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ROČNÍK 8., ČÍSLO 4., ŘÍJEN 1971

PRAZE
František Halas

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy
Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta
je zem
a strašní jezdci Zjevení
mávají praporem
Je lehké listí vavřínů
a těžký padlých stín
Já vím Já vím
Jenom ne strach. Jen žádný strach
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach
co my tu zahrajem
až přijde čas až přijde čas
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Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třas
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Myslete na chorál
(Ze sbírky Torso naděje.)

HAVLÍČEK - MASARYK - DOSTOJEVSKÝ
Úsilí o společného jmenovatelé vyvěrající z podnětu tak náhodného
jakým je společný rok narození, může být značně ošidné. Lze si sotva
představit osobnosti odlišnější než jakými byli český novinář, muž od
vahy a činu - Karel Havlíček Borovský - a ruský fatalista, velký diag
nostik lidské duše - Fiodor Michajlovič Dostojevský. V poslední den
letošního října vzpomeneme 150. výročí narození našeho Havlíčka a o
pár dní později, jedenáctého dne jedenáctého měsíce, uplyne stejná doba
od narození Dostojevského.

V pražském Památníku národního písemnictví leží Šaldův dopis urče
ný Růženě Svobodové, v němž čteme: “Nemohu si představit lidstvo s
morálkou Dostojevského. Bylo by ruinováno za několik roků . . . Celé
špitály degenerované masy, invalidů á la Raskolnikov a Soňa mne ne
dojmou.” A třebaže F. X. Salda později svůj názor na Dostojevského
značně změnil a označil ho za velkého básníka a vynikajícího mistra ro
mánové tvorby, jeho slepou víru v ortodoxní církev, v samoděržaví a
v temné, pudové “počveničešstvo” Salda odmítal stejně kategoricky jako
na př. i Masaryk.
Hled.'me tedy: jen jsme se dotkli jmen dvou našich pozitivistů a rea
listů, Havlíčka a Masaryka a již se nám připomene hned několik společ
ných jmenovatelů, analogií a komparací, na př. české a ruské “národní
povahy”, problém naší duchovní orientace, názor na panslavismus atd.
Analyzujeme-li kterýkoli z těchto problémů, vždy dospějeme v podstatě
ke stejnému závěru: že česká a slovenská historie a kultura má jen vel
mi málo společného s “ruskou duší”, že Češi i Slováci jsou celou svou
historií i náturou, svým světově-politickým názorem a hlavně morálkou
ízápadníky’ - jak to konstatoval - patrně jako vůbec prvý - Havlíček.
9

Havlíček odmítal kategoricky jakoukoli úvahu o vytvoření jediné vel
ké slovanské říše, vedené Ruskem, i jediný slovanský jazyk. Podobné
jako Palacký i Havlíček upozorňoval na nebezpečí nekritického blouz
nění o ‘velkém slovanském bratru , který prý obrodí celý svět, a nabá
dal český národ k realismu, k soustavnému vzdělávání a k pracovitosti.
A k podobnému názoru dospěl i Masaryk, o čemž svědčí na př. jeho
‘Ruska a Evropa' především třetí díl tohoto díla, vydaný r. 1967 v an
gličtině, pod názvem ‘The Spirit of Russia’.

Dostojevský, Havlíček i Masaryk předvídali, že v Rusku dojde k vel
kému sociálnímu i politickému pohybu. Dostojevský předpověděl revo
luci krvavou, Havlíček a Masaryk byli stoupenci revoluce ‘v hlavách a
v srdcích’. Uvažujíce o ‘ruské duši’, nemůže nás nenapadnout otázka,
zda leninismus, stalinismus neba brežněvština jsou skutečnými projevy
ruské mentality, anebo zda ‘ruská duše’ není rovněž obětí nějaké cizí
moci? Neskrývají se ve zločinech dnešních sovětských Raskolnikovů zá
rodky zítřejšího trestu? Nejsou projevy nejhrubšího materialismu ve
své pravé povaze výstřelky ochořelého, nepochopeného, zrůdného ro
mantismu, individualistickélio anarchismu a jeho prázdného pathosu,
jímž vyniká tolik Dostojevského ‘běsu, raskolnikovských maniaků, zosimských vražedníků a karamazovských revolucionářů?
Ruský nihilismus, a vzápětí nezřízené velikášství, (jímž jsou známí
i dnešní sovětští oficíři,) reakční pověra, zaostalost, Tolstého pohodlné
‘neodporování zlému’, na straně jedné - aziatská lest, nedodržování da
ného slova, militarismus, nejhrubší agrese a naprostá neúcta k lidskému
jedinci na straně druhé - to vše vytváří takřka neproniknutelnou ‘rus
kou mlhu, jak konstatoval Machar i Masaryk, (jehož rozhovor s Lvem
N. Tolstým v Jasné Poljaně - o špíně, vších a příjici - není jistě třeba
připomínat.) Gončarovští oblomovové, nebo gogolské ‘mrtvé duše’ ne
byly po chuti Havlíčkovi ani Masarykovi.

Oč střízlivější a slušnější byli takoví Palacký, Šafařík, Štúr, Havlíček
a desítky dalších Čechů a Slováků, připravujících národní obrodu a
vzkříšení v době, kdy Dostojevského stařík Zosim se před vraždou po
křižuje nebo kdy Šatov - v rozhovoru se Stavroginovem ■ blábolí, že
‘příchod Páně se uskuteční na Rusi’. V dobách, kdy tenká vrstva rus
kých feudálů, beztrestně opovrhujíc lidem, připravovala přechod od
cárského samoděržaví k nejreakčnější lidové lidovládě, náš Havlíček
už formuloval postuláty moderní konstituce a Masaryk - zhruba o gene
raci později - dospěl k názoru, že ‘demokracie pravá, založená na úctě
a lásce k bližnímu, je uskutečňováním řádu božího na zemi’.
3

Zamýšlejíce se nad hekatombami nevinné utracených a utrácených
životů, jichž nemilosrdné žádá permanentní ruská revoluce, dovedeme
plné pochopit a ocenit význam a důsledky naší velké obrody mravní, ná
boženské i politické, našeho husitství, i pozdější masarykovské ‘revolu
ce v hlavách a v srdcích’. My jsme si svůj protest proti nespravedlnos
tem moci duchovní i světské odbyli již v 15. století a naše duchovní
obroda měla pozoruhodnou odezvu ve značně širokém okrsku evrop
ském.

Pokud jde o panslavismus, a o ruskou mentalitu po tak klasické ruské
expanzi, jíž jsme svědky od konce druhé světové války, jsme opět ochot
ni dát zapravdu spíše Havlíčkovi a Masarykovi než Dostojevskému,
Kollárovi, Hankovi nebo Čelakovskému.
V národní historii Ruska chybí takový mezičlánek, jakým je naše hu
sitství anebo éra národního osvícenství a obrození. Ruský lid přešel z
nadvlády cara a církve v nadvládu skupiny mezinárodních projesionelních revolucionářů, kteří nemají ničeho společného s ethosem ‘ruské
duše’.
Nad temnou tajgou a stepí, kam snad dosud nepronikl ani středověk,
startují sice ‘sputniď moderní technologie, ale masy nejrůznějších azijských národů a pronárodů jsou nevědoucí a temné, ‘e x oriente
lux’ je v politickém smyslu velké nedorozumění a na rtech všech poc
tivých Čechů a Slováků nezněla nikdy úpěnlivější modlitba: “Pane,
osvoboď nás od osvoboditelů’ . . .

Jiří Škvor
Ruská konstitucí
Odjakživa dovoluje
ruský cár velmožům
míti třebas tisíc duší,
jenom žádný rozum.
(Karel Havlíček Borovský)

Zle, matičko, zle . . .
Poctivému hrozí jenom hlad,
zloději zas jenom šibenice;
český literát
má trampot více:
jemu hrozí hlad
i šibenice.
(Karel Havlíček Borovský)
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Stati a úvahy

HAVLÍČEK A RUSKO
Ivan Pfaff

Ruský pohraniční strážník, který jednoho mrazivého lednového dne ro
ku 1843 otevřel v Radziwillově závory se slovy: “Karl Gavlečik, stupajte” jisté netušil, že právě zahájil jednu z nejvýznamnějších epoch
českého politického myšlení.
(Havlíček byl mezi Dobrovským a Masarykem (tedy v rozpětí 100
let!) jediný významný kulturní a politický činitel český, který se mohl
z vlastní dlouhodobé zkušenosti přesvědčit o ruské realitě; ale protože
přišel půl století po Dobrovském, měla jeho zkušenost pro českou spo
lečnost důsledky nepoměrné hlubší a trvalejší. Nikdo z českých lidí
před ním ani po něm neprožil v Rusku před 1890 tak hluboký otřes a
tak hluboké rozčarování jako Havlíček; nikdo z nich nemohl procit
nout z romantických iluzí tak bolestně jako on, který odljížděl do Rus
ka jako idealistický pansláv a vracel se jako zatrpklý realista, aby první
v české společnosti odhalil pravou tvář ruského vládního systému i im
perialistické cíle dosud obdivovaného slavjanofilství.

Havlíčkova první vývojová fáze přímo perzonifikuje vliv Kollárovy
koncepce, která neměla u nás na přelomu 30. a 40. let vyznavače nad
šenějšího než byl Havlíček. Po příchodu do Prahy 1838, začal se v
duchu postulátů Kollárových učit vedle ruštiny i ostatním slovanským
jazykům a začal si dokonce sestavovat promyšlený pracovní plán, podle
něhož chtěl projet slovanské země a pak vydat mluvnice, slovníky a li
terární kompendia, mezi nimiž měly přední místo zaujímat publikace,
věnované ruštině. Ale už v kollárovské periodě svého slovanství Havlí
ček nechápe Rusko jako jednotný ideální celek a dovede rozlišovat
carský despotismus od ruského lidu a porážkou carismu podmiňuje
osvobození všech Slovanů, jak dokládají jeho verše z léta 1842:
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A kdyby Rus otrok
zlámal pouta carská,
jako drtí dřeva
vichřice tatranská:
To bychom volali
hlasem z Tater hromu:
Vídeň, Berlín, Pitěr ať padnou do hrobu!'
jUž v době, kdy se Havlíček oddával beze zbytku nediferencovanému
kollárovskému panslavismu, a ještě před jeho osobní konfrontací s rus
kým životem, rýsuje se tedy v jeho mysli dělící čára mezi vládou a li
dem, kterou měly jeho ruské zážitky posunout v totální negaci.
Sotva tyto verše dopsal, nábídl mu Šafařík, který pozorně sledoval
slibné vyzrávání ani ne jednadvacetiletého nadšence, místo domácího
učitele v rodině moskevského prof. M. P. Pogodina, který se právě vra
cel ze západní Evropy přes Vídeň do Ruska a s Šafaříkem se už něko
lik let znal a stýkal. Havlíček se hned rozhodl nabídku přijmout a odjel
do Vídně, kde se 29. října 1842 s Pogodinem sešel a 1. listopadu s ním
odjel do Ruska.2 Protože neměl pas, platný k přestupu hranic cizího
státu, musel se však zdržet 2 měsíce ve Lvově čekáním na povolení k
přechodu ruských hranic a už tam, ne-li ve Vídni nebo cestou do Lvova,
zjistil od Pogodina, že nebude působit v jeho rodině, jak ve smyslu
Šafaříkovy nabídky očekával, nýbrž u Pogodinova kolegy a přítele prof.
Ševyreva.3 Šafaříkova osobní volba Havlíčkova zaměstnavatele byla
ovšem krajně nešťastná, což ostatně prokazuje tragický nedostatek
orientace českých obrozenců o jejich ruských partnerech; a ještě ne
šťastnější byl Havlíčkův přechod k Ševyrevovi. Pogodin, profesor his
torie na moskevské universitě, byl příkrý politický panslavista; od kon
ce 30. let požadoval politické a státní spojení všech slovanských náro
dů pod vedením ruského samoděržaví, udržoval důvěrné osobní vztahy
s ministrem Uvarovem, autorem reakčního hesla “samoděržaví - pravo
slaví - národnost”, v letech 1838-42 podal carské vládě tři memoranda
s požadavkem vtělení panslavismu do oficiální ruské politiky a r. 1841
založil reakční časopis “Moskvrťjanin” s programem jednak protievropským a protiliberálním, jednak rusifikačně imperialistickým. Po
stavou ještě horšího kalibru byl zaměstanavatel Havlíčkův S. P. Ševyrev, profesor literatury na moskevské universitě, nejbližší spolupracov
ník Pogodinův v “Moskviťjaninu”, kde publikoval vysoce typickou
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úvahu “Vzgljad russkogo na obrazovanije Jevropy”, v níž se postavil
ostře proti každému liberalismu politickému i sociálnímu, jako proti
západní “hnilobě”. Ševyrev považoval jakýkoli kontakt s Evropou pro
Rusko za životně nebezpečný a ruskou budoucnost proto viděl v kon
zervaci “kořenného” ruského “samohybného ’ cítění, patriarchálnosti a
zaostalosti sociální, ve vykořisťování mužických nevolníků, v odporu k
evropskému myšlení politickému, sociálnímu i kulturnímu.4 Žádný div,
že Havlíček musel tak drasticky procitnout, pohyboval-li se právě v
■takovém prostředí.
Zpočátku se před Havlíčkem, který překročil ruskou hranici 7. ledna
a do Moskvy dorazil 5. února 1843, jakoby otevřel nový svět, nadšený
■vyznavač Kollárův byl ohromen velikostí a svérázností ruského života a
uchvácen vším, od sedláka až po církev. Všechno ho překvapovalo, líbi
la se mu i ta nepohodlná jízda trojkou z Kyjeva do Moskvy, i “bílý
císařský královský ruský sníh, který padal na obyčejnou černpu císař
skou královskou ruskou zemi”, i města, jimiž projížděl a jejichž pů
vab nadšeně opěvoval. V Moskvě se jeho nadšení ještě stupňovalo až
od extatických poloh, ja'k ozřejmuje jeho dopis jeho příteli K. V. Za
poví z 1. května 1843:
“Já se do toho všeho a do ruského národa tak zamiloval, že budu
dlouhý čas všechno nadmíru chválit, než se tak dalece vzpamatuji, abych
mohl holou pravdu pověděti bez ukrášlení” (Koř. 93).
Ještě v červenci 1843 (;edy po půlročním pobytu v Rusku) posílal
Havlíček příteli J. T. Klejzarovi rytinu Kremlu s nadšeným výlevem:
“Posílám Vám pro potěšení Kreml, ale jen bez zlata, všechny věže,
které jsou zlatém kované, není zde vidět. Stojí za to, jeti v zimě do
Moskvy, nic teplého nejisti a spáti na saních sub protectione kožicha;
ale viděti za to OTEC NAŠ KREMLE’ (Kor. 99).

I když abstrahujeme od emociálního, romantického slavjanofilství
kollárovského, jemuž Havlíček podléhal pod nárazem dojmů z ruské
velikosti silněji než před svou cestou, bylo jeho prvotní nadšení přiro
zené. V prvním okamžiku se mu muselo zdát, že se setkává jako s re
alitou se vším, o čem snili čeští předbřeznoví literáti ve svých úzkostli
vých srdcích, jako o nedostižném ideálu. V Praze se teprve začínalo
mluvit o plánu stálého českého divadla - v Moskvě se dostal ohromený
Havlíček do Bolšoj těatru, “toho znamenitého divadelního domu, di
vadla mezi všemi divadly nejdi vadlo vatějšího”; v Čechách se teprve
snilo o povinném českém vyučování - zde byly všechny školy jen rus
ké; v Praze existovala na universitě jediná stolice české řeči a li-teratu7

ry pro celé české země i Slovensko - v Rusku byly tehdy už čtyři vyso
koškolské stolice slovanských literatur mimoruských, z nich dokonce
jedna, věnovaná pod vedením prof. O. M. Bojanského jen studiu čes
kého jazyka a literatury.
Jásavé opojení Havlíčkovo se nedá vysvětlit jen jeho prožitkem usku
tečněné vidiny jazykového uplatnění, pokud se nevezme v úvahu jako
centrální stimulans jeho nazírání reakční siavjanofilské prostředí, v je
hož zajetí se pohyboval přičiněním Pogodinovým a hlavně Ševyrevovým, kteří jej uváděli do izolace o'd ostatních vrstev a proudů ruského
života. Naprostý nedostatek sociální konfrontace bránil Havlíčkovi, té
měř uvězněnému v slavjanofilském okruhu, postřehnout hned reakční
podstatu i cíle ovzduší v němž žil, a vymanit se z jeho vlivu. Proto
siavjanofilské představy dlouho určovaly jeho vlastní názory na otázky
ruské společnosti a kultury; od slavjanofilů pochytil i svůj prvotní ob
div k pravoslaví, o němž psál ve “Svátku pravoslavnosti”, vzniklém
ještě v Rusku, jako o “ouplném organickém spojení státu, národnosti
a víry”5 - tak absurdně si přeložil český demokrat uvarovovské reakční
heslo “samoděržaví - pravoslaví - národnost”, které bude charakterizo
vat ideovou strukturu carismu až do r. 1905. Také mnohé Havlíčkovy
jednostranné a nespravedlivé projevy o ruské literatuře jsou poplatné
především koncepci, jakou přejímal od slavjanofilů, jak naznačuje 27.
července 1843 Zapoví:

“Já měl štěstí přijití mezi nejlepší muže, kterými by se mohla Rus
chlubili, kdyby jich uměla ocenit a nehleděla jako selská nevěsta na
pouhý lesk a šum . . . V našem domě a u Pogodina jest stredotočka
celého národního a upřímného úsilí o zdokonalení ruské literatury.
Chomjakov (básník), Pavlov, Sněgirev, Kirjejevskij jsou pořád u nás.
Gogol sám nebydlí v Moskvě, ale zato jest u nás (u Ševyreva) sklad
jeho spisů”. (Kor. 101).
Neméně výrazně projevuje se negativní vliv slavjanofilů v Havlíč
kových projevech o ruské společnosti, v jeho “Obrazech z Rus”. Tato
skladba, jejíž sociální analýzy psal Havlíček ještě v Rusku, prokazuje
nejen pronikavý pozorovatelský realistický talent Havlíčkův, ale i na
prostý nedostatek pozornosti k nejnovějším pokrokovým literárním i
společenským proudům, jež za jeho pobytu doslova hýbaly ruskou spo
lečností, proto jejich význam společenský a politický je nekonečně men
ší než jejich dosah literární. Zejměna v obrazu “Gulaňje” Havlíček vy
volil jedno ze základních průkopnických děl českého literárního realis
mu s živým smyslem pro charakteristický detail i typologii celých spo
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lečenských vrstev, pro kresbu širokých masových scén, dynamiku a
'barvitost lidových výjevů i jejich psychologický výklad; pro plastické
zachycení sociální rozrůzněnosti moskevského obyvatelstva, cd vysoké
šlechty přes kupecké a úřednické vrstvy až k prosnému městskému lidu.
Zakladatelský význam Obrazů z Rus vyrůstá v české literatuře ovšem
z podnětů, jimiž určovala Havlíčkův slovesný vývoj ruská realistická
škola, hlavně jeho milovaný Gogol. Gogolův vliv na Havlíčka nejen za
hajuje silnou gogolovskou tradicí v dějinách české literatury, ale před
stavuje také první utvářející zásah ruské literární klasiky do vývoje
českého moderního písemnictví. Satirik a epigramatik Havlíček vděčí
za mnoho rysů vzoru Gogolovu, který podstatně přispěl k tomu, že v
Havlíčkovi vyrůstá české kultuře satirik takové přímočarosti, o jaké se
dosud krotkým obrozenským epigramatikům ani nesnilo, i v lexikálních
prostředcích vlivem na drastický výraz, typický pro Havlíčkovu satiru,
který měl Gogolův český žák obrátit drtivě proti vlastní společnosti
učitelově.6

Literární význam “Obrazů z Rus” - prvního sociologicky laděného
cestopisu v české literatuře před Nerudovými “Obrazy z ciziny” (1872)
- je dalekosáhlý, hodnota mnohých jejich postřehů a rozborů politic
kých je však značně nespolehlivá v důsledku zřetelné závislosti na na
zírání slavjanofilů. Jistě 'budeme kladně hodnotit Havlíčkovu chválu
ruského lidu a jeho vlastností i odsudek ruské aristokracie, její beznárodnosti i vykořisťování nevolníků, ale tyto soudy zůstávají příliš
často na povrchu a nadto serozcházejí se závěry jinými. Těžisko svých
názorů na ruskou společnost uložil Havlíček do statí “Gulaňje” a ze
jména “Kupčéstvo”, kde vidí v kupcích nej národnější vrstvu ruské spo
lečnosti a dokonce u nich objevuje demokratismus a sympatie k utla
čovanému lidu, takže jeho pochvala humánního postupu raných rus
kých kapitalistů k osazenstvu jejich podniků vyznívá víc než groteskně.
Havlíčkovi se nikdy nepodařilo proniknout do temného carstva kupec
kého samodurstva, jak je nelítostně odhalil jeho současník A. N. Ostrov
skij, který v době, kdy čtenáři praž'ské “České včely” hltali s obdivem
Havlíčkovu oslavu ruských kupců, psal svá otřesná dramata z prostředí
mladé ruské tovární buržoazie, pojatá jako obžaloba jejího nelidského
vykořisťování.
Ale ani tak silný vliv slavjanofilů nemohl v Havlíčkovi trvale zatla
čit jeho kritický demokratismus a umlčet objektivní vidění skutečných
poměrů v Rusku. Od přelomu září a října 1843 začínají v jeho kores
pondenci ustupovat projevy emocionálního nadšení stále častějším a vý
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raznějším racionálním tónům kritickým, jimiž reaguje na otřesné zkla
mání, jehož se stal v Rusku daleko spíše rafinovaně manipulovanou
obětí než odhozeným mouřenínem, který splnil sebou samým cítěnou
úlohu. Během několika měsíců prochází Havlíček příkrým, nej dale
kosáhlejším názorovým přelomem svého života. Už 3. května 18-1-3 na
značuje poprvé zárodky svého myšlenkového zvratu, píše-li Zapovi po
pouhých 3 měsících moskevského pobytu, že už od vstupu na ruskou
půdu “nemůže se na Rusko dívati jinak než komickými brýlemi” (Kor.
120). To 'byl sice opravdu jen nezávazný náznak, jaký by se dal inter
pretovat jako ironizace satirikova, ale v létě 1843 jej prohloubil jeho
doprovod mladého Ševyreva na prázdniny na panství moskevského gubernátora knížete Golicyna, Ševyrevova švagra, kde se seznámil s útla
kem ruských nevolníků, k definitivnímu procitnutí, tím spíše, že Po
godin, který nesplnil nic z toho, co bombasticky nasliboval, a že ari
stokratické ovzduší Ševyrevovy rodiny s jeho golicynov-skou velechotí
a jeho neméně velkopanským synáčkem, který mlátil sluhy, Havlíčkovo
lidské cítění vyloženě šokovalo a obrátilo jej ostře proti jeho přímému
životnímu okolí. Původní determinanty Havlíčkova obratu byly tedy
vyloženě subjektivní, osobní, individuální, ale nesly už výrazné stopy
širšího poznání sociální a politické reality. Po návratu z Golicynova
panství píše 30. září 1843 Zapovi:
“Sedláci panšti jsú po hovadech první páni v zemi. Veřejně v novi
nách se prodávají . . . pracují sobě v noci a pánu ve dne, a pánu Bohu
se klaní a modlí, jen pokud jim pán dovoluje. Trochu lépe jsou na tom
oni, kteří pánu obrok platiti musejí. O tom “obroku'’’ ale někdy, až
budeme trochu dál od Sibiře, kde nehodláme býti měšťanem, znajíce
již nyní zimu, gospodina Morozova (rozuměj: cara Mikuláše, l.P.,)
osobně ze zkušenosti, zazpívám a zabudu jinou písničku než posavadní
páni popisovat.elé, kteří ji chválí co štěstí ruského sedláka’. (Kor. 116-

117).
Havlíček tedy naprosto přesně vystihuje souvislost mezi feudálním
útiskem a vykořisťováním ruského selského lidu, který si vykupuje ilu
zorní tělesnou svobodu odvodem vyčerpávajících dávek (uvědomme si:
šlo o poměry, odstraněné v Rakousku už 17'81, tedy víc než před 60
lety) a rizikem každého politicky liberálního pozorovatele v Rusku,
zvlášť psal-li Zapovi z ruského venkova už koncem července 1843 ve
výmluvném náznaku o ruské příbuznosti s mongolským sousedstvím:
“Neručte zapomínati, že tato naše veliká ruská říše hraničí s Kytajem
a že podle múdrého zřízení Božího není na tomto světě žádný skok, ale
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všude hezky zvolna přechody od kaše až k oceli, od blechy ke slonu, od
Michla k Lessingovi aid. A jelikož v Kýtaji tak blízké panuje až posud
velká apathie, dřevěnost, hlúpost, despotičnost, nelidskost a jiné ctnosti,
tedy i jinače ani zde tento netento atď\ (Kor. 111).
Tato formulace je nejasnější, symboličtější než v pozdějším dopise
z Moskvy, protože se Havlíček zřejmě obával možnosti prohlídky své
korespondence ve venkovské izolaci víc než ve velkoměstě, ale když ji
dešifrujeme, je vlastně drastičtější. Svůj nový, ostře odmítavý postoj
k carismu (zatím jen k němu) vyjadřoval Havlíček i ve svých epigra
mech, otiskovaných sice většinou v českém tisku až v letech 1847-49,
ale spadajících svým vznikem plně do dohy jeho ruského pobytu.
Jakmile se Havlíček propracoval k poznání skutečných ruských po
měrů, neobracel se s nenávistí už jen k carismu, k vládnímu systému,
ale i k slavjanofilům, k ruskému slovanství a panslavismu. Samoděržaví mu vykrystalizovalo v obraz knuty - universálního prostředku stře
dověkého despoty k udržování lidových mas v otroctví, a slavjanofilské
učení napadal hněvivou i posměšnou satirou nejostřeji právě v té ka
tegorii, jež mu byla nejbližší a nej důležitější - ve falešném, podvod
ném poměru k malým slovanským národům a v pojetí národnostní otáz
ky. Odhalil skutečný charakter a cíl slavjaínofilského zájmu o malé
slovanské národy a obviňoval slavjanofily, že jejich slovanství je jen
rafinovanou maskou dravého rusofikačního imperialismu v národnostní
otázce, včetně dosahu teritoriální expanze, a že jejich problematic
ká podpora českého národního hnulí sleduje jen uvedení českého náro
da pod vládu ruského cara jako hrubý panrusismus, který by asimiloval
všechnu českou osobitost národní i kulturní. 30. dubna 1841 píše Za
poví s krajním rozhořčením:

“Rusové . . . perou tím Němce do oči, že Slované (totiž my chudáci
Čecháčci) vymyslili reformaci dřív než Němci, a mluví o tom tak, jako
by to oni bývali, an zatím tenkrát ještě žaludy žrali. Podobně se chlubí,
že Slované (totiž zase my Češi) měli dřív konstituci než Němci, an
zatím na ně právě v tu dobu car pro vyražení pouštěl z Kremlu medvě
dy! Není většího podvodného chvastovstva než na svaté Rusi! Dejte
pozor, až budou zas revoluce v módě, začnou se Rusové chlubit: My
Slované máme velikou náklonnost k revoluci! Uvidíte, nos na to sázím!
Aby jenom Kollár mohl přijet na Rus místo mne! On by si zoufal za
to, čím sám tomu Slovanství dopomáhal! Vám, který jste znal mé smýš
lení, musí být divně okolo duše, když slyšíte tak zpívat z jiného tónu.
Jen přijeďte sem! A kdo chce Čechům opravdu dělat dobrodiní, ať je
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posílá na své útraty do Moskvy!’' (Koř. 129-131).
(Nelze si ani dnes - téměř po 130 letech - představit důslednější pro
hlédnutí všeho, co se od počátku národního ohrození až po euforii po
roce 1945 skrývalo za všemi iluzemi v ruskou pomoc a přátelství, ani
důslednější závěry, jaké Havlíček z tohoto poznání vyvodil a jimiž
převyšuje všechny české politiky, kteří přišli po něm, s výjimkou Ma
saryka, ale včetně Palackého, Kramáře i Beneše. Zde už také Havlíček
postoupil do vyššího stadia - jeho odpor nesměřuje už jen proti carismu a panslavismu, ale proti Rusku a Rusům vůbec. V přesvědčení, že
“bolestný, nešťastný a hanebný vplyv vzalo jho tatarské na další osud
ruského národu” a že “semeno otroctví, jež natrousili Tataři, vzniklo
dobře a kvete až po dnešní den’,1 hodnotil Havlíček panslavismus, jenž
se díval na Rusko jako na jedinou českou spásu, jako nej osudnější,
tragický omyl ohrozenského myšlení, který by mohl vést v budoucnosti
ke katastrofálním důsledkům. “Každému, komu juchtovina nevoní, přá
telsky radíme, aby se všeho varoval, cokoliv z Rus přichází”.”
(Zaznamenal si ještě v Rusku v jedné z próz “Obrazů z Rus”, publiko
vané v Praze rok po jeho návratu, a 22. května 1844 ohlašuje Zapoví v
duchu svého hodnocení jednak otrocky, jednak asiatsko-dobyvatelsky
uzpůsobené povahy ruské vůbec:
“Teprv za několik let se odvážím . . . proti celé Kollárové idei, proti
Slovanstvu bouřit. Jsem totiž v stavu a mám chuť dokázat, že Rusové
nejsou vůbec naši bratři, . . . ale mnohem větší nepřátelé a nebezpeč
nější naší národnosti než Maďaři a Němci. Jazyka jejich a literatury
mužem použít jak chceme, ale všechno strejčkování s nimi na stranu.
Sic to špatně dopadne!” (Kar. 146)

Neméně výrazně, pro lidové chápání ještě srozumitelněji formuloval
Havlíček svůj zásadní protiruský odlpor ve své satirické poezii, tak hned
v básni tak proslulé, že není třeba ji doslovně citovat - v 'básni “Tys
bratr náš”, označené v podtitulu s typickou havlíčkovskou jedovatostí
jako “překlad z češtiny do češtiny” a dokončené v Moskvě 23. prosince
1843 - ledy řadu měsíců před nej radikálnějšími odsudky všeho ruské
ho v listech Zapoví. V březnu 1844 napsal Havlíček v Moskvě třístrofickou báseň “Krakowiak”, kde formou polského tanečního popěvku
varuje svobodnou polskou republiku před ruskou okupací. Rovněž v
Rusku na jaře 1844 vzniklé epigramy “Popsání ruských národních oby
čejů a slavností” a “Oznámení z ruských novin” ventilují ruské choutky
na české země i ruský policej ní systém.
*Do hloubi duše otřesen, opouštěl Havlíček 7. července 1B44 předčas
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ně Rusko, jehož ovzduší se mu stalo tak nesnesitelné, že původně plá
novaný tříletý pobyt přerušil po 18 měsících. Jediný, s kým se rozešel
aspoň korektně, byl prof. Bodjanskij, jak naznačují vzkazy, které Bod
janskij posílal po Havlíčkovi lužickému spisovateli Smoleřovi i Čelakovskému, jemuž Havlíček od Bodjanského přivezl i zásilku literatury;
ovšem Bodjanskij byl Ukrajinec, nikoli Velkorus, což nesporně mohlo
hrát umírňující roli.9 Od léta 1845 uveřejňoval Havlíček úryvky svých
ruských poznatků po českých časopisech a jakmile se dozvěděl, že od
1. ledna 1846 povede redakci ‘"Pražských novin”, rozhodl se, že využije
nové funkce k zásadnímu proliruskému a protipanslavistickému vystou
pení, což např. Čelakovslký předem schválil’1" Jeho epochální článek
(spíše studie) “Slovan a Čech”, vycházející v Pražských novinách v
osmi pokračováních od 15. února do 1'2. března 1846, zobecňuje a
usoustavňuje jeho ruské zkušenosti a přináší radikální revizi českého
panslavismu, jež v geniálně promyšlené formulaci Havlíčkově přerůstá
v zásadní mezník v myšlení nositelů českého liberalismu a nacionalismu.
Ti mohli získat vedoucí pozici v národě teprve, až sentimentální roman
tické všeslovanství, očekávající trpně pomoc od ruského cara a neopřené o vlastní prožitky ruské reality, nahradili programovým vědomím sa
mostatnosti a svébytnosti národního společenství v jeho vztahu k světu.
Že Havlíček ve svém velkorysém článku prokázal 'jednotu Slovanstva
jako fikci, kterou nahradil diferenciací v jednotlivé různorodé slovan
ské národy, že vyslovil heslo “Zkrátka s hrdostí národní řeknu: “Já
jsem Čech, ale nikdy Já jsem Slovan”, je příliš známé. Pro náš problém
je důležitější poukázat na jeho bezprostřední závěry o Rusku jako ta
kovém :
“V nejtužších mrazích klusal jsem na kybitce do Moskvy, zahříván
nejvíce horkosti své srdečné slovanské vzájemnosti. Ruské mrazy a
ostatní ruské věci uhasily ve mně poslední jiskru všeslovanské lásky . . .
a tak jsem se vrátil do Prahy Čechem, pouhým neústupným Čechem, ba
s jakousi tajnou kyselostí proti jménu Slovan, které mi seznavšímu do
statečně Rus jakousi ironií zavánělo . . . Rusové (nemluvím zde o vlá
dě!) chopili se idei Všeslovanstva zuby nehty. V celém světě, zvlášť
ale v Evropě, jsou Rusové buď nenáviděni nebo opovrženi, a to skoro
napořád z dobrých příčin. . . Ruští panslavisté dle svého pošetilého
smýšlení o nás se domnívají, že bychom rádi pod jejich vládou stáli!! a
pevně jsou přesvědčeni, že jednou všechny slovanské země v moci své
míti budou!!! Tito pánové počínají všude místo ruský říkali a psáti slo
vanský, aby pak místo slovanský zas ruský říci mohli . . .To arci všech
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no jen z bratrské slovanské lásky a ne snad dle zásady: divide et impera
. . . Dosvědčili mohu, že Rusové s ostatními Slovany nikoli bratrsky,
nýbrž nepoctivé a sobecky smýšlejí. Jak směšno bylo by tedy s tajným
nepřítelem svým, který rouchem bratrským chtivost svou jen zakrývá,
bratřiti se!” (Pol. sp. I, 35, 62-65).
'Polemicky vyhrocená kritika panslavismu, odmítnutí mlhavého, na
mnoze pomyslného “slovanského uvědomění” a především emocionál
ních, nacionálně a reálně nejen nezdůvodnitelných, ale i škodlivých a
zhoubných sympatií k Rusku a Rusům jako celku (nejen k carismu a k
slavjanofilům!), vymezení antitéze češství - slovanství, proklamace
užšího, určitějšího, pevnějšího českého národního uvědomění jako
konstantního vodítka ke stabilizaci národní společnosti, odvaha rozbít
legendy a mýty, svrhnout uctívanou modlu i vyvozovat z negativní desíluze positivní závěry - to vše muselo v bořiielském i novátorském vy
stoupení Havlíčkově dráždit i přitahovat zároveň, podle stupně myšlen
kové vyspělosti i ochoty k revizi ustálených schémat. Ke cti české před
březnové společnosti třeba říci, že jen několik málo dogmatických carofilů nebo zaostalých konzervativců, neschopných vývoje, jako byl Vác
lav Hanka nebo Jakub Malý, se ozvalo polemicky proti Havlíčkovi, bez
úspěchu ovšem. Naopak už před prvními náznaky revoluce, ještě během
roku 18-17, Havlíček nalezl následovníky a podpůrce v Koubkovi, Vocelovia Klácelovi, roku 1845 v Palackém, Riegrovi, Helceletovi, Celákovském, Augustinu Smetanovi, Sábinovi, Náprstkovi, Arnoldovi, J. S.
Vávrovi, J. Podlipském. Nejsměrodatnější jsou pro zjištění Havlíčkova
zásahu projevy, které se objevily krátce po jeho vlastním vystoupení i
ještě před rokem 1848. Ták Jan Pravoslav Koubek v přednášce z 26.
listopadu 1846 se ostře staví proti panslavismu a panrusismu jako ná
rodní katastrofě:
“Kdyby naše vlast od Rakouska odtržena a nějaké sousední vládě po
drobena býlí mohla, buďto zněmčiti nebo poruštiti by se musela. Po
loha aspoň naší vlasti by nám jiné alternativy pak nenechala. . . Tako
vému ruskému panslavismu jak živ žádný Čech nikdy, prenikdy dobro
volně by se nepodrobil”
Stejně odmítal v úvaze o českém postavení v soudobé Evropě ruský
panslavismus Jan Erazim Vocel, s poukazem na zaostalost a cizorodost
ruské společenské struktury i ruského myšlení:
“Nám se právě jedná o upevnění české národnosti, která by právě
v takovém všeslovanském spojení utonout i musila na věky věkův. Ta
kovému počínání zajisté by se český národ tím mocněji na odpor po
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stavil, čím patrněji by cenu své vlastni národnosti znáti a dávnou slávu
a vzdělanost svou oceniti se naučil proti nevzdělanosti východních bar
baru’.''

Se zcela protichůdným, krajně nepřátelským, zčásti i prolhaným ohla
sem se setkalo Havlíčkovo vystoupení z jara 1846 u ruských slavjano
filů. Už 1. července 1846 napsal Ševyrev, informovaný Hankou, Pogodinovi, který byl na cestě do Mariánských lázní, rozlícený dopis, pře
plněný štvanicemi proti Havlíčkovi, s prosbou, aby jeho list dal přečíst
Šafaříkovi - zcela zřejmý pokus diskreditovat Havlíčka v českých kru
zích literárních i politických jako dobrodruha:
“Přítomnost Havličkovu v mém domě považuji za skutečné neštěstí;
nechtěl jsem ho však poškodit nebo působit nepříjemnosti Šafaříkovi.
Ale teď, když slyším, že Havlíček působí proti mé vlasti, že se osměluje
spílat Rusku, mám za svou povinnost odhalit ho jako člověka a říci
otevřeně, co je zač. Pomlouvá všechno ruské a lže, lže!! Vůbec vyzna
menával se zde zlým jazykem. Za půldruhého roku jsem neslyšel, že
by jen v jediném případě mluvil o někom s plnou úctou . . . Jako hrubý
nevzdělanec opakoval jen staré klevety nepřátelských cizinců o Rusku.
Nikdy se vskutku nesnažil poznat náš národ v jeho nynějším životě
ani v jeho dějinách . . . Navštívil jen jednou mou přednášku a stejné
nenavštěvoval ani přednášky Pogodina a Bodjanského. Nepoužíval vů
bec ani mou knihovnu a nečetl dokonce ani dílo Karamzina . . . Proto
nemá právo úsudku o ruské literatuře a ruském lidu. Slyšel jsem, že se
nazývá Čechem a odříká se jména Slovana. Jedno odporuje druhému.
Ale já, znaje ho dobře osobně, vymazal jsem ho s radostí ze seznamu
Čechů i Slovanů vůbec”..' '
'Dopis rafinovaně vypočtený na to, že Šafařík, který Havlíčka dopo
ručil, se bude cítit zavázán odčinit svou volbu akcí proti Havlíčkovi v
českém prostředí, obsahuje celou sérii lží: víme, že Havlíček Zapoví
líčí bohatství Ševyrevovy knihovny, z níž přečetl na 45 svazků, že Ka
ramzina cituje několikrát v Obrazech z Rus a že z něj faktograficky
vychází ve Křtu sv. Vladimíra, že mu trvalo dlouhé měsíce, než se zba
vil naivního nadšení pro vše ruské a že právě jeho snaha “poznat rus
ký národ v jeho nynějším životě” ho stála mnoho sil i bolesti. To vše
jistě Šafařík nemohl vědět a tak jeho odpověd* Pogodinovi z 2. srpna
1846 vyznívala s jistými rozpaky, ale přece uznávala Havlíčkovu údaj
nou “hloupost a zlovolnost”. Pogodin se shodoval s Šafaříkem v tom, že
“malichernou práci” Havlíčka, který ostatně “nemá žádnou autoritu”,
třeba “nechat bez povšimnutí a ona sama upadne v zapomenutí”.14 Ru
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sové ale přece jen postavili Šafaříka trvale proti Havlíčkovi, zejména
zásluhou Bodjanského, takže Šafařík obvinil dokonce Havlíčka u vídeň
ských vládních orgánů z “mladistvé nezkušenosti, vědecké nezralosti a
beztaktnosti, z dobře sice míněné, ale často přehnané horlivosti”15 a do
konce v době osamoceného zápasu Havlíčkova proti bachovskému abso
lutismu kritizoval Havlíčka před Pogodinem.“1
Dokončení příště
‘“Do památní knihy v Bukovině, v Tatrách”, K. Havlíček, Knihy veršů,
Praha 1938, 183.
“Šafařík Pogodinovi, Praha, 16.10.1842: Z. Tobolka, Cesta K. Havlíčka na
Rus, Zvon 1904, 648-650.
3Že Havlíček nezjistil, že nebude působit u Pogodina, ale u Ševyreva, až
v Moskvě, ale nej později ve Lvově, tedy dva měs.ce před překročením rus
kých hranic a tři měsíce před příjezdem do Moskvy, prokázal nezvratně
už KaZbunda. Bez ohledu na jeho zjištění, datují všechni autoři v nekri
tické recepci nedoloženého dohadu Zeleného a Tůmy Havlíčkův přechod
k Ševyrevovi až od jeho příjezdu do Moskvy. Tuto chybu opakují dokonce
i nejnovější zpracování, jež Kazbundu znají a citují; (Bělič, V. Čejchan,
Havlíček v Rusku: Dějiny česko-ruských vztahů 1770-1917.)
4Uz Masaryk kvalifikoval Pogonina a Ševyreva jako “reakční šovinisty”:
Ševyreva jako “slabě myslícího pedanta” a upozornil, že od Pogodina od
vozuje své teorie ruského rasismu z r. 1869 Danilevskij, (Rusko a Evropa I,
Praha 1913,469,488.) Nejnověji v nich vidí F. Wollman “nebezpečné speku
lanty s představou národa” a v Ševyrevovi “politického lokaje carismu”
(Slavismy a antislavismy.)
5K. Havlíček, Svátek pravoslavnosti, Česká včela, č. 49, 20.6. 1845.
““Bystré vlny Havlíčkova slohu jsou gogolovské. Drastičnost jeho dikce i
obrazů se rovněž hlásí ke vzoru Gogoluvu.” E. Chalupný, Havlíček, Praha
1929, 253.
’K. Havlíček, Cizozemci v Rusích, Čas, Čes. musea 1846, I, 100-102.
"Týž, Gulanje, Česká včela, č. 67, 26.8. 1845.
"Smolař Čelakovskému 24.7.1844: F. Bílý, Korespondence a zápisky F. L.
Čelakovského, IH, Praha 1912, č. 153; V. A. Francev, Očerki po istorii českago vozrožděnija, Varšava 1902, příl. 54. Havlíček Čelakovskému 11.10.1844:
Bílý HI, op. cit. č. 158.
I “Havlíček Čelakovskému 11.12.1845, tamtéž ín, 282; Čelakovský Havlíčkovi
29.12.1845 a 28.2.1846: Quis, Kor. 154, 161.
II J. P. Koubek, Slovo o panslavismu, Česká včela č. 1, 1.1.1847, str. 3.
12J. E. Vocel, Budoucnost české národnosti, ČČM 1847, I. 663.
13Ševyrev Pogodinovi, Moskva 1.7.1846: N. Barsukov, Žizň i trudy M.P.
Pogodina, VHI, Petrohrad 1849, 452-457.
’’Pogodin Ševyrevovi, Marián. Lázně 10.8.1846, tamtéž 498-501.
”P. J. Šafařík - Bůcherrevisionsamt, Praha 17.7.1847, č. 12449, HHSA, Vídeň.
’““Palacký ist gegen uns kalt, desto wärmer aber gegen Havlíček, den Sie
ja doch kennen . . .” Šafařík Pogodinovi, Praha 15.1.1850: Barsukov, op.
cit. IX.198.
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POUČENÍ Z RUSKA
Barbara K. Kimmel

Poměr českého národa k Rusku byl jednou ze základních otázek do
by českého obrození. Všichni buditelé se jí zabývali, vedeni snahou na
jít oporu pro svůj malý národ u mocné slovanské říše, jejíž siá'va po
vítězství nad Napoleonem nesmírně vzrostla. První generace českých
buditelů viděla v Rusku spasitele celé Evropy. Pod vlivem Jana Koilára
1793-1852) se Češi stali nadšenými stoupenci nejen Ruska, ale my
šlenky všeSlovanské vůbec. Druhá generace buditelská, která zažila po
tlačení polské revoluce roku 1830 ruskými vojsky, byla k Rusku mno
hem kritičtější. Karel Havlíček (1821j1857) už patřil k té druhé ge
neraci buditelů.1
Jako student prožil vlastenecký ruch třicátých let, prosycených nad
šením pro francouzskou a polskou revoluci. Není divu, že se Havlíček
stal polonofilem. Znal dobře německé “Polenliéder”, z nichž jednu,
oslavující hrdiny polské revoluce, přeložil do češtiny. Když roku 1838
přijel z Německého Brodu do Prahy, vyhledával Styky s Poláky a nau
čil se polský. V semináři, ve kterém ztrávil rok2, se dále zajímal o pol
skou literaturu a o Slovanstvo.
ÍČeťl práce Jana Koilára a snažil se stát vzdělaným Slovanem. Učil se
slovanským jazykům a přál si osobně poznat Slovanstvo, zvláště Polsko
a Rusko. Po odchodu ze semináře v roce 1841 Havlíček začal pomýšlet
na dráhu profesorskou. Studoval filosofii a při studiu v pražské univer
sitní knihovně se seznámil s mnoha významnými muži národního obro
zení. Nejpřednější mezi nimi byl Pavel Šafařík, který hned rozpoznal,
že v mladém vlastenci je skryta velká naděje pro český národ. Dobře
věděl o Havlíčkově zájmu o slovanstvo a opatřil mu místo vychovatele
v domě profesora Še vy réva v Moskvě. A tak se Stalo, že nadšený panslovan Havlíček odjel v roce 1842 na východ. Na cestě do Moskvy ztrávil měsíc ve Lvově a pobyt tam otřásl jeho vírou ve slovanské bratr
ství, které pro Havlíčka bylo' nezbytnou součástí slovanství. Na místo
bratrství shledal, že mezi třemi slovanskými národy - Poláky, Ukrajinci
a Rusy - vládla nenávist a Vzájemné podezírání. Havlíček dospěl k zá
věru, že harmonické sjednocení Slovanstva není než sen a zůstává jen
vzdáleným ideálem. Později popsal náladu, s jakou opouštěl Lvov takto:
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“V nejtužších mrazích klusal jsem na kybilce do Moskvy, za
hříván naivní horkostí své srdečné všeslovanské vzájemnosti . .
Ruské mrazy a ostatní ruské věci však uhasily ve mně poslední
jiskru všeslovanské lásky.”3
'V domě profesora Ševyreva měl Havlíček možnost číst ruskou lite
raturu a, co bylo pro jeho další vývoj ještě důležitější, také mejlepší
spisy západních osvícenců. Havlíček plně využil této příležitosti a pod
statně rozšířil své literární obzory. Měl také přístup k jiným soukro
mým moskevským knihovnám a byl nadšen bohatstvím výběru knih,
jež se mu otevřelo. Lidé, s nimiž se Havlíček seznámil v domě profesora
Ševyreva, byli většinou slavjanofilové. Havlíček se obdivoval jejich
vlastenectví, ale záhy počal mít pochybnosti o jejich pojetí slovanství.
Viděl rozpory v pojetí slovanství mezi západními Slovany na jedné
straně a Rusy na straně druhé. Pro západní Slovany slovanství zname
nalo vzájemnost mezi slovanskými národy, považovanými za sobě rovné
v rovině kulturní i politické a vzájemně se podporujícími.
Po'dle ruského pojetí slovanství, Slovanstvo bylo representováno vel
kým ruským státem, který považoval ostatní slovanské národy za ztra
cené nebo odcizené děti, které se mají vrátit k matce Rusi. Havlíček
nazýval ruské pojetí všesiovanství panrusismem, skrytým v panslavistiekém literárním a jazykovém hávu. Havlíček se po právu obával, že
Kollárova myšlenka literární vzájemnosti by se mohla stát zahalenou
panrusistickou politickou ideologií. Havlíček neměl ruské západhíky
o nic radši. Kritizoval jejich obdiv pro všechno cizí. Posměšně o nich
řekl, že francouzská pradlena se může stát guvernantkou ruského šlech
tice pro žádnou jinou kvalifikaci než tu, že je cizinka. Ostře Havlíček
kritizoval ruskou šlechtu, že se nenaučila ani pořádně ruský.
První léto svého pobytu v Rusku ztrávil Havlíčék na venkově a tam
mohl pozorovat život ruských mužiků. Příkře odsoudil sociální podmín
ky ruského venkova a byl přesvědčen, že bohatství zkazilo ruskou šlech
tu do takové míry, že neměla smyslu pro “noblesse oblige” a trávila
svůj život jen v radovánkách. Zato měl Havlíček velký obdiv pro
obchodníky, sedláky a mužíky. S obdivem mluvil o tom, jak se často
obětovali pro vlast, přesto že žili v systému velmi nespravedlivém. Nej
více se mu líbili ruští kupci, kteří znali všechny konce Ruska a zdáli se
Havlíčkovi vlastenečtější než vyšší společenské třídy, které neměly sty
ků s prostým lidem. Havlíček viděl v těchto kupcích ruskou “middle
class”. Zdůrazňoval, že mezi nimi a vládou došlo k odcizení, ale že zato
byli blíže lidu. Věřil, že jednou převládnou nad carismem a šlechtou.
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V “Obrazech z Rus” napsal:
“Šlechta časem vyčichne, ale jachta, ruský lid, zůstane.”4
Havlíček si však byl vědom primitivních zvyklostí ruského obchodu.
Napsal o Moskvě:
“Zde se všeobecné, dle možnosti, šidí.”*
Jeho nejzžíravější útoky byly namířeny proti carství a ruskému samoděržaví. V Rusku začal Havlíček psát satirické epigramy.
Styky s Ruskem se Havlíčkovi zdály nemožné, pokud tam trvá reakční carská vláda.4
Roku 1844 se Havlíček vrátil domů v přesvědčení, že z Ruska nemů
že přijít osvícení světu, nýbrž naopak, že Rusko samo potřebuje osví
cení zvenku. Dospěl tak k podobnému závěru, jako v roce 1792 Josef
Dobrovský, který se také hrozil ruské zaostalosti. Havlíček se vrátil při
praven vstoupit do národního života a prost jakýchkoliv stop po senti
mentálním panslavismu. Jako tvrdý realista, naopak uvedl nový lite
rární styl ve svých článcích o Rusku, “Obrazy z Rus”. Jeho detailní
popisy mnoha stránek ruského života, doprovázené břitkými poznám
kami, upoutaly pozornost českých vlastenců, obzvláště Františka Palackého.
Havlíčkovy články představovaly nový, svěží způsob psaní, $ důra
zem na přítomnost a její problémy. To bylo zcela něco nového v době,
kdy podstatou české literatury bylo romantické vlastenectví, které osla
vovalo buď minulost nebo snilo o budoucnosti, ale věnovalo pramálo
pozornosti přítomnosti.
“Obrazy z Rus” byly sérií článků, které vycházely v letech 1844-46
v Českém časopise historickém a v České včele. V r. 1845 Palacký na
bídl Havlíčkovi, aby se ujal redaktorství Pražských novin. Havlíček
nabídku přijal a ujal se redakce 1. ledna 1'846. Změnil byrokratický
ráz časopisu na svobodomyslné forum, kde se útočilo na politický romantism Čechů a jejich panslavism, který všeobecně znamenal rusofilství. Havlíček byl odhodlán učinit konec prosebnickému poměru Če
chů k největšímu slovanskému národu a jejich představě o sjednoce
ném Slovanství jako zázračnému léku pro českou otázku.
N Rúsku Havlíček pochopil, že Kollárova myšlenka všeslovanství
byl sen, z něhož po konfrontaci s ruskou Skutečností nezůstalo téměř
nic. Z jeho bezohledné kritiky myšlenky všeslovanské vyplynul nový ná
rodní program. Havlíček především napadl ústřední část všeslovanské
myšlenky, totiž teorii vedoucího slovanského národa, jehož jsou ostat
ní slovanské národy jen podřadnými částmi. Havlíček varoval, že toto

19

spojenectví vede k zneužití národního vědomí ve prospěch politického
panslavismu, t.j. panru'sismu.
ÍPodle Havlíčka se Slované člení na čtyři zcela samostatné národní
celky: ruský, polský, český a ilyrský. Měl pochybnosti o příbuznosti a
podobnosti jazykové, jako předpokladu slovan'ské jednoty. Dokazoval,
že jazýk 'nemá být jediným znakem národa a že musí přestat 'být zá
kladním problémem obrození. 'Havlíček považoval jiné úkoly za mno
hem důležitější, jako na př. uskutečnění politické a hospodářské rovno
právnosti v Rakousku. Koncentrace na všeslovanskou myšlenku podle
Havlíčka rozptylovala národní síly a vzdalovala Čechy od reálných per
spektiv o'svo'bozeni se od národnostního útlaku vlastními silami.
Havlíčkovo heslo bylo “Poruč a udělej sám”. Byl přesvědčen, že se
Češi mohou a dovedou pozvednout na novou, vyšší úroveň, protože jsou
pilní a nebojí se práce. Představa splynutí s jinými slovanskými náro
dy byla pro Havlíčka tak nepřijatelná, jako anexe Čechů Němci a Ma
ďary. Proto píše:
“Ruští panslavisté, dle svého pošetiletého smýšlení i o nás, i o
llyrech se domnívají, že bychom rádi pod jednou vládou stáli,
a jsou přesvědčeni, že jednou všechny slovanské země v moci
své míli budou . . . Přiznám se, že mi Maďaři, co zjevní ne
přátelé Čechů a Ilyrů, jsou milejší než Rusové, kteří s jidášským políbením přicházejí nás vstrčit do kapsy.”
iNa 'konci článku “Slovan a Čech”, Havlíček ukončil svou thesi těmi
to .slovy: “Zkrátka s hrdostí národní řknu: “Já jsem Čech”, ale nikdy,
Ja jsem, Slovan.
Tento provokativní závěr vyvolal kritiku českých rusofilů, kteří byli
přesvědčeni, že tím bylo ublíženo českému hnutí a že idea slovanství
byla zlehčena Havlíčkovým silně česky nacionalistickým postojem.
V tehdejší době mnoho českých vlastenců užívalo slov Čech a Slovan
jako synonymů a slovo Slovan znamenalo pro ně tolik jako mír a bra
trství. Pro Havlíčka mělo slovo Slovan špatný zvuk, on vyzýval Čechy
k realističtějšímu názoru na poměr k Slovanům. Z těchto polemik
vznikla publikace “Slovan a Čech” a Havlíček se jí stal ještě známěj
ším a váženějším.
Palacký, uznaný vůdce Čechů, souhlasil s Havlíčkovým stanoviskem,
ve kterém byl obsažen zárodek austroslovanského programu, který byl
vypracován v roce 1848. Havlíček se už v roce 1816 domníval, že Ra
kousko bude zárukou udržení české národnosti:
“Mocnářství rakouské jest nejlepší garantie na zachování naši
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a llyrské národnosti; a čím výše vzroste moc císařství rakou
ského, tím jistěji stojí naše národnost.”
Havlíček považoval Rakousko v podstatě za přirozený celek, který
však vyžadoval takové reformy, aby se stalo demokratickou konstituční
monarchií zajišťující občanská práva. Vzájemná pomoc rakouských
Slovanů, “malý panslavismus”, měl být zárukou emancipace českého
mároda; v rámci rakouské monarchie měl národ dosáhnout rovnopráv
nosti a demokratické svobody.
Havlíček a Palacký, jako vůdci českých svobodomyslníků v bouř
livém revolučním roce 1848, trvali na austroslovanském programu. Ten
to program znamenal spojenectví s Habsburky, kteří, stejně jako austroslované, měli silný zájem na zachování říše. Ve svém slavném dopise do
Frankfurtu se postavil Palacký za nezbytnost Rakouska jako nárazní
kového útvaru mezi Rusy a Němci.11
(Palacký považoval hnutí pangermánské za hrozbu Čechům, ale varo
val před ještě větším nebezpečím “universální ruské monarchie.” Podle
názoru českých politických vůdců roku 1848, silná federace západních
Slovanů by mohla být hrází proti takové monarchii. Havlíček v Národ
ních novinách11 bez přestání toto téma rozvíjel. Navrhoval i změnu jmé
na rakouské říše, aby nijak nepřipomínalo metternichovský, absolu
tistický stát.11 S Palackým odmítl jakoukoliv spolupráci s Němci, na
vrhoval budování západní slovanské říše a proto se také účastnil orga
nizování Slovanského sjezdu na jaře 1848.
ISjezd byl aus třáslo vanskou událostí, při které neměli ostatní Slované
hlasovací právo. Jeho účelem bylo vytvořit těsnější svazky mezi Slo
vany rakouské říše. Jediným ruským pozorovatelem byl Michal Baku
nin, anarchista, který na sjezdu hlučně vystoupil, ve snaze podnítit
Slovany k revoluční činnosti.
iBakunin si také přál změn v podmínkách slovanských národů. Stejně
jako Austroslované zdůrazňoval, že svoboda a demokracie jsou slovan
ským programem a lidským cílem. Ale Bakunin očekával spásu od Vý
chodu, počítal se spontánním souhlasem Slovanů, 'kteří uskuteční slo
vanskou utopii dokonalé svobody a míru. Velká slovanská federace rov
ných národů by měla být vedena Ruskem, svobodným Ruskem, které
napřed bude osvobozeno od cárství a samoděržaví pomocí ostatních
Slovanů. Tato protikladná prohlášení Bakuninova se stala předmětem
zžíravých útoků Havlíčkových.
Havlíček zaujal protirevoluční stanovisko a obracel se pro inspiraci
k Západu. Věřil v trpělivou, konstituční, namáhavou práci pro záruku
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občanských práv, zachování Rakouska a mocenské rovnováhy v Evropě.
Proto považoval Svatodušní bouře, které vyvolal závěr Slovanského
sjezdu, za nesprávné a škodlivé. Prudce odsoudil účastníky bouří a vy
čítal jim, že hráli do ruky reakci. Havlíček se postavil také proti revo
lučnímu Německu a Maďarsku, které chápal jenom ve smyslu nacionál
iím. Obával se, že by se český národ mohl stát kořistí šovinistické po
litiky Němců a Maďarů.
IČeši, psal Havlíček na oďzim roku 1848, musí mít zvláštní zájem o
Rakousko, protože se nemají kam jinam uchýlit. Jiné národnosti, Ita
lové a Němci, by se mohly připojit k svým bratřím, Slované však měli
■zatím jenom Rusko. Ale Rusko je země despotická a “my ostatní svo
bodní Slované se musíme bohužel tohoto vlastního bratra svého co nej
horšího nepřítele varovali.””
jČeši, psal Havlíček na podzim roku 1848, musí mít zvláštní zájem o
ské svobody, povolené záhy v roce 1848. Havlíček posuzoval optimistic
ky nastoupení Františka Josefa I. na trůn a očekával, že jeho přícho
dem nastane obrat v proudu událostí. Nebyl si dostatečně vědom vlivu,
jejž na císaře měl Windischgraetz a reakční dvůr. Havlíček věřil, že
nový císař bude nakloněn požadavkům rakouských národností a že v
mocnářství uplatní zásady rovnosti. Ale tyto naděje se rozplynuly a za
nikly úplně, když byl násilně rozpuštěn Kroměřížský sněm. Národní
noviny se v roce 1849 staly oposičními novinami, v nichž Havlíček na
padal vládu, obviňoval ji ze zlé vůle a předpovídal zánik mocnářství,
jestliže se nezreformuje. Havlíček psal zvláště ostře o ruské intervenci
proti Maďarům. Zdůrazňoval, že tato intervence nebyla činem pomoci
'Slovanstvu, nýbrž carskou pomocí rakouské vládě. (Za zmínku stojí, že
'Havlíček Chválil chování ruských vojáků na slovanské půdě, na Slo
vensku).
IPři svém velmi 'kritickém poměru k carskému Rusku, Havlíček si byl
vědom mocenského vlivu, jejž mohutné Rusko vykonávalo v protiváze k
vlivu německému. Když německý tisk Havlíčkovi vytýkal, že Slované
nerozumí politice a státnictví, že jsou v podstatě básníci, Havlíček
odpověděl:
“Inu, my Slované v Rakousku jsme ovšem nyní jen chudí bás
níci a jlétisté, ale máme bohatého strýce, jenž na basu hraje,
a tak tvrdl muziku v celé Evropě, že je všechny přebručí.”'*
Němci ho obviňovali z touhy po “tajném spojení” s caťstvem, že prý
je ’’ctitelem knutu”, a na to Havlíček odpověděl, ze se “se srdečným
utěšením dívá na svůj ruský knut” . . . “Kdyby nebylo té bázně před
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Ruskem, jak s námi by to teprve nakládali.”'5
(Havlíček prošel myšlenkovou krizí, když po roce 1848 viděl, že jeho
austrofilský program zavedl Čechy do slepé uličky, -a proto ve Slovanu”
formuloval program nový, totiž rozšířeného malého panslavismu, vzá
jemného spojení všech národů rakouských proti vládě. Havlíček se zce
la oprostil od iluze, že by carské bodáky mohly zajistit rovnoprávnost a
svobodu utlačeným národům slovanským. Jeho poměr k Slovanstvu a
Rusku se v podstatě nezměnil. Nalézá však vřelejší slova pro ruskou lite
raturu a je si vědom mocenského faktu existence velkého Ruska. Rusko,
říká Havlíček, “nás podporovali nemůže ani nebude v politickém ohle
du, v dosažení konstitučních práv, ale zato nás podporuje rozsáhlou
literaturou, zvláště ve vědeckých oborech, jakož nás i podporuje v ná
rodním ohledu již svou imposantní velikostí.’”'
Konečný výraz svému poměru k Rusku d!al Havlíček v článku “Ru
sové”, kde opakuje, že má-li se ruský národ stát politickou oporou
0'statních slovanských národů, musí se vyvarovat reákčního carského
režimu.” Havlíček připomínal historickou zkušenost Polska, které se
zpočátku těšilo ruské pomoci a nak?nec skončilo násilným připojením
k Rusku.18
(Havlíček se domníval, že ruští slavjanofilové by mohli provést re
voluci hlav a srdcí, která by nakonec vedla k pádu caťského režimu. To
by však předpokládalo změnu byrokratického řádu, ruských byrokratů
(Havlíček je nazývá “činovníky”), kteří podle jeho názoru jsou nej
větší bolestí ruské říše. Samo to jméno, podle Havlíčka, pro lid zname
ná zloděje nébo osoby slepě oddané caru.” Havlíček si byl ovšem vě
dom, že strana slavjanofilů byla velice malá a že si nijak nepřála Ru'sko
oslabit, aby tak nepřátelé Slovanstva nevyužili situace ke škodě všech
Slovanů.
Havlíček pečlivě dbá. aby rozlišil ruský národ od ruské vlády a aby
se asbolutismus nepovažoval za nezbytný produkt vlastností ruského li
du. Když srovnává předbřeznový absolutismus rakouský s ruským, do
chází k závěru, že ruský absolutismus je lepší, protože je pouze politic
ký. Havlíček nepřestává zdůrazňovat, že spásu můžeme očekávat jen z
vlastního přičinění. Připouští, že by západní a jižní Slované, bez mate
riální pomoci Ruska, mohli si snáze zajistit svobodu a časem by mohli
vyvolat v Rusku neznámý politický živel a mohli by působit prospěšně
na Rusko samé.20
(Za svého pobytu v Brixenu, Havlíček napsal rozsáhlou básnickou
skladbu “Křest Sv. Vladimíra”, započatou před léty v Rusku. Je to ne
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překonatelný výsměch politickému absolutismu. V Brixenu se Havlíček
chystal napsat dějiny Ruska, ale zůstalo pouze u myšlenky. Problémem
Ruska se zabýval do -konce svého života. Neočekával žádné náhlé změ
ny a nepočítal, že by se mezi Čechy a Rusy mohly vyvinout vřelejší sty
ky. Události, které následovaly po Havlíčkově době, ukázaly, že i když
se český národ ve své většině neoddával mystické víře ve slovanství,
přece jen nikdy zcela rusofilství nezavrhl. Pod tlakem německého ne
bezpečí panslovanské sympatie se objevovaly znova a znova. Tak Ma
saryk, který byl za mnohé Havlíčkovi zavázán, si byl vědom hluboce
zakořeněného slovanského citu. V roce 1915 nazývá Čechy úplnými rusofily a tvrdí, že ruská dynastie by byla nejpopúlárnější.21
Masaryk, realista stejně jako Havlíček, viděl v bolševické revoluci
1917 oživení metod a ducha Ivana Hrozného. Druhá světová válka oži
vila panslavismus a velká část Čechů se mu znova oddala. Ale toto nové
slovanství, rychle vzplanuvší v době nacistického nebezpečí, zase uhaslo, z obav před panrusismem, který se po druhé válce světové ustavil ve
formě sovětské “universální ruské monarchie”, jíž se obával už Palac
ký i Havlíček. Sovětská invaze Československa roku 1968 toto nové slo
vanství zcela vyhladila.
V nejednom ohledu stojí dnes český národ před podobnými problé
my, jakým čelil Havlíček před více než sto lety. Kdyby Havlíček žil
dnes a snažil se odpovědět na otázku, co tedy dě-lati, patrně by plně
souhlasil s Milanem Kunderou, že jenom životnost kultury může zachrá
nit národ. Podle Kunderových slov, “Kultura pro nás svůj význam ná
rodního ospravedlnění neztratila”."
(Také Havlíček by dal přednost práci pro národ ve věcech kulturních,
když možnosti politické jsou omezeny. Řekl by patrně totéž, co ve Slo
vanu:

“Říkává se o vládách, že se nic nenaučily a nic nezapomněly.
Národům se musí radit, aby hleděly mnoho se naučit a na nic
nezapomenout !”23
’Otakar Odložilík rozlišuje dvě generace buditelské. První měla zájem vý
lučně o činnost kulturní, kdežto druhá generace začala vidět obrození v
politických pojmech. Odložilík: “The Czechs on the Eve of the 1848 Revo
lution”, Harvard Slavic Studies, red. Horace Lunt, Cambridge, 1953, str. 179.
’Havlíček se chtěl stát knězem, ale tuhá kázeň seminářského života a ná
boženské pochybnosti ho přivedly zpátky do civilního života. Po celý svůj
život pak Havlíček zůstal racionalistou se silnými sklony protikleřikálními.
’Havlíček v dopise K. V. Zapoví, 1. května 1843. Korespondence vydaná
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Ladislavem Quisem, Praha, 1903, str. 108.
"Havlíček, Obrazy z Rus, str. 66, vyd. Miloslav Novotný, Havlíčkův Brod,
1948.
"Havlíček, Obrazy z Rus, str. 62.
“Napsáno v roce 1844, přetištěno v Havlíčkově satirickém měsíčníku Šotek,
1849, č. 5.
’Havlíček, Politické spisy, svazek 1, str. 65.
“Ibid., str. 70.
sIb‘id., str. 69.
1 "Němci pozvali Palackého na všeněmecký kongres v roce 1848, jako uzná
vaného vůdce Čechů. Palacký zastoupení Čechů odmítl a Havlíček publi
koval jeho protifrankfurtské stanovisko v Národních novinách.
"Havlíčkův deník Národní noviny vycházel od 6. dubna 1848 do 1'8. ledna
1850.
"Havlíček, Politické spisy II, str. ěl.
1 "Havlíček, Politické spisy, svazek 2, str. 768.
'"Havlíček, Politické spisy II, str. 799.
’"Havlíček, Politické spisy II, str. 753.
"'Havlíček vydával Slovana s velkými potížemi v Kutné Hoře jako týden
ník od 8 května 1850 do 14. srpna 1851.
' ’Havlíček, Politické spisy III, str. 176.
"Ibid., str. 137.
"Ibid., str. 139.
20Ibid., str. 184.
21 Citováno podle Hanse Kohna, Panslavism, str. 278.
"Literární noviny, č. 38/1967.
’’Havlíček, Politické spisy, III, str. 811.

“Ruské mrazy a ostatní ruské věci uhasily ve
mně poslední jiskru všeslovanské lásky. Vrátil
jsem se do Prahy Čechem, pouhým neústupným
Čechem, ba s jakousi kyselostí proti jménu
Slovana. Přiznávám se, že mi Maďaři co zjevní
nepřátelé milejší jsou než Rusové, kteří
s jidášským políbením přicházejí — nás strčit
do kapsy. Kdyby Rusko byla země svobodná,
konstituční, mohli by západní Slované toužit
po spojení s ní. Ale Rusko je země despotická,
a my ostatní Slované musíme se bohužel tohoto
vlastního bratra co největšího nepřítele
varovat.”
K. Havlíček Borovský
z dopisu K. V. Zapoví 1. května 1843.
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DOSTOJEVSKÉHO PŘÍKLAD A VAROVÁNÍ
Dr. Rostislav Pletnev

(K 150. výročí jeho narození.)
Hanébníci, škádlili mě a vyčítali mi nekulturní,
zpátečnickou víru v Boha.
(Z Dostojevského “Zápisníku”.)

Když mi byla prokázána čest napsat do Proměn stručný článek k le
tošnímu výročí Dostojevského, přijal jsem nabídku s velkou radostí,
“■z důvodů mnohých a ještě jiných”, jak říkával dr. Tomek.
(Vždyť to bylo především v Čechách, ve stověžaté Praze, kde jsem
studoval dílo i život tohoto našeho velkého autora. Vzpomínám si, že
T. G. Masaryk napsal kdysi v revui “Čas”: ‘Větší dílo než jsou “Bratři
Karamazovi” nebylo v poslední době v Evropě vytvořeno’.
Na konci dvacátých let, prof. Jiří Horák připravoval k 80. narozeni
nám pana presidenta Masaryka sborník statí a pro svůj článek “T. G.
Masaryk o Dostojevském” shromažďoval přímé výroky a citáty. Masa
ryk čítával Dostojevského spisy nejen v překladech do češtiny nebo do
němčiny, ale také přímo v ruském originále. Dr. Horák si povolal na
pomoc komisi, jejímiž členy byli: prof. J. Hessen, dr. L. Zander, A.
Bern a z nejmladších odborníků i já. Myslím,že komise se zhostila své
ho úkolu se zdarem.

Pan president Masaryk byl již předtím zvolen čestným předsedou
Česko-ruské Společnosti Dostojevského, kterou založil A. Bern. Pro
střednictvím dr. Zandera jsem měl možnost vypůjčovat si svazky ze
soukromé Masarykovy knihovny a nejednou jsem se přesvědčil, jak vel
kou pozornost pan president Dostojevského dílu věnoval. Byl jsem na
př. v pořadí druhým čtenářem knihy, kterou napsala Dostojevského
dcera Ljuba a jež obsahovala vlastnoruční autorčinu dedikaci panu pre
sidentovi. V margináliích této knihy jsem nalezl celou řadu poznámek
z pera pana presidenta.
(Roku 1969, když byla obnovena činnost Mezinárodní společnosti pro
studium života a díla Dostojevského, její tajemník, prof. dr. D. Grišin,
mě požádal o informace o původu a činnosti naší pražské Česko-ruské
Společnosti Dostojevského. Profesor Grišin pak navštívil také Prahu.
(Obávám se, že pan redaktor Proměn je už netrpělivý nad tímto dlou
hým úvodem, plným osobních vzpomínék, jichž se tak rádo dopouští
stáří. Proto přistupuji k věci.
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'Filosof S. L. Frank napsal, že velcí ruští spisovatelé “jsou zároveň
kazatelé a proroci”, varující před provedením nějaké zrůdné utopie,
prostředky, jež “světí cíl”. Gogol kdysi napsal: “Mnozí lidé se domní
vali, že vzděláním vypudili ze světa Vášně, ale lidská Zloba se vrací na
svět jinou cestou - cestou filosofování”.

(Byl to právě Dostojevský, který - asi před 120 lety - napsal ve svých
Zápiscích z mrtvého domu: “Téměř v každém moderním člověku je
ukrytá schopnost kata”. Většina ústředních ideí Dostojevského je v roz
poru s myšlenkami domýšlivého a příliš s sekou jistého pozitivismu 19.
století, zvláště tehdejší víry v dokonalý pokrok demokratického zříze
ní. Jak na Západě, tak i v Rusku, panoval dlouho názor, že v civilizo
vaném světě prý nebude válek. (Poslední prý byla prusko-francouzská
z r. 1870.) I někteří odborníci tvrdili, že světové hospodářství prý je
už tak rozvinuté, a celosvětově propojené, tak citlivé na každý otřes, že
jakákoli válka prý je nemožným nesmyslem. Podobný názor vyslovil i
ruský filosof Vladimír Soloviv ve svém obsáhlém díle “Ospravedlnění
dobra”.

Naprosto jinak však smýšlel Dostojevský. Předvídal všeevropskou
válku a r. 1879 si zapsal do svého Zápisníku: “Ve válce se začne nej
dříve rozpadávat Rakousko. Ó, kéž bychom se do toho nepletli, kéž by
chom zůstali stranou! . . . Koncem tohoto století se dostaví takový
otřes, jaký svět dosud nepoznal. Ó , kéž by Rusko nevstoupilo do žád
né aliance! Jaký pád, jaké zděšení, byl by to úplný konec Ruska!”
'Již r. 1864- Dostojevský poukazoval na skutečnost, že počet válek v
civilizovaném světě vzrůstá. Vytýkal H. T. Buckovi, že je “naivní”; vy
vozoval, že moderní civilizace pěstuje v člověku jen mnohostranné po
žitky, a nic jiného. Ve svých “Zápiskách z podzemí” Dostojevský kon
statuje, že civilizace může v člověku vzbudit “rozkoš z prolévání krve”.
'Dostojevský věřil v mravní ideály, vyrůstající z náboženství, v ide
ály, jež pouhou logikou nemohou být pochopeny. O tehdejších tenden
cích politické levice, náš autor napsal: “Uvrhnete mužíky zas do nové
roboty a budete se proli nim dožadovat zákroku dělostřelectva. Svobod
ný tisk, svobodný pak tisk - opakoval D. - vyženete na Sibiř, jestliže
vám nebude lichotit. Tisk nebude smět proti vám ničeho namítat, ba
■nebude mu dovoleno ani dýchat”.
iDostojevského proroctví se v plné míře splnilo. (Vzpomeňte si, že i
r. 1918 se mnozí mylně domnívali, že světová válka byla válkou “po
slední”. Známý zbrojař Basil Zacharov tehdy prohlašoval, že bude vy
rábět a prodávat jen hospodářské stroje a nářadí. Kolik válek
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jsme od té doby již zažili!)
IV údobí mezi oběma světovými válkami, jsem i v Československu slý
chal, že k revoluci v Rusku prý došlo proto, že tam žilo mnoho anal
fabetů a že car nebral na zřetel práva ruské ‘Dumy’ ani zásady západ
ní demokracie. V Německu převládal dlouho názor, že prý ženy-matky
nepřipustí novou válku. V Čechách se dovolávali “velkých spojenců”,
včetně Sovětského Svazu.
[Ve svých tehdejších odpovědích jsem citoval citát z Dostojevského:
“Lidstvo nového věku prohlásí prostřednictvím nových vědeckých po
znatků, že ve skutečnosti neexistuje zločin, ani hřích, že na světě nežijí
zločinci, ale pouze hladovějící . . .” Na jiném místě D. píše: “Zdálo se,
že celý svět byl odsouzen k záhubě nějakým strašným morem. Zrodily
se nové trichiny - mikroskopické orgány, vnikající do lidského těla.
Byli to duchové obdaření rozumem i vůlí. Lidé, do nichž taková stvo
ření vnikla, propadali vzteku a vášním. V nesmyslné zášti zabíjeli,
shromažďovali se, vytvářeli celé armády, ale již za verbování jeden
druhého napadal. . . Všude se šířily požáry, propukl hlad. A mor se
šířil na všechny strany”. (Viz “Zločin a trest”, sen Raskolnikovův.)
(Podle Dostojevského, zlí duchové pokoušejí lidstvo zhoubnými my
šlenkami. Hlavním hrdinou téměř všech románů Dostojevského, není
člověk, ale myšlenka. Zhoubné myšlenky pronikají celým orga
nismem člověka a mohou ovládnout nejen jednotlivce, ale celé náro
dy a veškeré lidstvo.
Vjačeslav Ivanov napsal zajímavou studii “Román - tragedie Dosto
jevského”, v níž analyzoval skladbu románu, jako znalec klasické řecké
tragedie. M. Bachtin ve své studii o Dostojevském poukázal na primát
zvláště sestavených dialogů a diskusí a na sílu argumentů - pro et
contra.

Myslím, že tvůrčí duch Dostojevského vystihl nejlépe tragedie svo
body v duši a v srdci člověka, i v jeho soužití s lidmi. Tragedie svobo
dy, již nyní prožívá tolik rodin i států, je - podle Dostojevského - úzce
spjata s lidskou pýchou a se slabošstvím: se slabostí shovívavého, změk
čilého dobra. Spojitost tragedie dobra a svobody není nahodilou. Při
pomeňme sí na př. tragické situace v románě o ruském Tartufovi, sho
vívavost a dobrotu v “Selo Stepančikově”, v “Ponížených a uražených”,
v “Idiotovi” a v jiných dílech Dostojevského.
(Dostojevský vylíčil, již před více než sto lety, jakým způsobem se
zloba a vášeň zmocní člověka a celé společnosti. Jedna z hlavních postav
Dostojevského “Běsů” říká jasně, že pro provedení revoluce je třeba
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nejdříve zabít víru, jakýkoli náboženský cit, že je třeba odstranit dosa
vadní tradice, a morálku. Šíření atheismu je jedním z hlavních pro
středků sloužících tomuto cíli. Stejně důležité je vypěstovat pasivitu a
shovívavost, neschopnost odporovat zlu. (Proto jedna žena - dáma z
vyšší ruské společnosti - se v “Běsech” přimlouvá za “laskavé” zachá
zení s mladými komunisty. Formy t.zv. “salonního komunismu” jsou
dobře známy!)
IPetr Verchovenskij a jeho druh Šigalev rozvíjejí (v témže románě)
svou ďábelskou teorii, jak ovládnout společnost a celý stát. (“Začínáme
neohraničenou, bezmeznou svobodou, a skončíme neomezeným despo
tismem”.) Podle teorie Petra Vrchovenského, měly být zakládány sku
piny revolucionářů, (“Nastupuje nová víra, nové náboženství, jež na
hradí dosavadní víru. K tomu je třeba mnoha dobrovolníků, neboť jde
o velkou věc!”)
Každý člen takové skupiny revolucionářů měl za úkol podezírat a
špehovat nejen okolí, ale i členy téže skupiny. Musil využívat slabostí
svých druhů, musil být špiclem, donášečem a udavačem. Taková komu
nistická společnost nejen svolovala, ale přímo vybízela k provádění ni
čemností, k pijanství, k udavačství. Skupiny revolucionářů prý měly podle Verchovenského - k dispozici nejen ukradené, (“znárodněné”,)
finanční prostředky, ale i falešné osobní průkazy, cestovní pasy atd.
Kdo byli spojenci těchto revolucionářů a teroristů? Slyšme ďábel
ský hlas jednoho z hrdinů Dostojevského Běsů: “Našinci nejsou jen ti,
'kdož zabíjejí a plení. Já jsem je spočetl, všechny jsem spočetl: k nám
patří učitel, který se vysmívá bohu i kolébce; patří k nám studenti vraž
dící mužika pro rozkoš ze zabíjení - ti všichni jsou našimi spojenci.
Soudcové, shovívavě ospravedlňující a osvobozující zločince; státní návládní, chvějící se strachem, že nebyl dost liberální . . . Ó, našinců je
mnoho, velmi mnoho!” - křičí fanatik. “A i ti jsou naši, kdož ani ne
vědí, že patří k nám” - dodává.
IV takové společnosti poslušných otroků a těch, kdož jim vládnou,
stojí na vrcholu modla - idol, (skrytý na špici “nového řádu”.) Mladí
sovětští revolucionáři si ho v Dostojevském románě “Běsi” zvolili v oso
bě Stavroginově. (Vzpomeňme idolaterie Hitlera, Musolliniho, Stalina a
jiných vůdců a podvůdců!)

To vše tedy Dostojevský tušil a předpověděl před více než sto lety.
V tomto svědectví a. varování spočívá jeden z velkých odkazů Do
stojevského. Vzpomeňme podobenství evangelia: “I řekl jim Ježíš: Je-li
večer, říkáte: bude jasný den, neboť se nebe červená. A ráno říkáte:
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Dnes bude nečas neboť se červená zasmušilé nebe. Pokrytci, způsob za
jisté nebe rozsoudili umíte, znamení však časů těchto nemůžete”?
(Dostojevský naspal v Deníku spisovatelově: “Nebuďeme-li mít víry a
etiky křesťanské, v životě zabloudíme a ztroskotáme; skončíme antropofogií - lidožroutistvím”. (A i to se, bohužel, vyplnilo: jeden z dneš
ních vlasatých hippies, v americkém státě Montana, zavraždil před ča
sem mladého Schlossera a snědl jeho srdce.)
(Oswald Spengler předpověděl ve svém díle “Untergang des Abend
landes”, že jednou - snad za tisíc let - hlavní myšlenky Dostojevského se
stanou obecně platným zákonem.
Já nejsem visionář ani prorok, ale jsem přesvědčen, že již dnes se
v mnohém nejedno Dostojevského proroctví splnilo.
Montreal, září 1971.

MASARYK A DOSTOJEVSKÝ
(Výtah z přednášky v Montreálu, 10. března 1971)

Vratislav Bušek
Některá výročí života velkých lidí jsou příležitostí ke všeobecným
úvahám. 150. výročí narozenin Fjodora Michajloviče Dostojevského
mělo být takovou příležitostí pro moji přednášku v Montreálu. Při její
přípravě jsem si uvědomil, že některá výročí si vynucují určité otázky.
Před sto lety začal vycházet Dostojevského román “Běsi” (18711872). Dostojevský v něm zachytil počátek teroristické ery ruské. Za
chytil v něm počátky nihilistické teroristické skupiny studentské, zalo
žené v Moskvě machiavelistickým jesuitským Nečájevem; skupina se
uvedla zavražděním svého člena, studenta Ivanova. Paralela mezi za
vražděním Ivanova a zavražděním studenta Šatova v Běsích, je jasná.
Pro to'to stoleté jubileum jsme sáhli k základním úvahám T. G. Ma
saryka o Dostojevském, tím spíše, že nedávné stoleté výročí narozenin
Leninových (1870-1924) nutně vyvolává otázku o vlivu Nejačeva (či
spíše Blanquiho) na Lenina.
Dostojevský, sociální filosof ruské revoluce z roku 1905, analysovaný Masarykem, zůstává klíčem k poznání ruského života z druhé polo
viny 19. století i klíčem k poznání soudobého ruského bolševismu.
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Před první světovou válkou se u nás v Čechách ruská literatura hor
livě četla. Byli jsme v té době, mladí i staří, nadšení rusofilové a oče
kávali jsme naivně pomoc od velkého ruského-slovanského bratra, když
propukla I. světová válka. Skeptický obraz carského Ruska, jak ho viděl
Karel Havlíček Borovský, a varovná slova Bakuninova byla zapomenuta.
Věřili jsme 've velké Rusko, jak jsme si ho přáli mít. Kdo by byl v té
době myslel na mír Brest Litevský r. 1917, na rok 1948 a na rok 1968?
Málo kdo si v té době kladl otázku, jaké bylo skutečné Ru's'ko? T. G.
Masaryk hledal před první světovou válkou odpověď na tuto otázku a
uveřejnil v roce 1913 svou velkou práci “Rusko a Evropa”, která vyšla
v roce 1930 v novém vydání. To už byl Masaryk presidentem Českoslo
venské republiky, která vznikla bez nadsázky především zásluhou vy
stoupení československých legií na Rusi. Na přání Masarykovo, napsal
Jan Slavík historické ukončení knihy Rusko a Evropa. Mám dojem, že
dnešní čtenář sáhne nejdříve po Masarykově historickém úvodu a Slaví
kově zakončení a teprve pák se ponoří do vlastní práce Masarykovy,
která chtěla objevit duši ruského člověka. Masaryk hledal odpověď na
tuto otázku v ruské literatuře, která je nejpoiitičiější za všech litera
tur a v ní se soustředil na F. M. Dostojevského. Rukopis o Dostojevském
byl ukončen v roce 1930, avšak teprve v roce 1967 byl vydán péčí Jiří
ho Gibiána a Roberta Basse. Jiří Gibián napsal v roce 1964 pro sjezd
SVU článek: “Masaryk on Dostoevsky” pro sborník SVU: Czechoslo
vakia Past and Present, vol. II., uveřejněný áž v roce 1968 a rozesílaný
v r. 1970. Mezi úvodem, který napsal Gibian ke III. dílu “Spirit of Rus
sia” z r. 1967 a jeho článkem z r. 1964 není podstatných rozdílů. Mám
dojem, že T. G. Masaryk by se dnes asi bránil uveřejnění rukopisu o
Dostojevském a prof. Otokar Odložilík, původně člen vydavatelské ra
dy Masarykova rukopisu, právem zdůraznil, že Masarykovo dílo je za
staralé. Na velikosti Dostojevského, spisovatele z druhé poloviny 19. sto
letí, však nelze nic změnit, a Masarykova práce Rusko a Evropa (Spirit
of Russia l-II) a o Dostojevském (Spirit of Russia III. 1967, publ.
Barnes and Noble, New York) zůstává prací základní. Jsou v nich odpo
vědi na mnohé otázky, které si dnešní čtenář především klade, o vlivu
ruské literatury a Dostojevského, zvláště na vývoj Ruska v roce 1917 a
později, zvláště na Lenina.
Masaryk sám říká, že spisovatel nmí líčit přítomnost, že však je vždy
otázkou, zda velcí mužové minulosti mohou ovlivnit budoucnost.
Čteme-li Slavíkovo historické zakončení - a ze zkušenosti s Ruskem
po roce 1917 - neubráníme se přesvědčení, že bolševická revoluce a z
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ní vyšlý sovětský režim, dovedl i v detailech napodobit teror carského
absolutismu dob předchozích (i “umění” zavírat nepohodlné spisovate
le do bláznice a posílat je na Sibiř), v čemž se skrývá “tatarská”, orien
tální bezohlednost k člověku. Bylo by zbytečné hledat literární předlohy
bolševismu. Lenin se ukázal v dané revoluční situaci mistrným razitelem revolučních hesel: Mír bez annexí a kontribucí, půdu těm, kdo na
ní pracují. Tato dvě hesla rozbila ruskou armádu a vznítila masy rus
kých mužíků (jimž později 'zas půdu bolševici vzali). Heslo: veškerá
moc do rukou sovětů, rozbilo ruskou administrativu. Dávné spory o
novou ruskou ústavu Lenin vybavil tím, že spojil moc zákonodárnou a
správní i soudní v rukou jediné bolševické strany. Základem moci bol
ševické strany se stalo trvalé měnění funkcí ve straně a čistky v ní.
Lenin i jeho nástupcové (Stalin především) si byl vědom nevzdělanosti
ruských mas a vyšel z předpokládané nutnosti tyto masy vésti politickou
stranickou avantgardou. Mimochodem řečeno, 1 Dostojevský v “Bra
třích Karamazových”, ústy Velkého ink visi tóra, říká, že masy milionů
lidí nechtějí svobodu a dosáhnou-li jí, hledají vůdce do jehož rukou by
získanou svobodu odevzdali. Nelze se ubránit vzpomínce na Hiťlera,
který úspěšně nadával německému lidu: “Sie Mistvieh von den Wahl
tagen” (“Dobytkové volebních dnu’.) Lenin byl bezohledný revolucio
nář, který využil dané situace, třeba i za cenu dočasného kompromisu.
Německý generální štáb věděl, koho posílal v zaplombovaném vagoně
do Ruska ze švýcarského exilu. Bolševické teorie už dnes nikoho v Rus
ku nezajímají. Lenin našel svou dějinnou příležitost uchopit se moci

a udržel ji.
Dostojevský doporučoval ruskému lidu mnišský ideál dokonalého
křesťana (mnich Zosima v Bratrech Karamazových), věřil v křesťanství,
ale iruské a v Boha, ale (ruského. IGilbian ve svém článku o
Masarykovi a Dostojevském končí slovy, že “T. G. Masaryk postavil
proti Dostojevskému program pro budoucnost Rufeka, program evoluč
ního humanitního pokroku, který však nikdo na neštěstí, nepřijal”.
Rusko nešlo ani cestou Dostojevského, ani Masarykovou.
Ruští “běsi” zvítězili.
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LITERÁRNÍ SCÉNA V ČESKOSLOVENSKU
(Červenec - prosinec 1970)

Antonín Kratochvil
Podle ministra kultury ČSR Miroslava Brůžka byla v druhé polovici
roku 1970 dokončena tzv.normalizace na kulturní frontě. Pravoplatně
zvolený Svaz českých spisovatelů v čele s národním umělcem Jaroslavem
Seiler tem byl prakticky zlikvidován tím, že mu byly vzaty všechny tis
kové orgány a literární časopisy, nakladatelské a rekreační domy a veš
keré finanční fondy. Při ministerstvu kultury byl vytvořen Literární vý
bor, který se stal odrazovým můstkem pro přípravný výbor nového Sva
zu českých spisovatelů. Do tohoto přípravného výboru se přihlásili - 5
několika výjimkami - pouze autoři třetí a čtvrté literární kategorie. Jako
protest k současným administrativním akcím v kultuře a celém veřej
ném životě byly sebevraždy tří známých českých básníků Piš tory, Neu
mana a Aidy. Situace na Slovensku měla svůj osobitý vývoj: slovenský
Svaz spisovatelů pracuje bez hrubších vnějších zásahů, ovšem během
druhé poloviny roku byly provedeny značné změny ve vedení Svazu.
Zrušen byl svazový orgán Mladá tvorba a ostré kritice byla podrobena
svazová Revue sve'lovej literatury.
|V kulturní rozhlasové poznámce na 'konci roku 1970 zdůraznil mi
nistr Miroslav Brůžek, že hlavním smyslem konsolidace v obla'sti 'kul
turní politiky socialistického státu bylo obnovil autoritu strany a státu
v řízení kultury a umění1. Podle ministra Brůžka, vytvořením příprav
ných výborů uměleckých svazů, jako socialistických organizací, bylo
uzavřeno jedno údobí konsolidace.
iVšechny akce na kulturní frontě v druhé půli roku 1970, jasně smě
řovaly k tomuto závěru. Svaz československých i českých spisovatelů, re
presentovaný největší současnou českou básnickou osobností, národním
umělcem Jaroslavem Seifertem, neměl již možnost nijak uplatňovat pa
sivní resistenci, jejíž jednotlivé fáze proběhly v roce 1969 a v prvních
měsících roku 1970. Konflikt mezi českými ministerstvy kultury a vnit
ra na jedné straně a českými umělci na druhé straně, byl ukončen ostrý
mi administrativními zásahy, které postihly všechny tiskové orgány Sva
zu českých spisovatelů, dále svazové nakladatelství a spisovatelské domy,
zámek Dobříš a všechny finanční fondy svazu.1
V říjnu 1970 musel Svaz českých spisovatelů upustit i od rozesílání
interních cyklostylovaných oběžníků. V posledním oběžníku datovaném
7. října 1970 se oznamuje členům, že na adresu Sekretariátu Svážu čes-
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kosi o venkkých spisovatelů došel 'dopis ředitele odboru knižní 'kultury
ČSR v němž se Svazu nařizuje, aby neprodleně přistoupil k úplné lik
vidaci svazového aparátu, v souvislosti s likvidací Svazu českosloven
ských spisovatelů. Svaz českých spisovatelů, který vyřizuje agendu Sva
zu československých spisovatelů, odpověděl ministru Brůžkovi dopisem v
němž zdůraznil, že vstoupil v osobní jednání s představitelem minister
stva kultury a že trvá na dodržení platných zákonných předpisů a žádá,
aby 'byly urychleně vyřešeny všechny sporné otázky. Ministr kultury
Brůžek na tento dopis -jak je v oběžníku zdůrazněno - neodpověděl.

Podstatnou část posledního interního oběžníku tvoří dopis Svazu čes
kých spisovatelů předsednictvu české Národní fronty. V dopise se pra
ví, že výbor SČS zvolený na ustavujícím sjekdu v červnu 1969, neučinil
v politické či kulturní oblasti ani jediný krok, který by mohl být vyklá
dán jako polemický proti Národní frontě. Výbor zaměřil celou svou čin
nost k otázkám vnitrosvazovým. V dopise se zdůrazňuje, že když před
sednictvo Národní fronty ČSR formulovalo v lednu 1970 podmínky, za
kterých společenské organizace mohou dále setrvávat ve svazku Národ
ní fronty, výbor Svazu oznámil, že chce splnit tyto podmínky způsobem,
který respektuje specifičnost tvůrčí organizace a je zároveň přijatelný i
pro Národní frontu. V dopise se podotýká, že celá spisovatelská obec po
mnohých zkušenostech ví, že necitlivá administrativní opatření, které
nerespektují skutečný Slav, napáchají v kulturní oblasti neodčinitelné
škody a ve svých důsledcích se obracejí proti autorům těchto opatření.
Na základě těchto zkušeností, vypracoval Svaz českých spisovatelů ná
vrh ve kterém chtěl demokraticky řešit všechny sporné otázky ovšem k
žádnému konkrétnímu jednání se představitelé Národní fronty ČSR ne
dali pohnout a na žádost svazu, aby se mohla konat členská konference,
která by rozhodla o další práci svazu, české ministerstvo vnitra odpo
vědělo zákazem jakékoli konference. V závěru dopisu Svaz českých spi
sovatelů vyslovil politování, 'že mu nebylo umožněno, aby program “ni
koli slínové, ale skutečné, o vůli převážné většiny členstva se opírající
konsolidace”, realizoval. Tímto dopisem otištěném v posledním inter
ním zpravodaji Svazu, skončil prakticky dialog českých spisovatelů s
představiteli státních orgánů.

Současně s těmito administrativními zásahy, které české spisovatele
zatlačily do izolace, byla rozpoutaná ve stranickém tisku kampaň, která
měla zdiskreditovat představitele Svazu, sjednotit komunistické uměl
ce a podpořit kulturní politiku strany. Ministr Miroslav Brůžek se sna
žil v Životě strany3 dokázat, že tzv. pravicovým silám v řadách umělců
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šlo v prvé řadě o to, aby infiltrovaly do myšlení společnosti tendence o
vedoucí úloze inteligence, a nikoli komunistické strany. Jiří Hájek pak
v obsáhlém seriálu na pokračování, nazvaném “A co literatura aneb
kontinuita či di’skontiuni'ta?”4 analyzoval práci Svazu československých
spisovatelů od srpna 1968 a poukázal na domělé kontrarevoluční tenden
ce představitelů Svazu: Goldstůckra, Procházky a dalších. Hájek zdů
raznil, že nynější vedení Svazu došlo až na sám konec všech proher,
které mohlo “jako reservní oposiční politická základna pravičáků a antisocialistických sil, vůbec utržit.”
Hájek také kritizoval Stanovy, které Svaz českých spisovatelů před
ložil ministerstvu vnitra ČSR ku schválení a zdůraznil, že ministerstvo
vnitra je nemohlo schválit, poněvadž odporují zcela kulturní politice
socialistického státu. O vedení Svazu, které tvořil Jaroslav Seifert, Jiří
Brabec a Karel Ptáčník říká, že je stále exponentem pravičácko - antisocialistické koalice a že mnozí z představitelů Svazu jsou v zahraničí v
“imperialistických službách”. Hájek tím narážel na Goldstůckra, Škvoreckého, Liehma a další. Hájek kritizoval také vliv Garoudyho a Fi
schera na českou literaturu; jejich revizionismus se stal - podle Háj
ka - odrazovým můstkem pro celou řadu akcí Svazu spisovatelů, které
pak skončily v jasném antikomunismu.
Simultánně s odstartováním této kampaně, která měla zcela zdiskre
ditovat české spisovatele v očích veřejnosti, oznámilo české ministerstvo
kultury8, že “při ministerstvu se ustavila Česká literární rada a jejím
předsedou byl zvolen národní umělec dr. Vilém Závada”. (Závada po
žíval mezi spisovateli důvěru a dlouhá léta byl předsedou Literárního
fondu Svazu československých spisovatelů. Můžeme se domnívat, že
jeho rozhodnutí přijat tuto funkci bylo diplomatickým krokem zachrá
nit, za dané situace, co se ještě zachránit dá.)
Projev ministra kultury Brůžka při ustavení Literární rády postrádal
jakékoli agresivity, ve srovnání s jeho dřívějšími projevy. Omezil se
především na tvrzení, že konsolidační proces v kulturním a literárním
životě postoupil natolik,že je možno přikročit k pozitivním opatřením,
která vytvoří podmínky pro rozvoj socialistické kultury.
Tento nový smířlivý tón projevu je možno ovšem chápat také jako
diplomatický krok k získání českých spisovatelů pro proponovaný
nový Svaz českých spisovatelů, který by plnil linii strany. V tom
to duchu se nesl i Brůžkův projev na zasedání Kulturního a škol
ského výboru České národní rady dne 5. listopadu 1970 a především pak
Brůžkova tisková konference, která se konala hned po skončení zasedá
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ní ČNR. Na této tiskové konferenci Miroslav Brůžek zdůraznil, 'že pokud
jde o činnost uměleckých svazů, bude nutno práci s nirn'i zajišťovat s
takovými lidmi, kteří se těší autoritě jako umělci. Umělcům, kteří podie Brůžka - nezradili vlast útěkem za hranice, nebo tvorbou, která
poškozuje zájmy našeho státu, 'bude prý dána nej širší příležitost, a'by
rozvinuli své tvůrčí síly.6 Brůžek zdůraznil - a v tom bylo novum v jeho
projevu - že se to týká i těch umělců, kteří z jakéhokoli důvodu pomýlenosti nebo nedostatečného politického rozhledu, vydávali různá
prohlášení anebo se stáli jejich signatáři. Zde je jasná narážka na ma
nifest 2000 slov. “Nechceme nikoho z naší kulturní fronty vylučovat řekl ministr Brůžek - jestliže pochopí a bude podporovat současnou
vládní politiku”.7
Toto Brůžkovo diplomatické podání ruky če’ským spisovatelům, ne
přineslo však kýžené ovoce, neboť, jak ukázal celostátní aktiv umělců a
kulturních pracovníků, svolaný ministerstvem kultury ČSR n'a 18. pro
since 1970 do Prahy, se s výjimkou Viléma Závady aktivu nezúčastnila
žádná významná literární osobnost.
(Vedoucí kulturního oddělení byra ÚV KSČ, Otakar Holan, pozdravil
početnou stranickou delegaci, vedenou tajemníkem ÚV Janem Fojtíkem.
Tato skutečnost nejlépe ukazuje, jakou váhu přikládal ÚV tomuto akti
vu ministerstva kultury ČSR. Ministr Brůžek vyhlásil slavnostně na
aktivu složení nových přípravných výborů zatím 4 uměleckých Svazů:
Svazu českých spisovatelů, Svazu českých výtvarných umělců, Svazu
českých divadelních umělců a Svazu českých hudebních skladatelů.
Tvorba8 komentovala ustavení přípravných výborů takto: “Bylo to už
opravdu nanejvýš nutné, protože s troskami minulých svazových výbo
rů, prakticky žádná spolupráce nebyla vůbec možná. Vždyť někteří z
nich, jako zejména tzv. představitelé českých spisovatelů, odmítli i zá
kladnu politiky Národní fronty, závaznou pro každého občana státu. To
už o nic nebojovali, stavěli se pouze do křečovitých pozic, očekávajíce,
že jim národ vypraví alespoň státní pohřeb. Nestalo se tak . . .”
U československé veřejnosti i u bohemistů v zahraničí, největší zá
jem vyvolalo složení tzv. přípravného výboru Svazu českých spisovatelů.
Z 27 členů tohoto výboru, není - s výjimkou národního umělce Viléma
Závady - žádná velká literární osobnost a také nikdo z představitelů
mladší literární generace, sdružené kolem známých literárních měsíční
ků Tvář a Sešity. Základ Brůžkova přípravného výboru pro nový svaz
českých spisovatelů tvoří garda starých stalinských koryfejů éry pade
sátých let - éry Kopeckého a Nejedlého: Svatopluk Turék, Josef Sekera,
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Ivan Skála, Josef Rybák, Vojtěch Cách, Václav Pekárek, Pavel Bojar,
Ladislav Stehlík a další. Seznam obsahuje také několik krajových, v
podstatě neznámých a umělecky nevýrazných jmen, jako Rudolf Hrbek,
Jan Kozák, Marie Tomanová a další. J'sou to namnoze Hdé, kterým se po
prvé v životě dostává takové příležitosti, jaké se .nikdo jiný nechtěl
chopit. Jsou to vedle spisovatelů i jedinci, kteří už 20 - 30 let nic vý
znamnějšího nenapsali. V seznamu je také řada spisovatelů z menších
měst, které - pokud to nebyly silné umělecké osobnosti - pražský centra
lismus opomíjel. Ze známějších autorů - ovšem nikoli literárních osob
ností - je v přípravném výboru šéfredaktor Tvorby Jiří Hájek, prozaici
Jiří Marek a Vladimír Pazourek a básníci Miroslav Florián a Josef
Kainar.
Ve výrazné grafické úpravě otiskl stranický tisk STANOVISKO, ve
kterém se mimo jiné praví: “My čeští komunističtí umělci, vítáme vý
sledky zasedání prosincového pléna ÚVKSC a vyjadřujeme plnou pod
poru jeJho usnesením.”0 V další části usnesení se zdůrazňuje, že je nut
no jasně se distancovat od činnosti bývalých vedení Svazů, která prý
podléhala vlivu revizionistických a protisocialistických skupin jisté čás
ti tvůrčí inteligence a stala se oporou pravice. Činnost a postoje těchto
vedení prý značnou mírou přispěly k tomu, že naše společnost se dosta
la na samý okraj národní katastrofy. V závěru usnesení se zdůrazňuje
nutnost obnovit činnost uměleckých svazů, která musí ovšem probíhat
v plném souladu s linií a kulturní politikou KSČ a musí se snažit roz
vinout “pravicí tragicky narušené vztahy s umělci SSSR a ostatních
socialistických zemí”.
Samostatná zasedání jednotlivých přípravných výborů uměleckých
svazů se konala ještě téhož dne. Největší zájem byl pochopitelně sou
středěn na přípravný výbor nově rodícího se Svazu českých spisovatelů.
Předsedou se stal básník Josef Kainar (nar. 1917), místopředsedy lite
rárně bezvýznamný prosaik Jan Kozák (1921) a pedagog Josef Pa
zourek (1907). V komentáři v brněnském rozhlase, později přetiště
ném ve Svobodném slově, Pazourek zdůraznil, že Svaz českých spiso
vatelů se sice ustavil v červnu 1969, ale prakticky prý nikdy nerozvinul
žádnou činnost a ani nebyl kompetentními státními orgány, především
ministerstvem vnitra, uznán. (Jeho stanovy nebyly nikdy schváleny.)
Přípravné období nově tvořícího se Svazu českých spisovatelů “potrvá
prakticky až do XIV. sjezdu KSČ. Teprve pak bude možno svolat řádný
sjezd spisovatelů.”10 Z Pazourková komentáře není jasný důvod, proč
je nutno čekat s ustavením Svazu až do 14. sjezdu strany.
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Ministr Miros'lav Brůžek považoval pražský aktiv umělců-komunisiů
za první viditelný úspěch po 13 měsících nej různějších pokusů o tzv.
normalizaci kulturní fronty. I když se ministru Brůžkovi nepodařilo
získat žádného významnějšího umělce, může počítat s členy příprav
ného výboru jako s určitou základnou budoucích Svazů, které 'budou
zřejmě plnit stranická nařízení. Jaký význam přikládala Moskva vytvo
ření Přípravného výboru nového Svazu českých spisovatelů, vyplývá z
článku v Literaturnaji gazetě, ve kterém Svaz spisovatelů SSSR vítá vy
tvoření přípravného výboru Svazu českých spisovatelů a zdůrazňuje
doslova: “Jsme přesvědčeni, že obnovení činnosti Svazu českých spiso
vatelů v plném duchu politiky KSČ v kulturní oblasti pomůže obnovit a
upevnit internacionální stýky Svazu českých spisovatelů a bratrskou
spolupráci mezi českými a sovětskými spisovateli”.”
,
(Pokračování v lednu 1972)

’Radio Praha, 28.12.1970.
’Podrobnosti tohoto celého konfliktu viz Ant. Kratochvil: The Cultural Scene
in Czechoslovakia, January - June 1970, Czechoslovak Background Report
23; Radio Free Europe Research, 27. August 1970, pp. 6-11. Dále Czecho
slovak Situation Report 33, RFER, 14.8.1970, Item 3; Czechoslovak SR/47,
REFR, 20.11.70, Item 1.
’Život strany č. 18 1.9.1970.
‘Tvorba č. 43 až 51; (28.10.70; 4.11.70; 11.11.70; 25.11.70; 2.12.70; 9.12.70; 16.12.70)
“Radio Praha, 29.10.1970.
“Lidová demokracie, 6.11.1970.
’Tamtéž.
“Tvorba č. 52, 29.12.70.
’Lidová demokracie, 19.12.70.
1’Radio Brno, 22.12.1970.
” Svobodné slovo, 7.1.71.

Chcete-li, aby literatura hledala opravdu poznání, žádejte na ní především,
aby byla svobodná ve svém pohledu, aby, děj se co děj, udržovala svobodu
osobnosti a ducha . . . Chce být kultura čímsi chráněným nebo čímsi ve
doucím? Ve své celosti, kultura je síla, jež je povolána duchovně řídit
•cesty lidí. Síla neslužebná a nesmírně odpovědná; ve své svobodě podrobe
ná jenom pravdě; v nej vyšší míře veřejná a politická. Politika ani veřej
nost tu nejsou proto, aby se o ni protektorsky staraly, ale aby jí nakonec
byly vedeny.

(Karel Čapek, Literatura a veřejnost, Listy pro umění a kritiku, 1934)
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ZAČIATKY “ČS. JARI 1968” A

OZNAMOVACIE PROSTRIEDKY
Ivan Cikl
Význam, oznamovacích prostriedkov pre demokratický život státu,
pre riadny chod jeho inštitúcií i pre zabezpečenie práv občanov je zná
my. Už menej známy je ich význam pri přechode od totalitárneho štátného zriadenia k zriadeniu demokratickému. Výskům na tomto poli má
však pre naše časy, kedy vel’ká časť 1’udstva žije v totalitných štátoch,
zásadní dóležitosť. Skúsenosti Československa z roku 1968 i konečne z
přípravných rokov predchádzajúcich, budu v iíom zaujímat’ kťúčové
miesto nielen dlčžkou Československé] jari 1968, ale aj intenzitou pro
cesu, ktorý se vtedy odohrával, l’udovým a nenásilným charakterom i
dosiahnutými dielčími výsledkami.

I.
Keď zasadal ÚV KSČ v októbri a decembri roku 1967 a v januári
1968, československá tlač, rozhlas a televízia ešte nehráli a ani nemohli
hrať nijaká rozhodujúcu úlohu v živote krajiny. Novináři len vel’mi
ťažko získávali informácie o zasadaní - ako zvyčajne rokovanie bolo
tajné a zo závěrečného komuniké sa nedalo vytušit’ k akým názorovým
stretnutiam a prečo vlastně došlo.
/Celkový obraz významných momentov na zasadnutiach ÚV KSČ sa
vytváral iba v útržkoch a nesúvisle. Výsledok rokovaní sa však objavil
hned’ počas prvých januárových dní. Ešte prvého januára priniesla
televizía a rozhlas obvyklý novoročný přejav prvého tajomníka ÚV
KSČ a prezidenta republiky Antonína Novotného a šiesieho januára
uveřejnila tlač zprávu a zasadnutí ÚV KSČ s oznámením, že sa prvým
tajomníkem strany stai Alexander Dubček. Bolo to měno, s ktorým ne
malí novináři, posobiaci v Čechách, vel’a skúsenosti, ktoré však prinášalo mnohé otázky. Na příklad redaktoři Televíznych novin sa s ním
střetávali v poslednom roku vždy v súvislosti s nějakými komplikáciami. Buď s nimi nebol spokojný A. Novotný, pretože sa Alexander
Dubček objavoval na obrazovkách v materiáloch zo Slovenska příliš
často, alebo sa rozčulovala bratislavská televízia, přečo celoštátne tele■vízne noviny neodvysielali ich trebárs okrajový šot, na ktorom
však bol sůdruh Dubček, prvý tajomník ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Bolo cítit’, aj keď nepriamo, rozpory medzi
prvými tajomníkmi, vyplývájúce z nepoměru Novotného k slovenskej
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problematike. N'i'kto však neočakával, že sa stanů bezprostředným dóvodom výbuchu prudkej kritiky proti A. Novotnému na októbrovom zasadnutí ÚV KSČ a nepriamo vlastně teho, čo následovalo.
Obdobie po zvolení A. Dubčeka do funkcie prvého tajomníka ÚV
KSČ sa dost’ nevýstižné nazýva obdobím politického vakua. Vákuum
představuje prázdny priestor, akýsi nulový stav. Nič však nie je tak
vzdialené charakteristike začiatku -roku 1968, pokial’ ide o českoslo
venská žurnalistiku a publicistiku, ako táto představa.
Zo zovšeobecňujúceho pohl’adu bolo to skór obdobie politického
vyčkávania, logický následek událostí, ktoré predchádzaii. Zrekapitu
lujme si aspoň niektoré jeho hlavné rysy:
1. ) INajmocnejším človekom v štáte sa stává politik pre vačšinu 1’udí
temer neznámy. Neznámy tiež pre vačšinu stranického aparátu, ktorý
mu bude podliehať.

2. ) Stranicky aparát si vytvořil A. Novotný počas svojho 15 ročného
pósobenia ako prvý tajomník podl’a svojho obrazu. Je vel’mi neprav
děpodobné, že Dubčékovi bude vyhovovat’.
3. ) 'Zostávala otázka, ako bude nový prvý tajomník reagovat’ na ne
dávné pokusy Novotného udržať sa za každú cenu; objavujú sa chýry
o nedávno pripravovanom komplote niektorych ozbrojených zložiek v
prospěch Novotného. Novotný však stále zostáva v najvyššej štátnej
funkcii ako prezident republiky.
4. ) Všetci rozhodujúci činitelia, ktorí tvořili stl’py Novotného reži
mu, zostávajú na s voj ich miestach. Pribúda ďalšia otázka: aký bude
ich vplyv a sila?
jV tomto období sa ešte nevedelo, aký je obsah a zmysel změny, ktorá
právě nastala. Vyměnil sa iba prvý tajomník, či sa stalo čosi viac?
Dubček nedával možnost’, aby si aparát vytvořil jasnu představu. Zdálo
sa, že on tiež vyčkával. A tak najdóležitejší mocenský faktor štátu stranicky aparát - nemal úplné jasno; ne vedel, za koho sa má postavit’
a čo má přikazovat’.
A normálny československý občan, ktorého sa nikdy nikto za posledných dvadsať rokov nepýtal úprimne na jeho názor, čakal, čo z
toho vzíde. Bol iba predmetom manipulácie a zažil už nejednu změnu
vo vysokých stranických a štátnych funkciách; v podstatě sa však ni
kdy nič nezměnilo. Stále budoval socializmus či komunizmus, ale vý
sledky sa nedostavili. Po toFkých rokoch sa obrnil rezignáciou a skepticizmom.
Jediní, ktorí nemohli vtedy čakať, holi novináři. Ich denníky sa tla
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čili, programy sa vysielali a bolo třeba čítateFov a poslucháčov infor
moval’. Na olázíku “ako informovat’?”, ktorá před nimi vyvstala s ne
bývalou násiojčivosťou, nikto im nedával odpověď, tým menej zavázujúcu odpověď, na akú si v minulosti museli zvýknúť.
Pre novinára po prvý raz v socialistickém Československu vznikol
•nepoznaný pocit priestoru, kde ho nikto nevedie. Musel sa najprv sám
z vlastnej skúsenosti přesvědčit’ o tomto priestore, kde až dosahuje, kde
sú jeho hranice. A potom si musel - podlá svojich životných skúsenosti
a svedomia - dat’ odpověď na základné otázky novinárskej etiky, ktorésa před ním objavili v nových súvislostiach.
Zatial’ čo pre Novotného stranicky aparát skrývala změna v osobě
prvého tajomníka potencionálně nebezpečenstvo, ako pre jeho jednotli
vých príslušníkov tak pre zásady, na ktorých bol vytvořený, pre čes
koslovenských novinárov - na druhej straně - bola táto změna spojená s
potenciálnym uvol’nenim zviazaných rúk a jazykov a snáď i s obmedzením moci vševládného aparátu. To bol určujúci rozdiel, ktorý spojo
val novinárov s Alexandrom Dubčekom.
Samozřejmé, rysujúce sa nové možnosti mali i v aparáte strany potenciálnych prívržencov a to nielen prívržencov z konjunkturálnych dóvodov. Boli to 1’udia, ktorí sa z roznych dóvodov rozišli s doterajšou
praxou predstavitel’ov strany a ktorí podporovali i nastávajúce zmenv
v práci oznamovacích prostriedkov.
Medzi základné příčiny, prečo sa československí novináři stotožnili s
novými možnosťami, ktoré sa objevili pre československý politický ži
vot, možno zahradit’ predovšetkým:
1. ) ich úzku spojitost’ so životom v krajině - mali možnost’ poznat’
jeho tienisté stránky v ďaleko širšom meradle ako ostatní českosloven
skí občania;
2. ) leh skúsenosti s obmedzovacou a nariaďovacou činnosťou reži
mu - vo svojej dennej práci sa střetávali s jej účinkami častejšie ako
ktokol’vek iný;
3. ) lieh stretávanie sa s nedostaťkom zaújmu na vedúcich miestach o
kritické pripomienky a doporučenia;
4. ) ich poznanie, že sú považovaní za nepříjemný živel, ktorý třeba
přísné usměrňovat’, aby “svoj voFným” pátráním po příčinných súvi
slostiach nepoškodil “záujem strany”.
V tejto súvislosti nie je zanedbatel’nou skutočnosť, že značná část’
redaktorov, najma z mladšej a strednej generácie, mala vysokoškoláků
kvalifikáciu a mnohí študovali i popři svojom zaměstnaní.
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IL
■V československých novinách z prvej polovice januára roku 1968 ne
možno nájsť ešte nijakú radikálnu změnu. Československé oznamovacie
prosiriedky pokračovali vo svojej doterajšej činnosti a súčasne skúmah
pódu. Lepšie na tom holi tie z nich, ktoré sa už pokúšali o nové publi
cistické trendy a ktoré si vytvořili pre ich realizáciu určité předpoklady,
ako napr. rozhlas a televízia. Tieto dva najdóležitejšie československé
oznamovacie prosiriedky sa v januári prejavili ako najpohotovejšie, i
ked’ třeba chápat’ túto skutočnosť z hTadislka prvých krokov na novej
pode.

Žurnalisti v januári zisti'li - a neboli, samozřejmé, jediní - že základ
né informácie, ktoré sa dostávají! dokonca do stranických orgánizácií a
ktoré sa zaoberajú tým, čo sa odohralo na posledných zasadnutiach ÚV
KSČ, sú nedostatočné a že niktorí funkcionáři širia názory, ako by v
podstatě o nič doležitého nešlo, ako by bylo nastala iba prostá změna
najvyššej straníckej funkcie. Zrejme žeianie bo'lo tu otcom myšlienky.
Bolo třeba začat’ nějakým sposobom verejne prenikať za oponu, 'ktorá
sa zaliahla před informáciami o najdoležitejšom rokovaní úslredného
výboru. Zostať stát’ na mieste bolo by bývalo nebezpečné, pretože tým
by získal náskok už zaběhaný aparát a staré sily, ktoré, ako sa ukazo
valo, nečakali iba pasivné.
Hoci nikto nebol ochotný verejne hovořit’ o tom, čo prébiahalo na
rokovaniach ústredného výboru, predsa 1’udia holi ochotní rozprávať o
význame zasaďania, zdeliť vlastně názory. Tak sa veřejnost’ dozvěděla
priamo z oznamovacieho prostriedku, že nešlo o obvyklé rokovania,
že . . . “je to přejav postupujúcého procesu demokratizácie našej socialistickej spoločnosti, ktorý sa zákonito nemohol vyhnúť ani vrchol
ným orgánom 'komunistickej strany”; (18.1.: program Televíznych no
vin: Tváří v tvář - red. Kantůrek); či . . . “počuval som vystúpenie
členov a 'kandidátov ÚV, Iktorí podrobovali neúprosnej kritike necitlivý
postoj k problémom Slovenska v mnohých oblastiach, postaveniu Slovenskej národnej rady, postaveniu města Bratislavy, ktorí podrobovali
neúprosnej kritike staré metody a ich nosïtel’ov v poznaní, že vnútorná
členitost’ a gradácia úloh obdobia žiada skúmať každodennú prax, aby
sa kolektívna mysel’ dala do pohybu, aby bolo vedomie v straně a ná
rode, že sa s každým statočným a poctivým rátá”. (Rozhlas Bratislava,
24.1. - Andrej Sarvaš).
Také a podobné hlasy znamenali nielen šírenie informácií, ale i aktivizáciu tých, ktorí už přestali dúfať v změnu k lepšiemu. Súčasne vy42

rážali zbraň z rúk :tým, čo úmyselne podceňovali význam zmíen v
ÚV KSČ.
(V tomto zmysle málo vyznám i představo vanie nových cleno v před
sednictva ústredného výboru, ktorých zvolili v januári (Špaček, Bo
růvka, Piller, Rigo). V Televíznych novinách sa napr. rozhodli pre odvysielanie tne vy umel'ko váného vysiúpenia alebo rozhovoru, ktorý by uká
zal, že sa do najvyššieho orgánu strany dostávajú funkcionáři, ktorí
l’udom a ich problémom rozumejú - že sa časy menia. J. Borůvka napr.
v Televíznych novinách 19. januára o pripravovanom zjazde jednotných
rol’nic'kych družstiev povedal: “Čo nás za tie roky v poTnohospodárstve
trápilo ... to bol ten ustavičné zdvihnutý prst nad našim poTsnohospodárstvom: to musíte, to urobíte, to urobí úřad, přikáže, písmo, príďte
tam, čo plán . . . My rol’nici sme takí, ako vám vravím, Tudia zvláštní.
Nie ako iní; nám k práci - keď sa s tým pereme, so všetkým tým, s tými problémami - vel’a a ráz stačí povedal’ dobré slovo a Tudia vám prenesú hory. A stále nám počas tých rokov taketo teplé, dobré slovo ohý
balo . . .”

Dovtedy také šlová chýbali i v československých oznamovacích prostriedkoch. A také šlová v januárových dňoch pomáhali, aby Tudia uvě
řili, že možno ešte čosi pozitívneho urobit’. V tom viděli novináři svoju
úlohu. Presviedčali sa dezorientovaní Tudia a ití, ktorí už rezignovali,
že sa chyby minulosti dajú napravit’ a že je rozumné podpořil’ posled
ně změny. Bola to ťažká úloha, pretože Komunistická strana - tzv. vedúca sila - stratila počas dvadsiatich rokov všeiku autoritu. V podstatě
bola v rozklade a udržiavaia sa iba róznymi formami nátlaku. Česko
slovenské oznamovacie prostriedky svojou činnost’ou v januári 1968 podporu progresívnych sil v ústrednom výbore, vlastně začali pomá
hat’ straně k získaniu autority. Zostávala otázka, či sa táto strana nevrá
tí naspat’ do starých koTají diktátu a poflačovania Tudských práv a
slobod. Toto riziko nikto nemohol označit’ za neexistujúce. Ale mož
nost’ inovej perspektivy vyžadovala také riziko podstúpiť.
(Existovalo aj iné riziko - riziko nepriaznivej reakcie v krajinách so
cialistického tábora. Na tomto poli nemala československá žurnalistika
dost’ možností a historické skúsenosti východnej a strednej Európy
neposkytovali příliš optimistické vyhliadky. Od prvej chvíle sa však československí novináři snažili o realistický pohTad - chceli sa maximálně
vyhnúť akýmkoTvek •nedorozumeniam v socialistickom tábore a súčasne vysvětlovat’ a dokumentovat’ dobrú voTu k spolupráci. Televízne no
viny vysíelali na pr. 24. janúara rozhovor s predvojnovým členom stra43

ny Dr. Františkom Kriegelom, predsedom zahraničného výboru Národného zhromaždenia ('ktorého Sovietsky zväz neskór azda najviac napa
dal zo všetkých politikov pojanuárového obdobia). Dr. Kriegol dostal
oitázku, čo si myslí o hlasoch, ktoré sa pýtajú, či nový vývoj v Českoslo
vensku nebude mať vplyv na zahranično politickú orientáciu nášho stá
tu. Odpověď zněla: “Samozřejmé, boli nádeje niektoiých kruhov zahraničných, že tu doj de k nějakým převratným změnám. Pravdaže, zahranično-politická orientácia nasej krajiny nie je určená ani želáním
jedného člověka, ani niekol’kých 1’udí, ani nějakých kruhov zahraničných. Zahranično-politická orientácia je daná tradíciou, je daná život
nými záujmami nasej krajiny; zeměpisnou polohou, politickou orien;táciou, hospodářskými vzťahmi k 'Sovietskemu zväzu, k socialistickým
krajinám. Je daná tiež celkovým medzinárodným vývojem a našimi ne
příliš dávnými historickými skúsenosťamí. Takže tu o nejaikej zmene v
zmysle ákéhosi zvratu nemóže byť ani Teči.”

(Protože sa už skór šířili zvěsti, že Sovietsky zväz nie je asi bez vý
hrad k tomu, čo sa odohralo na pode ústredného výboru, na sklonku
roku 1967, existujúca tendencia prispieť k vyjasneniu situácie bola celkom prirodzená. Dokonca na samom úsvite obrodného procesu sa na
pr. Televízne noviny obrátili na sovietskeho vel’vyslanca v Prahe, Červonenka, prostredníotvom tlačového tajomníka vel’vys'lanectva so žiadosťou o interview. Po pár dňoch doslali odpověď v tom zmysle, že
velvyslanec nevidí dóvod pre interview, že to, čo sa deje, považuje za
vnútornú záležitost’ Československa. Škoda, že »toto stanovisko nezastá
val sovietsky za'stupitel’sky úřad trochu ďlhší čas.
Obe riziká - návrat strany do starých kol’aji a nepriazeň Sovietskeho
zväzu - boli, ako ukázal ďálší vývoj, úzko spojené. Pre vlastnú cestu
Československa sa nenašlo ani najmenšie porozumenie a Komunistická
strana Československa sa musela násilím vrátit’ k zavrhnutým metodám
a protiťudovým praktikám. Ale to je už iná kapitola.
IV januári 1968 sa novináři začali oboznamovať so zvláštnym úkazom, ktorý sa neskoršie ešte zesilnil - cenzúra začala vynechávat’. Akosi oficiálně a fyzicky existovala, ale redakcia si prakticky začala sama
zodpovedať za příspěvky až do okamihu uverejnenia. Nedošlo pri tom ako sa ukazuje - k nijakým neuváženostiam, či prehmatom. Možno ho
vořit’ a ďalšom dóležitom ryse Československej jaří v oznamovacích
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prostriedkoch - o pocite novinárskej zodpovědnosti a o vědomí povin
nosti v tak zložitom období.

III.
(Československé oznamovacie prostriedky vstúpili do roku 1968 na
úrovni, ktorá zodpovedala ich komplikovanému vývojů, závislému predovšetkým na politické] situácii doby, ktorá s definitívnou platnosťou
určovala, do akej miery sa móžu otvárať československému obyvatel’stvu okná do světa a či sa vóbec móžu otvárať, do akej miery a ako
hlboko možno nazerať do vlastnej vnútroštátnej problematiky. Napriek
tomu však televízia, rozhlas a tlač přežívali vnútorné změny, dóležité
pře splnenie úloh pojanuárového procesu.

Zdrojem týchto zmien bola skutočnosť, že si československá spoločnosť vytvořila po prvej světověj vojně jedno z najdemokratickejších
štátnych zriadení v strednej Europe, ktoré bolo organicky spojené s
celým historickým vývojom Čechov a Slovákov. Oznamovacie prostried
ky na území Československa sa stali prirodzene jeho súčasťou. Zúčast
ňovali sa na výstavbě demokracie, ale súčasne participovali na ohromnom rozvoji tvořivých sil, vědeckého poznania i technického pokroku,
které demokracia prinášala.
iNapriek tomu, že komunistická strana odstránila demokratický re
žim v Československu, dostala sa, či dhcela či nechcela, do sféry vplyvu
československých demokratických tradicii. Boli to tradicie natol’ko sil
né a živé, že postupné rozkládali komunistické .snahy po názorovej uni
formitě a stimulovali rozvoj oznamovacích prostriedkov i v komunistickom Československu.
Jednou z oblastí, kde sa tento vývoj musel nutné prejaviť, bola oblast’
personálna.

IPo februári 1948 odstránili sa z československých oznamovacích pro
striedkov všetky protikomunistické sily. Tlač a rozhlas sa stali ná
stroj om - a to najsilnejším - komunistické propagandy. Skončili sa
problémové diskusie, přestalo hl’adanie nových ciest. Zostala iba je
diná cesta, dávno rozpracovaná v praxi Sovietskym zväzom. Nebolo te
da - oficiálně - o čom diskutovat’. A tí, ktorí sa predsa pokúšali o akési
samostatné myslenie - i keď plné v rámci marxisticko-leninského světo
názoru a neoblomnej věrnosti komunistiickej straně - boli neoblomné
odstranění. Niektorí boli prepustení zo zamestnania, iní boli zatvorení
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v žilároch a koncentračhých táboroch, kde starostlivost’ o vázňov v
ničom nezaostávala za metodami nacistických 'koncentrákov. Niektorí
holi obesení a ich popelom posypali zamrznuté cesty za Prahou.
A.

Poslušnost’ v sírane bola pre najbližší čas zebezpečená. Redaktoři,
ktorých sa čistky nedotkli, stali sa personálnym základom českosloven
ských oznamovacích prostriedkov v ich ďalšom vývoji. V podstatě boli
medzi nimi civě určujúce skupiny generačne odlišné:
1. Staří komunistická novináři
Připojili sa ku komunistickej straně před vojnou, alebo už v o svojom
zrelom veku, po vojně. Základňa predvojnových redaktorov-presvedčených straníkov, bola poměrně úzká a mnohí z nich pracovali na zod
povědných miestach v straníckom a štálnom aparáte. Povojnoví komu
nisti sa stali členmi strany z najróznejších dóvodov, ovplyvnených vtedajšou politickou situáciou; možno však povedať, že vačšina očakávala
od strany efekiívnu a progresívnu hospodársku a sociálnu politiku.
Obe kategorie boli rozčarované ďalším vývojom v Československu jednak strana nesplnila ich očakávania v ekonomickej a sociálnej oblas
ti, a jednak sa zaťažila zločinmi z pät’desiatych rokov. V tvz. kapi
talizme - najmä ako im ho představovala strana - neviděli východisko
takisto, ako ani v doterajšej praxi socializmu.
2. Mladí komunistickí a zvazácki novináři
Po vojně mali 16-20 rokov a patřili k 1’avicovo orientovanej časti
mladej generácie. Boli aspoň príslušníkmi Československého zväzu mlá
deže, 'ktorý sa pre nich stal přestupnou stanicou k členstvu v komu
nistickej straně. Ich spoločným znakom bol vtedy revolučný idealizmus..
Tito 1’udia prenikali 'do stranického a štátneho aparátu a aj v ozna
movacích prostrieadkoch sa stali spol’ahlivou oporou strany. Nemali
osobné politické skúsenosti zo života v slobodnom politickom spoločenstve a ich najcitlivejšie roky boli poznamenané abnormalitou vojny.
Stali sa z nich i’udia súčasnosti, zdanlivo bez zväzkov s minulosťou a
túžiaci po vël’kej budúcnosti. Vznikla z nich nová stranická iníeligencia, ktorá sa však počas následujúcich rokov musela přesvědčit’, že
vel’ků budúcnosť bez pochopenia vlastnej minulosti nemožno vybudo
vat’ a že súčasnosť nezodpo'vedá ich představám. Začala brat’ život viac
pragmaticky a dobo vú frazeológiu a kolorit používala z nutnosti, či
podl’a potřeby. Nepřestala veriť v socializmus - nie 'však ako v dogmu,
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ktorej čistotu ochraňuje ústredný výbor komunistickej obrany.

B.
iPostupom času prichádzali do redakcií mladí 1’udia zo socialistic
kých vysokých škol, straníci i nestraníci, ktorí přešli politicko-školským
výběrovým sitom. Ich charakteristickými znakmi bola jednak pragmatičnosť, ktorá vznikla v dósledku neprekonaterného rozporu medzi so
cialistickou školou a žiVotom v socialistickéj spoločnosti ovel’a skór,
ako u po voj no vej zvazáckej generácie a jednak ich odbornost’. Poli
tická lojalita sa už stala samozrejmosťou a nováčikovia sa museli na
miestach začiatočníkov přesadit’ svojou kvalitou. Opat’ narážali na stra
nicky diktát - lenže na vyššej úrovni než v škole - navýše podpořený
cenzurou. Nezažili vóbec žiadnu formu demokracie a holi zbavení ilúzií o povahe súčasného režimu; představovali si však, že niečo musí
existovat’, čo je lepšie.
Nekomunisti, či už sa dostali do redakcií z vysokých škol či akolkol’vek inak - obvykle viac-menej náhodné - tvořili zvláštnu ka'tegóriu. Po
máhala im predovšetkým odbornost’ a skúsenosti. Z jedného hl’adiska
holi lojálni a teda přisluhovali; z iného hl’adiska - zbaveného sentimen
tu - čím viacej rozumných 1’udí, nezasažených dogmatickými názormi,
sa mohlo dostat’ do oznamovacích prostriedkov, tým lepšie. Mohli raz
prispieť svojim podielom k ozdraveníu života, pokiai’ oni sami takto
chápali svoju úlohu. Tito redaktoři boli vylúčení zo zásadných roko
vaní na pode straníckej organízacie v podniku, kde pracovali a tým už
boli postavení na nižšiu úroveň než redaktori-straníci. Nemalí tiež pří
stup k informáciám o politickom živote, ktoré prichádzali stranickými
kanálmi. Museli im stačit’ trebárs kusé informácie kolegov. Pochopitel’ne, tieto skuttočnosti obmedzovali tiež ich použitďnosť v redakčnej
práci, pretože pri plnění úloh, ktorým sa přikládalo vhčšia politická
doležitosť, event, konzultácie so stranickými orgánmi, dávala sa před
nost’ straníkom. Z toho hl’adiska boli v redakcií outsidermi, obvykle sa
však vypracovávali v dósledku svojich schopností - do uznávaných pozícií. Po čase im nikedy ponúkli členstvo v straně.

C.
Zvláštně postavenie v dósledku osobitých vzťahov k spoločnosti malí
dve kategorie redaktorov, regrutujúce sa zo všetkých novinářských
skupin: a.) prospechári, b.) spolupracovníci bezpečnosti a sovietski
agenti. Tažko povedať, ktorá kategória bola nebezpeČnejšia. Obe však
obsadili časť rozhodujúcich pozícií.
'
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Až na skupinu prospechárov (ktorí sa rozhodovali vždy vel’mi obozretne) a spoluprácovníkov bezpečnosti ('ktorí bez inšírukcií nesmeli
meniť svoje presvedčenie) všetky ostatně skupiny mali pozitivny
vsťah !k pojanuárovému procesu, aj keď každá z iných dóvodov. Staří
komunistickí novináři a příslušníci “zvazáckej” generácie viděli v ňom
možnost’ rehabilitovat’ komunistické názory, v 'ktoré ’kedysi věřili, do
kázat’, že májů v živote svoje miesto. Ich vlastná limitovanosť týmito
názormi a komunistickou praxou pripúšťala však možnost’ kritického
návratu iba do obďobia po fébruári 1948; iba počínajúc týmto obdo
bím (a nie před ním) boli ochotní přehodnotit’ svoje poznanie a prispósobiť ho perspektivám Československéj jari 1968. Návrat před
február by znamenal odsúdenie komunistického puču a súčasne by zna
menal aj ich osobná devaiváciu.

Mladšia generácia, ktorá přišla do redakcií zo socialistických vyso
kých škol, viděla v pojanuárovom prüde cestu k normálnemu životu.
Podobné nestraníci. Pretože nemalí účast’ a zisky z tzv. “februárového
víťazstva pracujúceho i’udu” a ich postoj k světu bol nutné praktický,
necítili sa vo svojich úvahách obmezení týmto dátumom. Nemalí sice
taký vplyv a pozície ake predchádzajúce skupiny, mali však elán a
vól’u rozšířit’ priestor.

Ako každá generalizujúca úvaha i táto 'trpí nutné schématičnosťou.
Boli redaktoři, ktorí sa odlišovali od obecných tendenci!; celkovú cha
rakteristiku však nemenia. Všetky uvedené skupiny spojovalo presved
čenie, že komunizmus v Československu má svoju poslednú příležitost’
a 'každá skupina v důsledku vlaStných specifických dóvodov poskytla
novému prúdu svoju podporu, či skór - zúčastnila sa na jeho vytváření.
Kto bol tedy proti? Verejne sa nikto neodvážil vystúpiť. Nie preto,
že by ho niekto zastrašoval; v prvých mesiacoch mu bránila nejasnost’
situácie, neskor nevídaná aktivita československého obyvatel’stva. Nakoniec sa i takí 1’udia, ako konzervativec Švestka, šéfredaktor Rudého
práva, všemožné pokúšali odstranit’ akékol’ve'k podozrenie z nelojálnosti. 'Súčasne sa už vtedy začali ohjavovaiť náznaky, že sa nieklorí
jednotliví redaktoři po januári necítia dobře. Ich odpor sa obvykle ne
přej a vil priamo, ale okl’ukou, útokom na niečo, čo bolo tesne skl’hené s
pojanuárovým vývojom v redákcii, alebo aspoň znížením pracovnej
aktivity, akousi tichou formou bojkotu.
(Pokračovánie v ledni)
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Naše nová poezie

Z MÉHO ŽIVOTA

František Listopad

1, 1

(Prvocit)

V prostorné tělocvičně
nejdříve zalehlé hluchým křikem teď poněkud ztichlé
profesor Hanák mluví o sebehaně
až domluví budeme hrát košíkovou Ještě nevíme
kdo vyhraje ani kdy vypukne válka
v které profesor Hanák bude umučen
Ještě nevím kterým směrem odjedu
na zeleném motocyklu jehož součástky prach

2, 1

(Na západě)

Nevyráběl jsem reklamy nevymýšlel hesla
neučil jsem se pít whisky se zákazníky
ani nehrál míčovou s obchodními partnery a policisty
Nikoho jsem nepřesvědčoval Denně jsem se nesprchoval
Nechválil jsem ani přírodu ani kulturu před večerem
avšak chodil jsem po špičkách když
děti cibulky hyacintů a příští díla
spaly dřímaly klíčily
k proměně připraveny

2, 2 (Mlčky)

Mlčel jsem den a rok
na dýmce tančili stříbrní skřítci
na špičce jehly smyčcové kvarteto
tenounce hrálo
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Hledal jsem slova a myšlenky
jak děti jež se rozešly

Mlčel jsem století
a bolest bolest myje
akusativ
Intermezzo 1: dvě písničky
ta veselejší
Nastydl se stín
v kbelíku s čirou vodou
zpíval si Harlekýn
pospíchal Pierot
‘k masce
ženě

obráceně
Nastydlá voda
v kbelíku čirý stín
truchlivější:
Noc štěká
nezná bratra
a déšť prašivka
práší jako vždy
V Malé Jateční
přehodil zpáteční

3, 1

(Onírie)

Vrátil jsem se
(za chvíli, po letech, bůhví)
a ve velkém restaurantu
opřel jsem se o stůl za nímž seděli
a představil jsem se: “Dr. Vorlík”
Mám nyní černý knírek
a až si usednu objednám si umučenou rybu
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4, 1 (Věčné narozeniny)
Nenarodil jsem se dnes včera zítra
a když zanechávám obraz v cizích očích
odnáší jej čas znovu přináší
písek zasypává zrcadlo moře je myje
Stačí pokyn řidiči Vesmír o dvou patrech
se zastaví na nepovinné kotě
Nastoupím Prokážu se traťovou jízdenkou
zeměbrance zatím co ty proplétáš křehké prsty
korálkovým náhrdelníkem

Až se druzí
přestanou dívat až spolknou náš obraz
něco ti povím povím jen 'tobě vzduch proudí
posloucháš ústy slyšíš předem víš
Intermezzo 2:

Trpělivost nepřináší růže ale hlasy
vším všechno sdělovat tři zlaté vlasy
mezitím v mechu podzemní život lije
praformy pohybu první symfonie
5, 1 (A co dál?)

A co dál?
A co dál?
Svítí nám na cestu kohoutí křik
A co dál?
Klíč pozná zámek?
Lisabon, 1971
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ZEMĚ ZVANÁ DÁLKA

Eva Reinwaldová

Seděli jsme na molu
v přístavu
kde kotvily lodě
velké a bílé
jako světlé sny a touhy
našeho dětství
Byl večer
a lodě
jako vánoční stromky
odplouvaly a připlouvaly
z té báječné země
které říkáme dálka
Seděli jsme na kamenných schodech
a dívali se
celí vzrušení
jak se k nám vracela
všechna naše dobrodružství
prožitá na modrých mořích
bílých knížek mládí
Hluboký táhlý hlas
lodní sirény
nás rozechvíval
sladkým pocitem odjezdů
a tušení nevídaných dobrodružství
odplouvali jsme
s těmi bílými loděmi
z tmavého přístavu
na moře
kde se stávaly svítícími body
vzdalujícími se a mizejícími
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Snili jsme o zemích
kam doplují
zemích neskutečných ja'ko sny a touha

■zemích kde není nenávist a válka
kde jsou lidé svobodní a žijí
Snili jsem o štěstí
o klidu a lásce
o úniku
z bláznovství a falše
'kterými stůně svět
Odplouvali jsme
ruku v ruce
nechávajíce za zády
vulgární frašku civilizace

navždy opouštějíce přístavy
se závorami a celníky
visy a kontrolami
předsudky a nenávistmi
malostí a hloupostí
Seděli jsme schouleni
na schodech na molu
za noci plné hvězd
Odplouvali jsme
a byli bychom možná dopluli
do té šťastné země dětských snů
zvané dálka
Kdyby nepřišel bílý námořník
s malým černým pejskem
kterým jsme se zdáli být podezřelí
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ARLINGTONSKÉ MISERERE

Jaroslav Doubek

Virginská modrá noc. Dnes věru nevím už ve kterém znaku
zvířetníku byl měsíc. Však s hvězdami se koupal v Potomacu.
Pták posměváček zmlkl uhranut Velikým Mágem,
by klidně mohl spát pod mramorovým sarkofágem
v nároučí kvetoucích aizalek a hlohů
vojín, neznámý lidem, za to známý Bohu.

A kroky věčné stráže
kontrapunkt ticha bílé ermitáže . . .

Je půlnoc. V arlingtonské stráni střídají se stráže.
Ten živý u bílého kvádru i ti, jichž mrtvé tváře
čas smazal. Vidím jak stojí u svých hrobů, nevým odkud zpěv se bere,
však slavným hřbitovem zní tiché miserere.
I sýček zmlkl, měsíc skryl se v mraku,
smuteční vrby pláčí hvězdám v Potomacu.

A kroky věčné stráže
kontrapunkt ticha bílé ermitáže —

Však řeka těší vrby. Zná mrtvé Severu i Jihu, chápe smutek dnešní,
rozšafně plyne kordonem odkvetlých třešní,
však proud svůj zastaví, když kdesi na obzoru
povely zazní a mrtvá armáda se staví do pozoru.
A zatím co zpěv zmírá v pianissimu i v lentu
u sarkofágu vidím stíny čtyř ubitých presidentů.

A kroky věčné stráže
kontrapunkt «ticha bílé ermitáže —
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MODLITBA K RYTÍŘI

Jaromír Kostka

Kdy přijde den až Ty, tak dlouho zkamenělý,

vzdechneš, a horou zazní hudha krápníků?
Máš jiný čas, a události, jež se dávno děly,
jen pomalu se tisknou do 'kamene Blaníku.

Jak dlouho už se hlavy lechů nezachvěly,

jak dlouho stojí ztuhlé řady jejich vraniků?
Dej jenom znamení, ať víme, že jsi ještě bdělý
na trůnu z kamene, v těch hloubkách Blaníku.

Tak tiše čekáme. Jen někdy křičet bychom chtěli:
Už hýbni se, už vstaň, jsme na pokraji zániku!
Zatím jen steskem mnohokrát už zavo-něly
keře, jež hustě zarůstají bránu Blaníku.

Ty sedíš tolik let už bez vzdechu a nehybný

v hoře své, jak v naší statečnosti schránce.
Kdo ví, kdy probudí Tě 'naše utrpení, naše sny?
Snad zachvěješ se pohnut prosbou psance.

□o

Beletria
LSD
Antonín Kratochvil
Krev zavěšená proti slunci jako šátek,

dává barvu fialovou, a jedna rána
hojí druhou ránu.

Jakub Demi v “Tanci smrti.”
Jsou noční stíny, před 'kterými člověk zůstane stát i za jasného dne.
A i když se ti podaří od nich se odtrhnout, nepřestanou do zářícího
slunce vystřikovat své černé věštby. Stávají se akvarelovými okny do
nocí tvého nitra. Nesmlouvají se s tebou - jsou prostě zde. Jednou jsem
si uvědomil, že černě-fialová okna se stala pomalu, systematicky, prázd
nými očními důlky; je to již dávno. Stal jsem se tehdy, jak říká ba
rokní přísloví, hrdinou zla.
Bylo to v době, kdy se mi neodvratně vracela vzpomínka na jeden
sen 'bez konce. Vlastně ta vzpomínka se mi vrací i nyní, i když zdaleka
není tak intenzivní, jako před sedmi lety. Přepadá mě, když všichni spí,
a já sedím u svých knih a svého koňaku anebo třeba, když jedu autem
do Dachau. Jezdívám tam sám až dvakrát týdně. Proč právě do
Dachau? Nedovedu si to vysvětlit. Jiní jezdí k okolním jezerům. Na
posledy jsem byl opět v Dachau před několika dny; bylo Dušiček, šel
jsem na vrch Leitemberg, který se vypíná nad Dachau. Mám vždy po
cit, jakoby mě tam někdo již očekával. Na tom vrchu je hřbitov beze
jmenných vězňů - je tam kříž a je tam pěticípá hvězda. Posvátné místo.
Místo, kam se musím stále vracet. . . vodívám tam také někdy mlčky
své nové přítelkyně. Je to místo vykoupení, místo, kde i v listopadu 'kve
tou růže.

Ale abych se vrátil k svému snu - někdy mě přepadne vzpomínka na
ten sen i v kině; hrají se nyní samé polopornografie, a pomalu již nudí,
jako všechno, co je jen “polo”, co je jen napovězeno. Je to podivný sen,
až příliš pravdivý, a přesto nemá nic společného s politikou. Proč
vlastně mě cen sen stále ještě pronásleduje? Byl to opravdu jen sen?
Nebyla to realita zavěšená na krůpějích pohlaví?
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Než jsem se po druhé oženil, jezdívali jsme na rajský ostrov Ile du
Levant, ovšem bydleli jsme v přístavě Lavandu. Na ostrov jezdily ten
krát několikrát denně tři chatrné lodě. Jedna z nich, nej větší a nejkom
fortnější, patřila zvadlému, vyžilému kapitánu Lulu. Po Lavandu byly
vždy vylepené velké plagáty “Loulou - Íe Corsaire”. Komu patřily dvě
ostatní lodě, nevím. Vzpomínám si jasně, že jsme jednou museli - nevím
již z jakého důvodu, možná, že loď byla přeplněná - zůstat v podpalubí
a všem se nám udělalo šíleně zle, asi z výparů benzinu. Děvčata v
plavkách anebo nahé, v koupacích pláštích, padaly jak hrušky a chla
pi zvraceli jak svržení archandělé. Nějak mi to zůstalo v paměti . . •
Za přátele jsme tehdy měli - shodou okolností - dvě lékařské bezdětné
rodiny. Jedni byli Němci, ze severu, oba lékaři-urologové, on málo star
ší. Byli to usměvaví katoličtí Francouzi, jak jsem později zjistil, muž
byl synem španělských emigrantů a dovedl hodiny mluvit s chlapeckým
obdivem o Salvadoru de Madariagovi, kterého jsem sám znal z kongresů
exilového PEN-Clubu; jeho žena byla rozkošná, sličná husička z patricijské rodiny. Manžel pracoval v nějaké státní výzkumné laboratoři,
nikdy jsem se nedověděl v které, měl snad strach? Na rozdíl od němec
kého páru Simone lékařkou nebyla. Dovedla ovšem také celé hodiny
vykládat o své návštěvě u Salvadora Daliho. Někdy jsme začínali po
chybovat, zda u něho vůbec byla. Ale na tom všem konečné tak nezá
leží. Oba byli srdečnější než ten německý lékařský pár. Byly to vždy
báječné tři týdny. Měli jsme k dispozici větší člun a jezdili jsme někdy
dost daleko od pobřeží - byl to vždy nepříjemný, svíravý pocit, když se
blížil nějaký francouzský křižník. Rozuměli jsme si výborně, zvláště
Simone milovala hodiny v člunu víc než slunění na našem rajském
ostrově. Byla vždy první, která si sundala podprsenku; komické bylo
jen to, že všechny její podprsenky měly v nejrůznějších odstínech fia
lovou barvu, rovněž tak její svetry byly fialové; ovšem když měla svetr,
nikdy neměla podprsenku. Renata s Alexandrou si je také sundávaly,
ale teprve když jsme byli kousek dál od pobřeží. Když Karl věšel ně
kterou z podprsenek na “stěžeň”, vyřvával z plných plic:
Fünfzehn Mann auf des Toten Kiste
Jo-ho-ho und eine Flasche Rum!
Das Trinken und der Teufel hatten die anderen geholt
Jo-ho-ho und eine Flasche Rum!
Mluvívali jsme málo, jen vítr se lísal k sukním našich holek. Tak
dvakrát do týdne jsme večer chodili do kina - zřídkakdy v Lavandu,
většinou jsme jezdili do San Tropez, které je nedaleko. Jediná Alexan
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dra vrčela: “Ganz schön verrückt - im Sommer!” Ale Karl se jí po
každé snažil stejnými slovy vysvětlit, že je nekulturní. A zde vlastně
začal můj hrozný černý sen - zde je začátek vidiny černého obrazu.
Jednou jsme byli na filmu, který se točil kolem černého musea: ma
gie, kasematy atd. Z toho děje již nic nevím. Jenom si jasně vzpomí
nám, že jedna panoptická figura, svíjející se pod kleštěmi mistra po
pravčího či jeho pacholka, měla přesvědčivě můj obličej. “To je trest,
který tě čekal, a nemine”, opakoval stále kat; víc si nevzpomínám.
Podíval jsem se pokradmu na Alexandru. Ušklíbla se a povídá poti
chu: “Das gi'bt’s doch nicht.” Ta moje hlava a ty ruce kata se pak staly
dominantou mého života - ták jako i pohrůžka o tre'stu. Kdesi nedaleko
mé hlavy, byla na filmovém plátně ještě jedna postava, nahá mladá
žena; hlava jí nebyla vidět, měla ji v závoji či v pytli, ale pravý prs měla
useknutý. Nemohl jsem dlouho od toho černého obrazu odtrhnout oči i když už kino dávno skončilo.
Naše malá Francouzska tehdy na mě celý večer nepromluvila, ostatní
dělali jakoby nic, možná, že si toho opravdu ani nevšimli.
A tehdy - ten večer po návratu ze 'San Tropez , byla to pěkná řádka
let před tím, než začali v Evropě holdovat LSD, řekl jeden z tří doktorů,
myslím, že to byla Renáta:
“Dnes v noci to zkusíme v bungalovu.”
Manželé Forestierovi měli v kopci nad Lavandu, na pokraji lesa,
krásnou vilu, my ostatní jsme bydleli v hotelu Mireille.
Pustili jsme si tiše Ravelovo Bolero a já jsem v rytmu tančil, či ko
lébal se, se Simone a s Alexandrou a občas jsme se dívali na naše tři
doktory-Faušty. Na stole bylo šest kostek cukru a Renáta nakapala na
každou několik 'kapek průhledné tekutiny. Pák Forestier zavřel okenice
a Simone odnesla všechno sklo do vedlejší místnosti. Renáta vzala svou
lékařskou tašku a procedila mezi zuby: “Sicher ist sicher!” a zmizela.
Když se vrátila, byla celá pomalovaná, měla černou nezapnutou průhled
nou bluzu a filigránské bílé šortky. Na hlavě jí seděl toreadorský černý
klobouk a rukáv objímala pásku Červeného kříže. Jedině Alexandra
■vyprskla, 'když ji uviděla - já jsem 'nemohl od ní odtrhnout oči. Když
jsem si uvědomil své civění, blesklo mi hlavou proč. Vždyť ji znám od
spodu až nahoru.
Hudba nabírala pomalu protáhlejší tóny a občas do nich zazněl bu
ben; nevím zda to byl buben černochů, nebo Španělů před Granadou.
Ubohý Ravel! Pak jsem začal vidět postavy, které vůbec nemohou exis
tovat. Ve velkém zrcadle, které měla Simone zavěšené nad postelí, jsem
viděl zploštělou svou lebku; a z úst mi vyrůstaly velké měděné chlupy,
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které zakrátko změnily barvu i skupenství. Lebka byla čím dál větší, a
moje tělo dostávalo formu skřítka. Začal jsem cosi nadávat, ale hlas mi
vynechával a protahoval se jako docházející gramofon. Vím ještě, že
jsem vyskočil - -tóny hudby byly stále rychlejší - chtěl jsem někam
utíkat, ale pojednou mě chytil do náruče můj přítel Ivan Jelínek, které
ho jsem tenkrát ještě osobně neznal. 'Nesl tři lyže (teprve pět let po
zději jsem se dověděl o jednom jeho snu, v němž tři lyže hrály svou
roli). Byl jsem opět v pokoji. A pák se mi zjevil, jako již tolikrát v
horečkách, Štýrského “Člověk sepie” z jeho snů o dvou hádcích. Dlouhé
pásy červené, žluté, slabě sépiové a měděné se stále měnily, roztahovaly
a protahovaly jako vlající koberce a klouzaly mi pod nohama. Padl
jsem na francouzskou postal. Ležely tam v obětí všechny tři ženy a zu
řivě se milovaly. “Lesbičankám vstup zakázán!” zařval jsem a chytil
Simone za vlasy. Zjistil jsem, že má jen paruku. A pak již nic - nic . . .
Najednou jsem opět spatřil černé museum (můj černý obraz, mistra
popravčího, jeho pacholka a useknutý prs). A naděvším tím domino
vala barva mědi, která byla později vystřídána sépiovou a ještě pozdě
ji fialovou. Na stěně visela tolédská dýka asi 30 cm dlouhá, v krásné
perleťové pochvě; byla vykládaná zlatém a pomalována jakýmisi ma
gickými symboly. Uchopil jsem ji do ruky, zmáčkl jsem ostří a zranil
jsem se. Bolest jsem však necítil. Vím určitě, že dýka byla broušena
na obě strany. Skočil jsem po jedné z postav: “Já ti dám státní tajem
ství”. Pak jsem viděl opět ty hrozné pásy, tentokrát jen červené a lep
kavé - lepkavé a červené.
Čas se šoural jak porodní křeče. Světlo, stín, lepkavá sedlina. A pak
už nic - nic, jen víření bubnů a svíjení se nedefinovatelných barev a
květin. Jedna květina se protáhla a byla z ní naše loď. Na přídi stála
nahá Simone a kývala na křižník vyplouvající z přístavu. Viděl jsem
škeblovité černé mraky. Potom jsem pozoroval oranžovou a červenou
barvu moře a pak Karla, jak připevňuje na stožár fialovou podprsenku.
Patřila Simone, nikomu jinému nemohla patřit. Otočil se k nám, jako
’Hurvínek, a řval z plných plic:
'Fünfzehn Mann auf des Toten Kiste,
Jo-ho-ho und eine Flasche Rum!
Das Trinken und der Teufel hatten die anderen geholt,
jo-ho-ho und eine Flasche Rum.
Najednou jsem jasně viděl, že ta píseň poznamenala i mé dětství a
začal jsem řvát s Karlem v dvojjazyčném duetu:
Na 'truhle s mrtvolou všech patnáct lodníků,
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jo-ho-ho, jo-ho-ho chlastalo rum
ďáblu se upsalo všech patnáct zbojníků,
jo-ho-ho, jo-ho-ho, rum, rum, rum, rum, rum.
Když Karl zmlkl, uvědomil jsem si, že jsem znal ještě jinou variaci:
Bylo nás tam roku onoho mnohoho,
patnáct vlků, patnáct lodníků,
■všichni chtěli piti přemnoho
a když se napili, tak zpívali
Jo-ho-ho, Joho-ho.
iSpatřil jsem opět fialovou barvu - pak zvolna sépiovou a opět akvamarin a potom již jen barvu mědi.
Odkudsi odbíjely hodiny, kruhy zvuků na sítnici ticha. Fialové ticho!
Tma řídne a vše, co v ní utonulo, vyplouvá opět na povrch. Staletí strá
vená ve vzduchoprázdnu.

XXX
Bylo už asi k ránu, škvírami ve ztažených roletách rýpalo slunko do
sítnice - někdy i sítnice páchne. Mučivá byla prázdnota. Světla opět
vystřelovala a zraňovala bolestně sítnici.
Alexandře se chtělo zase zvracet, nesnese nic. Nadávala každému,
především mně a volala maminku.
Simone byla ještě úplně v zajetí LSD; plivala si na pravou bradavku,
masírovala ji a sípala při tom jakousi písničku, která připomínala slova
indického zaklinače hadů. Všichni jsme ještě byli pod silným vlivem
jedovaté fialové vidiny. Co bylo pak, si nemohu vzpomenout. Zahlédl
jsem, jak Renáta s Karlem se skláněli nad Forestierem, který měl zkr
vavenou bodnou jizvu pod ramenem a o važovali ho. Nic neříkal, jen se
stále šíleně chechtal. Povídám:
“Kdo ho píchl?”
Renáta cosi zamumlala, jako:
“Jó, to kdybychom věděli, to mohl být každý z nás, ty vole, třeba ty
taky.”
“A jó,” povídám,” a proč se pořád tak blbě chechtá, copak nemá bo
lesti?”
“Je ještě úplně pod vlivem LSD,” odpověděl Karl unaveně. “Bolesti
nemá, ale ta rána vypadá nebezpečně. Kdo tohle svinstvo mohl z nás
udělat?”
“On se z toho asi vylíže velmi brzo”, řekl po chvíli ještě Karl, ale to
jsem již neslyšel, neboť jsem vyklouzl oknem do zahrady.
Já věděl velmi dobře, kdo to byl! Chtěl jsem opravdu znát jen jeho
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tajemství?
Vzpomínám si, že jsem se šel jako ve snu udat. Žandáři jsou v Lavandu nedaleko hlavní silnice, v poměrně nové budově. Klopýtal jsem po
maloučku z 'kopce dolů. Přístav byl jako vyluxované zrcadlo. Moře ztra
tilo svou barvu svítání a nabylo ostře nafialovělého lesku, avšak v
hloubi bylo černé, jak můj obraz.
Žandáři se mnou nechtěli vůbec mluvit, a když jsem naléhal, aby se
přesvědčili, že jsem smrtelně zranil dr. Forestiera, řekli mi, že s ním
před 'krátkou chvílí telefonovali, poněvadž ho někdo hledal. “Mimo
chodem”, řekl mi žandár “o vás se také zmínil, abychom byli k vám
velkorysí, že jste v noci přebral. Jděte se vychrápat!” Když jsem ale
stále naléhal, aby mě potrestali, ten, co mluvil plynně německy, prohlá
sil, “Jedině, za co vám uděláme dossier, je, že od včerejška parkujete na
zakázaném místě.”
“Alespoň něco,” řekl jsem mu s ulevou. Pak se mě ten druhý optal
na zaměstnání a když slyšel, že jsem žurnalista, udělal nějaký vtip a
zdůraznil, že se žádné dossier dělat nebude. Bylo to asi v době, kdy
se formulovala německo-francouzská smlouva o přátelství. Klopýtal
jsem dolů k pobřeží. Natáhl jsem se do písku a usnul. Před polednem
mě vzbudili; všichni vypadali trochu znaveně. Najedli jsme se společ
ně a pák jsem s Alexandrou odjížděl.
Díval jsem se na Forestiera, byl 'bledý jako stěna. Přes košili byl
vidět jeho obvaz, ale jinak byl veselý a 'ke mě zvláště milý. Jediná
Simone prohlásila: “Lotře!”
Když jsme byli v autě a uháněli směrem k Nice, povídá Alexandra:
“Musel jsi Simone takovým stylem tu bradavkurozkousnout? Copak
opravdu nemáš v té protéze cit? To je nebezpečné!” A po chvíli do
dala: “Nächstesmal pass besser auf!”
“A co ten pokus o vraždu dýkou?” zavrčel jsem.
'Podívala se na mě úkosem, vrtěla hlavou a přidala plyn. Nikdy jsem
nezjistil, co si v té chvíli myslela.

XXX
Uplynuly týdny, měsíce, roky. Čas, prokletý čas, mě políčkoval se
všech stran. Někdy se mi čas zhmotnil. Chtěl jsem jej chytit za krk a
prostě zastavit, ale nedokázal jsem to; znovu jsem si jen uvědomoval,
'že není žádný dnešek ani zítřek, a přesto jsem se v tomto čase sesouval
k okamžiku, který musel přijít.
Jednou večer zazvonil telefon. “Miláčků bohů! Tady je Renáta a
Karl. Jsme v hotelu Ambasador; je zde totiž lékařský kongres, ale zítra
se musíme vrátit a hrozně rádi bychom vás oba viděli.” Po chvíli doda-
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la: “Toužíme po vás.” “Přijdeme okamžitě”, výkřikl jsem do telefonu
a běžel jsem do ložnice. Alexandra spala. Oči mi padly na budík. Zítra
má ranní a někdo zde musí být, kdyby se Arne vzbudil a nevěděl co
se děje.
Zavřel jsem tiše dveře a bral jsem to dolů po dvou schodech.
Renáta se na mě vrhla a dlouze mě líbala. Karl, kterého jsem si nikdy
nechtěl představit v bílém plášti, měl slzy v očích. Nebyla to ovšem jen
radost ze setkání, bylo to znovuoživení vzpomínky. První slova Renáty
to také potvrdila:
“My u'ž tam bohužel také nejezdíme, a nezlob se, že jsme nepsali, to
víš.” Všichni tři jsme byli jakoby zakřiknutí a nějak jsme se nemohli
stále dostat ke kloudnému rozhovoru. Najednou to z Karla vystřelilo:
'“Forestier je mrtev! - to asi víš”. Nevěděl jsem. “On se z toho zra
nění nikdy pořádně nevzpamatoval”. Renáta k tomu dodala: “On byl
vždy špatným šoférem a měl nej rychlejší auta”.
Díval jsem se trochu nechápavě, ale nic mi už neřekli.
“Přijeďte k nám na prázdniny”, zvala Renáta, když jsme si sedli na
sklenku sektu k baru. “Stavíme si letní domek v Nordenay, ty to tam
přece znáš”.
Přikývl jsem na souhlas. Dodala:
“Simone museli minulý rok vzít oba prsy.”
Rázem jsem vystřízlivěl. Ano, to ten můj obraz. Ten černý obraz . . .
(Z knihy Básní v próze.)

LACINO Z LACINÉ ČTVRTI
Gertruda Goepfertová

lAutokár nás vozil po takzvané Vídni (kde jsme to vlastně byli, ne
vím) a průvodce sliboval, že nám ukáže všechny obchodní prameny.
Oddala jsem se vozidlu, trochu mi bylo nanic, jak mi v autě bývá, ale
doufala jsem, že i tentokrát jízdu vydržím. Dokonce mě některá zákou
tí zaujala, kusy čtvrtí, tašková střecha, která vydala na půl stavení, ob
dělaná země před domy, záhonky, ploty, ohrádky, ptala jsem se na jmé
no čtvrti, svátého Havla, ta je nej starší, bodej ť, a už hlasatel oznamo
val, že tady je lidová výroba a nej laciněji, obyvatelé dělají ještě po
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domácku kmínový sýr, udí klobásy, nakládají zdí a prodávají přímo
zájemcům bez překupníků. Všimla jsem sí, že nad tím vysvětlením krou
til hospodářský poradce (doprovázel nás, přidělen režimem) hlavou.
Dovezli nás do prodejny, vybírala jsem tam surrealistický dárek, růžo
vého anděla s přivěšeným srdíčkem. Krám byl zařízen jako divadelní
sál s příčnými pulty místo lavic, na nich bylo vyloženo zboží, na je
višti občas vystupovali reklamáři a za pulty procházeli mrštní obslu
hovali, kteří nemuseli zboží vytahovat, jen podávali zájemcům in
formace.
(Nakoupili jsme, ku:dy odejít? Krutým točitým schodištěm dolů
(vzpomínala jsem na stoupání do věže svátého ’Petra) mělo nízké stup
ně jako v urbinském zámku. Držela jsem se zábradlí, až přišla udu
saná točitá cesta. Tu řekl jeden z nakoupivších, Vždyť jsme ve slepé
uličce, nechají nás tu někde zahynout a pak oloupí. Nebo nás přepad
nou sklepní piráti. Laciné zboží už mě netěšilo, nálada poklesla. Tu
přestala být cesta myší dírou, zmizel strop, nastoupily domky v uličce a
před prvním stál černovlasý hubený domorodec. Přistoupil k manželovi,
v novinovém papíře skrýval něco ostrého, tušila jsem úklad a volala,
prašť mu do ruky, ale manžel se tvářil blahosklonně a ptal se, Co rač
te? Chlapíkovi nezbylo než se projevit, napřáhl výhružně svou zbraň a
chtěl vydírat, ale novinami prosekla škrabka na brambory, laciná a
tupá. Tím prozradil svou bezmocnost a pro nás se karta obrátila. Zadoufali jsme, že z laciné čtvrti přece lacino vyvážném.

PRO KOČKU
Gertruda Goepfertová
Přírodopis? Pro 'kočku. Dnes jsem zakusila, co je to kmen stromu,
hlavní větve rozsochaté a košatina větviček.
IPřes noc přibylo kolem našeho domu staveb, zmizela protější zahrada
a louka a stanice elektriky se přiblížila na pár 'kroků. Naše kočka Mici
vyběhla ráno před dveře, jak je zvyklá utíkat po hlíně a čenichat myši,
octla se hned na chodníku u otevřené elektriky číslo 22, která se právě
rozjížděla. Uleknuté zvíře se drápalo na stupátko, průvodčí ještě za
zvonil, bleskově zastavil, jakýsi pán chytil Mici do náručí a ujížděli.
Pozorovala jsem všechno z okna bytu. Co teď? Nejlépe by bylo zatele
fonovat o taxíka a jet za elektrikou. Jenže jsem ještě v županu. Honem
oblékat, obouvat. Nebo telefonovat do centrály elektrických drah? (Ale
zjistí-li tam průvodčího neblahé dvaadvacítky, kde bude mezitím pán,
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'který kočku držel? Třeba vystoupil dřív než na konečné stanici.) Ale
nejdřív musím dát do ledničky tlačenku a jelita a játra, která před chví
li řezník dodal, aby se nezkazila, to by byl doma poprask, jak jsem
liknavá a myslím jen na vedlejší věci. Jenže ledničku jsem přes noc odled’ovala a teď je plná špinavé tekutiny, tu musím nejprve vytřít, z
nádržek vylít, trvá to hezkou chvíli. Dnes je polosvátek, obchody jsou
otevřeny, ale není škola, děti jsou doma, ještě v posteli. Už nespí,
mohly by vlastně pomoci s odleďováním, ale jim se nechce, starší a
děvče by si snad dali říci a ponimrávali se u lednicky, ale mladší je
bude poštívat a nakonec se seperou, samotné je nemohu nechat. Měla
bych jim především chystat snídani. Jak si teď vypočítám, kam až se
mezitím dostala Mici s pánem nebo samotná a kde ji mám hledat, když
nevím, která z větví a větviček na stromě je ústřední. Pro kočku bylo
učení, když nedává návod, jak najít ujetou kočku.

HISTORICKÉ, ETNOSOCIOLOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ
ASPEKTY ŽIVOTA KŘOVÁKÚ
(Podle vlastních výzkumů v poušti Kalahari a j.)
Josef Kratochvil
KŘOVÁCI patří beze sporu k nejstarším obyvatelům naší země. Ra
da anthropologů tvrdí, že Křováci jsou rasově příbuzní, ne li zcela to
tožní, s lidskou rasou, která byla v době protohistorické rozšířena po
celé Africe: od severní Afriky přes Saharu až po Mys Dobré Naděje na
Jihu Afriky. Nomádští Křováci žijí dodnes způsobem člověka doby
kamenné. Není divu, že mne Křováci všestranně zajímali i z hlediska
vývojové teorie; dále v poměru ke zvířatům a přírodním zjevům svého
okolí a v oboru vývojové psychologie, zvláště také křovácké pedagogiky
i v oboru ethnosociologičkém. Pořídil jsem řadu fotografií a filmů v
poušti Kalahari, ale v Proměnách se musím spokojit aspoň s popisem.
Křováci mají plochý nos a špičatou bradu, široké lícní kosti a šikmé
mongolské oči. Na konci páteře je na těle malá pigmentová skvrna, zva
ná “mongolská”. Antropologové tvrdí, že Křovák se dožije nejvýše 45
let (Křovák Ochrab mi tvrdil, že je stár 72 let. Kdo však to může kon
trolovat, dokázat? Já mu odhadoval 5Otku, ale teprve na analýze kostí
mohou odborníci jednou stáří přesněji určit). Křováci patří k trpasličí
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rase; ženy dosahuji výšky 1,25 cm a muži 1,50 až 1,60 cm. Postava je
štíhlá a pohyby Křováků mi připomínají vždy pohyby kočky; pohyby
akrobatů, které ovládají svaly, nikoli těžkopádné kosti. Vlasy Křováků
jsou krátké a vlnité; Burové říkají proto Křovákům “Pfefferkorn
haarige”. Černoši nazývají Křováky podle vlasů “Hlavy kozích bobků”.
Oproti rozličným černošským kmenům Křováci nezdobí své hlavy roz
ličnými parukami. Jen u některých lovců se vyskutuje občas ozdoba s
žíní osasu pakoňů či sajky losí (Beisa nebo orex-antilopa).
Dnešní Křováci se dělí etnograficky ve tři hlavní skupiny:
1. AUEN - Křováci, kmeny a rody, které žijí hlavně východně od ze
mě Owambo.
2. HEIKUM - Křováci na jihu pouště Kalahari.
3. KUNG - Křováci, kteří jsou rovněž rozšířeni v zemi Boswana i na
jihu pouště Kalahari.
Prof. Seligman C. G., z Oxfordské university v Anglii, rozlišuje Křo
váky jazykově na tři hlavní skupiny: severní, střední a jižní, ale pouka
zuje na to , že každý kmen, káždý rod mluví svým vlastním jazykem,
který má vlastní jméno. Něco podobného jsem zažil u nomádských La
ponců na dalekem Severu (viz Proměny roč. 1966) a dozvěděl se ze
zpráv Prof. A. Musila o nomádských Beduisech v poušti Nefudu a j.
Podle Seligmana, je křovácká jazyková skupina kol Capské provincie
vymřelá, zaniklá. Do severní a východní skupiny počítá již zmíněné
Heikum, Auen a Kung a centrální kmeny jazykové jsou v Naron (či
Aikwe) Tannékwe, Hukwe, Galikwe a Hiechware. Jazykově jsou tedy
skupiny Křováků mnohem početnější. Ale mezi badateli je tu mnoho
nejednoty.
IPodle odhadů (protože skutečné sčítání je takřka nemožné) žije
dnes asi 20.000 áž 30.000 Křováků, hlavně v Botswaně, v Jihozápadní
a Jižní Africe a v Angole.
'0 původů Křováků nevíme také nic jistého. Uvádí se hlavně tři mož
nosti :
1. Poněvadž jsou mongolského typu, přistěhovali se v pravěku asi z
Asie (přes Evropu) a rozšířili se pak po celé Africe (důkazem by měly
být “křovácké kresby a malby” v jeskyních ve Francii, ve Španělsku,
v Maroku, Altamiru, Lascaux a j.) a pak početné křovácké skalní ryti
ny a malby po celé Africe.
2. Křováci jsou původní obyvatelé Afriky (nález Boskopského člově
ka v blízkosti Johannesburgu), ale bližším stykem Orientu s Afrikou
se Křováci smísili s Mongoly.
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3. Křováci jsou v Africe ontochtonní, původní, ale tvrdý život v pou
štích a stepích ovlivnil jejich vzhled v infantilní formy a ve formy mongoloidní. Tuto thesi hájí prof. Dr. Tobias, známý anthropolog. Jeho
teorie je podporována i tím, že Křováci jsou trpasličího vzrůstu, že
mu'žům neroste vous ani na bradě ani pod nosem, že Křováci nebudují
žádné vesnice, 'že nechovají domácí zvířata, nejsou pastevci ani rolníci,
ale jen lovečtí nomádi.

Prostudoval jsem řadu křováckých skalních kreseb a vlastním ně
které křovácké kresby na pštrosích vejcích i na stromové kůře. Provedl
jsem řadu výzkumů tím, že jsem rozlišné Křováky požádal, aby mi ba
revnými tužkami kreslili na předložený papír, aniž bych je nějak ovliv
ňoval motivací či volbou barev. 'Srovnávající studium moje i ostatních
četných autorů, kteří se specializují na studium křováckých kreseb a
maleb, potvrzuje, že recenlní Křováci volí stejné motivy a formy i si
tuační představy, jak je nacházíme na prastarých jeskynních a skalních
rytinách. Kdo může tvrdit, že umění skalních a jeskynních kreseb nemá
souvislost s dnešními křováckými kresbami, zvláště, když zkoumané
osoby samy neznaly křovácké kresby minulosti?
Desmond Morros tvrdí, že obrazy předhistorického umění představují
lovecké scény a lovecké metody, lovná 'zvířata, ale že mají i magický
význam. V rozpravách s Křováky o kresbách, které mi věnovali, či na
kreslili, jsem zjistil, že kresbám i barevnému tónu připisují určitý ma
gický význam. Ale zabývat se těmito podrobnostmi přesahuje rámec
našeho pojednání. Křováci a člověk boskopský budou zatěžovat ještě
mnoho 'hlav badatelů a vědců. Prof. R. A. Dart, světoznámý antropolog,
se domnívá (Dart: Rhodesien Engravers, Painters and Pigment Miners
of the Fifth Milénium), 'že boskopský člověk osídlil na př. Rhodesii již
před 4000 lety, a že mu byla známá technika dolování, zpracování zlata a p. a to podobně či velmi příbuzně jak ji ovládala sumerská kul
tura v Mesopotamii. Záhadou zůstává na př. dodnes MAPUNGUBUE,
“Pahorek Šakalů” na Limpopo. Jde o 30 až 60 metrů vysoké a asi 350m
dlouhé basaltové skalisko, které bylo obýváno jako pevnost, a na
jehož vróholu našli badatelé poslední doby nejen zbytky jemně zpra
covaných zlatých plotének, ale i náramky a perly. Dr. Golloway tam
nalezl četné zbytky lebek, které svědčí o příbuznosti s boskopským člo
věkem a o přímé příbuznosti s Křováky a Hottentoty.
Svého času, při studiu sociologických aspektů života Laponců, jsem
se přesvědčil, jak z historických pramenů tak ze současné situace a jed
nání Laponců na př. s norskými, švédskými a finskými vládními úřa
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dy a vládami, že Laponci jsou mírumilovní, neagresivní, ústupní, ale
v pravdě přírodní muži a ženy, kteří přečkali mnoho staletí agresí a
útisků. Vnutilo se mi přímo srovnání s Křováky, kteří kromě sebe
obrany či získávání kořisti pro 'živobytí, se zásadně vyhýbají jakékoliv
agresi a přečkali - řekl bych - tisíciletí rozličných agresorů. Jejich sosiální organisace a materielní kultura je velmi jednoduchá a jejich svaz
ky, většinou rody či kmeny, tvoří skupiny o 50 až 100 osobách. Tyto
svazky jsou velmi volné, nezávislé a nepoutané širšími příkazy, ale pra
vidly, které respektuje každý svazek sám pro sebe. Jinak ovšem vzá
jemně respektují na př. lovecké hranice, teritorium a tradici, mravy a
zvyky jiných svazků. Křováci nemají prakticky žádné krále a náčel
níky; není známo, že by byli někdy sjednoceni ve velké svazky a že
by měli kdy nějaké diktátory. Nejstarší ve svazku, tedy stařešina,
má určitou autoritu zvláště v jurisdikci; jeho rozsudek je respektován,
ale stařešina nemá jinou moc než moc své osobnosti. Podle Voigta byl
DUKARI posledním “náčelníkem” Křováků, v době, kdy se Křováci
bránili in vaši Bantu-Negrů a kdy se jednotlivé svazky snažily o společ
nou obranu. Dukari byl zákeřně zavražděn betšuánským náčelníkem
MOREML

Křováci nejsou stoupenci monogamie, ale protože mají poměrně má
lo žen, které by byly schopny snášet nomádský život, je monogamie
nejčastější formou. Podobnou situaci jsem poznal při studiu nomádských Laponců, zde ovšem dalším faktorem je jejich křesťanské vy
znání, to připouští jen monogamii, ovšem kromě mormonů. A mezi
nomádskými Laponci jsou i mormoni. Muži Křováků se věnují lovu,
ženy sbírání plodů. Většina práce a zodpovědnosti za rodinu spočívá
samozřejmě na ženě. Křovácké ženy velmi rychle stárnou a jak jsem
se přesvědčil, při své výpravě do Kalahari, v r. 1970, rády mnoho kouří
a to i omamné drogy, jejichž původ jsem přesně nezjistil (ale jsem pře
svědčen, že se jednalo o marihuanu). Děti jsou vychovávány zprvu vel
mi volně; mají mnoho svobody pro své osobité hry, ale v době puberty
se musí podrobovat iniciálaím zvláštním obřadům “dozrávání” a pak
jim nastává tvrdá výchova, lovecká pro hochy a povinnosti manželky
pro div’ky, které se velmi brzy vdávají (mnohdy již před pubertou).
Křováci nemají svého písma a samozřejmě ani škol (pokud zůstá
vají nezávislými nomády). Proto se v “táboře” - jinak nemohu jejich
sídliště nazvat (jak jsem se zmínil nemají vesnice), mnoho vypráví,
tradičně sdělují zkušenosti a poznatky. Jejich řeč je velmi nesnadná a
znalci řeči Křováků tvrdí, že dospělý člověk není schopen se jejich řeči
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naučit. Jen ten, 'kdo jako dítě začal křovácky mluvit, ovládá tuto řeč.
Natočil jsem na zvukové pásky rozhovory Křováků v 'křováckých tá
borech, na př. rozhovory žen o výchově dětí, mužů o lovu a pod. a s
pomocí burského tlumočníka, asistenta prétorské university, jsem získal
dobré překlady. Jejich řeč je mlaskavá, syčivá, břichomluvecká, hrdel
ní a na síle a výšce tónu i výmluvnosti záleží, jaký smysl má to či ono
slovo, či spíše celý výraz projevu. Z rozprav se stařešinou Heikum-Křováků, Ochrabem, jsem poznal, že tito lidé mají svoji přírodní filosofii
a světový názor, který není mnoho ovlivněn naší kulturou. 'Nazval bych
jejich moudrost “zdravým selským rozumem”.
Hlavními křováckými zbraněmi je luk s otravnými šípy a oštěp. Luk
je poměrně malý, lehký a velmi jednoduchý. Šípy mají špice z kostí
či trní; nové i z ocele. S jedem, kterým otravují šípy, zacházejí velmi,
velmi opatrně. Odborníci mi tvrdili, že zranění jedem 'křováckého šípu
způsobí u dospělého člověka během asi 10 minut smrt. Protijed je ne
znám, protože každý kmen má svoje osobité tajné recepty k výrobě
jedu, a kromě toho jed má složení podle právě danných možností, na
př. kombinace jedu hadího, jedovatých 'hmyzích larev a jedovatých
rostlin. Vymyká se mi z rámce pojednání blíže se o tom rozepsat. Do
vezl jsem si s pouště Kalahari luky a šípy Křováků, které mi byly da
rovány. Forma darování 'byla zajímavá a zaslouží si zmínky: “Vezmi
si, pane, moje zbraně do pouště, kde žiješ (Evropa), a'by tě obránily
před nepřáteli a pomohly ti ke kořisti!” A když jsem chtěl dáti něco
protihodnotou za ty zbraně, bylo mi řečeno: “Zbraně neprodáváme!
Ty darujeme jen přátelům!” Když jsem byl v únoru 1971 v Seewiesenu
u známého německého badatele prof. Konrada Lorenze, a zmínil se o
tomto fenoménu, potvrdil mi, že jeho asistent Dr. Ireneus Eibl-Eibesfeld, který byl právě také v Kalahari mezi Křováky, mu něco podob
ného sdělil písemně.

Křováci jsou nejlepší stopaři a dovedou se přiblížit ke zvěři jak snad
žádný jiný kmen na světě. Burové jim proto říkali “Děti mlhy” a vel
mi se obávali jejich otravných šípů. Poněvadž jsem se, jako skaut, kdy
si zabýval stopařstvím, snažil jsem se u Křováků naučit se mnohé z to
hoto jejich umění. Křováci mají zvlášť vyvinutý čich a dovedou najít
ztracenou stopu i čichem. A dovedou také rozeznat v značné dáli i ne
patrné předměty a stopy zvěře. Mnoho badatelů obdivovalo Křováky,
jak dovedou sledovat na př. letící divokou včelu, až k jejímu včelímu
roji.
V běhu jsou neobyčejně vytrvalí. Z několika pramenů mi bylo po
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tvrzeno, že Křovák HORTSIE z Mata Mata pronásledoval geparda čili
čitu (Acinonyx jubatus), až tento dravec - vyčerpán - padl před Křovákem na zem. Ten ho uchopil za ocas a ubil oštěpem. Vypravil jsem se
na Mata-Mata, abych se s Hortsiem setkal a dal jsem si celý jeho pří
běh vyprávět na zvukovou pásku (samozřejmě samým Křovákem, v
jeho řeči, kterou mi tlumočník přeložil). Křováci si zvykli v poušti na
všechny “dary” pouště; jedí tedy s oblibou i kobylky a termity, tučné
medové mravence a vyhrabávají se země frčky a zemní vepře; vybírají
hnízda ptákům a jedí jak čerstvá vejce, ták i vejce s embryem (to jsem
zjistil i u Laponců). Je neuvěřitelné, kolik potravy dovede Křovák do
sebe najednou “nacpat”. Jeho tělo má četné záhyby, jako pytel, ale
když se pořádně nají, je najednou oblý.
Zvláštností je STEATOPYGIE, t.j. kyčle, zvláště žen; vytváří nádo
ry plné tuku, podobně jako hrby velbloudů; tam se shromažďují reser
vy energie, potravy. Četl jsem, že steatopygie je jen u žen, ale jsem
přesvědčen, že se vyskytuje i u mužů.
Poněvadž Křováci trpí mnohdy dlouhým údobím hladu, je doba hoj
né potravy podnětem, řekl bych přímo “k žravým orgiím”, spojeným
s tancem do vyčerpání, s tancem, který je jim jakýmsi opojením. Křo
váci neznají 'alkoholických nápojů a domnívám se, že ani dříve ne
znali omamných drogů při kouření. Jejich opojný, vyčerpávající tanec,
'který trvá někdy i několik dní, má starou tradici. Při tom užívají velmi
jednoduchého zpěvu. Natočil jsem zpěv Křováků na zvukové pásky. Pro
mne bylo nesmírným překvapením, 'že křovácký zpěv se svou podstatou
i formou velmi podobal “joice”, laponskému zpěvu ze severu. Nedovedu
si představit, že by obyvatelé dalekého Severu, Laponci, kdy přišli do
styku s Křováky. Křováckým zpěvem a hudbou se zabývala řada od
borníků, na př. ředitel musea v Bloomfontainu, Dr. Hoffmann. Ten
tvrdí, že křovácké hudební nástroje mají prastarou tradici, na př. ná
lezy z ústí MATJE řeky u KNYSNY jsou pravé křovácké nástroje a
jejich stáří se odhaduje na 11.000 let! Při zpěvu zpívají hlavně jen mu
ži. Ženy a mládež jim rytmicky k zpěvu tleskají.
V poslední době se věnuje řada badatelů výzkumů historie a socio
logie i psychologie těchto t.zv. “primitivních” kmenů. Pokusil jsem se,
na výzvu p. red. Škvora, o všeobecnou, ne příliš odbornou, kapitolu.
Moje záznamy mají mnoho bohatého materiálu, o kterém jsem se zatím
nezmínil i proto, že potřebuje ještě zpracování. Nový materiál je příliš
čerstvý. Zájemcům o velmi početnou literaturu rád podám potřebné in
formace.
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POHÁDKA Z NOVÉHO SVĚTA
Jaromír Kostka

Je to skoro neuvěřitelné. Je už přece doba hraček na baterie a doba
Mikulášů sedících už od konce října v každém druhém obchodu. Nebo
zkuste dnes postrašit s klekánicí dítě vracející se pozdě domů! Ale to
■neuvěřitelné je, že v této době, kdy pohádky se už dávno nečtou a ne
vypráví, jedna z nich se dosud odehrává. Je to pohádka o Honzovi, po
tomku toho proslaveného Honzy, který se 'vydal za humna, aby se naučil
latinsky. To mu trvalo, jak všichni víme, několik dní. Vrátil se a blá
bolil celé dny své:
iSud kulatý,
■rys tu pije,
tu je kára,
iten tu ryje.
(AŽ moudrá bába chytla vědro se studenou vodou, schladila mu hla
vu, a bylo po latině.
/V naší soudobé pohádce má Honza (Honza Pitomých, pro pořádek),
horší podmníky. Příznivé ovzduší pro pohádkové hrdiny se vytratilo,
když poslední rytíř -usekl poslední hlavu poslednímu draku, a 'vzal si
poslední princeznu. Podobnosti jsou čistě náhodné, ale dejme tomu, že
zlý lupič se zmocnil země, v níž Honza od narození žil, a vyhnal ho
ven. Honza se ale jen tak lehko nedal! Vylodil se v 'Novém světě a
umínil si, že se hned naučí anglicky. První den chodil po jednom veli
kém městě a nevěděl jak na to. Až spatřil na rohu dva blahobytně vy
padající pány. Řekl si, že to jsou asi páni studovaní, a když se k nim
připlete, že se možná něco naučí. A podařilo se mu to! Připletl se ko
lem a slyšel, jak jeden ten studovaný pán povídá: “Už tajm zpátky!”
To bylo první vítězství, a to už Honzovi nikdo z hlavy nevyrval. Šel
se vyspat pod most a stále si opakoval, už tajm zpátky, už tajm zpát
ky, už . . .! Obrátil oči k nebi a mluvil k tátovi, který už tam dávno
nahoře dlel: “Tak vidíš táto, pořád jsi říkal, že jsem se Pitomý naro
dil a blbý že zemřu, a hle, jak mně ta angličtina hned první den jde!
Už tajm zpátky, už . . .!” Druhý den byl také úspěšný. Kolem poled
ního šel na své cestě za angličtinou kolem divného obchodu. Uvnitř byl
úplně tmavý, ale ozývaly se z něj hlasy, ba i tlumený zpěv a hudba.
Jeden ze dvou kolemjdoucích se podíval dovnitř, hluboce se uklonil a
prohodil: “Bos tu pije”! To bylo, co Honza potřeboval. Řekl si, že to
má asi co dělat s obchodnictvím, a už si do nekonečna opakoval: “Bos
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tu pije, už tajm zpátky, ‘bos tu pije . . .”! A liboval si že to jde nád
herně, úplná pohádka.

ITřetí den špatně začal, ale dobře skončil. Honza šel odpoledne po
chodníku předměstí, a na druhé straně zahlédl ženskou postavu. Hrklo
to v něm, tak se podobala sousedovic Toničce z domova. Přivřel oči a
viděl Toničku, jak doma před chalupou zalévá zahrádku a při tom si
zpívá. Rozběhl se teď k ní přes ulici, ale než ji oslovil, zarazil se. Ne
byla to ona. Tahle paní měla zelená víčka a mluvila jenom anglicky.
Opřená o vůz, křičela: “Kdo tu káru vyklínuje!” Nevadí, řekl Honza,
alespoň jsem se zase něco nového naučil. Kdo tu káru vyklínuje! A od
té chvíle to šlo stále dokola:
>Už tajm zpátky,
bos tu pije,
kdo tu káru
'vyklínuje.
A breptal to, ještě když po třetí v Novém světě usínal.
(Čtvrtý den ráno, jak to v pohádkách bývá, se konečně stal zázrak.
Honza se probudil a náhle věděl, že umí dobře anglicky. Od té chvíle
už jinou řečí nemluvil. ’Ptal se ho jeden: “Máš na kafe?” “Už tajm
zpátky,” mu odpověděl Honza. Řekl mu druhý: “Půjč mně tolar.” Hon
za 'na to, že bos tu pije. “Zcvokovatěl”, prohlásil třetí, a Honza k to
mu: “kdo tu káru vyklínuje!” A tady má naše pohádka háček. Pů
vodní Honza to měl lepší, bába včas zakročila. Ale babička s bokytem
neemigrovála. Babička, chudák, už do něj dávno doma kopla. A z Hon
zy Pitomejch se stal John B. Peatomee.

IDoma zatím lupič sestárnul, a už dávno 'nebyl tak divoký. Špatným
hospodařením zubožil zem a chtěl, na stará kolena, než odejde ze svě
ta, ukázat trochu lidskou tvář. Řekl si, že dovolí Honzovi přijet na ná
vštěvu, a zabije tak dvě mouchy jednou ránou. Honza tady pár dolarů
nechá a zároveň ukáže lidem, jak je hloupý.

IDžejbýpý přirozeně na vějičku sednul. Koupil si Mustanga a jel do
mů ukázat obé: auto a i to, jak už mluví česky s těžkým přízvukem.
‘Jedna věc je tedy jistá. Pohádky dosud vznikají. Staré i nové, dají se
různě vykládat. Jako dobro zápasící se zlem, jako vychytralost člověka,
který se zbraní všechno přemůže, nebo třeba jako dějiny jednoduchosti.
Naše pohádka patří do posledního druhu. Je ale šůrová, a obsahuje dů
ležité ponaučení: Honzův táta měl přece jen pravdu!
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Rozhovory a polemiky

ROK BEZ PETRA DENA
Dne 9. září uplynul rok od úmrtí zakladatele a dlouholetého redakto
ra Proměn, dr. Ladislava Radimského, literárním jménem Petra Děna.
Není věru projevem pouhého “zvyku”, jestliže tohoto významného
představíte našeho exilu vzpomínáme. Přesvědčili jsme se totiž za tu
poměrně krátkou dobu nejednou, jak mnoho a v čem všem nám Petr
Den chybí.
Již za jeho života jeden z jeho nejbližších spolupracovníků prohlásil,
že “Petr Den je živým svědomím exilu”. Ve svých poučených esejích,
především v “Rubu a líci našeho národního programu v atomickém vě
ku” (vydala Křesťanská akademie v Římě, r. 1959), nám neodikázal nic
menšího a potřebnějšího než jasný, střízlivý program. Vyzýval v něm
k mravní obrodě, k plodnému zamyšlení se nad naší tradicí národní,
jíž musíme zůstat věrni i v cizině. Nabádal ke sjednocení tvůrčích sil,
nikoli na 'základě pomyslných politických stran, ale na podkladě tvůrčí
práce. Bojoval proti pohodlnému názoru, že se “nedá nic dělat”.
[Petr Den sice nebyl vůdcem a kritikem oficielně vyvoleným, ale obec
ně uznávaným. Sám se nepovažoval za nic více než za řadového vojá
ka. V úvodu k citované sbírce esejů píše: “I řadový voják má povin
nost mluvit, když generálové mlčí”. Jestliže Radimský byl “živým svě
domím exilu”, bylo jen logickým, že ho bylo spíše tušit než vidět. Jak
málo čtenářů ho znalo osobně! Nepamatuji si, že bych - za téměř čtvrt
století našeho exilového putování - viděl v nějakém exilovém tisku je
ho fotografii. Petr Den si nepotrpěl na slávu pozemskou ani na statky
hmotné. Při prvé příležitosti, sociálně nezabezpečen, odešel nikoli na
“odpočinek”, ale do ústraní, aby se mohl plně a cele věnovat svému ži
votnímu poslání: spisovatelství. Nikoli všichni jeho čtenáři věděli, že
Petr Den patřil doma již od třicátých let k významným představitelům
literární kritiky a estetiky a že zastával významné funkce v našem di
plomatickém sboru, naposled jako zástupce vedoucího čsl. delegace u
Spojených Národů v New Yorku.
Člověk nesmírně vzdělaný a kultivovaný - demokrat smýšlením,
aristokrat vystupováním - vtiskl se do naší paměti věrně a trvale. Snad
se některým z jeho mladých a nej mladších čtenářů zdálo, že zdůraz
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ňoval příliš metafyzickou, transcendentální složku našich Bedně lid
ských životů a osudů. Ale jsme-li ochotni, i dost silni, domyslit život
ještě kousek dále než za konce fyzické, nemůžeme nedospět ke stejným
závěrům. Vždyť člověk je svou pravou podstatou tvor metafyzický. (Jak
často se v tomto směru Radimského názory shodovaly s odkazem T. G.
Masaryka!)
iS jakou pečlivostí tento nenahraditelný redaktor Proměn připravoval
zvláštní číslo určené jubileu Jana Amose Komenského! V myšlenkách
na tohoto velkého exulanta, Petr Den psal také svůj poslední větší esej,
vydaný r. 1967 pod názvem “Skloňuj své jméno, exulante”. Podobně
jako v tolika jiných případech, i zde autor analyzuje pravé příčiny ne
utěšené situace doma i v exilu, aby konstatoval, že “exulantství je stav
duše” a aby znovu nabádal k mravní obrodě a k činu.
(Vzpomínám si v této souvislosti na svůj poslední rozhovor s Petrem
Denem, po jedné z pracovních schůzek předsednictva SVU. Bylo to v
době “pražského jara”, jehož prvé květy tento poučený filozof a spiso
vatel sledoval se stejnou nedočkavostí i s obavami, s jakými pozoruje
sadař kvetoucí štěpnici. - “Já se už nevrátím, a možná, že se nevrátíte
ani nikdo z vás, mladších, ale na tom přece nezáleží. Komenský se také
nevrátil do vlasti, a přece jeho práci v exilu a jeho odkaz nemůže ni
kdo z historie vymazat” - prohlásil Petr Den.
IJsme si vědomi více než skromných vlastních sil a prostředků. Zlo a
světové spiknutí proti morálce, svobodě a slušnosti jsou dnes mnohem
silnější než v době pobělohorské násilné germanizace a rekatolizace.
Ale při veškeré beznaději a malomyslnosti, jíž jsou naše srdce schop
na v době světového výprodeje morálky a demokracie, při největším
smyslu pro “politickou realitu”, si troufám tvrdit, že ani náš exil není
zbytečným a marným, 'tak jako jím neby'1 exil v době Komenského nebo
Masaryka. Stačilo přece - před třemi roky - jen nepatrně uvolnit šroub
bezduché mašinérie, a naši svedení a podvedení bratři a sestry doma se
nevydali k náhrobku Marxovu nebo Stalinovu, ale putovali do Lán a
do Naardenu. (“Tak bude vždy, malověrní, tak bude vždy’.)
1A 'touto vírou - při vzpomínce na Petra Děna, člověka nesmlouva
vého i laskavého, bojovníka nesmírně citlivého a přemýšlivého, končím.
Jiří Škvor

P.S.
(Ještě slovíčko: Jednou z největších lásek Petra Děna byly Proměny.
Jsem přesvědčen, že uctíme nejlépe odkaz jejich zakladatele, jestliže s
nimi seznámíme co největší počet svých přátel.
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DVĚ HUDEBNÍ VÝROČÍ
Zdenka E. Fischmann

(Dvacáté století je v mnohém smyslu velice prosaické. Přes všechny
vynálezy (či snad částečně k vůli nim) a přes křečovitou honbu za tím,
co se anglicky nazývá “glamor” (termín, 'který se těžko překládá do ji
ných jazyků), vědomí nesmírných problémů, střízlivost a jakási váž
nost zabarvují mnoho toho, co moderní člověk tvoří. Je ovšem možné,
že i v minulosti současníci vždy viděli a více cítili tíživou přítomnost,
zatímco s historického hlediska je lehké se soustředit na ty tak zvané
“věčné hodnoty”, které daly obzvláštní lesk určitým obdobím.
Je nemožné předvídat, jak jednou budou příští generace vidět naše
století, ale je logičtější si představit budoucí respekt pro nynější tech
nický rozvoj a vědce než cbdiv pro nějaký neobyčejný estetický roz
květ. Jinými slovy, proti devatenáctému století, které bylo velmi este
ticky zaměřeno, převaha techniky a přesných vědeckých měřítek se ve
dvacátém století nějak zrcadlí i ve sféře umění. To se projevuje silně
analytickým postojem k umění minulosti, intelektualisací uměleckého
tvoření a velkým zájmem o technické stránky uměleckého díla, nejen
mezi samotnými umělci, ale i mezi informovanými laiky. Jestliže v mi
nulém století obdivující publikum nadšeně sedělo u nohou geniů a dá
valo se strhnout inspirovaným vzletem jejich fantasie, dnešek je ne
smírně skoupý s přiznáním geniality nějakému umělci a slova jako
inspirace či fantasie nás spíše odstraší než ohromí. Jsme odhotni suše
ocenit umělce jako odborníka, znalce svého oboru, dobrého technika a
pravého profesionála, který umí rozumově obhájit svou estetickou po
sici, ale vše ostatní, co zavání romantismem, skepticky odmítáme. Te
prve v posleních letech stále více sílí reakce proti takovému racionál
nímu postoji a objevují se hlasy, zvlášť mezi těmi nej mladšími, které
chtějí znovu “zlidštit” umění. Pro umělce, kteří patří svou tvorbou či
přípravou více méně první polovici našeho století a zachovávají svou
estetickou orientaci, aniž by přešli do tábora nejsoučasnější, často pře
hnaně experimentální avantgardy, platí shora uvedené všeobecné cha
rakteristiky.
Dnes chceme vzpomenout dvou českých skladatelů, žijících a čin
ných ve Spojených Státech, kteří oslavili význačné jubileum. Oba jsou
eminentně hudebníci dvacátého století a jejich osudy lidské i umělecké
v mnohém smyslu podávají zajímavý obraz dvou generací současných
tvůrčích osobností. Jsou to Karel Boleslav Jirák, osmdesátník, a Karel
Husa, padesátník.
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iSnad vlivem rušného tempa doby, současní umělci už nepíší stastránkové autobiografie. Občasné u veřej němí osobních vzpomínek jsou
obvykle knížky menšího rozsahu a životopisy současníků, zdá se, též
vycházejí z módy, alespoň na tomto kontinentě. Nějaký věcný článek
nebo interview - zapsaný, nahraný či visuální na televisi — více či mé
ně úplné, strohé heslo v hudebním slovníku, jsou obvyklé prameny in
formací. To v celku souhlasí s moderní objektivitou a zdrženlivostí,
která zaručuje vážným umělcům “privacy”. Proto téměř přejdeme ži
votopisná data obou našich jubilaintů a pokusíme se je vidět zrcadlem
jejich činnosti a díla. Snad se sami jednoho dne rozhodnou zachytit
pro veřejnost podrobnější osobní údaje, své intimnější zážitky i sub
jektivní názory.

[Karel Boleslav Jirák se narodil v Praze, 28. ledna 1891. Hudebních
základů nabyl od své matky a začal skládat už v gymnasiálních letech.
Na universitě se zapsal nejdříve na práva, pák na hudební vědu. Sklad
bu studoval soukromě u Vítězslava Nováka (1909-11) a u J. B. Foerstra ve Vídni (1911-12). Jeho hudební kariéra byla velmi mnohostran
ná a bohatá. Proto není divu, že profesor Jirák se stal jednou z nej
vlivnějších hudebních osobností a známým mezinárodním representan
tem československé republiky, o'd jejích začátků až do února 1948.
Kromě toho vybudoval druhou úplnou kariéru v cizině, před rokem
1918 a od roku 1947 do dneška. Tato mnohostrannost znesnadňuje cel
kové ocenění Jiráka, protože je těžko se rozhodnout, který z jeho obo
rů je mu nej vlastnější. Snad je to Jirák - skladatel, tedy sféra tvořivého
umělce, v níž našel největší uspokojení. Ale to neznamená, že by byl
méně tvořivý v ostatních zpříziněných hudebních oborech. Zdá se nej
lépe mluvit nejdříve o ostatních Jirákových “kariérách” a potom pře
jít k jeho skladatelské činnosti.
(Od roku 1915, Jirák po celý svůj život dirigoval: ve Státní opeře v
Hamburku (1915-18), na brněnském a ostravském divadle (1918-19),
jako druhý dirigent České filharmonie a sbormistr pražského Hlaholu
(’1920-21), dirigent orchestru pražského rozhlasu (1930-45) a v téže
době pohostinsky s mnoha orchestry v četných československých i za
hraničních evropských městech. Jeho dirigentská činnost našla uplat
nění i ve Spojených Státech, na Rooseveltově universitě v Chicagu, kde
byl až do nedávná ředitelem universitního orchestru a profesorem diri
gování. Jeho specialitou byla vždy československá (a cizí) moderna ve
vlasti, a v cizině propagace české hudby vůbec.
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Druhou Jirákovou celoživotní činností bylo — a dosud je, pokud mu
to dovoluje zdravotní stav — vyučování. V desetiletí 1920-30 byl pro
fesorem skladby na pražské konservatoři. Ve Spojených Státech roz
vinul učitelskou činnost na výše uve'dené universitě (1947-67), kde byl
mimo jiné přednostou oddělení hudební teorie, od 1948 do 1962. Od
roku 1967 učí skladbu, formy, analysu a orchestraci na chicágské “Con
servatory College”, jejímž vice-presidentem se stal roku 1969. Z jeho
školy vyšlo množství soudobých československých skladatelů, jako Bar
toš, Ježek, Kábeláč, Krejčí, Slavický a jiní; jeho američtí studenti jsou
roztroušeni po obou Amerikách. Jirákova kniha “Hudební formy” se
stala standardní učebnicí pro všechny československé profesionální hu
debníky, od roku 1924 a do dneška, kdy už se připravovalo šesté vydá
ní. Pro studenty v Chicagu, Jirák stvořil svou “Keýbord Harmony”.
Je zajímavé, že i Jirákova disertace se zabývala hudebními formami,
zatímco jeho monografické spisy byly věnovány Fibichovi, Mozartovi,
pianistovi Janu Heřmanovi a Dvořákovi. Tento poslední svazek byl vy
dán anglicky (SVU, 1961). Mimo tyto knihy, Jirák napsal během své
ho života množství článků a větších studií pro mnohé české i jinojazyčné hudební časopisy a sborníky. Upozorňujeme též na jeho velmi in
formativní článek, “Czechoslovak Music in the American Music Lite
rature” (v Czechoslovakia Past and Present, sv. 2; The Hague-Paris:
Mouton a SVU, 1968). Je nemožné vyjmenovat všechny jeho běžné kri
tiky, které psal před rokem 1930, kdy byl jmenován šéfem hudebních
programů Československého rozhlasu v Praze.
-Jistě by bylo nesmírně zajímavé podrobně rekonstruovat Jirákovu
práci v pražském rozhlase, v rozmezí 15 let, t.j. až do roku 1945. Bo
hužel nemáme po ruce potřebný dokumentární materiál. Jak se mno
zí pamatujeme, rozhlasové hudební pofady byly v ČSR považovány za
velmi důležité a věnovala se jim vážná pozornost a péče. Byla to tak
náročná práce, že Jirák se dokonce skladebně odmlčel tna téměř celé
desetiletí; opustil hudební kritiku a mohl se věnovat vyučování jen ně
kolika soukromých žáků.
iZdá se na místě zdůraznit, že dirigování, vyučování, kriticism a roz
hlasová programace jsou velmi nezištnou prací pro rozvoj hudby a pro
dobro jiných skladatelů. Jak je známo, mnozí skladatelé dirigují výluč
ně své vlastní skladby, vyučují jen vlastnímu stylu a absolutně odmítají
poslouchat hudbu svých kolegů, živých či mrtvých, poněvadž se ne
chtějí vystavit nebezpečí slyšené cizí 'hudby. Dělat vše, co Jirák vyko
nal, a “neztratit se” skládatelsky, je důkazem silné osobnosti a velmi
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pevné sebekázně.
Nechceme při této příležitosti uvádět úplný seznam Jirákových skla
deb, ačkoliv časově a věcně 'takový seznam v hudební literatuře chybí.
(Snad by ho mohly Proměny či jiná publikace SVU připravit v blízké
budoucnosti.) Jirákova tvorba, podle skladatelových údajů, dospěla k
opusu 92.

Opus 1, Tři písně na slova Viktora Dýka (1910), až op. 9, První
smyčcový kvartet c-moll (1915), byly vykonány v Praze. První symfo
nie, c moll, op. 10, až op. 17, Hudba noci pro housle (1918), patří do
Jirákovy hamburské etapy. Tři zpěvy domova, op. 18 (1919) byly
složeny po skladatelově návratu do Prahy. V roce 1946 Jirák dospěl ke
svému opusu 58, Smuteční hudba pro violu a varhany, na památku
zesnulého Jana Heřmana. Sonáta pro klarinet a klavír, op. 59 (1947)
’zahajuje Jirákovo velmi plodné americké údobí.
Jeho jediná opera, Apollonius z Tyany, op. 3 (provedena v Brně,
Bratislavě a v Praze ve dvacátých letech) bylo dílo mládí (1911). Z
jeho symfonií, pátá (op. 60) získala cenu na Edinburgském festivalu
(195'1) a býla vydána tiskem v Londýně. Šestá symfonie, ukončená
1970, má mít světovou premiéru v Praze v sezóně 1971-72. Jiné větší
orchestrální skladby, jako Symphonietta, serenády pro různé zvukové
obsazení, Předehra k Shakespearovské komedii, Symfonické variace,
Klavírní koncert, atd. byly stvořeny většinou v Praze. Rozsáhlé Rekviem,
op. 70, pochází z r. 1952. Komorní hudba pro mejrůžnější nástrojové
kombinace byla vždy v popředí Jirákova zájmu a mnoho děl tohoto
druhu, včetně smyčcových kvartet č. 4 až 7, přibylo v této zemi během
posledních let. Sbory a sólové písně, téměř bez výjimky na slova vyni
kajících českých básníků, patří do všech Jirákových období. Několik
sbírek národních písní složených v Americe je pokračováním Jirákova
zájmu o typickou národní hudbu. Drobnější klavírní a varhanní sklad
by a jiná menší díla pro solové nástroje doplňují tento stručný přehled
Jirákovy skladby.

tChceme-li nějak charakterisovat jeho zralý hudební sloh, zvláště s
ohledem na typologii jeho skladeb, snad by bylo nejsprávnější zařadit
ho do široké kategorie evropského neoklasicismu. K této bási je třeba
přiznat mu občasný přídavek českého lyrismu a určitou dávku hudeb
ního nacionalismu, jak tomu termínu rozumí neromantické dvacáté sto
letí. A hlavně je třeba mít na mysli jeho originalitu, která brání tomu,
■abychom ho snadno vtěsnali do nějaké úzké stylistické škatulky.
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(Jirákova umělecká produkce je bohatá — a musíme se dotknout ještě
jednoho bodu, asi trochu bolestného. Každá hudební skladba, proti vý
tvarnému dílu či knize, je v nevýhodě, že její pravá umělecká existence
záleží na tom, zd'a je hrána. Tím, že Jirák odešel ze své vlasti ve věku
56 let, v určitém smyslu se vzdal svého místa, které si vydobil na re
produkčním poli. Československo ho systematicky celá léta nehrálo a
ve Spojených Státech se dostal do slepé uličky, protože se hraje málo
současné hudby vůbec a česká moderna je známa ještě méně než hud
ba ostatních národností. I když je akademická půda ještě tím nejpří
znivějším prostředím pro současného skladatele a Jirákovy hlavní
skladby byly většinou postupně prováděny, náš osmdesátník nesporně
není tak všeobecně znám a tolik hrán, jak by si zasloužil pro své celo
životní skladatelské úsilí. Ale takové dočasné nedocenění bylo a je, jak
sám jistě nejlépe ví, tragickým údělem mnoha tvořivých umělců a prů
vodním zjevem jejich plodného života.
iNáš druhý letošní jubilant patří jiné věkové a skladatelské generaci.
Karel Husa se narodil v Praze, 7. srpna 1921 a studoval na pražské
konservatoři, skladbu u Jaroslava Řídkého a dirigentství u Pavla Dě
dečka. Ihned po válce získal stipendium francouzské vlády a odešel do
Paříže. Tam byl mezi jeho profesory skladby Arthur Honegger a Nad'ia
Boulanger; v dirigování se zdokonalil s Jean Fournetem a André Cluytensem. Svůj první opus, Sonatinu pro klavír, vydal ještě v Praze. Jeho
první smyčcové kvarteto bylo provedeno Smetanovým kvartetem v rám
ci Pražského jara v r. 194-8 a později (1950) na bruselském festivalu
Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu. Též bylo poctěno cenou
Lilly Boulanger. Husova Sinfonieta (1948) dostala cenu Pražské aka
demie umění a mnohá další díla mu získala různé ceny a pocty, zvláště
na fóru mezinárodních festivalů moderní hudby. Jeho ranné sklada
telské úspěchy vedly k častým “objednávkám” děl pro různé příleži
tosti či specifická hudební tělesa a organisace.
íVýhodou takových skladeb v komisi — i pro soutěže v určité kate
gorii, pokud je skladateli zaručena technická a ideová svoboda — je
jistota provedení, velká pravděpodobnost vydání a nutnost systematické
práce do určitého data. Mnozí současní skladatelé dávají přednost to
muto způsobu, analogickému staré barokní a klasické praksi, před kom
ponováním “na slepo” a před důsledky hledání provozovací možnosti
pro hotové dílo. Každopádně je dnes tato prakse v akademických hu
debních kruzích rozšířena a Karel Husa ji shledává přijatelnou a pod
nětnou. UNESCO, na příklad, si od něho vyžádalo skladbu pro decho
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vý orchestr v r. 1952 a Donaueschingenský festival si “objednal” Por
trét pro smyčce (1953), a další objednávky následovaly. Ještě v Evro
pě, s bází v Paříži kde zůstal až do roku 1954, Karel Husa rozvinul in
tensivní pohostinskou činnost dirigentskou a měl příležitost nahrát ně
kolik významných desek (.na př. díla Bartokova).
/V roce 1954 prof. Husa byl povolán do Spojených Států, na Cornell
University, kde dosud učí skladbu a řídí universitní orchestr, pokud
nedlí na velmi častých zájezdech, aby pohostině dirigoval svá vlastní i
specielní díla běžného repertoáru.
(Husova tvorha — asi čtyřicet původních skladeb a několik vydání
staré hudby — spadá do několika kategorií. Nikdy neváhá psát v pod
statě instruktivní skladby pro mládež a studentská hudební tělesa. Jed
nou jeho specialitou se stala — k jeho vlastnímu překvapení, jak říká —
skladba pro to, co se v Americe nazývá symfonický či koncertní “band”,
což je na předních universitách virtuosní dechový orchestr s velmi sil
nou sekcí bicích nástrojů. Tento orchestrální typ potřebuje nový reper
toár a už vyvinul svůj typický styl, naprosto vzdálený starším sklad
bám pro dechové kapely. Proto mnoho současných skladatelů přispívá
k tomuto žánru. Na příklad jedna z nej úspěšnějších Husových skladeb,
Hudba pro Prahu 1968, byla složena pro symfonický dechový orchestr
a už se hrála po celém světě. Je to skladba takového kalibru, že ji mohl
skladatel s menšími změnami obsazení snadno přepsat pro normální
velký symfonický orchestr. A jeho nejnovější dílo, Apoteosa této země,
která měla světovou premiéru 1. dubna 1971, je též určena pro toto
obsazení. Američtí kritikové považují Husu za mistra skladeb pro sym
fonický dechový orchestr. Jelikož se jedná o skladby hrané především
na universitách, vhodný výběr námětů, které jsou aktuální, “relevant
ní” a zajímavé pro studentskou generaci, vysvětluje též jejich ohromný
úspěch. A protože členové takového koncertního dechového orchestru
jsou obvykle vybraní nej nadanější profesionální instrumentalisté, velmi
dobře vycvičení skladatelé mohou pro ně psát hudbu velmi složitou a
náročnou. Kritici zdůrazňují, že Husova hudba je technicky plně na
výši, ale že se mu skladatelská technika nikdy nestává vlastním účelem.
Nacházejí v něm spontaneitu a něco, co by se asi mohlo nazvat ohlasy
tradičního českého muzikantství, které umí “chytit” i současné ame
rické posluchače.
Karel Husa patří ke skladatelům atonálním a ovládá veškeré techni
ky, efekty a triky dodekafonismu a serialismu. To bylo zvláště oceněno
v jeho Třetím kvartetu (1968, pro Fine Arts Quartet, Chicago), které
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mu vyneslo Pulitzerovu cenu pro hudbu v roce 1969 a jmenování “hu
debníkem tohoto měsíce”, ve významném hudebním časopisu “Musical
America”. Toto nesmírně nesnadné dílo bylo po premiéře často provo
zováno a nahráno i na desky. V tomto případě, jakož i v souvislosti s
Husovými Mosaiques (1961) a s jinými skladbami, odborná kritika ’zdů
razňuje jeho “modernost”, “advantgardnost” a technickou znamenitost,
ale podotýká, že zdrojem úspěchu je skladatelův dramatický smysl,
rytmická síla a “duch” těchto děl, i tam, kde ideová “inspirace” není
přesně vysvětlena.
Zdá se, že zatím Karla Husu nelákají možnosti elektronické hudby a
že dává přednost novým zvukovým efektům a kombinacím tradičních
nástrojů. V současné době pracuje na Koncertu pro bicí nástrope a
“band”. A uvažuje pustit se jednoho dne do nějaké opery. Na druhé
straně nezapomíná na českou hudbu a na příklad provedl Slováckou
suitu k Novákovu stoletému výročí. Jeden kritik o Husovi řekl: “Vě
říme, že od tohoto česko-amerického skladatele se dočkáme nejednoho
překvapení”.
BÁSNÍK VĚČNÉ MLADÝ

Jaroslav Seifert se dožil 23. září sedmdesátky. Když Svatopluk Čech, bla
hé paměti, dovršil padesát let, kterýsi pan oficiál ho pozdravil slovy: ‘ve
lebný kmete’. U Seiferta by takové oslovení nebylo na místě ani dnes. To
proto, že nejen jeho dílo, ale i srdce je stále mladé. (Jen těžko si lze na
př. představit, že i Jiří Wolker, Seifertův vrstevník a přítel, by se byl do
žil sedmdesátky!)
Seifertova básnická cesta je typickým příkladem vývoje od internacio
nalismu a kosmopolitismu k českosti v nejkrásnějším, zjihle nerudoVském,
výrazu. Od prvotiny Město v slzách, již Seifert vydal jako dvacetiletý,
přes Samou lásku nebo Na vlnách TSF, (opilou touhou a dálkami,) přes
formálně výbojné a hledající Ruce Venušiny nebo Jablko z klína, až po
varovnou a nabádavou sbírku veršů mnichovského osudu (Zhasněte svět
la) k celé řadě dalších knížek životní i básnické zralosti a moudrosti, s vyhraňující a soustřeďující se tématikou se prohlubuje i forma.
Úžasná spontánnost se spojuje s básnickým konkretismem v pravidelné,
naprosto dokonalé strofické útvary, v sevřenou písňovou formu, v krystal
poezie takřka lidové. To, co a jak vystihl Smetana melodií a Mikoláš Aleš
kresbou, to a tak vyjadřuje Seifert veršem. Je to národní tradice v nejzá
važnějším projevu, tradice věčně živá a ohrožující. Jaroslav Seifert se stal
národním umělcem nikoli z usnesení sekretariátu jedné politické strany,
ale ze skutečné vůle národa. Za jeho věrnost a statečnost, nejen autorskou,
ale i občanskou, (neboť jeho socialismus měl vždy lidskou tvář!) posíláme
Jaroslavu Seifertovi, našemu básníkovi, jednomu z největších a nejvěrnějších, srdečný pozdrav a dík.
Pavel Javor
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SPOR, JEHOŽ JMÉNO JE NADĚJE
Jaroslav Vejvoda
(K charakteristice protestu československé mládeže v srpnu 1968
a později.)

My smrt jsme poznali..
holest, tu bolestnou přípravu
na naději
Jiří Orten

V SRPNOVÝCH ULICÍCH POPADANÝCH POPÍLKEM VÝBUCHU
nezněly kytary a pokud zněly, tak jenom monotonní blues za mrtvého
kamaráda. Ani přirození protivníci mládí - výrobci hesel - neseděli do
sud “v studené parádě kožených křesel” nýbrž většinou s kufříky v
obrněncích mířících na letiště. Hodina vlků - starých a zasloužilých ještě nenastala, ale už bylo slyšet 'volání smečky. A prapory byly zbroceny mladou krví, mladé ruce rozhazovaly letáky, vylepovaly po nocích
prošitých světélkujícími střelami plakáty, zásobovaly města, strhávaly
orientační tabulky, zastavovaly železniční soupravy z Čierné na Prahu
a přísahaly - bez patosu -a věrně. Ta mladá positivní aktivita si přesto za
chovala kritické i sebekritické korektury - tak neobvyklé u každého ži
velného hnutí. Byla dokonce prosta ábsolutizace vlastního soudu. Přijí
majíc Hegelovo: Podstatou člověka je svoboda, podmiňovala tuto svo
bodu masarykovskou ideou pravdy a kritického rozumu. Nápis, který
psali studenti v pražských ulicích: “Stačí učinit krok vpřed, aby ten,
co ti stál po boku, ti stál v zádech”, tento nápis -nebyl - na rozdíl od
jiných - psán azbukou .
TI Z MLADÝCH - a byla jich většina - kteří v době, kdy po létech to
tality vyvstala jistá možnost vyjadřovat představy i naděje, vyjadřo
vali je nekompromisně, postupovali v podstatě proti oficiální linii t.zv.
reformy a byli voláni k pořádku: Nejdříve kriminálem, na podzim 1967
policejními obušky, v roce 1968 poukazy na vlasní politickou “nezra
lost”, na existenci politické reality, v r. 1969 opět obušky a v r. 1970-71
znovu kriminálem. Byli to však právě tito mladí, kteří v prostoru obsa
zeného Československa vytrvali -nejdéle - ještě v době, kdy někteří ze
samozvaných apoštolů pokroku, kteří krátce předtím lišácky pomrká
vali na obě strany, definitivně obraceli po větru. Mladí lidé zaplnili
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ulice v r. 1968 a vyšetřovací věznice v srpnu 1969. Mladí lidé patřili k
nejvíce postiženým v první vlně větších politických procesů v předjaří 1971 - není pochyby o tom, že z důvodů exemplárních. Je tedy
zřejmé; že: (1) odpor mladých trvá dosud a bude - v určitých formách
pokračovat, (2) tento mladý protest musí mít své svébytné zdroje, kte
ré nejsou zcela identické se zdroji odporu starších generací (mnohem
unavenějších a mnohem lhostejnějších).
ŘÍKÁME-LI svébytné zdroje, míníme tím především specifiku mládí
jako takového a dále specifickou situaci (a zkušenost) československé
mládeže, která je na rozdíl od mládeže dále na východ erudovanější a
inteligentnější a na rozdíl od mládeže na západě zkušenější a zralejší.
Nejsou to troufalá slova?
KDYŽ NAVŠTÍVIL RUDI DUTSCHKE v období t.zv. Pražského jara
1968 Prahu, byl vyslechnut, ale nebyl vyslyšen. V diskusích s česko
slovenskými studenty neuspělo jeho okázalé vizionářství a jeho neurči
tý futurismus, stejně jako nedostatek střízlivé argumentace. Jeho poli
tický slovník vzbuzoval dokonce smích. Zklamání bylo vzájemné: Mla
dí Čechoslováci byli Dutschkem a jeho stoupenci posouzeni jako měš
ťáci, zaprodanci ideologie establishmentu, zpátečníci bez revoluční
odvahy. (Ti sami mladí Čechoslováci o několik měsíců později nastavo
vali obnaženou hruď proti samopalům sovětských výsadkářů, ještě poz
ději umírali z vlastního rozhodnutí v ohni a o tři roky později odvážně
vrhali ostrá obvinění do tváře soudcům.) Tento spor trvá dosud a zdá
se, že tkví hlouběji než v oblasti terminologické. K dialogu s Dutsch
kem poznamenaly svého času Listy: “Nadšení a také autostylizace zá
padních studentů do pózy revolucionářů vzbuzovaly u našich studen
tů spíše shovívavý úsměv předčasně dospělých . . . Někteří z nich už
měli dikci profesionálních řečníků a aroganci sebeposvěcujících aparátníků . . . Proti nim stáli rozumní a až příliš moudří naši studenti a
odporovali jim . . . odkrývali skutečnou praxi socialismu a odmítali
násilí a revoluci jako jediný prostředek reformy světa. “Zdá se dokon
ce, že spor mladých stoupenců revoluční diktatury ze zemí, kde lze
otevřeně hlásat revoluční svržení té které vlády a stoupenců humanity
z Československa, kde nelze v současné d‘obě vládu ani kritisovat, je spo
rem dvou světů. Divadelní revolučnost, malebně ošuntělé džinsy, úmy
slně provokativní etikety - to jsou cetky, které nemohou oslnit myslící
mladé lidi, poučené životem v totalitě číst mezi řádky. Proklamované
násilí - pokud není sebeobranou - nemůže být přijímáno těmi, kdo “bo
lest poznali” a pochopili ji jako “bolestnou přípravu na naději. “Pro
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tože sami poznali nesvobodu, odmítají nesvobodu vytvářet, proklamo
vaná diktatura, byť jen “přechodná”, je pro ně nedůstojná a nepřija
telná. Oni věří na demokracii neustále se reformující, protože chápou,
že zbořením stavby demokracie nedosáhneme jejího zlepšení. A že ho
řící automobily nejsou argumentem. Není potřeba dlouho rozvažovat,
kdo je vlastně v současných politických konstrukcích tohoto bolavého
světa zpátečníkem a kdo je schopen i větších obětí. Jan Zajíc, který z
vlastního rozhodnuli následoval Jana Palacha, napsal krátce po smrti
svého přítele báseň končící slovy: Ve jménu života vašeho, hořím, Jan ..
Není čistší výzvy v dějinách humánního protestu proti barbarství.
POKŘIK některých západních quasi-radikálů, kteří v pohodlném zá
větří společnosti hojnosti a politické tolerance obviňují československou
mládež >ze zrady pokroku, je nejen laciný, je i nepravdivý. Na ně sa
motné platí přesná slova Bromfieldova: “Jakživo nemůže být nic zcela
spolehlivého ani ryzího na radikálovi, který se zrodil jen ze vzpoury
proti ultra-konzervativním názorům. Už jen sám takový přerod obsa
huje prvky přelétavosti, zášti a uražené ješitnosti, jakoby hnací silou v
pozadí jeho vzpoury po celý čas nebylo nic hlubšího ani důstojnějšího
než mstivá touha dostat se oplátkou na kůži chlapcům, kteří ho ve škole
pronásledovali.”1 Ostatně je-li mladému stoupenci demokracie ze země
totalitního “socialismu” vytýkáno zpátečnictví západním stoupencem to
talitního násilí nejde o terminologické nepochopení, nýbrž o hlas z dru
hé strany barikády. Nepochopení je zásadní a dorozumění je nemožné,
neboť nikoliv to'talizace, ale “detotalizace ideologie je na pořadu dne”.
(Leszek Kolakowski). “Staří bohové leží dnes v Čechách povaleni”, vo
lá esejista’, “bývalý monopol víry proděravěl” - a míní monopol ideo
logické víry státního marxismu a úředního socialismu. Pokud bude
mladé hnutí na Západě absolutizovat své vize a nechápat bolestnou zku
šenost mladých tam, kde byly obdobné vize realizovány, bude se myšle
ní a vývoj těchto dvou mladých světů ubírat zcela rozdílnými cestami
a snad i protichůdně. Klíčovou otázkou zůstává spor o identifikaci bo
hů, kteří jsou západními radikály dosud mlhavě rehabilitováni. Jsou-li
to tytéž modly, které byly - definitivně - v Praze či Varšavě mladými
lidmi sraženy do prachu, je dosavadní spor rozřešen - přechází v otev
řené nepřátelství.4

TATO SLOVA musí být řečena. Mládež Československa připouštěla
oprávněnost lidské vzpoury proti účelovému modelu existence, který
proměňuje lidské bytosti v zajatce strohé užitečnosti, v sériový produkt
industriální společnosti, v bezprávného účastníka koloběhu konzumu a
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produkce, jenž vymílá z lidské psychiky poslední stopy tvořivého úsilí.'
Tato kritická a střízlivá mládež však nepovažovala a nepovažuje za vý
chodisko program totální destrukce, koketerii s primitivním rovnostářstvím, velikášské chvástání, a filosofii bídy, která je v podmínkách civilisovaného světa nesmyslná. “Každá víra v absolutní moc destrukce a
nespoutaného násilí', dodává mladý československý oponent věcně na
adresu panrevoluclonářů, 'kteří nechápou, že společenský systém podmí
něný existencí vyspělé ekonomiky není změnitelný rozbitými výklad
ními skříněmi a hořícími automobily. Co více - zdá se, že není ani žá
doucí aby byl měněn, pokud nová alternativa nebude opravdu pokro
kem proti stavu dosavadnímu - především po stránce ethické. Historic
ká zkušenost z vývoje byrokratického socialismu ve východní Evropě
ukázala, že přínos primitivně pochopené sociální rovnosti ani zdaleka
nevyváží ztráty na zdeptané lidské důstojnosti, na ztracené mravní hod
notě lidí -a celých národů. Pro myslícího člověka není produktem spo
ru to, jaké hodnoty jsou v progresivním vývoji lidstva významnější.
SPOR mladých Čechoslováků je tedy veden několika směry: 1) proti
okupaci a proti křídlu nejprimitivnějších neoStalinistů, 2) proti tech
nokraticky orientované socialistické byrokracii, která není zplozena oku
pací nýbrž systémem a jejíž metody 'jsou daleko nebezpečnější, než me
tody politických primitivů (viz postup Rázlovy vlády proti dělnickým
radám) a - v neposlední řadě - i proti těm západním mladým radiká
lům, kteří - popírajíce regenerační schopnost demokracie - vylévají z
vaničky i dítě - demokracii neboli vládu lidu samotnou. Výhodou mla
dých Čechoslováků je jejich poučenost: Počínajíc stalinským mandarinismem a novotnovským socialistickým feudalismem zdaleka nekonče,
ukazují moderní dějiny jednoznačně byrokratickou a antisociální tvář
socialismu východního typu. Události jako kronštadiský masakr v r.
1921 a jiné, které obepínají státní vývoj tohoto modelu nekonečným
řetězem (nelze přepokládat, že Štětin 1970 je jeho posledním článkem),
ukazují jeho krvavou protilidovou podstatu. Jejich další výhodou je je
jich Střízlivost (viz studentské stávky na podzim 1968), kritická skep
se (viz studentské resoluce z této doby vládě), která však neznamená
nedostatek mravní statečnosti (Jan Palach; mladí před soudem v břez
nu 1971). Vždyť: “Bouře pokroku ne vane pro českého člověka jako
mohutný vichr, andělská ústa nejsou u vytržení, nýbrž spíše se skepsí
■měří hromadu rozpadající se minulosti přítomným časem, v němž také
není ještě skladu částí v celek. Nade vším vládne všední den - spole
čensky všední den - ono řečiště, do něhož se po aplikaci vlévají kon84-

cepce, plány, patetická projektování nových světů a nového člověka . . .
Každá revoluce má svůj všední den. Své loci comunes. Každý režim má
svůj ancien régime. A každá generace zakladatelů má své syny a vnu
ky.’”

PROTEST ČESKOSLOVENSKÉ MLÁDEŽE, 'který se v srpnu 1968 - po
horečné avšak nevyvážené aktivitě předešlých měsíců - poprvé jedno
značně zformoval a orientoval, nepřináší 'koncepce totální destrukce,
nekoketuje s maocetungovskou filosofií bídy (má dost své vlastní) a ne
přijímá visi společenské reformy prováděné vytrhanými dlažebními
kostkami a rozbitými okny. Chápe masarykovskou ideu regenerující se
demokracie a jeho “demokracii dělají demokraté, lepší demokracii lep
ší demokraté.” Jeho programem není rozbití demokracie, ale naopak
její výstavba, proti bezbřehé živelnosti se učí kázni a důmyslné organizovanosti. I nej intelektuálnější složky československé mládeže netrpí
pocity výlučnosti a samoúčelným avantgardismem, naopak, cítí hluboce
demokraticky. Na rozdíl od svých “revolučních” generačních druhů na
Západě, kteří slovy proklamují, avšak skutky pohrdají “neuvědomělý
mi masami”, uskutečňovala československá mládež skutečné svazky in
telektuálů a manuálně pracujících - mezi sebou i s dělníky starších
generací. Tato snaha o neformální jednotu národa - bez rozdílů gene
račních a sociálních a s ponecháním vnitřní diferenciace politické, tedy
o jednotu tolik nepodobnou té byrokratickým aparátem vyhlašované
jednotě zpokornělých mas, byla také jedním z nejkonstruktivnějších
prvků dosud neformulovaného programu československé mladé oposice.
Režim je si toho vědom a tak právě živé naplnění “socialistickou” ústa
vou deklarované zásady o spojení s dělníky tvoří hlavní náplň obžalovacích spisů před “socialistickými” soudy. Tato reálná demokracie v
životní praxi tvoří však také - spolu s jednoznačným příklonem k hu
manismu - rodící se tvář mladého československého protestu, Protestu,
jehož jméno je naděje.

’Jiřina Siklová, “Existuje u nás studentská “New (Deft”?, Listy, 21.11.1968.
‘Louis Bromfield, Mrs. Parkington, Scherz, Bem, 1944 - cit. podle překladu
E. a T. Tilschových, Odeon, Praha, 1970.
’“Poločas rozpadu bez bohů geneze”, autor nejmenován (zn. XYZ), Svě
dectví, č. 40/71, str. 557.
’Nediferencované koketování s ideologií Nové levice (viz na př. René Sidkar, Svědectví, č. 40/71, str. 561) stejně jako hlasy krajně levičácké (tam
též), nepovažujeme přes jejich intensitu za odpovídající základním proudům
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v myšlení čs. mládeže. Přesto i hlasy tohoto typu popírají současný socia
lismus v Československu zcela a beze zbytku jako “pseudosocialismus vše
obecného hospodářského a duchovního rozkladu.” Připouštíme dále nut
nost diferencovat samotnou infrastrukturu tzv. Nové levice, neboť tento
pojem je příliš často a mlhavě používán. Naše kritika nesměřuje totiž pro
ti té části socialisticky orientované mládeže, která využívá svých demokra
tických práv k prosazování spravedlivých reforem sociálního charakteru.
’Viz. na př. Svatopluk Pekárek, “Pátý stav”, Zítřek, Praha, 15.1.1969.
’tamtéž.
’“Poločas rozpadu . . .”, Svědectví, č. 40/71, str. 560.

K POKUSŮM O MODERNISACI T. G. MASARYKA

Libor Brom,
Současné úvahy na námět “Ježíš, ne César!” (zejména úvodní článek
“The ‘Brave New World’ přichází” v Proměnách z ledna 1971) bylo by
možno studovat jako citlivé křesťanské pohledy do budoucna rozeklaného
světa, kdyby si nečinily nárok na pokračování v kriteriích realisty Masary
ka a ve staletém vývoji českých dějin. Sympatie čtenáře se pak nutně ztrá
cejí v opravdové hloubce národních dějin a v myšlení samotného T. G.
Masaryka.

Náhlé volání jistých kruhů po “vyšším stupni heroismu” a připomínání
toho, jak kdysi chodily generace Ježíšových následovníků do arén a na
popraviště bez odporu, spoléhajíce se jen na Ježíšův příslib věčného života,
je totiž přesně to, co T. G. Masaryk nazýval “romantismem mučednictví”.
Pravda, největší opravdovostí je obětovat sebe sama, ale Masaryk k tomu
dodal: “Dosud zůstává divné, že by mnohý člověk za ideu život položil a
tentýž člověk, když se po něm žádá, ne život obětovat, ale několik let pev
ně pracovat pro týž národ, nebude pracovat a neodhodlá se k tomuto hero
ismu práce drobné a nutné”. Ježíšův příslib vítzství nad smrtí a trvání v
absolutnu se totiž nevztahuje jen na úzkou kastu jedinců, kteří se umějí
vzdálit od pozemských osudů otců, matek, dětí a národa, ve prospěch své
ho osobního duchovního zaujetí. Rejstřík rovnoprávných křesťanů je ši
roký: od dávných mnichů, zarytých do isolace miniaturních podzemních
cel, až po pevné obránce víry ve společnosti, od drastických asketů, dávají
cích svému okolí krajní příklad křesťanských ctností až do tvrdých bo
jovníků, odstrašujících svým odhodláním druhé od pácháhí zla a smrtel
ných hříchů. Jak jen někdo, v okamžiku své smrti, se může podílet na Je
žíšově vítězství, když (abychom zase užili termínu TGM) svým “roze
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chvělým vyhledáváním strasti, bolestným rozčilením a mučednictvím” způ
sobil nesčíslné utrpení a hříchy druhých? T. G. Masaryk také poznamenal:
“Obětování je často náboženský a eťhický luxus, který si dovolujeme; je to
utopism, titanism, mystici'sm a citlivůstkářství, a nikoliv zdravý a silný cit”.
(Potenciál druhého národního obrození nelze pojímat úzce tak, že je třeba
přinášet své víře jen oběti a trpět za ni společensky i hospodářsky. Masaryk
varoval, že v současné době přecházíme od radikalismu k pasivitě, třebaže
naším hlavním úkolem musí být pracovat proti takové rozpolcenosti a za
vyšší národní jednotu - za Chelčického pojetí táborské a bratrské ideje.
Smysl českých dějin naprosto nelze shrnout do ethického ideálu sebeobě
tování, bez bojovné obětavosti, do mučednické posloupnosti od Václava až
po Palacha, bez krve slavných Přemyslovců, bojovných Husitů, odbojných
šlechticů, bouřících se studentů, válčících legionářů, nekompromisních protinacfetů i protikomunistů. Dědictvím českých dějin jsou také velkolepé
sociální myšlenky a pokusy o sjednocení národů Střední Evropy v obranný
'blok proti lačným útočníkům, počínajíc Velkomoravskou řiší přes sny Ji
řího z Poděbrad a Všeslovanský sjezd, až po nejnovější snahy Naardenského hnutí.
“The Brave New World”, uskutečňovatel nauky Ježíšovy, se nenarodil
a nezrodí z politické pasivity a hospodářského otročení ochočeného lidstva,
z mátožných nadějí na konvergenci mezi zájmy komunistické vlády a po
žadavky křesťanské mravnosti, či z osobního masochismu. Chrabrý nový
svět se rodil a zrodí z nového mnohostranného realistického úsilí širokých
vrstev, a ne z romantické pasivity poraženeckých individuí. Zrodí se z nové
tvrdé práce pro bližní, nikoli z kalkulovaného mučednictví, z nového ne
úprosného odboje proti hříšnému světu, nikoli z bezcílného umožňování
hříchů, z chrabrých positivních činů, nikoli z resignovaných obětí.
Česká národní identita, jazyk, kultura a víra v Boha byly zachovány ne
jen velkými intelktuálními duchy, ale také prostými vesnicemi, hraničář
skými osadami a dělnickými koloniemi, platícími tvrdou daň za národní
existenci. Zeptej 'se těch potomků Zižky, Koziny a Bezruče, nyní pod knu
tou ruské vojenské boty, jak zmodernisovat Masarykovo “Ježíš, ne César”!
Všichni, jako opravdové bohabojné duše, budou souhlasit: Ano, Ježíš, ne
César, ale nejdříve: všichni Rusové a zrádci ven!

O SVOBODNOU ČESKOSLOVENSKOU UNIVERSITU

IZ čtenářů Proměn není jistě nikdo, kdo by kolegovi Dr. Josefu Krato
chvílovi neblahopřál k jeho námětu na založení Svobodné československé
university (duben 1971, str. 41).
V zájmu pravdy budiž však dovoleno zjistit, že návrh není zdaleka věc
nová. Před devíti léty, dne 2. dubna 1962, podepsaný předložil tehdejšímu
presidentu SVU, prof. Dr. Václavu Hlavatému, memorandum nadepsané
“Svobodné university Polská a Ukrajinská”, v němž ho informoval o exis-
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tenči dvou exilových učilišť, PUNO (Polski Universytet na Obczyznie, Polish
University in Exile) v Londýně, a Svobodné ukrajinské university (Free
Ukrainian University) v Mnichově.
iV tomtéž memorandu podepsaný vyslovil přání, aby SVU jako jediný
k tomu povolaný útvar českého a slovenského exilu posoudila, zda my
šlenku vysoké školy pro svobodné Čechy a Slováky lze dále sledovat. Navrhl
jako první krok, aby byly získány podrobné informace o obou učilištích,
zejména o jejich vzniku, programu, rozsahu vědecké a učitelské činnosti,
o systému studia, o poctu posluchačů a instruktorů, jakož i o hmotných
poměrech obou již existujících universit. Podepsaný také vyslovil dom
něnku, že členové SVU z Anglie a z Německa mají o obou školách vědo
most a že přispějí podrobnějšími informacemi.
Dopisem ze dne 11. dubna 1962 profesor Hlavatý vzal s povděkem tento
návrh na vědomí. Napsal: “Považuji Váš návrh za velmi podnětný. Jsem
si ovšem vědom toho, že k provedení je hodně daleko, ale to nás nesmí
odstrašit. Prosím Vás proto, abyste se laskavě přihlásil generálnímu se
kretáři, že na valné hromadě chcete tento svůj návrh předložit k diskusi
a podložit příslušným materiálem o polské a ukrajinské universitě”.
Do tehdejší valné hromady - správně I. vědeckého kongresu, který se
konal ve dnech 20.-22. dubna 1962 ve Washingtonu - zbývalo však jen
několik dní, během kterých bylo vyloučeno opatřit konkrétní informace. V
jednáních, jež předcházela pozdějším kongresům podepsaný seznal, že pro
další zpracování návrhu není potřebné pochopení. Nelze tedy říci, že jsme
se o založení svobodné university dosud nepokoušeli; pravdou je, že pokus
se stal a že byl učiněn na místech povolaných, že se však pro nezájem ne
uskutečnil.
Je však třeba uvítat nový podnět a snažit se, aby po polských a ukra
jinských žkušenostech se celá věc oživila.

Dr. Miloš Sebor

RUSKÁ DIPLOMACIE a ČESKÁ OTÁZKA 1871
Letos v říjnu se připomíná sté výročí definitivní porážky českého federelismu v rámci Rakouška, pádu posledního reálného pokusu o federalistic
ké řešení české otázky uvnitř dunajské monarchie, a v souladu s ní, a tím
i ztráty poslední naděje na federalizaci habsburské říše, jejíž existence mo
hla být zachráněna jedině jí samou. Jde o tzv. “fundamentální články”, na
nichž se dohodla česká politika s Hohenwartovou vládou, jmenovanou v
únoru 1871 a svrženou koncem října téhož roku, v důsledku ztroskotání je
jího plánu na řešení české otázky. Ač západní historická literatura, až na
čestné výjimky dodnes mezinárodní souvislosti buď ignoruje nebo nepři
pouští, pád “fundamentálek”, které přibližovaly české představy na do
sah ruky, by byl zcela nemyslitelný bez silných zásahů zahraničních, bez
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protičeského nátlaku cizí diplomacie na vídeňský dvůr. Pochopitelně nejsměrodatnější a nej účinnější byly zásahy sotva konstituovaného jednotného
Německa a osobně Bismarcka. Je však diskutabilní, zda by se jeho inter
vence setkaly ve Vídni 's takovým úspěchem, kdyby už čtvrt roku před
první z nich nezahájila ostrý postup proti federalistickému řešení české
otázky diplomacie ruská.
Její zákeřný tajný postup je tím pikantnější, že o několik málo měsíců
dříve se česká politika veřejně ujala ruských zájmů. Na prahu sedmdesá
tých let, kdy východní otázka začíná vyrůstat v budoucí přední problém
■mezinárodního napětí evropského, vystupuje ruská orientální politika vý
razně do popředí českých politických úvah, v důsledku naděje, že vystou
pení Ruska na Balkáně by se mohlo příznivě odrazit v českém politickém
zápase. Proto už memorandum českých poslanců z 8. prosince 1870, ač je
ho jádrem byl protest proti německé anexi Alsaska-Lotrinska, obhajuje
důrazně ruskou politiku, jež využila války prusko-francouzské, aby zru
šením neutralizace černého moře, setřásla tíživé podmínky míru pařížského
z r. 1856, jímž byla ukončena krymská válka. Český projev na obranu jed
nostranného ruského aktu, který porušoval mezinárodní právo, mluvil o
“neslušném urážení práva svrchovanosti ruského národa” a o “neobyčej
ném pokoření pro velmoc v mezinárodním právě Evropy”. Ruský tisk ofi
ciální i liberální a slavjanofilSký prohlašoval v posledních dnech roku 1870
český projev za “morální podporu ruského národa” a žádal, aby “Rusové
stejně jednoznačným a všeobecným hlasem, a rovněž tak slavně, mohli po
dat důkaz bratrství, aby bratrskou ůslužnost mohli splatit bratrskou po
mocí”.

Jak taková “bratrská pomoc” (hle, jak nepůvodní termín sovětské pro
pagandy po jednom století!) vskutku vypadala, do jaké míry se dalo spolé
hat na upřímnost a serióznost takových “díků”, ukázal názorně způsob, ja
kým se o necelé 3 měsíce později (!!) snažila ruská politika zákeřně podlo
mit českou pozici po nástupu Hohenwartově a zkřížit rozlběh českého stá
toprávního zápasu. Dávno před Bismarckem zasazoval českým vyhlídkám
těžké rány ruský kancléř a zahraniční ministr kníže Goťčakov, který už
13. března - sotva 5 týdnů po nástupu Hohenwartově, kdy česká politika
teprve zahajovala první předběžné sondáže, jako předpoklad k jednání o
vyrovnání - instruoval ruského vyslance ve Vídni, Novikova, že ruská vláda
zásadně odmítá jakkoli podpořit úsilí českého národního hnutí o politic
kou federalizaci i o národnostní rovnoprávnost, ostře odsoudil českou poli
tiku vůbec a každou ruskou pomoc Čechům klasifikoval jako “zradu rus
kých zájmů”. V téže ihstrukci uložil Novikovovi, aby intervenoval proti
českému vyrovnání, s poukazem na monarchickou solidaritu habsburské a
romanovské dynastie, přímo u vídeňského dvora, a zasadil se u něj plnou
vahou svého diplomatického postavení za odmítnutí českých požadavků.
Ruskou intervenci nikoli u rakouského ministra zahraničí, ale přímo u
Františka Josefa, určovaly Gorčakovy informace, že rakouský císař je
Hohenwařtovu plánu na federalistické řešení české otázky nakloněn dale
ko spíše než odpůrcům vyrovnání.
Německý vyslanec ve Vídni už 20. března 1871 - pouhý týden po ode
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slání Gorčakovy depeše z Petrohradu - informoval Bismareka, že Novikov
“má uloženo velmi kategoricky odejmout Čechům předem každou naději na
podporu ruské vlády”; není vyloučeno, že teprve priorita ruských intrik
přivedla Bismareka, který vzdor své obavě před “slavizací” Rakouska a
výzvě svého vídeňského vyslance k německému boji proti novému vídeň
skému kurzu, do konce května 1871 nehnul ani prstem, na plán soustav
ných protičeských intervencí, jejichž vyhlídky zvyšovaly ruské zásahy, na
něž se mohl Bismarck odvolávat a s nimi svůj tlak koordinovat. Ačkoli
Novikov už 25. března 1871 Gorčakova varoval, že takový postup uškodí
Rusku v českých očích a připraví je o všechny české sympatie, a žádal jej o
revizi jeho požadavku, Gordakov své stanovisko nekorigoval a ještě je vyostřoval během dubna příkazy k dalším, zesíleným intervencím ve Vídni.
Hlavní determinantou ruských intrik proti české politice byla obava, že
legalizace českého autonomního postavení v Rakousku by prostřednictvím
haličských Poláků (kteří měli v plánované federalizaci rovněž tvořit auto
nomní útvar a byli zastoupeni v Hohenwartově vládě svým ministrem
Grocholskim) vnesla neklid do ruského Polska, jehož nedávné povstání by
lo ještě v Rusku v příliš živé paměti. Tuto motivaci potvrzují výtky ruské
ho diplomata rakouskému vyslanci v Petrohradě, z 20. září 1871, že Rakou
sko privilegováním Poláků v Haliči ohrožuje soudržnost cárské říše a na
rušuje “pacifikaci” Poláků v Kongresovce. Na druhé straně, důsledná rus
ká podpora politiky berlínského dvora se uplatnila jako faktor ještě sil
nější: stejně jako za pruské války s Francií, i za “české krize” 1871 sekun
dovala carská diplomacie systematicky bismarckovskému a vilémovskému
Německu a rozhodujícím způsobem přispěla k lokalizaci a izolaci české
politiky i jejích spojenců ve vídeňské vládě, jak potvrzuje i memorandum
rakouského zahraničního ministra Beusta adresované císaři, proti vyrov
nání z 13. října 1871, operující důsledky Hohenwartova řešení české otázky
pro zahraniční situaci říše a poukazující na vážné nebezpečí nejen se stra
ny německé, ale stejně ruské, kdyby se fundamentálky realizovaly. Novikovovo prohlášení francouzskému vyslanci ve Vídni, z 8. září 1871, že Rus
ko má dělat nejvíc co samo se sebou a nebude proto v žádném případě za
sahovat do rakouských vnitřních poměrů (!) ve prospěch českých poža
davků a že už ruská podpora Pruska nepřipouští podporu českých zájmů
z Petrohradu, nemůže klamat svou zdrženlivě taktní formulací, která odrá
ží jen Novikovovy vlastní pochybnnosti. Že tehdy Novikov protičeské inter
vence ruské vlády sledoval nejen formou zesíleného tlaku na Vídeň, ale i v
širším evropském rozsahu, prokazuje Gorčakovova instrukce z 1. září, kte
rou jeho vídeňský vyslanec obdržel dva dny před rozmluvou s francouz
ským diplomatem, aby jej upozornil, že by bylo i v zájmu poražené re
publikánské Francie, kdyby se Thiers připojil k ruské diplomatické ini
ciativě ve Vídni. Relace rakouského vyslanectví v Petrohradě, ze 17. listo
padu a 3. prosince 1871, dokládají výslovně nejen všechny protičeské in
tervence Gorčakovovy, ale i uspokojení ruské politiky nad pádem českých
nadějí po Hohenwartově demisi; ostatně těsně před ní právem zjišťoval
pražský místodržitel hrabě Chotek 25. října, že “nikdo by nebyl spokoje
nější, kdyby české vyrovnání ztroskotalo, než Rusko a panslavisté”.
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Jak naposled prokázala fundovaná analýza prof. Ot. Odložilíka (Russia
and Czech national aspirations, Journal of Central European Affairs, Vol.
22 - 1963, 497-439), tak se ruská politika odměnila politice české za její
obranu ruských zájmů na Černém moři. Postup ruské politiky znovu tvrdě
ozřejmil, jak naivní, nereálné a destruktivní byly všechny naděje, s nimiž
se čeští liberálové vážně obraceli k Rusku nebo počítali s jeho podporou.
Dalšší důkaz, jak ruská politika, právě v kritických 'situacích dějinných
přelomů, které podrobovaly její fiktivní, imaginární ochotu k podpoře čes
ké otázky zatěžkávací zkoušce, vždy naše národní potřeby a cíle zklama
la, zradila, a naopak pracovala zákeřně proti nim, jak si Rieger trpce stěžo
val ještě po 14 letech, roku 1885, ovšem už po další české negativní zkuše
nosti s Ruskem, z let 1875-78. Proč to vše připomínáme právě dnes, je snad
jasné: identita imperialismu carského a sovětského vůči malých slovanským
národům ve střední Evropě, identita v metodách úskoku a zrady, je o jed
nu historickou souvislost bohatší.
Ivan Pfaff

Georgetown University Forum:

OBCHODNÉ STYKY MEDZI VÝCHODNOU
EURÓPOU A ZÁPADNÍMI KRAJINAMI
V. E. Andic
Z času na čas počúvame hlasy o potrebe intenzivnějších hospodář
ských stykov medzi krajinami výehodnej Európy, včítane Českosloven
ska, a západnými krajinami, včítane Spojených šlátov a Kanady. Naj
ma v případe Československa, západní odborníci májů za to, že obyva
telstvo ČSSR má tak skvělé výrobně schopnosti a je váta ve dodat’ na
svatové trhy produkty tak skvelej kvality, čo viac tovary ‘tak vyhledá
vané na světových trhoch, že třeba vážné pomýšFať, ako zvýšit’
obchodné styky s 1’ud’mi, ktorí sú vstave vytvořit’ najlepší exponát na
světových výstavách, ako bola na příklad výstava expo v Mon-treáli.
V tejto súvislosti třeba upozornit’ na seriu porad a diskuzií o zahra
ničně obchodných stykoch, ktorú poriada Georgetown University. Na
tejto univerzitě usporiadali 11. februára 1971 diskuziu na predmet
“Východoeuropské národy usilujú o nadviazanie hospodářských stykov
so západom.” Diskuzia sa zakládala na osobných zážiťkoch americkej
obchodnej misie do Sovietského svážu a iných krajin výehodnej Euró
py, včítane Československa; všetci řečníci bez vínimky sa prihovárali
za liberalizáciu týchto vzťahov a za intezívnenie obchodu najma medzi
Spojenými štátmi a spornenutými krajinami.
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'Čo je vlastně možno z Československa a z východnej Európy dová
zat’ do Ameriky? ČSSR by bola vsiave dodával’ aj priemyslové pro
dukty, kým ostatně středo a východo europské krajiny sú vstave do
dávat’ najma produkty rol’nickej výroby, ako je kvalitně pivo, šunka,
aťd. Tohoto času tento obchod dosahuje celkovej hodnoty štyroch mi
liard dolárov, sú však náznaky, že na příklad Sibiřské kraje by mohli
dodávat’ agrárně produkty a kupovat’ priemyslové výrobky zo západu.
Tohoto času americký department obchodu kontroluje tento obchodný
styk, vydává patřičné povolenia k obchodu a stará sa o to, aby nedošlo
ík porušeniu bezpečnostných opatření, ktoré predovšetkým bránia tomu,
aby boli předávané strategicky dóležité produkty. Americkí obchodníci
uznávajú potřebu iakýchto bezpečnostných opatření a prejavujú ochotu
uvažoval’ o přehlcení týchto obchodných stykov za okolností, ako tieto
stanoví americká vláda.
Uvádzané sú tohoto času tieto významné do vody v súvislosti oživenia
hospodářských stykov s východnou Europou:
1. lObidve strany, západ i východ, by získali těsnějšími hospodář
skými stykmi, ale výbudovanie takýchto stykov si vyžiada hod
né času, najmä s ohl’a'dom na a) politické okolnosti, v akých
sa krajiny východnej Európy dnes nachádzajú, (pod sovieiskou
kontrolou); (b) odóvodnenú nedóverčivosť západných podnika
telův k východoeurópskym inštitúciam v zahraničnom obchode,
vo vačšine prípadov kontrolovaných šlátom alebo sú priamo
štátnými ustánovizňami:
Socialistické krajiny nie sú orientované na obchod so zahraničnými krajinami v celom svete, ale naopak vačšinou na potřeby
domáce a na styky medzi socialistickými krajinami (nie teda na
lobchod s kapitalistickými krajinami), ako je tomu v případe
Spojených štátov a Kanady, poťažne aj Nemecka a dokonca aj
Japonska; výroba vo východoeurópských krajinách nie je tak
sensitívne na meniace změny v štyle, v móde a v potřebných pohotovostiach vedieť sa prispósobiť priliehavými obchodnými
službami;
3. Socialistické krajiny nemajú vyvinutý úvěr a finančně ustanovizne, ktoré by v čase králkom boli pohotové umožnit’ obchodné
styky nielen na dlhú dobu, ale aj na poměrně krátké lehoty.
'Překvapila na druhej straně ochota (ba až nedočkavost’) východo
európských krajin obchodovat’ so západom: v snahách získat’ ame
rické investície do zemí východnej Európy pozorujú obchodníci v No-

2.
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vom svete, ako aj z záp. Nemecku a v iných západoeurópských kraji
nách, čo by naznačovalo, že Sovietský sväz má tiež záujem na prehl’bení hospodářských stykov so západom. Uvažuje sa o vyčváraní obchod
ných spoločností, v ktorých by na pr. americkí podnikatelia mali men
šinu akcií, takže kontrola by zostala v rukách domácích obchodníkov,
usiluj úcich získat’ jednak finančně, jednak tiež technologicky. Niet po
chybností o tom, že odborníci příslušných krajin by sa dali poučit’ odborníkmi zo západu, avšak v obore produkcie by si skór věděli poradit’,
ako v otázkách 'trhových, medzinárodného financovania, úvěru, atď.
iNa schödzi SVU v Albany, N. Y. 21. novembra 1970, americký
obchodný podnikatel’ Antonio Abbruzzisi vyslovil presvedčenie, že Čes
koslovensko má mnoho tovarov, kioré by Amerika chcela. Na druhej
straně československý národohospodář, profesor -Karlovej univerzity
Oldřich Kýn, ktorý je teraz profesorom Kalifornské j univerzity v Ber
keley v článku “The Rise and Fall of Economic Reform in Czechoslo
vakia”, (American Economic Review, Máj, 1970) vyslovuje obavy, že
sitrannícka kontrola nad hospodárstvom v Československu, je příliš
strohá, aby umožnila vol’nejší rozvoj hospodářských stykov s ostatným
(najmä) západným svetom. Uvádza, že už v r. 1969 (t.j. po sovietskej
invázii)
“každému bolo jasné, kto je oboznámený so základnými skutočnosťami, že s ohl’adom na súťaživosť a nízku kvalitu čs. produkitov, ťažko je možno předvídat’, ako by Československo mohlo vyIvážať svoje tovary do kapitalistických krajin”, (strana SOS)
Prof. Kýn v tomže nanajvýš zaujímavom článku píše, že v Česko
slovensku sa snažia odbúrať štátny monopol zahraničného obchodu a
nahradit’ tento (aspoň v niekťorých odvetviach) obchodnými podnikmi, ktoré by medzi sebou súťažili a ktoré by boli dost’ vel’ké, aby mohli
kupovat’ a predávalť na zahraničných trhoch. Ide o vývoj pomalý pretože komunistická strana sa bráni pustit’ z rúk plnu kontrolu a dať
podnikom akukol’vék samosprávu, i keď by táto správa mala byť v
rukách robotníkov. Uvažuje sa o sostave podnikov v takomto složení:
1. Veřejné podniky (90 percent všetkých závodov, ktorých vedenie
by bolo zvolené celým kolektívom závodu), spravované radou,
složenou z šityroch patin zo zamestnancov a jednej patiny zo zástupcov vlády, štátnych bank, odborníkov, aťd.
2. Štátne po'dniky, ako banky, železnice, aťd. ktorých správy by
holi menované štátom (viď článok prof. Kýna Str. 300-306).
3. Podniky ustaveny inými závodmi alebo štátom a nimi aj vlast
něné.
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Hoci je mnoho příčin k pesimizmu v otázkách zintenzívnenia hospo
dářských stykov medzi východem a západom, nie je možno tieto snahy
zTahčovať. Naopak, na obidvoch stranách sú náznaky, že k tejto hospodárskej spolupráci dojde a že je třeba uvažovat’ o jej možných následkoch. Prirodzene otázka je: budú komunisti prenik'at’ do západných
krajin, alebo budú západní obchodníci prenikať do komunistických
krajin: kťo bude ovlivňovat’ koho? Isteže s vačšími hospodářskými
stykmi .třeba očakávať aj vačšie znalositi, vačší vliv osobný, vliv tech
nologický, obchodný, kultúrny aťd. Jedni pozorovaielia na západe sú
vonkoncom pesimistickí a nedajú sa nijako zvrátit’ v svojej nedóvere
a v negativizme, pretože považuj ú komunisto v za prešrbaných agentov
komunistickej ideologie. Takéio pochybnosti (voči kapitalistom) sú
pravda aj v krajinách východnej Európy zo strany komunistov. Iná kategoria pozorovatel’ov zase vidí otvorenie příležitosti k tomu, aby sa
hospodářskou spoluprácou otvorila cesta k spolupráci na iných poliach;
táto spolupráca, podl’a ich názoru, bude mať vliv na slabenie totalitnej
moci centrálnych komunistických orgánov. Tímto pozorovatelia uvázajú příklad z Napoleonských válok, keď Rusi hnali Napoleonových vojakov na západ a žasli nad pokrokom, aký našli v ostatnej Europe - to
bol počiatok konca cárského despotismu. A takýto osud by mal (nádejne) pcstihnúť despotismus, aký dnes převláda v Sovietskom svaze
a v krajinách východnej Európy.

MODERNÍ THEOLOG
Je to až neuvěřitelné, že ten štíhlý bělovlasý kněz, plný energie a
suchého až chirurgického humoru, dosáhl již 65!

Felix Mikula to je theologie bez ztrnulosti, to je klasická filologie,
samorostlá filosofie a především vzácný altruistický poměr k člověku,
oproštění od apriorní zkušenosti a přitisknuté ucho k živému tepu lid
ského života - to je v jedné větě charakteristika bývalého řádného pro
fesora University Karlovy!

Mikula se narodil ve Viesce na Slovensku, universitní studia a dok
torát dosáhl na významné theologické fakultě v Innsbrucku. Vědecky
a pedagogicky úzce spolupracoval s Josefem kardinálem Beranem, jak
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na Universitě Karlově, tak i v náboženských organizacích. V padesá
tých letech prof. Mikula opustil Československo a přes Paříž emigroval
do Spojených států, kde pokračoval v Port Arthuru, v Texasu a Clevelan'diu ve své pastorační činnosti. V roce 1956 byl prof. Mikula povo
lán, aby řídil náboženská vysílání ve slovenštině v RFE v Mnichově.
Mikulovo dílo theologické, filologické, esejistické i prosaické je bo
haté. Jsou to desítky a desítky studií otištěných v odborných francouz
ských revuích (Na př. Etudes, Paris), amerických (America, New
York), ale i Českých např. ve Studiích, vydávaných Křesťanskou aka
demií v Římě. Prof. Mikula stál také u zrodu Společnosti pro vědy a
umění a byl několik let jejím místopředsedou.
IS prof. Mikulou mě pojí léta krásné spolupráce; vedli jsme spolu
přes 10 let mnichovskou pobočku SVU a v edici Kamenný erb a Sklizeň
svobodné tvorby jsem vydal jeho osobité práce: Anglický esej The
Poiver of Ideas a knihu próz Bloudil jsem cizinou. Knihy, které člověk
po přečtení neodkládá, ale vrací se k nim.
V edici “Studium” Křesťanské akademie vyšel obsáhlý theologickofilosofický esej Záhada tajemství, který je určitým vyvrcholením myslitelské cesty Mikulovy.
(Antonín Kratochvil

Vážený pane redaktore,
Váš nesouhlas s “některými názory” Dušana Břeského v článku “Nová
vlna a její literární sloh” (Proměny 1:29-38,1971, 2:42-51,1971 a 3:33-42,1971)
stejně jako výzvu k rozpravě, považuji za eufemišmus. Rozprava se vede o
článcích seriosních a problémech závažných a jistě neslouží tomu, aby čte
nář usvědčoval autora z hrubých chyb (nikoli omýlů) nebo dokonce ze
záměrných útoků.

Nemohlo Vám přece uniknout ani chybné pojetí článku, ani nesprávný
výklad v něm citovaných příkladů, ani chudý a nepěkný literárně kritický
slovník, projevující se výrazy jako: přesolený odvar slohu, ošumělá frazeo
logie, slovní marnotratnost, mechem omšelá (pleonasmus!) ironie nedůstoj
ná profesionála, frazeologická korupce, klisátko, za vlasy přitažené meta
fory, Latrinenstil, uslintané viržinko, jež si mladý humorista nedopatřením
semlel ve své literární sekané, šplechty, vypravěčská anarchie, slohový po
trat a mnohé jiné, které nevyjadřují žádný literárně-kritický pojem, nýbrž
kriticky. Tvrdí-li Břeský ve své studii, že “Kultivovaný výraz postupně
jen zaujatou útočnost Břeského a neschopnost vyjádřit se přesně literárně
upadá . . ., slovní špína je dnes bernou mincí”, (str. 29) dokazuje to pře
devším 'svou vlastní terminologií a frazeologií.
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Břeského metodologii lze vytknout především toto: K dokumentaci úpad
ku jazyka si vybírá období novinářské češtiny kdy na místa novinářů byli
dosazeni lidé nejen bez literárního, ale zhusta bez obecného vzdělání, kteří
nejenže psali špatně, ale ještě byli hrdí na to, že píši “lidově” a prý srozu
mitelně pro lid. To je každému jasné bez pseudoliterárních rožborů a vzal-li
si pan Břeský do hlavy, že dokáže úpadék češtiny, vybral si záměrně tento
příklad. Stejně záměrně však pomíjí ba dokonce paušálně odsuzuje díla, v
nichž čeština za těžkých podmínek rozkvétá, zdokonaluje se a stává se i
mocnou zbraní.
Představuje-li si Břeský, že Salda redivivu's by ve srovnání s “poúnoro
vým klasobraním” považoval literaturu z le!t 1918-1948 za “první a jediný
zlatý věk v českém písemnictví”, ukazuje tím jen, že mu nejsou známy ani
nepříznivé výroky Saldo vy o Vrchlickém ani jeho neporozumnění pro Van
čurovu prózu. A jestliže se dokonce snaží parafrází Herbena napadnout ty,
kdož po únoru neopustili Československo, je jeho neslušnost omluvitelná
zcela naivní představou o vývoji poúnorové situace (vyslýchání, zatýkání,
věznění). Kdyby někdo rozebíral autory z doby “zlatého věku” (podle Břes
kého), takovým způsobem, jako to dělá on ve svém článku, dopadli by
stejně špatně.
IMySlí si pan Břeský vážně, že může literárně posuzovat slovenskou autor
ku na základě českého překladu, nebo suvereně vynést rozsudek nad Skvoreckým, který má bezesporně své místo v literatuře, na základě diletant
ského rozboru jediné povídky?
Skvoreckého cituje Břeský nejvíce, v rozsahu téměř dvou stran, ovšem
jedinou povídku. Jak provádí rozbor sám, lze ukázat jako pars pro toto
hned na první citované větě a protože stejným způsobem pokračuje dále,
lze se omezit jen na uvedení jednotlivých jeho moudrostí a rad:
“Na refýži se nashromáždil obsah tří tramvají a chystal se divoce ztéci
čtvrtou, která právě přijížděla” ....
DPodle Břeského je příslovce “právě” slovní balast, příslovce “divoce” dá
vá do vztahu ke slovesu ztéci a považuje je za pleonasmus. Vazbu “obsah
(který) se chystal divoce ztéci”, Břeský označuje za frazeologickou korup
ci, jelikož “obsah” neztéká, ale ztékat může dav, smečka, lůza.” Břeskému
uniká že příslovcem “právě” je čtvrtá tramvaj přesně určena, že příslovce
divoce jest dáti do vztahu se slovesem chystati se a je zřejmě nad jeho
schopnost pochopit, proč Skvorecký užil vazby “obsah ... se chystal ztéci”,
s mimořádným logickým účinkem. K tomu, aby vyjádřil, že v dané situaci
je člověk součůstí čehosi co mu poskytuje anonymitu a dává příležitost k
jednání a chování, jakého by se sám o sobě nedopustil, nemohl Skvorecký
použít lepšího výrazu než “obsah”. Smečka má své zákony, dav je výraz
kvantitativní, sotva odpovídající obsahu tří tramvají a výraz lůza rozhod
ně není na místě. Větě: “Měl jsem za sébou čtyři porady a stejně tolik čer
ných káv,” vytýká Břeský vazbu “měl jsem za sebou” a tvrdí, že Skvorec
ký měří kávu ne na šálky, ale na porady. Břeský zřejmě nechápe, že “míti
za sébou” má význam “odtrpěti si” a snad by mu to bylo jasnější, kdyby
si to přeložil do angličtiny slovesem endure, nebo do francouzštiny slove
sem subir po př. do němčiny pomocí ueberstehen a nenavrhoval by pak
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jako správný chudičký výraz “měl j'sem odpoledne čtyři porady”. Protože se
porady bez kávy přetrpět nedaly, lze jimi také kávu měřit.
Navrhuje-li Břeský místo výrazu tramvaj “v oblasti refýže” jako správný
výraz “v refýži”, musí předpokládat, že tramvay vykolejila.
Domnívá-li se Břeský, že “úder na ledviny” je “nečistý boxerský zákrok
a stejně nečistý obrat sportovních novinářů a doporučuje-li Skvoreckému
výraz “úder do ledvin”, protože prý “se neříká úder na nos, oko, břicho,
nýbrž do nosu, atd.”, je třeba jej poučit, že úder na no's nemu'si být úder do
nosu, a že všude tam kde cíl není přímo zasažitelný, je přístupný pouze
výraz “úder na”. Proto tedy správně: úder na ledviny, žaludek, solar, sle
zinu, ale třeba do nosu, oka, hlavy, ruky atip. Pan Břeský by asi byl na
velkých rozpacích, kdyby měl udeřit někoho do ledviny a nepomohl by mu
v tom ani odborník urolog, protože ten je si vědom úchylek v anatomickém
uložení a mnohočeťně různém utváření ledvin. Nezbývá tedy než udeřit
na ledvinu. Použitý tvar je správný i gramaticky a jde o předložkou prove
denou inversi dokonavého vidu v podstatném jménu “úder”.
DBřeskému zcela uniká význam výrazu “pobíhal okolo”. Neví, že se ho
užívá o lidech nedůležitých, druhořadých, kteří se chtějí přitočit k nějaké
funkci neb práci. Neví také že “bourák” je synonymum pro mimořádný
automobil, něco jako Cadillac, Rolls-Royce, a zde je stigmatem majitele.
Břeský nechápe, že výraz “dívka, která přišla na brnknutí”, je naprostou
obdóbou anglického call-girl; považuje jej za dvojsmyslný, nazývaje jej ve
své lexikální bohatosti “double entendre”. Domnívá se tedy že sloveso
“brnknouti” má vedle akusticko-mechanického významu a přeneseného
významu “zatelefonovati” ještě nějaký další význam pikantní a tedy snad
“triple entendre”.

Škvoreckého scéna u benzinové pumpy mistrně zobrazuje politického ka
riéristu a rozhodně nepředstavuje “Latrinenstil” a také scéna s oběma
dívkami není ani vulgární ani “slohový potrat”, jak tvrdí Břeský.
•Břeského závěry z nepřesných rozborů omezeného materiálu a jeho pau
šalizující charakteristiky děl Hrabalových a Vaculíkových jasně ukazují,
že Břeský toho od nich mnoho nepřečetl a jestliže přečetl, pak jsou důka
zem, že Břeského kritická schopnost není úměrná jeho suverénímu, mentorskému tónu.
Lecos lze omluvit neinformovaností a neznalostí, aVšak označuje-li Břes
ký díla Vaculíkova (autora jazykově dokonalého a politicky odvážného ro
mánu “Sekyra”) za “kurážné politicko sociální šplechty”, uráží člověka,
který psal a říkal to, co psal a říkal ve stínu stalinských koncentráků a
později dokonce ve stínu sovětských tanků a s agenty NDVD za dveřmi.
Pro to má literární neúdpadková čeština jen jeden výraz - uličnictví.
Obracím se proto na Vás, pane redaktore, a ne na pana Břeského. Nemá
totiž smysl polemisovat o jeho článku a především ne s ním. Nelze také
hledat v přemíře zásadních nesprávností a nespravedlností, zda snad ně
který z Břeského názorů je oprávněný a do jaké míry.
íMyslím, že jsem dobře rozuměl Vašemu dovětku a vážím si toho, že jste
Břeského článek otiskl, a to protože jste tím byl práv svobodnému vyjádře
ní názoru. Ovšem “noblesse Oblige a čerti sunt denique fines” - i čtenář má
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svobodu v tom, co chce číst. Stejným právem Vás žádám já o otištění mého
líštu. Velmi mnozí, mezi nimi Vy i já, dobře věděli kdo je Skvorecký, Va
culík i Hrabal. Zatím až dosud nevěděli, kdo je pan Břeský.
Dr. Otakar Růžička
Montreal, srpen 1971

Aurora, Colo. 28.5.71

Vážení přátelé,
jak tak čtu dubnové číslo “Proměn”, mám malý doplněk k jinak za
svěcenému článku Ant. Kratochvíla o kulturní scéně v Československu.
Na str. 35, 2. odst. shora, se Ant. Kratochvil zmiňuje o likvidaci ně
kdejšího Syndikátu českých spisovatelů, jehož členkou jsem měla čest
být od jeho založení. Ráda bych doplnila větu, kde autor praví, že do
nové, stranou založené organizace (Svaz čs. spisovatelů) nebyla řada
členů přijata Jistě jen nedopatřením zapomněl na - skrovnou, pravda,
hrstičku těch - a také mezi nimi jsem měla tu opravdovou čest být, a
dodnes mám pocit, že by nás bylo lze spočítat na prstech jedné ruky kteří do komunistického Svazu přestoupit odmítli, a na desítiletí
tím zpečetili svůj umělecký osud. To znamená, že (odmítli podepsat přihlášku, ve které by se byli museli zavázat k jednoznačnému
politickému (t.j. pro-komuništiokému) postoji ve své tvorbě, odmítli
s plným vědomím, že tím utahují rudou oprátku na vlastním krku, a že
ohrožují i ostatní členy své rodiny, existence manželských partnerů, stu
die či povolání svých dětí atd. Tehdejší předseda Syndikátu, dr. Eric
Kolár - nevím, kde nyní je, si na náš rozhovor o “přestupu” jistě vzpo
mene, i na to, že jsme se tímto zásadním názorem a jeho příčinami ne
tajili před ním - komunistou. Snad jsme věděli, že se zachová - a tak
se také zachoval! - slušně.
Byla bych velmi ráda, kdybyste tento můj doplněk v příštích “Pro
měnách” na patřičném místě zveřejnili; mezi “nepřijatými” a “nepři
hlásivšími se” je, pochopitelně, určitý mravní rozdíl.

Míla Pachnerová
8 doplňkem pí. Pachnerové plně souhlasím. Musíme jen přesně ci
tovat: “Do nové organizace svazu čs. spisovatelů, která byla tenkrát v
roce 1949, na příkaz strany založena, nebyla řada členů syndikátu při
jata a s mnohými spisovateli byly inscenovány procesy.”
Jelikož poznámka o syndikátu byla pouze okrajová (analyzoval jsem
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situaci v roce 1970), domníval jsem se, že stačil kontrast mezi nepři
jatými a uvězněnými. Velmi podrobně si všímám zániku syndikátu ve
své knize “Československá literatura 19-^8-1968” a uvádím zde i ty,
kteří odmítli. Byl mezi nimi i na př. Halas.

Antonín Kratochvil

POZDRAV DOMŮ
1. Mluv pravdu bez ohledu na taktické zřetele, protože ústupky taktice
jsou ústupky pravdě. Nemůžeš-li mluvit pravdu, mlč. Disciplina pravdy je
nejtvrdší ze všech disciplin.
2. Spoléhej na svůj vlastní zdravý rozum a nevěř ve zjevené jistoty ja
kýchkoli církví, stran, mesiášů. Specialisté ti budou vždycky říkat, že “vě
ci jsou složitější”, aěkoli základní otázky lidských práv, údělu člověka a
osobní svobody jsou otevřeny všem, každému zdravému rozumu.
3. Důvěřuj síle myšlenek a nedůvěřuj moci. Jedině myšlenky vítězí ko
nec konců trvale nad mocí. Myšlenky rozleptávají moc.
4. Klaď zneklidňující otázky, které překračují konvenční horizont. Tak
ověřuješ svobodu, která vždy tkví v přesahování daných mezí. Poddáš-li se
konvenci a daným mezím, opouštíš hlavní poslání intelektuála.
5. Respektuj fakta a čistotu základních pojmů - nástrojů myšlení. Zabra
ňuj tomu, aby analyzy fakt a pojmů byly nahrazovány stereotypy hesel.
Myšlenkové stereotypy hesel jsou manipulativní prostředky aparátů ve
hře o moc, nástroje falešného vědomí společnosti o sobě samé.
6. Soustřeďuj se na nerv politiky - na zájmy skupin. Funkce intelektuála
netkví v tom, že by hrál s těmito (zájmy hru politika, ale v tom, že chápe
zájmy skupin. Ví tedy, že mocenská elita má za všech okolností jediný roz
hodující zájem - udržet moc.
7. Důvěřuj národu jako zdroji moci ve státě, protože je spolehlivějším zá
kladem politiky než kterákoli ideologie. Věř v génia lidu, nevěř ve “svědo
mí strany”, v instituce a aparáty, protože aparáty nemají ani svědomí ani
rozum, jež jsou výsadami lidí. Aparáty byly, jsou a zůstanou nerozumné a
nesvědomité, zatímco národ byl, je a zůstane nadřazen aparátům, ideolo
giím a institucím bez ohledu na monarchy z boží milosti”, tyrany, spole
čenské elity, totalitní diktatury a politické strany, které pro sebe reklamo
valy a reklamují právo na vedení lidu.
8. Konečnou odvolací instancí politiky není ani věda ani instituce, ale
suverénní lid. Ani “svědomí strany” ani rozum intelektuála ani výsady elit
nejsou rozhodčím nad lidem. Lid je naopak rozhodčím nad politickými in
stitucemi i jedinci.
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9. Považuj za nezvratný axiom, že svoboda je tvým nezcizitelným lidským
právem. Svoboda myslit zahrnuje právo nesouhlasit s mocenskou elitou.
Omezování této svobody je prastarou metodou zotročování člověka bez
ohledu na motivace a ideologie, které tuto praxi kryjí a bez ohledu na to,
že novější diktatury právě omezení svobody člověka označují za triumf
pokroku.
10. Angažuj se pro lidskou svobodu jako pro nejvyšší hodnotu lidstva. Je
dinci, hnutí, státy a bloky, které chtějí vytvořit novou kulturu společnosti
na jiných základech než na lidské svobodě, jsou jen moderními podobami
otroctví. Teorie a praxe totalitních diktatur je největším ohrožením lidstva
v celých dějinách člověka na této planetě. Uvědomuj si to zároveň s prav
dou, že “člověka je možno zničit, ale ne porazit”.
I. S.

PERISKOP
kulturně - politický magazín, číslo 1.
nezodpovědný redaktor - Viktor Vadim.
Ze světa

Francoužští Poláci podali nyní stížnost na Polské Francouze. Na
návrh OSN bude smírčí komise ustavena z právníků Surinamu a Brit
ského Hondurasu.
Buenos Aires
Západoněmecký konsul Obenuntenmayer se na konci tiskové kon
ference natolik rozčílil, že se bohužel nechal unést. Argentinská policie
spolu s Inierpolem zahájily pátrání.
Madrid
Španělský občan Louis Sanchez zahájil dnes, v ranních hodinách
protestní přejídačku - (eat-in), na protest proti hladovějícím Afriky
a Asie.
New York
Proslýchá se, že patrně novým bestsellerem amerického knižního
trhu bude kniha dra Smithe - “Jak se ostříhat doma a nenadělat”.

Praha
Hrob neznámého vojína v Praze navštívilo několik známých generálů
čs. armády. Obřadu se též zúčastnili občané J. D. L. M. a P. Z.
Istanbul
N tomto tureckém městě pozval místní občan, obchodník s koberci
Alhim Türkü na kobereček svého zaměstnance. Tento však vzlétl, aniž
se s předešlým nějak rozloučil.
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Los Angeles
Z neoficielních pramenů se dozvídáme, že Americká filmová akade
mie chce udělit letošní cenu - “supporting actor” vynikajícímu česko
slovenskému tragédovi Gustavu Husákovi.
Bonn
Statistickým průzkumem v NSR bylo zjištěno, že 20% obyvatel po
važuje Tannhäusera za autora opery Wagner, 70% se jich domnívá, že
by Wagner dnes hlasoval pro CDU a 10% obyvatel se přiklání k názo
ru, že autorem Tannhäusera je Růžový kavalír.
Tangajika
iNa zahradě tamního občana Ralpha Browna vyrazil tento týden náh
le a nečekaně naftový pramen. Premiéři Kosygin, Nixon a Mao zaslali
panu Brownovi blahopřejný telegram.
Ammán
Zprávu o stavu v Jordánsku přineseme příště. Náš korespondent ne
mohl uskutečnit rozhovor s králem Husejnem. Král totiž právě zajížděl
své patnácté šlapací auto.
Talaabie
N Talaabii došlo v neděli současně k dvěma vojenským pučům, z
nichž prvý byl pravicový a druhý levicový. Dík této shodě událostí ne
doznal tamní režim žádné změny.
Bogota
Na hranicích Kolumbie byl nedávno objeven nový dosud neznámý
indiánský kmen, který dosud žije na úrovni dohy kamenné. Výprava,
která se vydala kmeni pomoci, je složena ze tří kněží, dvou lékařů a
400 vojáků místní armády.
W iesbaden
Kulturní organisace čs. emigrantů Radúz tímto oznamuje, že se
naprosto distancuje od všech těch členů, kteří se v pondělí odpoledne
odtrhli a založili novou organisaci Mahulena.
Kulturní organisace čs. emigrantů Mahulena tímto oznamuje, že se
naprosto distancuje od všech těch členů, kteří zůstali v organisaci
Radúz.

Praha
iProces s oportunisty bratry J. D. a L. D. byl včera ukončen. Na
návrh obhájce byli oba obžalovaní odsouzeni na 15 let. Prokurátor se
nedovolal.
Sport
Mezinárodních veslařských závodů ve Wembley, v kategorii čtyřek
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bez kormidelníka se také zúčastnil švédský královský komorní orchestr
bez dirigenta. Orchestr hrál během závodu (mimo soutěž) skladbu své
ho veslaře Johanssona ■ “Bez názvu”.
Toronto
(Světový rekord vytvořil v tomto městě Don Chesterfield, podařilo se
mu hodit vše za hlavu za 21, 6 vteřiny. Dosavadní rekord držel Polák
Wroblewski.
Z kultury
Totální avantgardní divadlo v Paříži zahájilo svou činnost. Herci
tohoto souboru nehrají a nehrají každý den. Hru pro ně tentokrát ne
napsali, krom jiných Ionesco, Beckett, Pinter, ani Albee.
•Nový koncert konkrétní hudby bude uveden v dole v Saarsku. Sklad
ba je údajně určena pro lopatu, dvojčata na hoboj a vrtné zařízení.
Jazykový koutek
’Dnes si stručně povíme o příslovečných spřežkách. Musíme si pře
devším uvědomit, že některé z nich píšeme dohromady, ku příkladu
kupříkladu, nebo nahlas, nahoru, nakvap. Také občas píšeme občas.
Vcelku píšeme ovšem vcelku a dokonce píšeme dokonce.
Je ovšem bezesporu, že lze psáti beze sporu a bezpochyby mnozí z
nás vědí o tvaru bez pochyby. Také na příklad například lze psát tak
i tak.
Možná, že z počátku nám i takové zpočátku bude dělat potíže. Na
konec si necháme nakonec. Chválabohu (chvála bohu!) - už to máme
za sebou.
Před uzávěrkou
Athény
’Nový vynález - zavírák na konservy objevil Řek Kaleidoskopulos.
Vynález však nelze dosud prakticky upotřebit, dík drobné závadě. Za
vírák se při zavírání konservy dostane dovnitř a nelze ho (do uzávěrky
listu) vyprostit.
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OPRAVA
|K článku Antonína Kratochvíla “Svědectví o Františku Hrubínovi”
Proměny, červenec 1971, str. 94-98.

Redakce Proměn se omlouvá za nemilé nedopatření v souvislosti s
článkem Antonína Kratochvíla o Františku Hrubínovi. Nejen že se tam

neobjevil štoček se snímkem ze schůzky v Mnichově, ale ještě ke vše
mu korektura přehlédla chybu tiskárny v datu: Nebylo to ovšem 23.
listopadu 1956, ale dne 23. října 1965. A zde je ten “zapomenutý” sní
mek:

Na fotografii je František Hrubín - druhý od prava.
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Kritické marginálie
William Shawcross:

Dubček
The Rise and Fall of Communism’s
"Human Face” From His Youth in
Russia to Prague, 1968 and After.
Simon and Schuster, New York,
1970. 317 str. $ 7,95.

(Možno tvrdit, že psát v roce 1970
o Dubčekovi, je anarchronismus,
jmenovitě s hlediska českého a slo
venského čtenáře utápějícího se v
záplavě dokumentů a dobře infor
mované literatury o “pražském ja
ru”, o sovětské invazi. Dnes už je
téměř s jistotou možno tvrdit, že
osobní podíl Dubčekův na tehdej
ších událostech nebýl rozhodující:
ten patřil československým spiso
vatelům, žurnalistům a odhodlaným
lidem v rozhlase a televisi. Ti pro
lomili hráze, jimiž byl spoután čes
koslovenský lid a uvolněné hlasy li
du hrozily smést komunistickou
stranu Československa s jejích vý
lučných vedoucích posic. Dubček
byl nesen tímto proudem, který
vést bylo nad jeho síly; chtěl být
jako vždy byl, věrným komunistou
a věrným sluhou Moskvy a členem
varšavského paktu. V tragedii so
větské okupace, která postihla celý
národ, viděl nejvíce svou tragedii
osobní. Jako osobní portrét Dubče
kův je kniha Shawcrossova dobré
čtení. Živě ukazuje prostředí, ve
kterém Alexander Dubček do ko
munismu vyrůstal. Shawcrosš uvá
dí dopiš, který psal na Slovensko

otec Dubčekův, Štefan Dubček z
Ameriky v roce 1919: “V Americe
určitě můžete mít spoustu věcí, ni
koli však svobodu. Jediná svobod
ná země na světě je Sovětský Svaz.”
Toto psal Štefan Dubček z Ameri
ky, v době, kdy o Sovětském Svazu
nic nevěděl, mimo to, že Lenin se v
něm zmocnil moci. Žádná z pozděj
ších zklamání, která rodina Dubčekova prožila, ani ne tvrdý úděl v
Kirkizské vesnici Pishpek, kam se
roku 1925 odstěhovala a kde žila až
do roku 1938, kdy se vrátila na Slo
vensko, komunistický fanatismus
rodiny DubčekoVské a Alexandra
Dubčeka především už nezlomila.
Slyšel jsem kdysi od prostého ko
munisty v Praze, roku 1939: “ko
munistou se prostě člověk narodí.”
To bylo řečeno ve chvílí, kdy byl
uzavřen pakt Hitlera se Stalinem.
Dubček byl také takový věrný ko
munista, do komunismu narozený.
William Shawcross je mimořádně
nadaný žurnalista, je mu 24 let.
Mládí je omluvou pro mnohé ukva
pené úsudky, nelze však nevytknout Shawcrossovi, že zbytečně a
povrchně soudí T. G. Masaryka a
vytýká mu arogantní charakteristi
ku Slováků (str. 8), že pojal do své
konstrukce Československa Sloven
sko, aby posílilo Čechy a Moravu a
nikoli proto, aby se podílelo na plné
svobodě těchto národů (str. 8); vy
týká mu nedodržení Pittsburské do
hody, ačkoli sám musí uznat, že
“žádný exil nemůže vázat národ
doma” str. 11). Tak jednoduché to
nebylo, když se kladly základy Čes
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koslovenské republiky, jak to jed
noduše odbývá mladistvý William
Shawcross. V roce 1918 byla v Pra
ze, dne 28. října, vyhlášena nezá
vislá Československá republika a na
jejím vyhlášení je podpis Vávro
Šrobárův. 30. října se k ní přihlásili
Slováci shromáždění v Turčanském
Martině a poté dával Andrej Hlinka
přísahat na lidových shromážděních
věrnost této republice. Teprve po
čátkem roku 1919 se nevypočitatel
ný bouřlivák Hlinka začíná viklat
ve své počáteční věrnosti. Příčiny
Hlinková odklonu sluší hledat v
osobních rozporech Šrobára a Hlin
ky, nikoli v nějaké české protišlovenské a protikatolické politice; jed
slovenského autonomismu rostl po
stupem let až do hnutí separatistického roku 1938, propukajícího za
podpory piklů polských, maďar
ských a na konec hlavně nacistic
kého Německa. Přirozeně pro
ShawcrOsse se o historii slovenské
ho autonomismu a separatismu nic
nedovíme. Pro Osobní historii Dubčekovu je tato historie zbytečná, tak
jako zbytečné jsou Shawcrossovy
nevyzrálé poznámky o T. G. Masa
rykovi a o Pittsburské dohodě.
Vratislav Bušek

200 let od úmrtí skladatele
F. X. Brixiho
V 18. století vydaly Čechy mimo
řádný počet hudebních mistrů, kteří
zaujímali význačné postavení v teh
dejším hudebním světě a stali se
základem další české hudební tvor
by. V oboru hudby církevní, jíž
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vtiskla ráz proslavená škola člena
řádu Minoritu Bohuslava Černo
horského (1684-1742), stál na prv
ním místě František Xaver Brixi,
nejslavnější z rozvětveného hudebnického rodu Brixiů.

Narodil se v Praze 2. ledna 1732
(podle matriky kostela sv. Trojice
František Vojtěch Emanuel) jako
syn Šimona Brixiho (1693-1737),
kantora a od roku 1718 ředitele ků
ru u sv. Martina ve zdi. Otec mu
záhy zemřel a jeho výchovy se ujal
jeho příbuzný piarista P. Šimon z
piaristické gymnasijní koleje v Kosmonosíoh. Zde Brixi v letech 17441749 nejen studoval s výtečným
prospěchem (v katalogu z roku 1748
je zapsán jako rhetor s poznámkou
“Felicissimus ingenii”), nýbrž získal
při svých zcela mimořádných hu
debních vlohách i důkladný výcvik
hudební.
Po dokončení studií humanitních
v této koleji počal studovat v Praze
filosofii a patrně se též zdokonalo
val v hudbě u vynikajícího varha
níka Josefa Segera (1716-1782), pů
sobícího po čtyři desetiletí v Týn
ském chrámu a v kostele Křížovníků u sv. Františka. Brzo však filo
sofických studií zanechal a věnoval
se výlučně povolání hudebnímu. Že
by byl hledal zdokonalení v hudbě
v cizině, není o něm známo.
Působil nejprve jako varhaník u
sv. HaVla na Starém Městě praž
ském, pak u sv. Mikuláše na Malé
Straně, odkud přešel jako ředitel
kůru ke sv. Martinu ve zdi. Ale 1.
ledna 1759 nastoupil významné mís

to kapelníka metropolitního dómu
sv. Víta na pražském Hradě, čímž
mu byla poskytnuta nejvhodnější
příležitost k rozvinutí jeho skladatelského nadání.

Byl českým nejplodnějším skla
datelem církevní hudby, neboť za
svého poměrně krátkého života slo
žil asi 500 skladeb většinou chrá
mových. V jeho tvorbě bylo 105 mší
(podle starších údajů 52 velkých a
24 krátkých), 5 rekvií, 263 hymnů,
motet, ofertorií, 26 litanií, množství
graduale, žalmů, dále oratoria, kan
táty, Stabat mater, preludia, fugy,
toccaty a partity pro varhany a 5
koncertů pro varhany nebo cemba
lo, z toho dvě koncertní skladby pro
varhany s průvodem orchestru. Pro
císařovnu Marii Terezii složil velké
rekviem. Napsal též t.zv. lodní hud
by (musica navalis) k svatojanským
procesím na Vltavě v letech 17581763.

Ovládal dokonale kontrapunkt,
ale používal ho jen na místech k
tomu skutečně vhodných.

Kromě skladeb chrámových slo
žil také symfonii D (roku 1760) a
komponoval školní a klášterní dra
matické hry .Ve sbírce Přátel hudby
ve Vídni byl rukopis jeho komické
kantáty “Schulmeisterius”, která
snad byla totožná s jeho hudební
hrou “Errat unum cantor bonus”,
zvanou též “II cantore”.
F. X. Brixi ve svých dílech chrá

106

mových však předstihl ráz své do
by, kráčel průkopnicky jiným smě
rem než byl vžitý vážný, přísný a
složitý sloh barokního výrazu uplat
ňovaný Černohorským. Rozhodl se
pro uměleckou volnost a pod vlivem
české lidové hudby pro plynulou a
barvitou melodiku, pro hudbu ci
tovější, což se později stalo příznač
ným pro hudební klasicismus. Je
proto právem považován v české
hudbě za předchůdce Mozartova; v
jeho mnohých skladbách se skuteč
ně ozývají znaky pozdější hudby
mozartovské, čímž si lze vysvětlit,
že Mozartovy skladby, zvláště ope
ry, se hned staly v Čechách a ze
jména v Praze tak populárními,
ačkoli jinde tomu tak nebylo.
Jeho melodické chrámové sklad
by, zejména pastorální mše a vá
noční pastorely s lidovými písněmi,
získaly velikou oblibu a byly roz
šiřovány v opisech snad po všech
kostelních kůrech českých, které
provozovaly umělou hudbu církev
ní. Některé úryvky z jeho oblíbe
ných skladeb přešly časem i do ná
rodních písní.

Tehdejší starší skladatelé, odcho
vaní ustáleným vážným slohem cír
kevní skladby, nelibě nesli Brixiho
novoty a podrobovali je nepříznivé
kritice, považujíce je za zesvětštění
církevního slohu.

Avšak podle objektivních posud
ků i starších hudebních znalců,
jak je ve svých cenných studiích
uvádí dr. Alois Hnilička, byl Brixi

jedním, z nej významnějších mistrů
starší české církevní hudby, “byl
záhy pokládán za vynikajícího v řa
dě nej obratnějších varhaníků a nejdůkladnějších kontrapunktiStů, a
vůbec za svérázného, zručného a
invencí oplývajícího umělce, jehož
svěží, půvabná musa zatlačila zce
la do pozadí již v úpadku jsoucí
starý, mužsky vážný tón, a to nejen
v celých Čechách, nýbrž i v soused
ních zemích. Přitom význačným
charakterem jeho chrámových skla
deb byla církevní vážnost a dů
stojnost. Byl posledním kontrapunktistou vyšlým ze staré české
církevní školy.”

Nej vyššího uznání se však dosta
lo dílu F. X. Brixiho přímo od Mo
zarta, který za svých pobytů v Pra
ze poznal jeho skladby a vysoce je
hodnotil. Tradovalo se (Čechoslovan z r. 1824, s. 379 a Dalibor z r.
1859, s. 200), že na podzim roku
1787 Mozart, když v doprovodu jed
noho ze svých pražských přátel
dómského kapelníka Jana Antonína
Koželuha, nástupce Brixiho, pro
hlížel hudební archiv svatovítského
kůru a objevil tu Brixiho Graduale
na čtvrtou neděli po velikonocích,
známé varhaníkům jako g-moll fu
ga, řekl: “To je někdo, před nímž
se musí smeknout” a smekl klo
bouk. K tomu se druží jiná, pozdější
událost. Mozart si přál poznat pro
slavené varhany premonstránského
chrámu na Strahově. Byl uvítán
opatem jako vzácný hofet, odebrali
se na kůr, kde Mozart nejprve na
varhanách improvizoval v tónině
g-moll a když mu byl představen
stavitel varhan starý strahovský
mnich Lohelius ÖhTschegel a jeho
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pomocník zhotovitel smyčcových
hudebních nástrojů mnich Šimon
Truska, prohlásil k Öhlschleglovi:
“Nyní zahrají něco zvlášť pro vás,
důstojnosti, pokusím se rozeznít
všechny hlasy a rejstříky vašich
klasických varhan” a hrál skladbu
F. X. Brixiho, která ho zaujala a
kterou měl až do podrobností v
paměti a nyní ji rozvedl svým ge
niálním způsobem, ale s takovou
citlivostí, že její prostá rázovitá me
lodie zůstala nedotčena.
Poslední skladbou F. X. Brixiho
byla mše s datem 14. září 1771. Jeho
další slibný, vzestupný vývoj zma
řila předčasná smrt, která ho za
stihla 14. října 1771 v nemocnici U
milosrdných bratří v Praze. Ze
mřel svobodný ve věku necelých
40 let.
Tiskem bylo jého skladeb vydáno
pramálo. Jen ve sbírce K. F. Piet
sche “Museum für Orgelspieler” v
roce 1823 byla vydána některá pre
ludia a fugy a ve sbírce “Fugen und
Praeludien von älteren vaterlän
dischen Kompositoren”, kterou v
roce 1832 vydali Robert Führer,
Josef Schütz a Jan Vitásek, jsou
otištěny jeho tři fugy, jedno prelu
dium a jedna toccata. Teprve v roce
1919 bylo vydáno jeho Pange lin
gua a zásluhou Jiřího Reinbergra v
roce 1953 jednak Preludium, fugy a
toccata pro varhany, jednak Presto
a Andante z Partity pro cembalo a
v r. 1955 varhanní koncert in F.
Třebaže jeho skladby jsou stále
provozovány a s neutuchajícím zá
jmem sledovány, bylo aktem piety,
že v roce dvoustého výročí jeho

úmrtí byla do pořadu Mezinárodní
ho hudebního festivalu Pražské jaro
zařazena jeho Missa in D, která
byla provedena 22. května 1971
Symfonickým orchestrem hlavního
města Prahy a Pěveckým sborem
Čs. rozhlasu ve svatovítské kate
drále, v níž F. X. Brixí působil v
době svého uměleckého rozmaehu
až do své smrti.

Prameny:
Čs. hudební slovník osob a institucí,
II, s. 132, Praha, 1963.
Naučné slovníky: Riegrův I, s. 901,
Ottův IV, s. 714.
Zikmund Kolešovský: Články o
mších F.X. Brixiho v časopise Da
libor zr. 1859, s. 153 a z r. 1860, s. 89
Alois Hnilička: Článek “Brixiána”
v časopise Dalibor z r. 1921, s. 33;
týž: Portréty starých českých
mistrů hudebních, s. 32-36, Pra
ha, 1922.
Karel Koval: Mozart v Praze, s. 409414, 556, 667, Praha 1971.

Jiří Malát

Hugo Rokyta:

Die böhmischen Länder
Handbuch der Denkmäler und Ge
denkstätten europäischer Kultur
beziehungen in den böhmischen
Ländern. Verlag St. Peter, Salzburg,
1970. 350 str., 250 vyobr.

Pro německo jazyčného zájemce
tu máme průvodce po českých ze
mích - ale je to průvodce nevídané
jakosti. Podle čtvrttisíce obrazů je
tu ve třech kapitolách — Praha,
Čechy, Morava a Slezsko - podáno
množství údajů z dějin státu, spo
lečnosti, písemnictví a výtvarného
umění. Autor se snaží podat vše, co
může vzdělaného návštěvníka za
jímat. Podává zajímavosti ze živo
ta osobností “čechoslovanských”
(jak by řekli naši předkové), i ně
mecko jazyčných, osobností domo
rodých i přistěhovalých a cizinců,
pokud něco znamenaly; líčí příběhy
a výtvory ze všech dob a ze všech
společenských a ideových složek,
jež v českých zemích zanechaly sto
py. Toto kompendium bude proka
zovat nejplatnější služby všem, kdo
budou psát o české politické i kul
turní minulosti. Autor knihu uve
řejňuje v Rakousku, ale činný je v
památkové správě v Českosloven
sku. Publikace by mu nebyla umož
něná kdyby neobsahovala chválu
dnešních držitelů moci - ale ten
tokrát je to chvála zasloužená zalo
žená na skutečnostech. Je tu líčeno
zevrubně, jak se veřejná ruka o pří
rodní a kulturní památky stará. A
není sporu, že vedle křováckých
škod (ohavnost spuštění uherčického zámku atd.), které však po
hříchu mají nesčetné protějšky ve
svobodném světě, mnoho se v tom
směru udělalo a dělá. Z toho se ne
můžeme neradovat, a proto v Roky
tově práci vidíme knihu nejen za
jímavou a užitečnou, nýbrž i po
těšitelnou. Nepochybujeme, že do
jde největší obliby.
Karel Schwarzenberg
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rajským právním státem, poučí ho
jiné stránky zajímavých pamětí ta
ké o stínech bývalého soustátí. Ve
zmeme příznačný příklad.

Heinrich Graf von Lützow:

Im diplomatischen Dienst

der k. u. k. Monarchie
Verlag für Geschichte und Politik,
Wien 1971.

'Českým čtenářům je znám hra
bě František Lützow, po němž byla
nazvaná pražská plice v uznání po
někud jednostranně protirakouských
knih o českých dějinách a přiměře
né politické činnosti; nyní máme
paměti jeho bratra, c. a k. velvy
slance. Paměti nám dají také od
pověď, jak se jeden z bratří do
české politiky dostal: měli babičku
Kolowratovou, prababičku Černínku. Hlavní zájem Jindřichových pa
mětí je v tom, že byl do r. 1910 vel
vyslancem v Římě, a snažil se vše
možnou ochotou udržet Itálii při
Troj spolku. Odvolal ho Aehrenthal,
kterému se zdál příliš ústupným,
jako naopak on odsuzoval Aehrenthalovu ráznou politiku vůči Srb
sku.

K Lůtzowovým vyslaneckým sta
rostem patřila záležitost italské uni
versity v Rakousku. Italská menšina
(v Tyrolích, Gorici, Istrii a Dalmá
cii) si přála takovou universitu mít,
a italská vláda to přání naléhavé
podpořila. Rakouská vláda ji ne
chtěla povolit - z celé řady důvodů,
především pro povyk, jaký proti
vou tu bylo: Kdybychom, prý, potomu dělal směr německý. Výmluvolili universitu Italům, tu bychom
ji přece musili povolit také SloVin
cům a Rusínům . . . Nevysloveným
předpokladem takového argumentu
ovšem je, že tohle přece samozřej
mě nejde. Chápeme nakonec, že se
národnosti rozmrzelý na režim, kte
rý takhle vyhlašoval za nemožnost
zřídit jim vysoké školy. Lützow sa
mozřejmě ale také připomíná, že
když Saint-Germainským mírem
Itálie dostala tyrolskou menšinou
německojazyčnou, nejen pro ni ne
zřídila žádnou universitu, nýbrž za
vřela německé školy obecné. Tak
se mění měřítka s událostmi . . .

Odstavce o jihoslovanské otázce
(kdež je také zmínka, a to pochval
ná, o dotyčné řeči mého děda v Říš
ské radě), mohou českého čtenáře
zajímat; tím spíše ho bude zajímat
líčení Kramářova procesu, kde bý
valý český místodržitel kníže Thun
a ještě řada vysokých činovníků
rakouského režimu přišla vydat ob
žalovanému příznivé svědectví o
jeho věrně rakouském postoji. Zdá
li se komu po přečtení takových od
stavců, že mocnářství muselo být

109

Karel Schwarzenberg
Milá knížka Milučkého
Jozef Milučký:

Privolávanie soli
Vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a
Metoda v Římě, 1970. Edice Lýra.)

K největší radostem každého lite
rárního časopisu patří, objeví-li no
vé autoťské jméno. Stane-li se tak
redaktoru časopisu exilového a je

li novým autorem Slovák, český re
daktor má radost dvojnásobnou. Na
posled jsem byl takovou tichou ra
dostí navštíven, když mi listonoš
přinesl sbírku veršů Jozefa Milučkého, žijícího v exilu ve Švýcar
sku.

Milučký je v exilu autorem po
měrně neznámým, třebaže i Pro
měny již jeho poezii přinesly. V
Bratislavě debutoval r. 1963 sbírkou
veršů “Harmonia”. Jeho poezie je
milá už při prvém setkání, protože
nepředstírá, nelže, nepřetvařuje se,
nevydává se za více než čím je:
upřímnou zpovědí.
“Děti sa ešte v škole neučili,/ čo
sú to hexametre,/ ani madrigaly./
A predsa, čo si sl’nko/ podobník
ryšavého macka/ od marca opat’
po oblohe skacká,/ před naším domom/ na ihrisku,/ v piesku,/ ne
jednu krásnu báseň napísali”.

Tyto prvé dvě sloky Milučkého
básně “Básníci sl’nka” by mohly být
mottem celé jeho poslední knížky.
Autor pozoruje a popisuje mladý
svět mladými smysly. Jsou to po
hledy čistého zraku na “děti čisté
ho živého”, drobná mozaika obráz
ků, malých osudů a dějů, vytvářejí
cí básníkův svět a život. Časem však
z toho nerudovského “prostého kví
tí” šlehne sloka překvapivé básnic
ké angažovanosti a aktuálnosti.
“Oheň šlahol spod medenky mra
ku,/ gejzír tryskol ako pri zázra
ku./ Z nebies letia kusy olova./
Slzí, slzí obraz domova.”

V druhé části sbírky, nazvané Na
ostří nožov, najdeme celou řadu ta
kových zdařilých slok nevtíravé a
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účinné angažovanosti. Typickou je
dykovsky laděná “Studňa”, nebo
báseň připsaná smrti mladé stu
dentky Košanové. Podobná nota
převládá také v závěrečné části
šbírky (La strada), s typickými
mötivy exulantské nostalgie a men
tality (naštěstí zbavené protivného
bolestínství a noty spíše politické
než poetické). Čtenáři musí radostí
srdce poskočit nad básní “Přechod”,
o malé sýkorce, jež přilétla k bás
níkovi (loučícímu se s domovem)
“s hořící rosou z očí našich lidí”.
Je v těch Milučkého slokách uta
jen velký příkaz i zákon: věrnost
kraji, z něhož básník vyšel, úcta k
rodičům a k rodu, ke kořenům, k
soli života, jež je mu v exilu odpí
rána a již básník přivolává hlasem
tichým a věrným, podobně jako ce
lou slovenskou zemi (“Laštovičku
štebotavú”).

Pěkná, milá slovenská knížka,
tohle Privolavanie soli. Troufám si
předpovědět, že o Jozefu Milučkém
uslyšíme ještě mnoho dobrého.
Pavel Javor

Slovenská bibliografia
Slovenský ustav, odbočka v Říme,
vydal nedávno ďalšie dielo pod názvom: “Slovenská bibliografia v Za
hraničí 1945-1965.” Je to obsiahlá
kniha o 366-ich stranách. Vyšla v
edícii “Slovak Studies” čiže Študie
o Slovensku, a redigoval ju univerzitný profesor doktor Michal Lacko.

Slovenský ústav, ktorý už roky
publikuje z Říma a Clevelandu slo
venské literárně a vedecké práce
vyplnil vydáním “Slovenskej bibli—

ografie v zahraničí” vel’mi dóležitú
medzeru. Toto obsiahle dlelo je nielen bibliografiou vývoja slovenskej
duchovnej tvorby za hraniciami, ale
je koncipované tak, že může byť
používané ako podklad pre studium
moderných slovenských prameňov
v ktorejkol’vek knihovní na svete.
Všetky texty, návody k použivaniu,
poznámky a registre sú totiž dvoj
jazyčné: slovenské i anglické. Prá
ce, napísané o slovenskej problematike, v cudzích jazykoch, sú
uvádzané tiež v póvodnom názve,
najčastejšie to je v němčině, francúzštine, španielčine, taliančine a
latine . . . Redaktor tejto novej bio
grafie profesor historie na papežskom orientálnom ústave v Říme,
doktor Michal Lacko v úvode píše,
že material začal sbierať kolektiv
slovenských intelektuálov v růz
ných západných krajinách už v ro
ku 1958. Nová bibliografia zazna
menává všetky dostupné práce uve
řejněné vo forme samostatných diel
alebo váčších článkov v časopisoch,
ktoré buď publikovali slovenskí
autoři, alebo ktoré napísali ne-Slováci o slovenskej problematike. Cel
kové má táto kniha zaznamenaných
2.348 bibliografických jednotiek. Má
desať častí. V prvej, všeobecnej, sú
predovšetkým uvedené tituly všetkých doterajších bibliografií o slo
venských veciach. Sú tam tiež soznamy všetkých slovenských časopisov vydávaných na Západe, kalendárov, ročeniek, letákov, zborníkov a aj významnějších obrazov,
namalovaných v onom dvatsaťročnom období. Druhá část’ je věnova
ná vlastivědě a zahrnuje práce z
oboru zeměpisu, demografie, histo
rie, štátovedy, ekonomie, jazyko
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vědy, umenia, hudby a iných od
větví kultúrneho života. Tretia ka
pitola pojednává o Slovákoch v za
hraničí a je rozdělená podl’a geo
grafických oblastí. Ďalšie časti tej
to novej biografie zaznamenávaj ú
práce, ktoré boli za 20 rokov pu
blikované v odbore filozofie, teo
logie, dějin, literatúrv, prirodných
vied. Závěrečná kapitola zhrňuje
všetky práce, ktoré nemohli byť
zaradené do niektorej špecifickej
kategorie. Sú tam tiež dodatky, zoznam autorov, zoznam osob ako aj
soznam slovenských publikačných
stredisk na západe. Redaktor toho
to nového diela Slovenského ústa
vu, Dr. Michal Lacko, zdůrazňuje
v knihe, že bibliografie zahrnuje len
obdobie dvadsiatich rokov, do roku
1965, a nabáda kultúrnych a vědec
kých pracovníkův, aby informovali
Slovenský ústav o každej novej
práci so slovenskou problematikou
alebo od slovenského autora, aby
material Slovenskej bibliografie v
zahraničí mohol byť o niekol’ko
rokov doplněný a zaktualizovaný.
K. B.

Bohemia
Jahrbuch des Collegium Carolinum,
her. Robert Lerche, München, vor
mals Calve’sche Universitäts Buch
handlung, Prag.

Tyto publikace v duchu sudetského němectví, seriosní vědecké
úrovně, zasluhují naší pravidelné
pozorno'sti. Každý ročník přináší pro
naše čtenáře řadu zajímavých pří
spěvků. Tak na př. článek Anton
Spiesz: Die Slowakei in der Sozial
und Wirtschaftsgeschichte Mittel

und Ost-Europas (Bohemia, sv. 10,
1970, str. 256-269 přímo volá po vy
líčení sociálních a hospodářských
dějin Slovenska v 19. a 20. stol.
Už jméno autora vzbudí zájem na
článcích a projevech Otto v. Habs
burg, dr. rer. pol.: Die Schlacht bei
Koeniggrätz
als
geschichtlicher
Wendepunkt a Die politische Ent
wicklung Europas seit 1866. Otto
von Habsburg (Bohemia sv. 8. 1967,
str. 190-203 a 204-216) vychází z
these, že r. 1866 Bismarckovo Prus
ko porazilo myšlenku svaté říše
římské, která byla základnou říše
Rakousko-Uherské a nahradila ji
myšlenkou německé-pruské říše, ve
které nebylo místo pro RakouskoUhersko. Pruské vítězství nad Ra
kouskem u Hradce Králové roku
1866 bylo podle Otto v. Habsburg
vítězstvím Pyrrhovým a semenem
katastrofy z roku 1945. Svůdná simplifikace; Otto v. Habsburg přehlíží
historickou vinu Habsburků, rakou
ských Němců a Maďarů na tom, že
Rakousko-uherská monarchie se
nestala státem spravedlivým ke
všem svým národnostem, po němž
marně volal roku 1848 Fr. Palacký,
a není bez historické ironie, že Otto
v. Habsburg se v roce 1967 dovolá
vá výroku Fr. Palackého: “Kdyby
Rakouska nebylo, muselo by být v
zájmu Evropy a v zájmu humanity
vytvořeno”. Fr. Palacký, odmítající
pozvání do Frankfurtu, projevil ví
ce zájmu a pochopení pro historické
poslání Rakousko-Uherska, než ho
měli Habsburkové, rakouští Němci
a Maďaři a které konečně nebylo
možno očekávat od BiSmarcka.
Tohoto problému se s hlubším po
rozuměním dotýká Friedrich Prinz
(Bohemia, sv. 10) v recensi článku
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Helmuta Rumplera, Das Völkerma
nifest Karls vom 16. Oktober 1918.
Letzter Versuch zur Rettung des
Habsburgerreiches
(z.
Öesterr.
Archiv, Verlag R. Oldenbourg,
München, 1966, 96 str.)

Velmi zajímavý je příspěvek
(Bohemia 8, 217-226) James H.
Wolfe, Woodrow Wilson und das
Selbstbestimmungsrecht, Das Prob
lem der böhmischen Grenze. Na
str. 221 J. H. Wolfe se dovolává
Victora Mamateye, že president W.
Wilson na cestě na mírovou konfe
renci byl překvapen zjištěním, že v
novém Československu bude přes
3 miliony Němců. Prohlásil prý:
Ale Masaryk mi o tom nic neřekl”.
Na mírové konferenci však už W.
Wilson nad osudem přes 3 miliony
Němců v Československu nijak pře
kvapen ani znepokojen nebyl. Při
utváření hranic Československých v
r. 1919 prosadil gen. Foch svou kon
cepci, že Československo se má stát
evropským, t.j. francouzským basti
onem proti ev. německé a sovětské
expansi. V roce 1938 však Francie
nechala tento svůj bastion v srdci
Evropy bez odporu padnout.
Pro naše čtenáře je asi nejaktuelnější článek Otfried Pustojovsky,
Der “Februar” 1948 in der Tchechoslovakei, Probleme, Arbeitsbereiche,
Literatur (Bohemia 10, 324-404 s
neobyčejně bohatou literaturou k
těmto tématům). Pustejovsky do
kumentuje úpadek historického ba
dání v Československu za vlády ko
munistů (v 1. 1948-1968) a jeho
vzkříšení v roce 1968. Pustejovsky
končí nadějí, že se čsl. historická
věda udrží na mezinárodním ni-

veau, kam se konečně zase dostala.
Dívajíce se na temno, které po invasi přikrylo celý kulturní život v
Československu, věříme, že aspoň v
exilu se nové niveau čsl. historie
udrží. I práce ve svazcích Bohemie
k tomu mohou přispět, čím více se
tu uplatní duch “exilový” nad du
chem emocionálním “odsunutého
němectví.” Potvrzením tohoto no
vého žádoucího ducha je pro nás
článek Helmut Slapnicka, Das Ge
sicht Mitteleuropas seit den Pariser
Vorortsverträgen von 1919 (Bohe
mia 10, 312-323) který uzavírá, že
dnešní generace “synů” je přístup
ná pravým hodnotám tak jako v ro
ce 1918 byli přístupní její “dědové”
a v roce 1945 její “otcové”, bez roz
paků a bez zaujetí, ve hledání no
vých trvalejších řešení. V nástavajícím dialogu německo-českém,
chceme věřit, že obě strany budou
vždy přístupné “pravým hodnotám”
a že nebude třeba sudetským Něm
cům připomínat, jak se Helmut
Slapnicka i Otto v. Habsburg do
volávají poněkud opožděně proroc
kých a varovných slov Fr. Palackého: “Představte si Rakousko rozbité
na množství republik a republiček,
jaký vítanější základ ruské univer
sální monarchie.”
Jaká to ironie, že Fr. Palacký se
dnes stává učitelem Čechů i Něm
ců. Doufejme, že trvale.
■Osud Evropy se bude řešit jenom
v Evropě nedělené na mocenské
sféry neevropských velmocí, v
Evropě svobodné a spravedlivé k
národům malým i větším.

Vratislav Bušek
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Yalta bez konce
(Sotva bylo druhé číslo letošních
Proměn doručeno čtenářům ozval
se náš dopisovatel a kritik nad jiné
kompetentní s otázkou: “Proč si re
censent knihy Tad Szulce, Czecho
slovakia since World War II (Pro
měny, str. 97, 98) neověřil Szulcův
citát z Churchillových pamětí
(Triumph and Tragedy, sv. 6. str.
510): “Stalin se dohodl na konfe
renci v Yaltě s presidentem Roose
veltem, že Berlin, Praha a Vídeň
budou osvobozeny těmi jednotkami,
kceré tam dorazí nejdříve” a do
konce si tuto nepravdu podtrhl.

Karel Bělský má pravdu. Na Yal
tě se nikdo o ničem takovém nedo
hodl a vydané protokoly yaltské
konference nic takového neobsa
hují.
W. Churchill na uvedeném místě
napsal: “It was well understood by
everyone that the occupational
zones must not hamper the opera
tional movements of the armies.
Berlin, Prague and Vienna could be
taken by whoever got there first”.
(Každý rozuměl, že okupační zóny
nesmí překážet operačním pohybům
armad. Berlin, Praha a Vídeň mo
hly být obsazeny kýmkoli, kdo tam
přišel první.) Jenom Berlin spadal
do okupačních zon, dohodnutých v
Quebecku v září 1944 (mapa těch
to zon je u Churchilla na str. 509),
Československo (s Prahou) a Ra
kousko (s Vídní) do žádné zóny
zahrnuty nebyly. Avšak, jak nahoře
uvedeno, bez ohledu na zóny, Ber
lin, Praha i Vídeň mohly být obsa
zeny každým, kdo tam přišel dříve.
Na Yaltě se v únoru 1945 vůbec

nemluvilo o tom, kdo tam přijde
dříve a nikdo to také tehdy nevěděl
a nemohl vědět. “V polovině dubna
1945 to podle Szulce vypadalo tak,
jakoby Američané mohli přijít do
Prahy první, kdyby chtěli” (podtrhl
J. Š.), avšak Američané nechtěli
vzít Prahu jako první.
'General D Wight D. Eisenhower
zastavil Pattonovu armádu na linii:
Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary a
nedovolil Pattonovi obsadit Prahu,
což Patton chtěl a vojensky mohl
bez obtíži učinit. Je možné to vy
čítat D. D. Eiser.howerovi? Tad Szulc
zjevně nečetl článek Forrest C.
Pogue ve World Politics, vol. IV.
April 1952, No. 3. Why Eisenhower’s
force's stopped at the Elbe (p. 356368) a ovšem tím mu unikla i tam
citovaná korespondence mezi ge
nerálem George G. Marshallem,
který byl Eisenhowerovi nadřízen:
“Personally and aside from all
logistic, tactical or strategical im
plication I would be loath to hazard
American lives for purely political
purposes” (p. 365). To nebyl rozkaz,
to byl osobní názor gen. G. G. Marshalla, který však byl pro gen. D.
D. Eisenhowera směrodatný, poněvodž oba patřili ke stejné vojenské
“škole”, t.j. doktríně. O postupu na
Berlin, a na Prahu rozhodla ryze
vojenská hlediska, nikoli politická,
jaká se v poslední chvíli snažil
uplatnit W. Churchill. Tak zvaný
apolitický, ryze vojenský pohled
Marshallův a Eisenhowerův je ex
post viděno nesprávný. Sto milionů
lidí za železnou oponou padlo za
oběť tomuto omylu “apolitické od
bornosti”.

Není to poprvé v historii, že hle

dáme vinu u druhých a nikoli u se
be. Už v roce 1649, 1. listopadu, na
psal Jan Amos Komenský švédské
mu kancléři Oxenstjemovi tato slo
va:
“Obviňovati jiné v nehodě jest
způsob člověka nevzdělaného . . .
Byla by to tedy od nás tupost, kdy
bychom ve svých pohromách obvi
ňovali jiné a na ně si stěžovali. Na
proti tomu je začátkem moudrosti
jít sami do sebe a žalovat na vlastní
nedostatky kajícnosti ... a na
vlastní netečnost, neboť musíme to
doznat, nedbali jsme o sebe, ale
chceme, aby jiní vedli při naši za
naší nečinnosti.”

(Slova Jana Amose Komenského
jakoby k nám mluvila i v situaci
naší roku 1945 a snad i v roce 1968.
'Co dělal pražský revoluční ná
rodní výbor pod vedením profesora
Alberta Pražáka, kterého si Tad
Szulc plete s gen. Prchalou? Smrkovský v něm se snažil, aby Prahu
osvobodily tanky sovětské a nikoli
americké.

Pražský národní revoluční výbor
však vedl povstání pražského lidu,
který osvobodil Prahu sám a dříve
než tam sovětské tanky přišly. Jan
Amos Komenský by měl radost z
pražského tehdejšího lidu. Nebyli
nečinní v květnu 1945 ve vedení
naší pře, tak jako jsme nebyli zcela
nečinní před sovětskou invazí v ro
ce 1968.
(Byli jsme však nečinní potom, kdy
Československo vyklidily okupační
armády sovětské i americké na pod
zim roku 1945. Volby konané v
květnu roku 1946, první svobodné
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volby konané ve zcela osvobozeném
Československu, přinesly komuni
stům 38% všech hlasů a Fierlingerovo vedení sociálně demokratické
strany přihrálo komunistům hlasy
potřebné k většině přes 51%. Ne
bránili jsme se vládě Národní fron
ty, vládě košicKého programu, po
zdě jsme začali chápat dvojsmyslnoSt Stalinových slibů: jak si to
uděláte, tak to budete mít. Měli
jsme to, jak jsme si to udělali. Byl
v.nen dr. Eduard Beneš v Moskvě
1943, nebo 1945, byla vinna “vláda”
v Košicích 1945? Nebyl také a snad
více vinen také svobodný národ,
když svobodně a zle volil v roce
1946, v zemi Američany i Sověty
vyklizené? Příliš mnoho otázek se
položilo v roce 1945 a po něm. Snad
byla situace malého Českosloven
ska vydaného velkému a bezohled
nému sousedu beznadějná a snad v
této beznaději je třeba hledat vy
světlení a omluvy naší nečinnosti
roku 1948 a po sovětské invazi 1968.
Snad nám dnes a na dlouho pa
trně zbývá jen revoluce srdcí a
chladného rozumu na nové cestě za
svobodou.

vat’ hoci aj s niekoFkomesačným
oneskorením, nevyhnutným v pří
pade časopisu, vychádzajúceho štyrikrát do roka.
Pantomimický súbor Milana Slád
ka a Eduarda Žlábka, presnejšie east’
z něho, sa v auguste 1968 odmietla vrátit’ do Československa a zamierila do Švédská. Tam hrala celú
sezónu 1968/69 a polovicu následujúcej. Uvádzala Sládkové “Sólové
pantomíny” a jeden dětský pro
gram. Nemohla hned’ obnovit’ ostat
ně predstavenia svojho repertoáru:
časť súboru ostala v Bratislavě
(rovnako ako dekorácie) a nebolo
1’ahké ju nahradit’. Pre materiálně,
psychologické aj umělecké příčiny.
Súbor sa dokonca načas zmenšil o
členov, ktorí přijali angažmá v iných
divadlách, alebo sa rozhodli opustit’
umeleckú dráhu. V 1970 sa však
Sládkova skupina znova doplnila a
upevnila. Přijala dvoch nových pantomímov (jedného Dána a jednu
nemeckú herečku), presťahovala sa
do Kolína nad Rýnom a začala při
pravovat’ predstavenie “Kefka a
dar”.

Přestaňme se však už opájet myt
hem a legendou yaltské zrady, čtě
me lépe historické prameny a čtěme
znovu slova Jana Amose Komen
ského, abychom nebyli nečinní, “až
přijde čas”!
Vratislav Bušek

Pantomimický súbor
Profesionálny divadelný súbor,
ktorý opustil Československo a po
kračuje vo svojom účinkovaní za
hranicami, je skutočná zriedkavosť,
a tak o jeho premiére třeba refero
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Premiéra bola 21. apríla 1971 na
javisku kolínského Komorného di
vadla. Skladala sa z dvoch částí: v
prvej boli skupinové pantomíny
“Prolog clownov” a “Vojačik”, ako
aj sólové čísla Milana Sládka “Bábka”, “Salome”, “Kefka a slnečnica”,
“V
spoločnosti”,
“Odmietnutý”
Druhů časť tvořila trištvrtehodinová komédia, ktorá dala měno
predstaveniu. Súbor si zakláda naj
ma na tejto druhej, hoci už prvá
polovica bola pozoruhodná témami
a spósobom podán ia. Dala vynikknúť výraznosti Sládkovho panto
mimického umenia a verze ostat-

ných účinkujúcich. Sládek a Žlábek
však upřednostňujú skupinová celovečernú pantomínu. Usilujú sa
predovšetkým o ňu. Považujú ju
nie len za náročnejšiu ako sólovu,
ale zároveň aj za komunikatívnejšiu - za 1’udovejšiu. Keďže panto
mima bola odjakživa Pudovým
uměním, zdá sa im prirodzeným, že
ním má byť aj dnes. Skutečné Pu
dová, bez podlieznia zvulgarizovanému vkusu časti obecenstva, deformovanej řemeslnými alebo priemyselnými náhradkami umenia.
“Kefka a dar” je póvabne naivný,
snový příběh, zábavný a zároveň
filozoifujúci. Spája pantomimu a
čierne divadlo. Kefka sa ocitne v
prázdnom uzavretom priestore. Priestor sa postupné zapPňa, mění sa
na izbu. Sládek pantomimicky zná
zorňuje dveře, stol, stoličky, skřín
ku s košíkem jabPk, kvety, vodo
vod, klavír, pohovku. Gestá sú natoPko zretePné, že divák nemože
pochybovat’ o ich význame. Prvý
moment čierneho divadla: Kefka si
líha na nejestvujúcu pohovku, ktorú
před tým naznačil pohýbmi - a
ostává ležat “vo vzduchu”. Prirodzene, v skutečnosti leží na bedni,
obalenej čiemym zametom, ktorá
sa stráca, pretože je na čiernom ko
berci, medzi čiernymi závesmi a
osvětlená iba ultrafialovým svetlom.
Starý čarodejnícky princip, ktorý
nestráca kúzlo . . . Do izby sa vkotúPa dar: obrovské vajca. VykPuje
sa z něho vták. Milý, prítuPný, so
začudovanými očiskami, ustavičné
hladný. Kefka ho krmí, najprv muchou, potom chlebom, jablkami,
vták zožerie stoličky, stol, klavír,
celu izbu - a přitom rastie. Predlžuje sa mu krk, dostává křídla,
narastajú mu prsia a zároveň penis
(vták je obojpohlavný). Učí sa cho
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dit’, tancuje, hrá na klavíri, zvádza Kefku, stává sa čoraz hrozivěj
ším a agresivnějším, až napokon
zhltne Kefkovu nohu, ruku, trup hlava ostane zavesená vo vzduchu a
potom tiež zmizne v nenásytnom
vtákovi. Kefka je však nesmrtePný.
Vták to nemože strávit’, padá, z
úst sa mu vynára Kefkova ruka,
druhá, hlava, Kefka je opat’ na javisku, vták sa stratil, steny sa stratili, oslobedený Kefka sa znova blí
ži k divákom.
Vtákom pohybuj ú štyria nevidítePní herci, zahalení zametom (Žlá
bek, Rosa, Behrensová, Yne): jeden
hrá tělo, druhý hlavu, dalši dvaja
majú na starosti křídla, spolu s
“miznutím” Kefku a inými trikmi.
“Kefka a dar” sa móže přijímat’
ako fantázia, avšak zároveň napří
klad aj ako úvahy o priatePstve, o
vzťahu rodičov a dětí, alebo ako
výraz nádeje. Československí divá
ci by iste viděli paralely medzi príbehom s dnešnou politickou situáciou krajiny.
Premiéra “Kefku a daru” se střet
la s mimoriadnym úspechom. U
kritikov aj premiérového publika.
Fráve toto obecenstvo, živé, chápa
vé a priatePské, přilákalo Sládkov
súbor do Kolína nad Rýnom a
vnuká mu dóveru do budúcnosti.
Sládek rátá, že bude mócť v najbližšom čase naštudovať Ghelderodove “Maškary z Ostende”; potom
chce ešte rozšířit’ súbor (ktorým
ma dnes páť členov) a pustit’ sa do
rekonštrukcie Starinára, uvedeného
v Bratislavě tesne před odchodom
do zahraničia. V lete 1971 sa chystá
do Francúzska na Avignonský fes
tival, kde ho pozvali s dětským
programem a začiatkom sezóny
1971/72 pojde opáť na zájazd do
Švédská.
Pavel Buk
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