektem mu to umožňovala.
Buďme dnes, v den jeho úmrtí, vděčni tomu, kdo miloval svoji zemi a lidstvo tak, jako on, za to, že tak činil s touto sebeobětující silou.
Dr. A. J . Srba
18. března 1971
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O VĚKU P L Á N O V A C Í M
Miloš M.

Šebor

Není to ani pokus o popularizaci vědy, ani vědecká esej. Pro prvou
věc není autor kvalifikován; vědecká studie o plánování při rozsahu
thématu by byla na úkor hodnotnějšímu obsahu Proměn. Jde spíše o to,
kterak shrnout do několika zásad to, co většina z nás uznává za charakteristiku této doby a co vzdělaný neodborník sám zná o plánování z
denních pramenů.
Historik, který bude jednou psát dějiny podivné doby, v níž žijeme od
konce druhé světové války, bude na rozpacích, jaké jméno navrhnout
pro tuto éru protikladů a životní intensity. Atomický věk, ovšem, se
vnucuje na místě prvém. Skutečností však je, že praktické užití nukleárních sil je stále zamířeno na vojenskou strategii, ať útok či obranu;
že hlavním zdrojem energie pro mírové průmyslové účely zůstává uhlí
a přírodní oleje, a že praktický užitek atomických zdrojů, ať vojenských či mírových je omezen na nejpokročilejší národy světa.
Automatizace by byl vhodnější název pro naši dobu, rozumíme-li
tímto stadiem postupné nahrazování určitých intelektuálních funkcí člověka strojem. Naneštěstí i rozvoj elektroniky, IBM, cybernetiky a souvislých odvětví ať fysiky či jemné mechaniky je stále vyhrazen nejpokročilejším společnostem. Není bez zájmu přehlédnout v této souvislosti
standardní epochy historie členěné podle technologického pokroku. Jsou
to adaptace, domestikace, diversifikace, průmyslová revoluce a automatizace. Za "adaptace" je člověk bezmocný vůči přírodě; není ani zemědělec; je lovec, rybář, sběratel plodů; společnost, primitivní svou strukturou, je jednotná; není tříd.
"Domestikace" počíná zemědělskou revolucí na Blízkém východě, někdy 10.000 před Kr., jež vynalezla obilniny a ochočila zvířata. Společnost se dělí na zemědělskou a nezemědělskou; jinými slovy, část lidstva
zůstává v úrovni adaptace. Veškeré obyvatelstvo je rurální. Není společnost městská. "Diversifikace", jež patrně má svůj původ rovněž na
Blízkém východě někdy v létech 6.000 před Kr., je pozoruhodná "vynálezem měst". Za příznivých přírodních podmínek rolník vyrábí hodnoty navíc, z nichž se vytváří městská centra. Historický zeměpis užívá
názvu "městská revoluce" pro tuto fazi, jež rozdělila lidstvo na složku
urbální a rurální. Část rurální společnosti stále zůstává na úrovni adaptace. Historie celé bible a život Kristův obsahují zřetelné prvky diversifikační v naznačeném smyslu.
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Dalším stadiem je "průmyslová revoluce 17. století", rozsáhlé a intensivní užívání přírodních zdrojů a sil, masová výroba spotřebních a
výrobních statků, přechod od řemesel k systémům továrním. Tři předchozí stadia nicméně stále trvají v převážné části lidstva. Až do nedávna
jsme byli zvyklí myšlence, že nejen my, ale i generace budoucí jsou nerozlučně svázány s touto průmyslovou epochou, po níž nemůže už nic
jiného přijít. "Automatizace", již zmíněná, ukázala však jasně nový
směr, a lze věru těžko říci, zde jednou nebude na obzoru ještě pokročilejší epocha nová. Celý tento přehled, čtenář může namítnout, spadá do
dějepisu a nemá nic společného s plánováním. Skutečností je, že každý
pokus o plánování, to jest o socioekonomický pohled do budoucna té či
oné oblasti, předem vyžaduje, aby sestavil inventář, a že prvý krok je
celkové zhodnocení oblasti. Příkladem: nové národy v Africe budou vyžadovat stále intensivnější spolupráci zkušených plánovatelů. Prvým
stadiem bude tu šetření o sociální a hospodářské úrovni toho kterého
národa: jaké procento a které zeměpisné části byly zasaženy průmyslovou revolucí; jaké kvantum je stále na úrovni diversifikace; jsou-li tu
snad dokonce společnosti ve stavu adaptačním; a které složky jsou nejbližší poslednímu stadiu, automatizaci. Jediné potom lze zaměřit plánování ke konkrétnějším cílům.
Vedle atomického věku a automatizace kriterion studené války je charakteristický rys naší doby. Napjetí mezi východem a západem usměrňuje nejen politiku velmocí a mnoha menších národů, ale i psychologii
individua, zejména ovšem mentalitu exulantskou. Faktem však zůstává,
že převážná většina přítomných 3.6 milliard lidstva není ve svých denních vztazích přímo dotčena studenou válkou, takže ani tento název nevyjadřuje celkovou charakteristiku naší doby.
Autor tohoto článku se domnívá, že společný rys celé dnešní společnosti je plánování. Velké či malé sociální jednotky, národy, kmeny, malé
jednotky "soukromé", rodiny, uzavřené společnosti náboženské, a zejména i jednotlivci, všichni žijeme pohledu do budoucna jako vedoucí myšlence; všichni se snažíme o jakýsi program, spíše delší než kratší, uvažujeme o tom, jak lépe upravit své vztahy individuální i kolektivní a
jak účinněji organizovat fysický rámec těchto vztahů. Jinými slovy,
všichni "plánujeme", na rozdíl od společností minulých, jež žily více
své přítomnosti anebo u nichž plánování bylo omezeno na politiku agrese či obrany, ať národní nebo kmenové.
Analýza plánování je pak nezbytností. Je odlišné, plánuje-li se ve
společnostech totalitních či demokratických. V řádech totalitních, ať
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pravicových či komunistických, "plán" zahrnuje všechny vztahy, veřejné i soukromé. Dnešní Československo a ovšem i Rusko, Rudá Čína
a jejich satellité, jsou příkladem totalitního plánování, jež se dělí na
složky materiální i immateriální. Jinými slovy, plánuje se tu nejen teritoriální rozdělení státního území, pro účely všeobecné správy a pro
zvláštní správní účely, výroba traktorů, dobytka, obilnin, spotřebních
statků, zbraní; sídliště městská i venkovská, dopravní síť, zkrátka vše,
nejen co je "viditelné", ale i vše, "co nelze fotografovat", jak se říká v
plánovači mluvě-loyalita vůči vládě, smysl pro manuální povolání,
zvláštní respekt pro určité činnosti, jako hornictví, boj proti konservatismu, pokles kandidátů holičských škol, kvalita plének a rakví, upevnění zdravotního stavu obyvatelstva zanedbaných oblastí. Obvyklé hledisko je, že v demokratických společnostech je plánování zaměřeno na
složku materiální (t. řeč. fysické plánování); pokud jde o vztahy immateriální, plánovatel se snaží vytvořit pouhý rámec nejlepšího vývoje,
ponechávaje volnost orientace každého individua. "Pětiletky" a podobné totalitní programy, psané a veřejně vyhlášené, nemusí nezbytně vyjadřovat vlastní smysl plánu. Vedle oficiálních plánů existují programy
nepsané, skryté, avšak uváděné v život s nesmírnou účinností, zejména v
oblastech nikoli materiálních. Jiným projevem totalitního plánování je
vždy organizační centralizace, to jest, soustředění všech akcí v jediném
ústředním plánovacím místě, ať je jeho oficiální název jakýkoli. A
obráceně, znakem demokracií je neexistence takovéhoto hlavního stanu.
Spojené státy, příkladem, nemají centrální plánovací ústav, a na jeho
zřízení ani nelze pomýšlet se zřetelem na mnohočlennost společenského
života a na svobody zaručené ústavou.
Je plánování "vertikální" a "horizontální". Ve směru vertikálním se
rozlišuje plánování místní, oblastní, městské, metropolitní, marginální
(úprava poměrů v oblastech, kde se mísí několik vlivů, jako území pohraniční, oblasti předměstské, koridory řek); plánování celostátní a mezinárodní. Horizontální členění značí plánování podle systematických
oborů, z nichž každý proniká teritoriem celého státu nebo aspoň větší
jeho částí: plánování dopravní, průmyslové s mnoha složkami, z nichž
za současné doby je industrializace venkova nejdůležitější; rekreační;
plánování obchodních středisek, přístavů a zemědělství. Snad nejaktivnější systematická složka je dnes plánování městské, jehož hlavním
předmětem je vytvoření funkčních distriktů uvnitř města a řešení vnějších vztahů městských sídlišť.
Je tu problém odborníků. Neinformovanost veřejnosti je stále věc
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obvyklá. Tak většina z nás dlouho spojovala plánování s architekturou
nebo s civilním inženýrstvím, ač rozdíly vždycky byly markantní.
Konstrukce mostu, uveďme příklad, je čistá věc technologická; otázka
však, kde postavit most anebo co bude s mostem za deset, dvacet let, je
problém, který nerozhodne inženýr, ale jedině plánovatel, schopný syntézy všech přítomných prvků, jakými jsou pohyb obyvatelstva, distribuce trhů v oblasti, směry průmyslu, ochota autonomních složek zlepšovat
dopravní spoje. Plánovatel může být graduovaný inženýr; může být
původem sociolog, matematik, statistik, geograf, geolog, sociální psycholog, právník a kdoví, co ještě; čeho je mu však třeba, je schopnost
spolupráce se všemi disciplinami a smysl pro konstruktivní syntézu
všech zúčastněných oborů, jakož i schopnost správně umístit svůj vlastní vědecký úsek.
Uveďme další příklady. Ve střední zeměpisné šířce (35°-55°) převládají jihozápadní větry, jež způsobují pohyb cyklonů a anticyklonů severovýchodním směrem. Jak cyklony, tak anticyklony (pohyblivá střediska nízkého a vysokého tlaku) tvoří své vlastní systémy
větrů. Rozhodnutí, kde umístit průmyslovou část města je tedy podřízeno situaci klimatické: průmysl na jihozápadním okraji města musí vést
k vzduchové polluci městského prostoru, kdežto továrny na severovýchodní straně jsou klimaticky bezpečnější. Vymezení hranic oblastí,
ať správních či hospodářských (v Československu se tomu dnes říká po
ruském vzoru "regióny") je velesložitý proces, v němž třeba hodnotit
prvky geomorfické (složení hornin, pokročilost eroze), hydrografické,
půdní a sociálně-ekonomické. Moderní zkušeností je, že vodní toky nejsou "dobré hranice", protože spiše jednotí než odděluje společenské
jednotky. Tak na příklad údolí řeky Rýna je "plánovací jednotka", ať
je to její východní (německý) nebo západní (francouzský) břeh; táhneli se i přesto hranice střeřdem řeky, rozdělilo se uměle, co patří k sobě.
To je dobře Známo i v Rusku. I zdánlivě odlehlá zoogeografie je věc
v plánování užitečná, neboť zjišťuje oblasti zamořené moskyty a tím
nezpůsobilé pro kolonizaci bez předchozích asanačních opatření.
Jak již řečeno, tvoření oblastí je dnes hlavním cílem plánování. Území
státu, v to počínaje malé národy, pod 10.000 km2, je vždy příliš velké,
aby se vyhovělo všem místním potřebám při centrálním systému. Decentralisace je požadavkem, který se uznává i v nejtotalitnějších soustavách. Jsou různá dilema plánování. Specializace a soběstačnost na
prvém místě. Oblastní specializace zaručuje vyšší životní úroveň za
předpokladu, že funguje mezioblastní doprava. Jedna oblast je průmy93

slová, jiná je zemědělská, jiná rekreační. To se osvědčuje, jak zkušenosti ukazují, dokud nedojde ke kalamitě, jakou může být válka nebo
občanské nepokoje. Oblastní soběstačnost j e bezpečnější; každý kraj se
snaží vyrábět vše, čeho 'třeba; vzestup životní úrovně může však být
zdlouhavý.
Jiný protiklad je rozdělení státního celku na oblasti s městskými centry a na oblasti čistě venkovské. Lze si však dnes představit venkov, pravý venkov, bez závislosti na městě — anebo je nezbytně třeba, aby každičká část zemského povrchu byla v přímém vztahu k nějakému městskému centru? Otázka ta je velepraktická u nevyvinutých národů, kde
primitivní agrární společnosti jsou stále početné.
Konečně je plánování "geografické" a "čistě hospodářské". Při prvém
systému plánovatel sestaví "zeměpisnou rozvahu"; co země má a co jí
chybí, a navrhne, co s tím — zda se doporučují zvláštní formy zemědělství, turistika, lehký či těžký průmysl; rozhodnutí je však na držiteli
moci a nikoli na plánovateli. Plánování "čistě hospodářské" je proces
obrácený: vladař adresuje plánovateli rozkaz: "ze strategických či politických příčin chci podporovat rozvoj těžkého průmyslu; vezmi kde
vezmi a postarej se, aby bylo čeho třeba — surovin, energie, dopravních prostředků, továrního dělnictva, odborných pracovníků, kapitálu a
odbytišť." To není, pravda, lehké a praxe je složitější než školský případ; nicméně tato situace může být ve své podstatě obvyklá za války
nebo v dobách politicky nesnadných, jak ukazuje nejen historie, ale i
přítomné dění ve státech komunistických. Břemeno tlaku nese arci občan
a spotřebitel statků denní potřeby.
Tak či onak, plánování je nový a široký obor volající po nových pracovnících ve všech odvětvích; bohužel je to stále obor opomíjený mladými kandidáty. Společným, a řekněme šťastným jeho rysem je, že plánovatel sám o sobě nerozhoduje. Jeho odpovědnost je osobní vůči držiteli politické moci a nikoli vůči těm, kdož jsou zasaženi přijetím a provedením jeho plánu. A to je věc, společná všem plánovacím soustavám,
ať v Americe, v západní Evropě, v Rusku, v Číně nebo snad jednou na
měsíčním povrchu.
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Masarykismus a antikomunistická propaganda
V provádění ideologické diverze ze Západu hrála a hraje nemalou roli i
propagace masarykismu. Typické je to např. pro časopis "Svědectví", který
vydává skupina v emigraci v čele s P. Tigridem. V souvislosti se jménem
T. G. Masaryka je propagována ideologická snášenlivost, hledání nových
"ideálů humanitních" jako tradičních a nezničitelných "podílů československého státu", "odhodlané úsilí o obnovení československého mravního a
státního raisonu", odmítnutí "každého materialismu jako špatného" a pod.
V roce 1968 a na počátku roku 1969 byly tyto otázky u nás v Československu znovu nastolovány pravicovými oportunisty, revizionisty a protisocialistickými silami. Byla popírána třídní hlediska a třídní boj, byla popírána třídní podstata demokracie a svobody, bylo voláno po "absolutní demokracii" a "absolutní svobodě", bylo voláno po masarykovském odkazu
demokracie a humanismu. Abychom však nehovořili obecně, uveďme jeden
příklad za všechny. V roce 1968 byl na Mladoboleslavsku rozšiřován leták
nadepsaný "Spoluobčané!" a podepsaný "Československá strana socialistická". Mimo jiné se v něm uvádělo: ". . . . Chceme společně s vámi, za vaší
aktivní pomoci, i se všemi dalšími, kteří se rozhodnou nás podporovat, zajišťovat základní hodnoty naší společnosti. Především chceme zůstat věrni
národním tradicím a humanitním ideálům T. G. Masaryka . . ." Znovu a
znovu byly oživovány různé masarykovské legendy z období předmnichovské republiky, které byly dávno vyvráceny.
("Nová Mysl", č. 7, 1970, Praha.) Otiskujeme bez komentáře, nejvýše s
dotazem: Proč jim asi T.G.M. nedá klidně spát?

Člověk, který žije svobodně a pro svobodu, vidí dějiny jinak; vidí předně,
že někdo musel se rozhodovat svobodně, to jest bez předurčení a závislosti;
vidí, jak právě dějiny prozradí, jak la kolik bylo vědomí svobody u lidí;
dovede celý smysl dějin pochopit nově, živě, současně radostně i bolestně
jako svůj vlastní osud a svůj život; pro svobodného člověka celé dějiny
jsou jeho současností. Svobodný člověk bojuje stále i proti minulosti i proti
dějinám už zavřeným. J e n svobodný člověk dějiny nefalšuje, ví, že dějiny
beze smyslu svobody jsou lidský nesmysl, a žel, že většina dějin jimi jsou.
Nesvobodní lidé snaží se falšováním ex post dávat nesmyslům lidí nějaký
posvátný úmysl a zneužívat je hlavně k vyučování lidí k náchylnosti k
otroctví a nesvobodě, nevědomosti o svobodě a ke drillu napomínání, že člověk má být osobností.
Emil Filla, O svobodě
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Kritické marginálie

Pavel Javor:

Země křižovaná
(Výbor z autorových veršů. Illustroval Jiří Kaiser. Typografická úprava
St. Skály. Vytiskla a vydala Concordia Litho, Montreal, Canada.)
Tato sbírka obsahuje verše vzniklé ve velkém časovém oblouku, který začíná v tragických dnech před
druhou světovou válkou a končí v
letech sedmdesátých. Výběr má svůj
pevný profil. Můžeme mu dát i přesné jméno: hluboká zakotvenost v
osudu rodné země, prožívaná účast
na slávě, naději, pokoření, tápání,
hledání a zápasech domova, který je
zeměpisně tolik vzdálený ale lidsky,
duchovně přítomný v každém záchvěvu srdce a slova. Pavel Javor se
pohybuje v nejlepší básnické tradici:
svým básnickým uměním vyslovuj e nevyslovené a nevýslovné tajemství Osudové tragiky, neustálou
vnitřní i vnější ohroženost, slávu i
bídu milované země. Píše:
"Země má překrásná, sudba se
Splnila
a mokvá v ubruse krvavě rudé víno.
Už vpadl do tvých bran žoldnéřů
první šik,
do srdce země mé, ó město
Libušino" (6).
V jakých perspektivách vidí Javor
svůj domov? Do jakých obrazů a podobenství zachycuje duši své země?
Čechy nejsou jen zemí jabloňových
květů, polních máků, čekanek podél
cest, tichá něha zasněžených strání,
útulnost rodných selských chalup,
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nevinná radost Skotačivých dětí, důvěrná obloha se zpěvem Skřivanů,
teskné vlnění žitných lánů, zem maminčina, chorály lesů, šachovnice
zahrad vonicích heřmánkem, šalvějem, rmenem, rozmarnost šípkových
keřů, země zdobená oráčovým odvěkým gestem. V Javorově poezii
česká zem vydechuje hořkou, přetěžkou, jakoby žalující vůni. Odhaluje svou chudobu a svá mnohá ponížení, zrady spáchané vlastními dětmi i přáteli, svou tvář Zkrvavělou,
své ruce křižované.
Zdá se, jakoby v Javorových verších krása české země ustoupila do
pozadí. Básník prožívá prudce o bolestně dvojí pokoření svého domova.
Váží svým slovem a poetickým příměrem veškerou tíhu zklamání a lží,
smutku a beznaděje. Odposlouchává
všechny záchvěvy tichých nadějí,
tlumených radostí, odhodlané statečnosti. Vyslovuje za sebe a za nás,
za svůj umlčený domov nejvlastnější podstatu české křížové cesty, putování v žíněném rouše, drásavé a
hledající vypětí. Svoboda - celá a
nezkomolená, nedělitelná a opojná to je to slovo, které se zavěsilo na
básníkovo srdce jako na rozhoupaný
zvon.
"Země chudá, podobáš se matce" píše básník (32) - "domove náš
drahý, Čechy mé!/ Pravou vlast jen
v srdci nosíme". Pavel Javor zpívá
něžnou, pokornou, dovnitř propálenou krásu české země. Ujímá se svého ponižovaného národa; stojí při
něm. v hodinách Osudových navštívení. Štvané, unavené a raněné

vlasti otvírá své básnické srdce, j a ko spásný útulek, jako poslední tvrz,
kde by ji mohl ubránit proti valící
se přesile cynických, barbarských sil,
přicházejících nejen zvenku ale vystupujících z vnitřních propastí a z
kráterů zla v člověku. V čase největšího ohrožení a nejzazšího zoufání, odvažuje se proti všem přízemním jistotám a vypočítavým pravděpodobnostem rozžehnout naději pro
svou rodnou zem.

Kéž se změní v bojovníky vojska
duchová!
Srdce máme ustýskané, oči od krve,
doma se i skály hroutí,
nedej, nedej zahynouti, svatý
Václave".
Pavel Želivan

Nebyli bychom spravedliví k J a vorově poezii, kdybychom zapomněli
na její vertikální rozměr. Javor se
svými verši modlí. Zakotvuje tak
sivou Vlastní existenci i drcený osud
české země v nebi. Kněžským gestem klade na obětní patenu svých
slov úzkost, smutek, touhu i naději.
Zdvíhá břemeno starostí o úděl svého domova a opírá se o Boha křesťanské víry. Promodlívá své noci
(29), myslí na chorál, "Zoufání, pokora, víra modlí se v sepjatých dlaních" (31). Ví, že Bůh a spravedlivý
Hospodin je jeho věrným spojencem.
'"Všechna pole chtěl bych zasít nadějemi. Bože na nebesích, chraň mou
rodnou zemi" (15). Nestydí se pokleknout a rukama pohladit svou
ukřižovanou zemi, pošeptat jí velkou naději a víru, že opět "všechno je radostné, pokorné, tiché, vše
před Vzkříšením čeká na příchod
Života". . . (16).

Tad Szulc:

Česká zem. nemůže zahynout, nemůže zemřít, protože je to země Boží
a požehnaná, země Václavova. Kníže Václav, jehož krev se vpila do naší země, vystupuje v Javorově poezii
ve své pravé podobě, jako náš národní orodovník, naděje a štít. Náš
básník píše:
"Kdo tu zemi osvobodí, kdo ji
uchová?
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Czechoslovakia
Since World War II
The Wiking Press, New York, 1971,
$ 14.
Osudy poválečného Českoslovenka jsou předmětem úctyhodné řady
svazků. Značným nedostatkem mnohých z nich je často až křečovitá
snaha za každou cenu přinést nějaké "novum", nějaký originelní pohled či aspekt. Zvláště svazky věnované komunistickému puči z roku
1948 nebo Dubčekově éře, byly namnoze spíchnuty hořkou jehlou.
Nepopiratelnou předností více než
pětiset stránkového svazku Tad
Szulce,
(dlouholetého
zpravodaje
New York Times, počtěného Pulitzerovou cenou) je, že usiluje o Skutečnou historickou pravdu. Autor se
rozhodl pro pohled na osud poválečného Československa jako na celek,
t.j. na komplex spletitých otázek
mezinárodního i domácího významu,
jejichž výrazem bylo osudné rozdělení světa a vtlačení ČSR do sféry
zájmů Sovětů.
Szulc se dovolává jednoho ze
svazků
Churchillových
"Pamětí"
("Triumph and Tragedy") a konstatuje, že "Stalin se dohodl na konferenci v Yaltě s presidentem Roose-

veltem, že Berlín, Praha a Vídeň budou osvobozeny těmi jednotkami,
které tam dorazí nejdříve". Autor
dodává v originálu: "By mid-April
1945 it looked a's if the Americans
would get to Prague first, if they
wanted to." (Podtrhl J.Š.)

nost nebo okolnost přizpůsobovali
svým osobním zájmům nebo potřebám.
Pokud jde o šedesátá léta, vyvrcholivší "čísl. jarem" a jeho n á hlým zmrazením, Tad Szulc projevuje pozoruhodnou znalost vnitřních
čsl. poměrů označovaných komunistickými prameny a autory za "složité". Autor dokázal, že sledoval poslední velkou čsl. krizi s mimořádným zájmem a že nelitoval času ani
technických Si finančních prostředků k opatření autentických pramenu
a spolehlivých informací. (Szulc psal
svou knihu v Rakousku a v Jugoslávii a v opatřování nezbytných informací projevoval takovou horlivost, jako zpravodaj New York
Times, že byl komunistickými úřady z Československa vypovězen.)

Tato skutečnost není patrně ani
dnes naprosto jasnou, ale lze si jistě
představit tlak Stalinův a jeho generálů, aby Praha byla osvobozena
výlučně Rudou armádou. Autor pak
cituje řadu depeší (Churchillových,
Rooseveltových, Trumanových a j.)
V devatenácti následujících kapitolách Szulc líčí nejmladší historii
československa, příběhy a osudy
celkem známé, aniž by k nim připojoval mnoho vlastních komentářů,
zdá se, že tento postup je ovšem spíše předností než vadou celého díla,
Závěrečná kapitola Szulcova díla
které úmyslně spíše věcně referuje
zachycuje posrpnové události z roku
než analyzuje. V tomto smyslu Szul1968 a jejich důsledky, včetně zbacova kniha je cenným dokladem byvení Dubčeka velvyslaneckého úřastrého pozorovatele a výborným
zdrojem informací pro každého, kdo du v Ankaře a rozhodnutí ústředního výboru KSČ (z 26. června 1970),
chce být o poválečném osudu Československa informován jako o cel- jímž byl zbaven i členství ve straně.
ku, v souvislosti s příčinami i důO knize Tad Szulce napsali přísledky nejvýznamnějších událostí,
které - za války i po ní - formovaly znivou kritiku Karel Týnský (pen
name českého žurnalisty dočasně ve
světovou a československou politicSpojených
státech)
v
Christian
kou scénu. Autorův "nadosobní" neSoience Monitor d!ne 11.3.1971 a V.
angažovaný pohled bedlivého pozoN. Duben v čs. krajanském zp
rovatele, se projevil cenným zvláště
dajství z Washingtonu, při čemž oba
v nejdramatičtějších dobách (a minutách) osudového rozhodování, j a - kritici upozorňují na některé, snad
až zbytečně mnohé omyly, kterých
kým byla na př. mnichovská nebo
se Tad Szulc dopustil.
únorová krize. (Jako většina ostatních autorů i Tad Szulc projevuje
V. N. Duben vytýká, že "kapitola
značně shovívavý poměr k presidenprvní, která se zabývá léty 1945tu Benešovi.) J e však dlužno kon1948, se přímo hemží zbytečnými
statovat,že Szulcův názor na únorochybami. Typickou ukázkou je Szulvou krizi z r. 1948 je celkem objekcovo tvrzení, že Pražské povstání řítivnější než mnohých českých nebo
dil Český národní výbor v čele s
slovenských autorů, kteří v ní byli
gen. Lvem Prchalou. Nutno se popřímo angažováni a nejednu skutečzastavit také nad tím, že Szulc v
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této kapitole nekriticky přijímá režimistické tvrzení, že na Pražském i
na Slovenském národním povstání
měli největší zásluhu komunisté;
mimo to si neprostudovál americké
prameny historie osvobozování Prahy v květnu 1945. Přijímá jako fakt
ničím nepodložené tvrzení Josefa
Smrkovského z r. 1905 (Szulc zná
jen jeho druhou versi z r. 1967), že
prý jeho zásluhou nepřišly americké tanky v květnu 1945 do Prahy.
Szulcovi se ovšem Smrkovského tvrzení hodilo k dalšímu ironickému
paradoxu (ve kterých si v knize
libuje), že totiž týž Smrkovský, který v r. 1945 zachránil Prahu pro
sovětské tanky, r. 1968 se nechtě
přičinil o to, že tam sovětské tanky
přišly znovu."
Jiný bývalý člen pražské revoluční národní rady Kotrlý však "zásluhu" Smrkovského na odmítnutí
americké pomoci absolutně popírá.
J e jistě ironické, že Smrkovský byl
v roce 1968 svým způsobem miláčkem pražského lidu, který o jeho jím
tvrzené zásluze na odmítnutí americké pomoci nevěděl, a v očích Sovětů si vděčnost nezískal.
Také tvrzení Tad Szulce, že ''slovenčina má blíže k polštině než k
češtině", zbytečně, podle V. N. Dubna, "zmenšuje hodnotu jeho jinak
velmi cenné a čs. věci celkem sympatické práce."
Karel Týnský ve své kritice vyčítá Szulcovi, že nezkoumal hlouběji
příčiny, pro které Československo v
roce 1945 bylo obětí vlastních iluzí o
svém novém zvláštním sousedu
Rusku a sklouzlo téměř dobrovolně
do jeho sféry vlivu. Summa summarum, končí Jiří Škvor svou kritiku, velmi užitečná kniha.
J.S. - V.B.
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Dnešní Koniášové
"'Strana a vláda" vydaly v únoru
prvý, třistastránkový seznam domácích i některých zahraničních autorů a jejich děl, jež se ocitla v Československu na indexu. Zakázaní
autoři jsou rozděleni do tří skupin.
Do prvé patří exulanti (většinou posrpnoví), např. Škvorecký, Liehm,
Lustig, Aškenázy a Mňačko), v druhé skupině jsou autoři, kteří prý
organizovali protistranickou opozici,
(na př. Vaculík, Kundera, Kohout,
ale i Drda a Procházka), a do třetí
škatulky režim zařadil autory, kteří
se "ocitli v proti-stranické opozici, a
své stanovisko dosud nezměnili".
Sem patří na př. Seifert, Otčenášek,
Čivrný, (někdejší mladistvý sekční
šéf Kopeckého ministerstva propagandy), ale také Gustav Bareš a
snaživý Jan Kopecký, Zdeněk Kriebel a několik tuctů dalších autorů.
(U nejednoho z nich možno konstatovat, že jeho pokání a prohlédnutí
přišlo sice "pozdě, ale přece.")
Autorů persekvovaných j e patrně
více než těch, které režim je patrně
ochoten vzít na milost. A to j e skutečnost potěšující. Úřední zpráva
uvádí dále, že celková škoda jež
vznikla (nebo vznikne) vhozením
několika milionů svazků do stoupy,
rozmetáním sazby nebo jiným způsobem, představuje zhruba třináct
milionů Ksč. Moderní "koniáškové"
se tedy zřejmě činí! Seznamy "Libri
prohibiti" jsou už dnes ostudou režimu a postižení autoři ponesou zítra
svůj dnešní rozsudek jako čestné
vyznamenání.
-or.

nější, je-li zaměřena na úsilí změnit dosavadní základní sociální a
ekonomické struktury.
Vzdělání,
zdravotnictví, správní a finanční
organisace musí býti jejím předním
cílem. Země přijímající musí ovšem
míti cílevědomou politiku, nevedenou ideologiemi či jinými abstraktními požadavky, ale skutečným ekonomickým zájmem. Diversifikace
vývozu a pružná ochranářská politika musí pomáhati tvořiti vlastní
kapitál. Domácí úspory musí, pokud
možná, míti povahu úspor finančních
a ne věcných, atd. Populační explose
a méně často citovaný problém předlužení zůstávají ovšem dlouhodobými brzdami. V mnohých sektorech, zejména zemědělství a finanční organisaci řada států učinila značný pokrok. I státy západní
mohou ještě mnoho zlepšili, zejména v koordinaci svého úsilí.

Antonín Basch:

Pragmatic Approach to
Economic Development
Vantage Press, New York, Washington, Hollywood. Cena: $4.95.
Basch ztrávil několik desetiletí
svého intensivního života ve službě
myšlence podpory hospodářského
vývoje zemí, jež zůstaly pozadu za
šťastnějšími národy západní hospodářské sféry. J e proto osobně součástí tohoto velkého idealistického
hnutí. Současně ale nahromadil zkušenosti, pozorování, znalosti atd. jež
ho vedou k tomu, že již v titulu své
knihy zdůrazňuje pragmatičnost, t.j.
nutnost reálnosti ve všech akcích
směřujících k přeměně tohoto idealismu v činy. Zdůrazňuje-li tento
požadavek, je zřejmo, že nedostatek
racionelnosti patrně Shledal jako
jednu ze zábran na cestě k úspěchu.
Příkladem by mohl býti rhetoricky
charitativní program, který prohlašuje za téměř právní závazek národů bohatých přispěti pevným procentem národního důchodu zemím
chudším. J e pravda, že v prvých vývojových fázích je třeba podpořiti
platební bilanci států přijímajících
devisovými podporami, neboť soukromé investice mohou míti jen roli
podpůrnou. Otvírá se ale základní
otázka, často nedostatečně respektovaná: do jaké míry j e ta která země svojí všeobecnou úrovní schopna vlastním přičiněním znásobiti
obdrženou pomoc, a sama svými silami vyvinouti dostatečné tvůrčí
úsilí. Odpověď se ovšem liší od státu ke státu. Jižní Amerika a Jihovýchodní Asie ukazují na př. větší
reaktivnost než Asie Jižní, Mexico
než Indie, a pod. V celku zahraniční pomoc se zdá býti nejproduktiv-

Basch analysuje všechny tyto problémy, a nesčetné jiné, a dochází k
mírně optimistickému závěru. Vidí
značný pokrok zejména ve změně
postoje některých vlád, opouštění
posic ideologických ve prospěch
praktických řešení. Váží ve formulování svých úsudků každé slovo,
nechce býti kritikem, ale pomocníkem, jenž navrhuje reálné cesty.
Nevidí možnost úspěchu ve vytváření generálních theorií, ale v přesné
znalosti vzájemných závislostí vývojových faktorů, strukturálních i
dočasných, hospodářských i všeobecných. Znalosti toho všeho, čemu
F. List říkával "produktivní síly" což ovšem bylo v theoreticky a institučně zanedbané době, kdy rostlo
průmyslové Německo a s ním i Čechy - a to bez zahraniční podpory.
Není jen náhodou, že Basch mohl
demonstrovat svoji známou praktickou tvořivost ještě dalším přínosem.
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Jen měsíc před vyjítím recensované
knihy publikoval spolu s Miličem
Kybalem stadii: Capital Markets in
Latin America, jež vyšla nákladem
Inter-American Development Bank.
J e to jednak všeobecný přehled způsobu financování investic v Jižní
Americe, jednak rozbor šesti tamních států, vždy také se zřetelem na
jejich finanční instituční strukturu.
Fakt sám, že tato práce, původně
publikovaná v podstatné části španělsky, nyní vyšla anglicky, je j e jím nejlepším oceněním. Pro Basche
osobně j e to paralela k jeho dřívější práci a kapitálových trzích evropských a o fiancování ekonomického
vývoje, i když její zaměření je v některých směrech odlišné.
Bäsch přispěl svojí vynikající knihou ke Střízlivému pohledu na pokrok zemí nedostatečně vyvinutých.
Maně se při jejím čtení vybavuje
myšlenka, jak účelné by bylo, kdyby
dal přeložit svoji někdejší docentskou práci z bratislavské university
a sám ji snad předem mírně upravil, pojednávající o inflaci. Přispěl
by tím značně k objasnění problémů
zemí, o jejichž pokročilosti (a pokrokovosti) nemůže být pochyb. A
jeho kniha by byla vzácností v současné literatuře.
A. J . Srba
(Tato recense byla napsána ještě za
života Dr. Basche.)

Miloslav Zlámal:

The Partizan Captain
Vydal autor, Circle B. Printing Co.,
Hamilton, Ont.
Přiznávám se, že jsem k tomuto
posudku zasedl s pocitem určité nedostatečnosti. Byl jsem v životě víc
Chirurgem těla než kritikem cizího

nitra, mám tedy právo, než něco
provedu, předem si "umýt ruce".
Hned na začátku připomínám, že ke
mně mluví autor řečí, ke které mám
asi takový poměr, jako ke své ženě:
mám ji rád, ale neovládám ji, j a k
bych si přál. Jeho rozhodnutí však
plně schvaluji, náš knižní trh je zde
tak mizivý, že by kniha ušla pozornosti. Přináší věci českým čtenářům
dobře nebo nedobře známé a j e
správně adresovaná neinformovanému čtenáři anglickému. Ukazuje a
otvírá rány před Tomášem, aby mohl
vložit prst, uvěřil a konečně pomohl.
Kritici si tak rádi říkají lékaři literatury; u nich je slovo lékař odvozeno Od kmene lekati, nikoli léčiti.
Pak se nemůžeme divit Benjaminu
Brittenovi, že žádá, aby plémě kritiků byla vyhubena. Nesměle se tedy
pokusím nad otevřenou knihou otevřít Své srdce, nakloněné více citům
než rozum. Kdo si knihu přečte, pozná, že v ní jde hlavně o cit. Autor
píše místy víc pro sebe než pro čtenáře, ta místa starému bojovníku za
lidskost byla nejmilejší.
Literární portretista doby tak nevyjasněné a těžce chápané, nevzal
na sebe úkol snadný. Ze pápadu přicházely pod Beethovenou znělkou
stále "rady", z východu strohé rozkazy ničeho nedbat. Přesná data a
spousta jmen svědčí o tom, že kniha byla už dávno připravena a autor
ji nechal "uležet". Teď, po svědectví mladé gardy slovenských historiků, nemohl dále otálet a vystavil
své názory také střelám útočníků.
Zná asi dobře naše lidi. Když u nás
někdo šplhá nahoru, křičí všichni:
dolů s ním, místo aby si řekli: za
ním. Proto jsme i v politice tak
"slavjansky zaostali" a špatně dopadli. J e mi známo, že autor byl
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hned po Povstání vyzván, aby popsal
dějinný průběh 'té doby ve světle'
ruského přání; šlo prý též o značný
honorář. Nezáleží na tom víc, než
že by přesnější znalost autorovo odmítnutí povýšila na druhou.

je zraky anglického čtenáře nepřelétly bez zamyšlení, co dovede z člověka udělat ta hrozná říje válečná!
Jak pod její vládou jde slepě proti
jinému člověku, násilně do uniformy
vecpaném/u, kterého nikdy neviděl,
takže mu nic nemohl udělat, který
má také matku, ženu a děti. Někteří
z nich měli v jedné ruce samopal a v
druhé kapesník na utírání slz. Na
tom místě mi to připadlo, jako by se
autor obhajoval sám, že při tom také
musel být. V partizánském kampu
pak čaroděj alkohol obrací celé to
zlo, alby vypadalo jako dobro, ale
hned to zase převrací, dělá z vážnosti života žert, roztápí mlčenlivost,
která byla příkazem, našeptává klamy a nakonec nepříčetně zasahuje.
Ruku v ruce s ním jde Eros. What
a lowly story tu následuje! Snaží se
člověka sobě vrátit a nakonec všechno zapomenout. I tu se v čistě lidské úvaze ujímá autor člověka, kterého všichni kolem odsoudili. Konečně .scény vojenských kritik, při
'svém hlubokém antimilitarismu nedovedu posoudit, zda podniky ruských představených nebyly jen tradice čapajevská, reminiscence na
třístaleté područí tatarské.

Dnes je to románové svědectví o
tom, kolik lidí zemřelo čistě za otčinu a nikoli za politické přesvědčení,
pro nás nejcennější. To j e to, co
jsme chtěli expressis verbis slyšet,
abychom ty druhé mohli okřiknout.
Pochopit, proč se zde v Kanadě po
prvých patnáct let Povstání vůbec
neoslavovalo. A přece to byla podle
dnešních dokladů vzpoura procitlého
vědomí, že národ žil potupný úděl.
A už se autor živě rozepisuje, jak
na půdě partyzanské se hlásí pudový gen dávných předků. Tu dostávají slova správný rozměr, hloubku, ze které přicházejí, dálku, které
chtějí dosáhnout a potřebnou citovou výšku. Touto pomocí právě líčí,
jak ten potomek oněch předků má v
ruce místo kyje už malou, nebezpečnou hračičku, odznak získané moci,
jež člověka tak snadno svádí na
scestí. Četli jsme kdysi s úctou:
"Stvořil jsem Tě takového, aby ses
mohl sám dále tvořit, povznést se ke
mně nahoru nebo klesnout zpět ke
zvířeti. Ti, co se pokusili o to prvé,
byli za to utraceni, a pole ovládli,
ti, co měli v rukou moc. Kolikrát to
prožil autor na vlastním těle. Stránk y jeho knihy potvrzují zdání, že
Abel zemřel bezdětný a zůstali tu
j e n potomci Kainovy.
Každému bojovníku o lepšího člověku se líbí nejvíc partie, v nichž
autor hledá kolem sebe i v tom lese
člověka, ne Germána, Žida nebo veřejně význačného člověka, ale ve
všech jen to společně lidské. Tato
místa jsem četl i já s větším potěšením než jen upokojením. Jen aby

Vrátil jsem se ve vzpomínkách
sám do lesa v topolčanském kraji,
když mně úporně hledali Němci, po
potlačení Povstání. Ideálně budované doupě nějakým ruským Ivanem mně imponovalo tak dlouho,
než jsem našel s nadlesním podřezaného člověka a slyšel poznámku,
že to asi bude dílo Ivanovo. Střílet
se nesmělo a daleko-široko nebylo
jiného člověka, něčeho takového
schopného . . .
"Budiž pochválena každá kniha,
která pomáhá pravdě na světlo",
říkali už staří Indové. A v knize se
dá vyčíst až po tvrzení, že ty parti -
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zánské boty mohly rozvířit víc prachu, než se Stallo. Mně osobně to potvrdili dva němečtí velicí generálové, moji pacienti, že měli obavy o
včasnou likvidaci Povstání před příchodem Rusů, ale že většina vojáků
bezradně odhazovala zbraně. Byl to
generál Schlieper, jméno druhého
propadlo v té dlouhé době už sítem
mé paměti. Řekl jsem jim na to, že
už Wellington svého oasu prohlásil:
"Není každý hrdina, kdo bojoval u
Waterloo!"
Důležité je, že se opakuje, jak odvážná odpověď byla dána Hitlerovi
za jeho velikášský plán, vyklidit
Slovany na východ. V to nechtěli
prostí lidé a členové vlády pod Tukou věřit. Na kříž jim jedni nasazovali drápy, druzí jej házeli do sklepa.
Tak jako dnes v republice, šlo jim
všem především o to, nějak to přežít. Ideu Slovenského Národního
Povstání nic nesníží, j e jen lidské se
přiznat k nedostatkům při provedení. Doba po jeho potlačení byla
nejtěžší; kniha ji líčí trefně, tu teprve povznáší pravé zásluhy opravdových partizánů. Bylo vždy a bude
nadále nutno odhalovat pravdu, tak
jak se o to snaží tato kniha. Čím víc
se o tom bude psát, tím víc se objasní celý děj a také dnešní neblahý
osud naší vlasti.
Po četbě takových knih zůstane
čtenáři na dně nitra teplá usedlina,
pod jejímž vlivem se mu zase lehčeji žije. Není to přece jen pravda,
že tam u nás ztratili všechnu odvahu; je jen třeba burcovat. Čtenář
odpustí každé knize všechno - jen
nudu ne. Partizánský kapitán jej v
tomto směru nezklame. A pokud jde
o Američany, jimž jsou Wiltí-Westy
"Nibelungami" - jsem přesvědčen,
že si přijdou na své.
K. F. Koch, (Toronto)

Dr. Miroslav Lokay:
Československé legie v Itálii
Vydala Společnost pro vědy a umění
v New Yorku, N. Y. v r. 1970. Cena:
$ 2.00.
Tuto krátkou (30 stránek i s mapkou italské fronty z r. 1918, ale bezvadně informující čtenáře brožurku,
lze doporučit každému, kdo má jen
trochu zájmu na událostech, jež
vedly v prvé světové válce k rozbití
Rakouska a zřízení samostatného
Československého státu. Autor zde
hutnou formou líčí neúmorné úsilí,
které nakonec vedlo k podepsání
úmluvy československo-italské dne
21. dubna 1918 o postavení čs. vojska
v Itálii. Za Národní radu čs. ji podepsal Dr. M. R. Štefanik, který také skutečně měl hlavní zásluhu na
tom, že vůbec ke smlouvě došlo.
Čtyři pluky, které po podepsání
smlouvy byly sformovány, (č. 31, 32,
33 a 34), byly trénovány přímo za
frontou a v září jim byl přidělen
frontovní úsek u Dosso Alto, kde 22.
téhož měsíce úspěšně odrazily silné
rakouské útočné oddíly t.zv. Sturmtruppen. Jako pokrývku hlavy místo
čepice dostaly kloubouk s pérem,
jaký nosily elitní italské horské jednotky Alpini.
Vedle těchto jednotek existoval
t.zv. výzvědný pluk (označený č.
39,) jehož jednotky byly přiděleny
různým italským armádám a měly
celou řadu bojových akcí, citovaných ve zprávách italského vrchního
velitelství. Tu se třeba zmínit o letní
ofensivě rakouské v r. 1918, při které
utípěli čs. výzvědčíci bolestné ztráty. Některé z nich zastihla rakouská
ofensiva v okamžiku výzvědných
akcí, jež konali před italskými liniemi. Komu z nich se nepodařilo vrá-
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tit se zpět, volil smrt vlastní rukou
před zajetím; nicméně nejméně 56
jich padlo živých do rukou Rakušanů. Ti j e postavili formálně před
soud a odsoudili k smrti oběšením.
Pro výstrahu ostatním byli postupně
pověšeni na stromech alejí . . . Při
desátém výročí republiky v r. 1928
bylo těchto 56 mučedníků převezeno
do vlasti, a uloženo na olšanských
hřbitovech ke společnému odpočinku.
Po uzavření příměří byly dosavadní
čtyři pluky jakož i nově sformovaný
pluk a i výzvědný 39. pluk soustře-

děny kolem Padovy. Dosavadní divise přetvořena na armádní sbor o
tříplukových střeleckých divisích s
vlastním dělostřelectvem atd. Celý
armádní sbor čítal 25.000 mužů.
Když na jaře 1919 došlo ke vpádu
maďarské armády na Slovensko, b y la do těchto bojů zasazena celá italská legie, ba i oddíly československé
domobrany z Itálie, utvožené po příměří z nových zajatců.
Lokayova kniha, psaná svěžím slohem, by měla být čtena každým Čechem a Slovákem za hranicemi naší
vlasta.
F . Ševčík

Člověk zůstává vždy přesto člověkem, nadto člověkem i vzdor tomu člověkem, j e to jeho osud, tragedie i sláva, že se kdysi rozhodl jím se státi
podle svého svobodného rozhodnutí se všemi důsledky, perspektivami a vidinami, jak leží současně v zlaté rakvi v pyramidě i j a k současně jako otrok
padá při j e j í m budování, j a k zlatem ověnčený kraluje na úpatí aztéckých
pyramid, i j a k současně mu velekněz trhá rukou jeho teplé, bijící srdce,
j a k . . . tisíc jak, i to, až jak padl dnešní člověk do té nynější bídy ducha
i těla, kalu a zmatku, děsu a nesmyslnosti a nejvíce bláznovství a nesvobody - jak nynější člověk má už svůj sen a svůj příslib jistoty vybřednutí z
propasti k nové svobodě - už teď má rozkoš a porodní úzkosti současně a proto žije a trpí a věří a má přesvědčení, že přijde svoboda.
Emil Filla, o svobodě

S á m milovati j e podklad jedině 'svobodného člověka, důstojný v jeho žití
a poměru k bližnímu, světu a všem věcem; jen láska aktivní j e předpoklad
kontemplace jako jediného tvořivého poměru člověka k universu. J e n tak
nebude člověk jednoznačný, nedokonalý, částečný, ale mnohostný a celý;
tedy tím, čím má právě jako člověk býti; nespecializovaný, nýbrž všestrann ý - svobodný. J e n tak bude tvořivý, neboť místo aby se změnil do n ě j a k é jednostrannosti a speciálnosti, aby ustrnul a zkornatěl ve svém přizpůsobování a ve své obraně proti okolí nějakým vysloveným orgánem, má a
musí býti schopný měniti a přizpůsobovati své dílo. Ač sám se nijak nepřizpůsobuje, nemění, mění své výrobky. A proto vedle zbytečného mozku
m u s í si stále zachovávati velké a zdravé srdce.
Emil Filla, O svobodě
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