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ROČNÍK 9 ., ČÍSLO 2., DUBEN 1972

SLOVENSKÁ ÚČAST V USA
V. E. Andic
Československá spoločnosť pre védy a umenia je právě tak stánkom
kultury slovenskej oko je i stánkom kultury českej, ba nádejne i kul
tury československej, pretože tak ako vítame za členov Slovákov samobytného směru, tak najma rádi vítame v nalom střede slovenských
členov Československy orientovaných. V eď kultura nepředpokládá len
jeden směr či světonázor, ale naopak rieši aj otázky súčasné zo “ zor
ného uhla věčnosti” , ako to hovorieval Tomáš G. Masaryk. Reč je leda
o Slovákoch, o slovenskej účasti, o slovenskom domove v Českosloven
skej společnosti pre védy a umenia, ktorá si získává úctu a obdiv vo
všetkých končinách exilu, ako aj v “ exile domácom,” v samotnej Čes
koslovenskej republike. Na S W sme sa naučili dívat’ ako na ustanovizeň, ktorá reprezentuje kulturu s atributmi univerzálnymi.
Vychádzali sme z tohoto hVadiska od začiatku a preto považujeme
tento fakt za kardinálnu zásadu nášho vědeckého, kultúrne-umeleckého,
ako aj proti-totalitného snaženia. Zásadou, že každý odborné kvalifi
kovaný kandidát, vedecký pracovník, umelec, alebo zaslužilý kultúrny
pracovník slovenský tak ako český najde v SVU svoj domov, ovzdušie,
v ktorom sa pracuje na úrovni světověj. Kollár vyjádřil zásadu: “ K eď
zavoláš Slovan, nech sa Ti ozve člověk” a Masaryk hovořil o univer
zitě ako o “ dielni Vudskosti”'. Hlásali sme sa preto do SVU ako aka
demicky vzdělaní pracovníci a ako Slováci, ale ako Slováci kvalifiko
vaní, teda na základe odbornosti. Tak sa riadila aj činnost’ SVU. Jed
nou z humanitných zásad je, aby pracoval každý na mieste a v obore,
pre ktorý sa připravoval, to je pre ktorý má kvalifikácie a nie podl’a
toho, či je Čech alebo Slovák.
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Třeba zdórazniť, že Slováci boli zapojení do přípravných práč na
utvorenie SVU tak vo Wáshingtone, ako aj v iných mestách Severnej
Ameriky, ako na příklad v Pittsburghu, Chicagu, a inde. K eď
prišiel Dr. Jaroslav Němec z Washingtonu, Spolu s Dr. Jaroslavem
Poláchem a Dr. Vratislav Bušek z New Yorku do Pittsburghu při
pravovat’ Pracovnu skupinu SVU, boli sme hotoví. Možno povedať, že
keby nebolo Spoločnosti pre védy a umenia, museli by sme si táto vytvořit’ . Mali sme potom mnohé porady s představitel’mi Stálej Konferencie Slovenských Demokrat ov - s Dr. Jozefom Lettrichom a a s Dr.
Martinom Kvetkom - o intenzívnejšej spolupráci, o publikování váčšieho počtu slovenských článkov v Zprávách SVU a v Proměnách, o zvyšenej účasti na přednáškách, paneloch a konferenciach, takže Slováci
by boli vždy patřičné reprezentovaní na podujatiach SVU. Snahu o do
šlo j né zastúpenie slovenských pracovníkov jednotlivých vědeckých,
uměleckých, ba aj politicko-vedeckých československých a medzinárodných odborníkov z radov slovenských boli vždy rezolutné hájené
zakladatel’mi, najma na straně Dr. Jaroslava Němca a třeba uvítat’
výzvu Dr. Hanuša Lexu, terajšieho generálneho tajomníka, o zvýšená
pracovnu účast’ slovenských členov v publikáciach SVU. K eby počet
Slovákov v USA tvořil iba jedno procento celkového počtu členov, aj
tak by sa vyžadovalo v záujme spoločnej historie a spoločného spolunažívánia v budúcnosti, aby slovenčina zaznievala pri jednamach a pri
publikačnom programe. Fakt je že máme okolo desať percent všetkého
členstva z radov slovenských a že tento počet je možno zvýšit’ . Je žiadúce, aby sme počet slovenských kolegov zdvojnásobili a ztrojnásobili
hlavně z dóvodu, že Slováci majú v USA fórum, kde sa aktivně uplatnia. Pasivita, ktorá charakterizovala slovenských vzdelancov z doby
před prvou světovou vojnou, je vecdu minulosti. Slováci majú dnes
mnoho pracovníkov, takže pasivitu a nariekanie třeba nahradit’ tvoři
vou prácou. Bývalá pasivitu třeba nahradit’ činorodou prácou podl’a
vzoťu našich predchodcov, ako boli Uudovít Štúr, hýbadlo slovenského
kultúrneho snaženia před slovenským povstáním a před Slavianskym
kongresom v Prahe v roku 1848, ktorého předseda Pavel Jozef Šafárik
bol ďalším naším žiarivým vzorom. Na spomenutom sjazde sa jednalo
o spolupráci Čechov a Slovákov a hovořilo sa aj o utvoření či obnově
Velkomoravskej říše. Hurbanovské slovenské povstanie, ako aj hlasistická činnost’ Štefánka, Blahu, Okánika, Šrobára a Štefánika je pokračovateFkou tradicie tejto úzkej spolupráce Čechov a Slovákov.
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V knihe Dějiny Slovenska a Slovákov ( vydala Slovenská Akademia
Vied a Umění v Bratislavě, 1946) Dr. František Bokes píše:
“ Krátko před vznikám prvej světověj vojny dospěli sbližovacie snahy
československé tak ďaleko, že bolo možno už zjavne určiť, že dualizmus rakúsko-uhorský musí b y ť odstraněný . . . 5. apríla 1914 (zástupci
všetkých politických stráň českých) v Prahe přijali rezolúciu, protestujúcu proti systematickému potlačovaniu Slovákov a Rumunov v
Uhorsku . . . Podobné v Budapešti 26. mája 1914 sa ukázali organizo
vané prejavy aktivity a sústreďovania slovenských sil v přítomnosti
dvoch slovenských poslancov F. Jurigu a Dr. Pavla Blahu, ďalej M.
Hodžu, M. M. Bellu, Dr. E. Stodolu, Dr. V. Šrobára, A. Štefánka, D t .
VI. Fajnora (přítomní bolí aj spisovatel’ Jozef Gregor Tajovský, soc.
dem. redaktor E. Lehocký a předseda slov. nár. strany M. Dula.” (sír.
334-335.)
Mohli by sme načierať z ďalších bohatých tradicii Milana Rastislava
Štefánika, Martina Rázusa, Hviezdoslava, ba aj novších slovenských
spisovatel’ov a vědeckých činovníkov a přivolávat’ talentovaných slo
venských akademicky vzdělaných kolegov k spolupráci. Pracujme ako
odborníci a pamatujme aj na slovenské slovo, slovenská literaturu a
slovenské kultúrne snahy v tom československom vedeckom a umělecko
kultornom zápolení, ktoré si získávalo v minulosti a získává aj v dnešnej době medzinárodného a světového uznania.
DESATERO PRO EMIGRANTY
Nedoufej, že se vrátíš, jen pak se vrátíš.
Domov je před Tebou, ne za Tebou.
Nezdůrazňuj čím jsi byl doma; ukaž co umíš.
Práce je nejlepší lék proti smutku.
Neboj se riskovat sebe, ale boj se své zbabělosti.
Emigrace člověka ověří nebo zlomí; v obou případech budeš víc sebou.
Tvá nejvyšší hodnota je Tvé sebevědomí; nedej si je vzít.
Nesrovnávej, chápej; srovnáváš-li, neidealizuj minulost.
Přizpůsob se vždy, kdykoli přizpůsobením neztrácíš sebe.
Úspěch je odměnou těch, kteří o úspěch neusilovali.
I.S.
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Stati a úvahy
JA K MYSLIT — CO DĚLAT?
Antonín Cekota
__“ Měli jsme pravdu! Našli jsme odpověď na hlavní problémy sou
časné společnosti” ! — Inteligentní muži, mnozí 'akademicky vzdělaní,
všichni vážní, s vážným výrazem v Mase i v ocídil, jež vyjadřovaly ne
jen přesvědčení, alte Matvmě vpru. Poznal jsem jich po roce 1968 něko
lik, na různých místech v Kanadě a v USA. — “ Svět nás nechal pad
nout v roce 1968 stejně jako v roce 1939. Lidé doma jsou otroci, my
jsme exulanty, ale to co jsme objevili a za čím šel národ v naprosté
jednotě, je jedinou odpovědí na krisi doby: Socialismus s lidskou
tváří.”
“ Jak si tím můžete býti tak jisti” ? — tázal jsem se jich.” “ Není to
pošetilost - ba více pýcha - domnívati se, že v malém národě, zotro
čeném diktaturami a odříznutém od světa po celou generaci, lidé objeví
odpověď na vitální otázky lidstva a najdou směr, jímž by se mělo ubí
rat?”
“ N e! Uvažte, co vyšlo z Palestiny, z malého kroužku Židů, téměř
před 2000 lety a jaký vliv to mělo na lidskou společnost.” Víra zářící
z hlííholkého ia vždycky 'smutného výrazu očí, naznačovala, že další
rozhovor je marný. Je však takový rozhovor skutečně bezúčelný, tře
baže nyní se snad již 'odehrává jen v podvědomí Čeechů a Slováků jako
jednotlivců? Není otázka, “ Jak myslit a co dělat” vlastně 'kardinální
otázkou dneška a dlouhé řady přišitích let?
Úvaha, jež následuje, není odpovědí na tuto otázku. Jejím účelem je
označit problém a podnítit vlastoí uvažování a zkoumání. V lidském
osudu - a v osudu celých národů - nelze uvažovat ani literárně ani geo
metricky šablonovitou methodou hegeliánskébo marxismu. Akce-reakce
a synťhesa na nové úrovni skončily totiž v praksi sovětským komunis
mem centralistického Státu, jehož sterilita se podobá sterilitě theokra
tického státu staro-egyptských faraónů nebo sterilitě Jihoamerického stá
tu boha-slunce starých Inků. Lidský osud probíhá ne v kruhu o 360 stup
ních, ale v kosmické kouli, jejíž paprsky se rozbíhají v šířkách-dálkáchvýškách-hloubkách a v čase minulosti i přítomnosti, jež utváří budouc
nost. Jakkoli v takovém prostoru je vývoj jednotlivých událostí nevypo-
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čítatelný, je v něm možno porozumět hlavním proudům, protože !ty jsou
pozorovatelné. Síla (energie) je postřebnutdlná v každé podobě a kdo
ji hledá a respektuje, najde 'vždycky odpověď na otázku “ jak myslit co dělat.”
Síla lokálního egocentrismu
(Výbuch lidové vitality, jakým bylo čsL jaro 1968, není v životě lidu
zjevem ojedinělým. U Čechů má historickou obdobu ve výbúchu lidové
energie, z níž vyšily války husitské. Obrovský konflikt husitských válek
nébýl vyvolán jen vnucenou obranou státní neodvislosti, ale hlavně
přesvědčením o objevení pravdy a odpovědi na smysl lidské existence.
Golhická 'výra Jana Husa a Čechů ve zjevenou pravdu Písma, ohrožo
vanou Antikristem světáckého cynismu renezanění Cirkve, zmobilizo
vala lidové síly, jež stačily na porážku všeteh křížových výprav orga
nizovaných spojenou mocí světskou i církevní. Sláva a tragedie husit
ských válek, v nichž zahynula snad polovina obyvatelstva Čech a M o
ravy, má své kořeny v duchovním egodeniírismu lidu, který se jím stal
národem. Poražen u Lipan v boji Čechů prbti Čechům, český egocentrismus se nikdy úplně nevymanil z tíhiifesitické víry o své pravdě, až
byl na konec zničen po 200 létech na Bílé hoře r. 1621 a válkami třice
tiletými. Tyto války nejen že vyhubily téměř dvě třetiny obyvatelstva,
habsburská politika a administrativa v nich zničila českou elitu, a ť již
aristokracii rodu nebo ducha, postavení v církvi i vzdělání, nebo majet
ku v řemeslech, obchodu a Vlastiotví půdy. Po této katastrofě český egocentrismus žil již jen v ¡duši, jež se úchýlila do “ komůrky srdce svého”
(Komenský) anebo v lidovém umění baroka. Byla to situace, jež nyní
hrozí Čechům a Slovákům v zemi, která se ¡stala sověťsfcoú kolonií. Její
obyvatelstvo je ovládáno Vládou domácích satrapů udržovanou u moci
sovětskou ¡armádou. Jejich vládní systém ¡a styl je mnohem hrubší než
byl systém vlády satrapů staré Persie nebo gůbernátorů starého Říma.
A protože skutečná elita země byla zničena kriminály nacismu, jež by
ly ještě daleko překonány kriminály komunismu a útěkem do ciziny,
českému lidu nezbylo nic, než pasivná mdloba, z níž se dosud nezvedl
ani na tolik, .aby začal hledat novou cestu.
{Slovenský lidový egoteemtrismus je mladší a jsa mladý, velmi mladý,
má všedbny vlastnosti exnberentního mládí. Slováci, izolováni od svě
ta více nežli 900 let vládou maďarské feudální aristokracie, která s ni
mi jednala jako s nevolníky - (kdo si dnes připomíná její definici Slo
váka: “ Tót nem embér” - Slovák není člověk” ) - Slováci uvěřili ve
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značném počtu, že mohou vytvořit v malém, izolovaném prostoru pod
Tatrami hedtonistický pozemský ráj. Víra v možnost vytvoření takového
ráje, spojená s laitentní chilia-Stidkou -vírou českého egocentri-smu, -vy
tvořily lidový zázrak jara sr. 1968 - “ ideu socialismu s lidskou tváří,”
jako projev egocentri-smu československého. Ačkoliv v srpnu 1968 so
větské -tanky ji -zničily důkladněji -než Habsburkové po Bílé hoře, tato
víra žije v myslích -a srdcích lidu stále.
Je tento egocentrismus víry v socialismus -s lidskou tváří zákla-dnou, z
níž možn-o myšlenkově -vycházet? A do jaké míry jsou vlastně všechny
druhy socialismů této -doby -symboly různých e-go-centrismů, sloužíce ja 
ko katalyzátory v -zápase o m ot uvnitř států a o moc -mezinárodní?
Egocentrismus jako historický zjev
(Češi a Slováci nejsou ve svém nacionáliním egocentris-m-u ojedinělí.
N-acionální egocentris-mus je zjteve-m normálním. Je bo zvláštní síla, kte
rá je pramenem národní’ velik-o-sti stejně, jako je pramenem ná-rodiní mi
zérie, neštěstí a úpadku, ze jména úpadku národů malých. Velké národy
ji přežijí a protože j-so-u početně velké, časem se z něj zvednou, ačkoliv
některým to trvá celá staletí.
IAnglie, -je-jíž velikost vyrosila z egocentri-smu začátků XVII. století,
přežila jeho krize, protože ji zachránily charakter lidu, vyjádřený v
domácích politických institucích a lokálně feudálních tradicích. Anglie
totiž nikdy neztratila svoji elitu. K její záchraně o-všem značně přispělo
m-oře. Španělsko se zmocnilo svým -nebetyčným egoteeníris-mem obrov
ských prostor -světa, až jím bylo nakonec -Strhnuto ik úpadku, z něhož
se zvedá -teprve -nyní. Francie na něj -vykrvácela ve vítězstvích koncem
X V III. -a začátkem, století X IX . Nejhůře na něj doplatili Němci a to
nejen ztrátou vlastního území, zničenými městy a zničenými histo
rickými hodnotami, -ale hlavně ztrátou milionů životů a historickou
-vinou, jejíž břemene je bude tížit po celé generace.
Tam, kde racionální egocentrismus vyrostl z mesiánského pocitu po
slání spasit svět, jeho účinky byly a Stále jsou katastrofální - -jak p-ro
vlastní lid, tak i pro celé lidstvo. Jedním z příkladů takového nacionálnih-o egocentris-mu mesiánského je Amerika, -druhým Rusko, a ť již
historické nebo sovětské.
Tragedie Ameriky
Tragedie Ameriky, která vyrostla po roce 1945 z pocitu, že jejím
posláním je rozšířit, “ the american way of life” p-o celém svě-
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tě, je mohutným dokladem vlivu egocentrismu velkého národa ne
jen na vlastní živoit, ale na celý svět. Po vítězství r. 1945 Amerika mě
la dosti síly, aby 'promítla svůj egocentrismus do světových rozměrů.
Jeho výsledky a následky byly kolosální: zničení koloniálního systé
mu v celém světě. Obnovená Západní Ev topa. Obnovené Japonsko.
Rozpoutání nároků na materiální blahobyt v celém lidstvu. Rozpoutá
ní tužeb a snů v myslích tisícl-milionů lidí z nichž většina neví, co
chce, ale chce to ¡energicky a ustavičně.
Egocentrismus ideje amerického životního stylu má své kořeny ve fi
losofii zakladatelů Republiky a v její konstituci. Jefferson, Fnanklin,
Adams, Hamilton a celá generace jejich emociálních intelektuálních a
politických otců Republiky vyrosila ze společnosti konce XVIII. stole
tí, jež vznikla z Rousseauových vášní a tužeb a v Voltairova rozumu.
Chráněni řevnivostí evropských veknlocí a majíce před sehnu panenský
kontinent s obrovským latentním bohatstvím, sedm či osm generací
Američanů vytvořilo, na základě ¡této filosofie a její politické prakse
obrovské síly hospodářské, technické a konečně i militarisfické. Ame
rický ¡solacionisrnus, vyjádřený politickou závětí Washingtona byl od
začátku Republiky ameriekým egocentrismem, který byl opuštěn jen s
nechutí a nedávno pod Vlivem Hitlerova Německa a útokem Japonska.
Protože však americký charakter žije vírou v protipóly, v niž život
probíhá mezi černým a bílým, vítězství v druhé světové ¡válce zrodilo
nový druh amerického egocentrismo - přesvědčení o nutnosti změnit
svět “ americkým způsobem života” (a jaksi mimochodem jej při tom
ovládnout komerčně).
INášledky egocentrismu tohoto .typu byly pro Ameriku katastrofální.
V poku'se předělat svět, Amerika ztratila nejen ovoce válečného vítěz
ství x. 1945, ale ;tnké obrovský majetek, rozdávaný a začasté i rozhazo
vaný na ¡všech 'kontinentech. Do jaké míry tento egocentrismus vytvá
řel americký militarismus a tragedii Vietnamu, je otázka, jíž si dosud
nikdo ani nepoložil. Záplava dnešního vnitřního amerického kriticismu
se zabývá jen jeho následky a to hlavně vnitřními následky. Příčina
zůstává nedotčena, ačkoliv nyní již zplodila rakovinu inflace, kolosální
aroganci a slepotu Unií podrývajících existenci amerického průmyslu,
nezvládnutelná velkoměsta, ¡rasový konflikt, chaos ve výchově a paťhetickou bezradnost americké mládeže. Kdo chce zreformovat, chránit a
na konec ovládnout sou'sedy, nemá obvykle dosti času a prostředků,
¡aby si udržel pořádek a bezpečí ve vlastní chalupě. Jedinou nadějí v
dnešním bankrotu ¡amerického egocentrismu je, že kořeny svobody
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myšlení, ¿koumání a projevu slovem, .tiskem a jinými komunikačními
prostředky, jsou v USA v podstatě zdravé a silné. Tyto kořeny a vnitř
ní politická svoboda poskytnou americkému lidu možnosti, aby se
osvobodil iz čirého pudu sebeZadhoivúní od egooentrismu, který jej do
stal tam, kdte dlnes je. Ve skutečnosti tento vnitřní proces 'hledání je ne
jen jedinou nadějí Ameriky o vytvoření své vlastní životní základny,
ale také .vitální silou při hledání odpovědi: n'a celosvětové problémy
příštích desetiletí. Lidstvo a státy s’věta jsou totiž příliš 'velkými a slo
žitými, aby mohly žiti trvale z intelektuálních, technických, hoispodářských a politických sil i toho největšího státu a jeho společnosti.
Historické kořeny ruského egocentrismu
¡Dnešní egocenitrismus ruský, který je nekonečně zdokonalenou od
růdou mesiánského egocentrismu carského Ruska od XV. století, otřásá
celým světem již přes 50 let. Stejně jako v egocentrismu Arabů sedmé
ho až patnáctého století, v egocentrismu ruském se spojují prvky theo
kratické s ďobyvatelskou hrabivostí politickou. Jestliže pro Araby od
sedmého století M am byl katalyzátorem soustřeďuj íciím síly za doby
tím světa, dnešní egocentrismus ruský vychází z náboženství, jež za
čalo fanatickou vírou a skončilo organiizaclí' Státní Církve - náboženství
marxismu. Byl to Bertrand Russell, který v létech dvacátých, kdy jého
vědeCko-mUthematický mozek byl na vťCholu, definoval sovětský komu
nismus jako Církev po své návštěvě Ruska takto: “ Její Bůh - Historic
ký Materialismus. Jeho prorok: Marx. Jeho bible: Das Kapital. Jeho
Církev: Komunistická Strana. Její sídlo: Moskva. Její papež: Lenin.
Její vyvolení k spáse: Proletariát. Její peklo: Kapitalismus. Jeho Luci
fer : Trocký. Jeho zatracenci: Všichni, mimo Proletariát. Její vyvolení
k věčné spáse: Členové strany. Její království nebeské: V budoucnosti •
až zanikne stát tím, že lidé se změní v anděly, následkem toho, že jim
bylo odňato vlastnictví výrobních prostředků.”
(Minulých padesát let nezměnilo na Russellově definici nic - jen snad
to, že ešatologie Moskevské Církve vytvořila nového světce (Lenina) a
nové ďábly - Tita a Mao-Tse-Tunga, nemluvě o Dubčekovi, který je
“ ďáblíkem poraženým.” A ovšem nové papeže, Stalina, Obrusčeva a
Brežněva.
¡Nicméně ruský mesiánský egocentrismus má hlubší kořeny než
marxismus století X IX , a Leninismus století XX. Tyto hlubší kořeny
jsou v byzantském impériu Komstantínopole .a v historických zkuše
nostech a praksi Mongolů Zlaté Hordy. První, Byzantinum, mu Vtisklo
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tradici Východní Ortodoxní Církve, a moc světská se v něm spojila
s mocí duchovní v os'o'bě jediného vladaře duší i těl, s posláním
ovládnou ti celý s-vět jako Třetí Řím. Druhá jej naučila během třistaleté
vlády Mongolů nejen Ikonspiraci a organizování (jimiž Rusové nako
nec zničili Zlatou H ordu), ale také methodám autokratické vlády, jež
Ivan Třetí (M 80) převzal od Mongolů a jimiž Ivan Hrozný zahájil
proces budování Ruského impéria. Stalin, který s'e svým obdivem Ivana
Hrozného nijak natajil, spojil svými osobními1 vlastnostmi a praksí v
ovládání Ruska a světového komunismu všechny latemtní síly ruského
egocentrismu, jež v Ruslku vyrůstaly po tisíc let. Síly, které mají tak
hluboké kořeny, se nemohou změniti rychle. Jediné, co je může udržet
na uzdě a kontrolovat jsou síly ještě mocnější. Egoceníismus ruskosovětský je nyní ohrožován egocentrismem Číny, s nímž se ruský ko
munistický mesianřsmus dosud nevypořádal, ale z jehož mongolskočínsiké podstaty, jíž nyní přivedl k životu Mao-Tse-Tunlg, má opráv
něné obavy.
Renesance egocentrismu Číny
Čínský egocentrismus, který má za sebou přes 3000 let, je historicky
nejstarší. Mao-Tse-Tung - voják, revolucionář, učitel a básník změnil
jen jeho formu, nikoliv podstatu. Bohorovná pýcha rasové převahy a
počtu, rozeznatelná ve všech dynastiích Číny, hýla v historii udržována
v hranicích země jen potud, pokud hýla modifikována filosofií Koníucia a morálkou Tao s prvky budhismu. Tento druh čínského egocen
trismu na konec oslabil Čínu tak, že nenašla v sobě dosti síly, aby za
bránila imperialistickému rozpínání carského Ruska na Sibiř, útokům
evropských mocností a Japonska.
/Vnitřní chaos po Sun-Yut-Senově revoluci (19112) a po japonském
přepadení (1931) zatlačil tento čínský historický egocentrismus do zá
kladní jednotky - do rodiny, kde zůstal tak silným, že jej nezvrátila
ani komunistická revoluce. Zdánlivě šílená akce “ velké kulturní revo
luce” rudých gard, v níž Mao p ústil z řetězu čínskou mládež, (aby zni
čila nejen Stávající školství, ale ponížila také vychovatele), rozvrátila
rodinnou loyalitu a degradovala prominentní osobnosti, včetně nežá
doucích funkcionářů Strany, nebyla šíleným podnikem. Byla jedinečnou
chirurgickou operací, schopnou vyříznout z citů a myslí egocentrismus
minulosti a vyčistit půdu pro nový čínský egocentrismus rasově-nacionalilstidko-kotmunistický. Ve škutečnoisti Mao, který je znalcem čínské
historie, jde v tomto egocentrismu ke kořenům, jež jsou starší než kon-
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fuciánské. Sahá jimi 'k nejslavnějšému válečníku staré Číny, Sun-Tzu,
který je autorem nejstaršího Manuálu o vedení 'války. Sun-Tzu tím pře
dešel Napoleona a Glausewitze téměř o 2400 let. Ve světě čínsikého ko
munismu jeho ideje a nauky ožily nejen v kampaních Maa a jeho kon
ceptu války, alte talké ve válce o Koreu a Vietnam - a nyní ovšem i v
organizaci životního stylu Číňanů na pochodu k moderní světové vel
moci.
Historická tradice čínského egocenírismu s jeho masovou pýchou je
snad jedinou zárukou, že nebude mířit na ovládnutí světa, jak na to
míří egocentrismus ruský. Nicméně tento nový čínský egocenťrismus
obsahuje všechny prvky, jimiž buduje Čínu jáko politickou velmoc,
stojící v cestě rozpínavosti imperialismu sovětského, stejně jako rozpí
navosti Ameriky a Japonska. Svým životním stylem poskytuje totiž
přelidněným národům Asie, Afriky a Jižní Ameriky příklad, jak pře
žít. Čínský příklad ukazuje množícímu se lidstvu, jak žit v mifcrofcosmu. Americký životní styl, po němž sovětský komunismus touží a který
se snaží kopírovat, vede člověka k životu v MakrokoSsmu a proto je
pro lidstvo nemožný. íSežralo by v něm totiž v několika desetiletích ce
lou planetu.) Jestliže 6% obyvatelstva světa (USA) konsumuje téměř ce
lou jednu polovinu hlavních surovin zeměkoule “ the american way of
life” není cestou pro zbývajících 9*4% lidí světa.
Nástup nových sil
Ve světovém zápase, a ť již io moc a místo na slunci nebo o vnucení
egocentrismu jiným, Češi a Slováci budou krátí pranepatrnou roli. Ta
to okolnost není národní tragedií. Dnešní československá tragedie ve
skutečnosti vyrostla z egocentrické hubris jednotlivce a jednotlivců, je 
jichž ambicí bylo hrát světovou roli “ mostu mezi Východem a Zápa
dem.” Souhrn dosavadních informací naznačuje, že to nebyli státníci
velmocí, 'kteří v Teheranu a Jaltě vrhnuti Československo do sovětské
ho orbitu. Tyto prameny ukazují, že jim do tohoto orbitu pomohla
osobní egocentrická hubris, přesvědčená o schopnosti manipulovat
Roosevelta a Stalina, ovlivňovat Spojené Státy a Rusko a splnit tak
Anglii a Francii stejnou mincí, již použili jejich representanti v Mni
chově r. 1939.
Věčná pravda řeckých ttragedií, v nichž hubris bohorovné pýchy
trestá jednotlivce svými následky, platí i -tam, kde jde o hubris politic
kou, jejíž následky však nezanikají smrtí jednotlivcovou. Tyto násled
ky odnáší lid po celé generace.
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¡Útěchou Čechů a Slováků v temné periodě života v sovětském orbitu
může 'být jen to, že na konci X X . století politika státních a národních
egocentrismů přestává být rozhodující silou života na 'zeměkouli. Jak
ukazuje vývoj druhé poloviny tohoto století, jsou to jiné, mnohem mo
hutnější síly, jež utvářejí lidský osud bez ohledu na státní hranice a
orbitové sféry politických zájmů. Js'ou to síly, které se hromadí z pře
lidnění zeměkoule, z hromadící se špíny a odpadů, jež jsou vrhány do
atmosféry, ¡do moří a řek a z rostoucího zmatku lidského ducha a citu,
jež se šíří se vzrůstem komunikačních prostředků a se způsobem je
jich používání. Explose těl, Sířící se geometricky k počtu sedmi tisíci
milionů lidí na konci století! Explose očekávání, nadějí a nároků, jež
jsou bez hranic, jak v hedonietickém materialismu demokratického
komercialismu tak i v historickém materialismu komunismu. Biolo
gická explose těl (před ¡níž Papež Pavel VI. zavřel oči) a emociální
explose nadějí a nároků, vytvářejí řetězovou reakci požírající podstatu
zeměkoule nad je jí schopnost regenerace. Jsou to tyto a podobné síly,
jimiž se bude musit zabývat čím dále tím více politika Nadvélmocí,
Zájmových bloků a Kontinentů. Jejich efekt dnes cítí zejména mládež,
hlavně ve velkoměstech, jež je jimi zmatena a bez rady, ale jež svým
vlivem donutí všechny vlády, aby se jimi zabývaly, jak bude dorůstat
v generaci dospělou.
IZápas o nadvládu nad světem, který trval čtvrt Století, od r. 1945 me
zi Amerikou a Sovětským RuSkem, se promění v zápas o equilibrium
ve světě pěti Nadvélmocí - Ameriky, Západní Evropy, Sovětského Rus
ka, Rudé 'Číny a Japonska. Nelze očekávati, že tento zápas bude kratší
než další ěivrstoiletí - bude spíše delší. Nelže také očekávati, že bude
mírnější - spíše naopak. Závody ve světovém 'zbrojení 'v něm nejen po
rostou, ale zrydhlí se 'v té míře, v níž zmřněnýdh pět Nadvélmocí bude
bojovat o 'rozšíření svého vlivu v Africe, Asii a Jižní Americe, stejně
jako lk zajištění poměrů doma. Počet 'lokálních ‘válek, domácích pučů
a politických převratů ;v chaose vytvářeném zápasem pěti konkurentů,
poroste tou měrou, s níž se bude stupňovat konkurence v subversi - ne
ideologické, ale mocenské. Jedním z nejzajímavějších plánů je přitom
originální idea Mato-Tse-Tunga, zpracovaná maršálem Lán Pio - idea,
“ obklíčení moderních průmyslových států,” (jejichž obyvatelstvo je
bílé) venkovem států zemědělských, jež jsou hlavními producenty su
rovin v tropech a všude tam, kdte žijí rasy barevné.
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Jak myslit - co dělat?
Hlavní životní problémy Čechů a Slováků doma i za hranicemi jsou
v podstatě stejné. Je zde především problém jednotlivce o udržení vlast
ní existence, který znamená výdělečnou práci. Češi a Slováci doma ře
ší svůj problém výdělečné práce instinktem, který jim naznačuje, že
nemá smysl pracovati více než Stačí na pouhé 'živobytí, protože sovět
ský 'komunismus za ně rozřešil 'otázku “ nadhodnoty” tím, že jim hos
podářskou nadhodnotu ukradl v minulosti a že jim ji krade v přítom
nosti, systémem vlády domácích satrapů, krytých sovětskou okupační
armádou. Češi a 'Slováci za hranicemi - exuíahti - ačkoliv musí pra
covali intensivněji, jsou na tom lépe. U většiny z nich výnos výdělečné
práce jim stačí nejen na fysické živobyt', ale poskytuje jim lalké pro
středky ik životu ducha a citu. 'Mnohým, zejména těm, kteří Svým na
dáním a vzděláním jsou nad průměrem, osobní práce poskytuje základ
nu 'k svobodné tvořivosti ia 'tím i k růstu osobný velikosti.
lAčkoliv Češi a Slováci doma příležitost k volné tvořivosti při
denní práci většinou nemají, neznamená to, že si časem nenajdou ces
tu k volné osobní tvořivosti jinde a jinak. Jejich vnější a veřejné život
ní! podmínky se podobají údobí Temna v XVII. století po Bílé Hoře v
zemích českých a 900 let Temna, v němž Maďaři udržovali Slováky v
praktickém nevolnictví. Ono minulé Temno je tlačilo na nen ižší stu
peň gramotnosti, čímž je 'odřízlo po celé generace od živých proudů
literatury a celé vzdělanosti ostatního světa. Arogantní povýšenost
Vladařů je odsoudila k 'nejnižším druhům těžké fysické práce a zne
možnila jim přístup k 'jakékoliv funkci ve vládách civilních i církevních
i v jejich administrativě. 'Bylo to Temno, jehož účinky měly odsouditi
lid Ik věčnému údělu 'nádeníků. 'Nicméně vzdor staletému tlaku tohoto
Temna, Češi a Slováci si zachránili svoji duši zvláštní sílou, jež je
zřejmě vrozenou jejich lidovému geniu - silou umělecké lidové tvoři
vosti.
ITo není náhoda, že desítky tisíců lidových písní se vynořilo v Če
tbách, na Moravě a na Slovensku v generacích, jež žily v době histo
rického Temna. 'Skladatelé jejich melodií 'byli stejně neznám’ , jako byli
neznámí tvůrci lidových maleb, ornamentů, krojů a výšivek. V historii
světa je málo lidu, který 'by se vyrovnal uměleckou tvořivostí Čechům
a Slovákům z údobí historického Temna. Pozornější studium této tvo
řivosti ukazuje na převahu ženy, jejlíž 'historický vliv na záchranu ori
ginální osobnosti Čechů a Slováků je dosud neprozkoumán a proto ne
doceněn.
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]D'neš'HÍ Temno od let čtyřicátých, v němž polovina 'roku 1968 hýla
jen kratičkým zásvitem slunka, je jiné a nebezpečnější, protože je
Temnem aktivistickým a záměrným. Toto Temno míří nejen na ovlád
nutí těl, ale hlavně duší a ducha. Školské reformy vládnoucích satrapů
jím míří na “ vytvoření nového člověka” typu Orvelových “ ¡prolete,”
a “ elite” 'z románu “ 198'4.” Prověrky a čistky, ¡doprovázené hrůzami
ze ztráty zaměstnání, .‘o perují sliby, jež se podobají Satanově výzvě
Kristovi: “ Toto všechno T i dám, jestliže padha na kolena, budeš se
mi klanět.” První výsledky 'hrozby nového Temna se projevily v útěku
inteligence za hranice a vyhnáním inteligence z tvořivé činnosti doma.
Další přišly automaticky nasazováními podlprůměrnýčh lidí a lidí otroc
kých a oitrokářských povah do klíčových míst státních, hospodářských,
výchovných i 'uměleckých.
Historický příklad lidové reakce n'a prvn|í Temno po roce 1621 ospra
vedlňuje důvěru, že i dnešní Temno nezničí ducha našeho lidu. V
otrockém režimu cesta k individuelní svobodě jednotlivce je v os ohni
tvořivosti. Privátní osobní tvořivost v takových poměrech je hlavní
sílou k zachráně Vlastní duše a k utváření 'osobní individuality. Umělec
ká tvořivost - i ta nej skromnější - je vždycky osobní 'a jestliže nemíří
k publikaci v tisku, rozhlase, televisi něho ve filmu, které slouží k udr
žování Vlády satrapů a sovětského koloniálního režimu, pák je taková
osobní umělecká tvořivost ustavičnou osvobozovací ákcí. Svoboda se
totiž nezískává davovým bojem na barikádách. 'Svoboda roste z duše
a v duši jednotlivce, který bojuje vlastní tvorbou o svou vlastní osobní
svobodu.
INevolníci, fcte'Bí robotovali na panstvích (dnešních kolchozecb) feu
dálního režimu prvního Temna vytvářeli písničky, jimiž si stěžovali
na svůj úděl víoe-méně veřejně. Protože nevolníci dnešního režimu v
Československu si ¡takto veřejně stěžovat nemohou, místí ¡se mu potají
a podrývají jej anonymně satirou, v níž nemají ve světě rovného. V
současné historické periodě Československa je to oživený duch Dobrého
Vojáka Švejka, který bojuje proti tyranii sovětské, jako 'kdysi bojoval
proti ¡tyranii habsburgiské. T o je ovšem jen začátek. Otrok, 'který se do
vede vysmívat Otrokáři, věčně otrokem nezůstane.
Hák tedy myslit - co dělat? Egooentrismus nacionální připravil Čechy
a Slováky a osobní svobodu a zničil je politicky a sociálně. O jejich
vnitřní nacionalismus je dnešnlí režim nepřipraví, ačkoliv by je o něj
připraví rád, protože zná jeho nebezpečí, jako katalyzátora odporu. V
porobených národech nacionalismus žije totiž jako pocit kmenové ¡síly
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a instinktivní víra v kmenovou1 svobodu. Nicméně skutečně aktivním
semenem svobody je jen jednotlivec, který ,se stal svým úsilím, myšle
ním, jednáním a charakterem hodnotnou lidskou jednotkou.
II.
Z trosek zhroucené minulosti si člo věk chtě-nechtě musí pomoci sám,
ačkoliv ve svém egocentrismu zápasu o nový život nesmí zůstat osamo
cen. Egocentrismus osobní v dndšní historické periodě má smysl jen po
tud, pokud bojuje proti ideologiím a státním formám, které se zmoc
ňují člověka talk, že ho proměňují ve státní majetek.
iZápas jednotlivce se státem o osobní svobodu neprobíhá jen ve stá
tech ¡komunistických. Tento zápas nyní probíhá 'takřka ve všech stá
tech. Ideál T. G. Masaryka - “ svobody víc a svobodu pravou” , kterým
vyjádřil ve dvacátých letech svoji představu Československé Republiky,
má v dnešním světě malé výhlídky nu úspěch. “ Socialismus,” jímž se
stát zmocňuje člověka, je vskutku na postupu - ne proto že je lepší for
mou lidské společnosti, ale protože vzrůst lidských mas je příznivý
'růstu státní moci, a ť je jakéhokoliv typu.
Socialismy konce X X . století
Kdokoliv Studuje od roku 1914 skutečnou prafcsi všech států světa,
nemůže nevidět rostoucí tendenci k hlubokému zasahování 'Státu a vlád
do života jednotlivce každé třídy a každého postavení. Jakkoliv tato
státní prakse začala totalitou obrovské války 1914-118 a pokračovala z
nutnosti zlikvidovat nějak chaos, který tato válka zanechala, její dneš
ní hnací síly jsou jiné. Tyto síly jsou v 'rostoucím počtu obyvatelstva
a ve zvláštním sklonu lidského ducha k víře v symboly, do nichž vklá
dá svoje touhy a naděje v nekonečné osobní dobro, jak si je inddvidůelně představuje.
První (tlak mas) nutí státy ke stupňované produkci zákonů a naří
zení mířících na regulování fysického života mas. Odtud obrovský
vzrůst státního 'aparátu - a daní s rostoucím počtem státních zaměst
nanců v úřadech a institucích, které zabírají stále více úseků soukro
mého života jednotlivce. Druhá síla - ona mlhavá víra v symboly nabí
zející splnění naděyí a tužeb - má svou obdobu v mentálním procesu,
popsaném ve Starém Zákoně (Genesis, kapitola 2'5.), který vedl Esaua,
aby prodal Jakubovi své prvorozenství za misku čočovice. A protože
lidský duch je nevyléčitelně náboženský, vidina bezpečí, rovnosti, Vol
nosti, bratrství, laskavé spolupráce a materielního zajištění něčím ji-
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ným než vlastní silou, vytváří ustavičně nové víry ,a nové bohy. V tom
to století jsou víry a bohy socialismů. V této vidině se spojují iluze
ukojení hladu fyzického, mentálního i emocionálního. Tato vidina je
zejména svůdná v historické době, v níž lidé ztratili tradiční víru a
kdy nepotřebují lani misku čočovlce, aby byli získáni novým symbo
lem, který se jim jeví jako nový bůh a nové náboženství. Čím je tento
symbol nejasnější, tím je mocnější, protože tak poskytuje mysli jedno
tlivce, aby jej naplnila tím, po čem touží.
¡Vskutku vědecká analysa socialismů X X . století dosud provedena
není. Odtud také vysvětlení víry v možnost “ socialismu s lidskou tvá
ří.” Ve skutečnosti socialismy X X . století, již vzaly na sebe velmi lid
skou tvář; onu, již Homo Sapiens zdědil po svých předcích, počínaje
v pleistocenu Australo^Pithecus-Afrikánem a konče Neanderthalem a
'Cro-Magnem, kteří zde byli (měřeno geologickým časem) “ nedávno/’
Sovětský 'komunismus má lasi “ lidskou tvář” společnou s Hitlerovým
socialismem nacionálním. Na americkém 'kontinentě se tento druh socia
lismu rozrůstá v monopolech obrovských amerických Unií, v jejichž
struktuře se objevuje čím dále ;fcím více prváků sociální rakoviny, ohro
žující jednotlivce i společnost.
Oswald Spengler (německý historik, autor díla “ Untergang des
Abendlandes” ) narýsoval před 50 léty v eseji “ Prusianism and Socia
lism” ideál socialistické společnosti. Vidí jej v aplikaci zásad, ethiky a
prakse pruského státu, v němž měl každý člověk své místo, svou hod
nost a své zajištěn)?. V tomto eseji Spengler zavrhnul “ pirátský socia
lismus” anglického typu, stejně jako Marxe s jeho “ blouznivými sny
o zániku státu, následkem zúšlechtění lidské povahy,” jež se změní, až
jednotlivec ztratí vlastnictví výrobních prostředků. Některé prvky Spenglerova pruského socialismu se projevují v sovětském i čínském 'ko
munismu, ačkoliv v obou z nich scházejí hlavní elementy, jež výtvářely
v historii Prusa a tradici .prudké společnosti, (v níž Bismarck mohl
uskutečnit první sociální zákonodárství na světě.) Hitlerův nacismus
tímto typem socialismu nehyl.
Závěr
Demokracie, v nichž tlak mas a jejich naděje a touhy vytvářejí
obrovské státní a Uniové aparáty, neposkytují lidem “ více svobody. ’
Zatím neznemožňuj í svobodu jednotlivce v tom, že může čas od času
změnit vládce hlasováním a volbami a uplatnit do značné míry svou
osobní tvořivost.
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Dnešní poměr Čecha a Slováka ve vztahu ku státu a společnosti je
ve skutečnosti problémem světovým. V jeho řešení zatím není lepší
odpověď ne'ž Ježíšova: “ Dávejte Césarovi co je Césarovo a co je 'bo
žího Bohu.”
(Protože jedinou konstantou ve vývoji lidské společnosti je Změna a protože změna se neřídí logikou, je třeba zařadili do uvažování o bu
doucnosti také víru a naději. Kollárův verš “ Co sto věků bludných
hodlalo, zvrtne doba,” platí trvale. Doba je ovšem příznivá jen lidu,
který se namáhá tak, že jednotky v něm převyšují nuly.
'Lid, v němž je převaha tvořivých jednotlivců, může pak klidně pře
vzít za svou doktrínu závěrečné poselství Palackého: “ Byli j'sme před
Rakouskem, budeme i po něm.” Byli jsme před Sověty, budeme i po
nich, i když si to asi vyžádá naučit se asiatské trpělivosti generací a
schopnosti “ přežít,” bez ztráty charakteru.

PRÁVO A MOC
Jaroslav Vejvoda
( “^Normalizace” vědy o státě a právu v Československu v
letedh í 909-1971)
I.

ÚVOD:
Potřeba práva

(Funkce práva je spjata se samotnou podstatou člověka, s jeho lidskou
omylností. Právo nemůže 'být vyloučeno z života lidské společnosti ne
b o ť je zřejmé, že člověk nikdy nebude natolik dokonalý, aby nemusil
pořádek svých mezilidských vztahů a spravedlnost svého jednání ga
rantovat přiměřenou normativní soustavou. Vise ideální společnosti,
'kde by každý újmu způsobenou jinému pociťoval stejně jako vlastní
bolest, je krásnou legendou. Pochod k této představě se však zdá být
sledováním rovnoběžek, o nichž chceme být přesvědčeni, že se v ne
konečnu protnou. Pokud nebude lidská společnost prodchnuta beze
zbytku takovýmto ideálem morálky zůstává právo korektorem jednání
lidí i Celku. Řekl bych, že způsob, jakým naplňujeme přijaté právn;
normy i způsob jejich tvorby, vypovídá o úrovni naší civilizace. Prá
vo je pro civilisovanou společnost nezbytné.
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Právo a bezpráví
'I když pojem práva je rozdílně -vymezován různými školami -a smě
ry (od novokantovců, přes hegelianismu-s, novohegeli anismus až k roz
porům mezi marxisty), formulovalo si samo obecné vědomí civilisované společnosti- určitou shodnou představu práva, jéhož výklad zdaleka
nenáleží pouze právníkům. Zde je právo synonymem pro realizaci spra
vedlnosti v mezilidských vztazích, jéhož postatou je jakási synthesa
spravedlnosti, právní jistoty, svobody a účelnosti. Naopak bezpráví je
chápáno jako porušení práva, případně jako jeho nebytí (stav bez
práví jako neexistence práva) či jako jeho ¡totální popření (negace.)
Toto rozlišení je srozumitelné a jednoznačné, podobně jako dělení me
zi dobrem a -zlem, světlem a -tmou, teplem a zimou, a není podstatné,
zda obecný výklad směšuje několik diferencovaných pojmů. (Na př.
bezpráví s křivdou, či nonmoideu práva s jejím institucionálním vyjád
řením.)
Pravda jako kriterium zkoumám práva
Toto obecné lidské -dělení dobrého a špatného beru za reálné měřít
ko zkoumání, neboť v změti -pojmů a propagandistických frází nelze
běžné názvosloví nezpochybňovat. V právním vědomí nale-záme totiž
-tendenci k ¡rozlišování mezi vnější podobou- práva (jeho složkou nor
mativní, garanční a sankční) a jeho vnitřním obsahem. Hovoříce o
“ zneužívání práva” , o “ právní vědě bez práva” , o “ pseu-doprávu” ,
jakoby jakési abstraktní vnitřně dobré právo trvající -neměnné v čase
a v prostoru bylo vždy pouze zneužito. 'Pokud' nechceme přijmout -toto
mystérium pojmů (a po-važovat v tom přípa-dě -politické procesy za pou
hou deformaci a omyl, nikoliv za -logiku diktátorského systému), mu
síme nalézt -jisté reálné kriterium - nikoli-v pouze hledisko formální po
doby. Metodicky bychom tedy měli zkoumat nejen právní instituty (a
jejich teoretickou interpretaci), nýbrž také jejich souvztažnost s realitou
a jeji-ch -shodu či odchylku s představou- práva jako synthesy spravedl
nosti, právní jistoty a svo-body člověka.
II.

PRÁVO V KONFRONTACI 'S MOCÍ (V ý voj)

Tato s-tudie zkoumá především vývoj právní teorie v uvedeném ob
dobí. Pokud budu hovořit o některých událostech z oblasti legislativy,
justice, prokuratury či advokacie, pak jenom v bezprostřední souvis
losti s 'teoretickou oblastí. Časově je zkoumání omezeno na období při
bližně od jara r. 19-69 do července 1971. Události předcházej íčí tomuto
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časovému úseku, jsou 'brány v nutném chronologickém a významovém
■kontextu - jsou východiskem.
/Prvé známky t.zv. “ normalisace” se objevily v teoretickém výzkumu
podstatně později než v justici a ve státním aparátu, i později, než v
legislativních návrzích (ačkoliv zde by měla být návaznost bezpro
střední.) Sledujeme-li odborný tisk (na př. “ ’Právník” , časopis Aka
demie věd v Praze) zjišťujeme, že ještě dlouho po tom, co se běžný
denní tisk stal základnou neodborných výpadů proti “ pravičácství” teo
retické fronty,1 zůstávala tato t.zv. teoretická fronta jednotná ve svém
ostře kritisovaném zaměření.2 (Tuto skutečnost podrobně doložíme v
dalším textu.) Dříve než si položíme otázku konkrétních souvislostí
t.zv. normalisace, ptejme se proto, proč toto specifikum teoretické
oblasti. Československá věda o Státě a právu byla jako všechny spole
čenské vědy v období padesátých let degradována na pouhý nástroj pri
mitivní propagandy. Tento stav ztrnulosti trval v podstatě beze změny
více než desetiletí. Obsah práva se připouštěl v tehdejším oficiálním
pojetí jen jako nejobecnější presumpce, jako postulát bytí je prvotní,
vědomí je druhotné. Tato doktrína3 metodologicky přežívala všechna
období politických otřesů (X X . sjezd KSSS), přesto, že byla praxe,
této teorii odpovídající, kritizována. (Zkoumáme-li t.zv. rehabilitační
akty z období Novotného vlády, zjistíme, že tato vulgarisující doktrína
odpovídá jak revidovaným aktům libovůle, tak i vlastnímu revisnímu
procesu “ obnovy práva.” ) Období t.zv. liberalisace (šedesátá léta) bylo
proto zejména v oblasti právní teorie obdobím plným 'rozporů. Věda o
státě a právu, snad1nejúžeji ze všech společensko - vědních úseků spja
tá s mechanismem totalitního státu nemohla sama o sobě překonávat
nedemokratické funkce tohoto mechanismu. Ostatně myšlenka pouhých
institucionálních reforem ve státní sféře, jako dostatečných záruk obro
dy, je sama o sobě ilusí.
IPředsta vrtělé právní teorie a státovědy, která se teprve nyní po le
tech umlčování začíná rehabilitovat svými výsledky (některé dílčí stu
die Mlynářova skupinového výzkumu, práce Klobočkovy, Bystřinový,
první práce v oboru sociologie a filosofie práva, kýbernetika a řízení
společenských systémů atd.) jsou si této akademické omezenosti vědo
mi. Jejich kritika jde za hranice institucionálních změn:
. . podobně
tomu tak 'bylo i po roce 195b, kde hlavní příčiny nenapravování křivd
minulosti spočívaly hlavně ve sféře politické. Jestliže se proto i dnes
množí hlasy, dožadující se radikálních institucionálních změn v stát
ních orgánech působících v oblasti práva a jedině v nich vidí řešení
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upevnění zákonnosti, svědčí to ipodle mého názoru o tom, že jsme i v
tomto směru zatíženi představami o samospasitelnosti organizačně in
stitucionálních řešení, aniž by byla 'respektována priorita politických
záruk zákonnosti.” 4 Rozpor, vymezený už uvedeným citátem způsobu
je, že ve stejném období, kdy počínající vědecký výzkum diskutuje
problematiku garantovaných práv spolčovacích a shromažd ovacích
(zasedání dne 211:3.1967 na právnické fakultě v Praze a další rozsáhlé
diskuse v odborném tisku), dochází k policejním zásahům, které jsou
přímým popřením těchto diskusí (tradiční studentský majáles 1. květ
na.)
Stano visko presidia Nej vyššího soudu ze dne 13. května 1966, které
protiústavně interpretovalo ústavu a ztotožňovalo objektivní formu realisace ústavní svobody demonstrace s trestným činem výtržnictví, bylo
ostře 'kritisováno odborným tiskem,5 stejně jako pozdější pokusy “ od
borného zdůvodnění” policejních zásahů proti studentům na podzim
1967. Tyto konflikty moci s myšlenkami - v předchozích letech umlčo
vané - předznamenávají narůstající rozpor teorie a praxe, kterého ne
zůstalo ušetřeno ani t.zv. období demokratisace (1968-69). V této sou
vislosti vzpomeňme teoretických diskusí k návrhu nového zákona o
podnicích a jeho cktrojované předlohy (leden 1969) či časově přesněji
'neúplného zákona o rehabilitacích z června 1966 a zejména všech nerealisovaných, 'avšak teoreticky zpracovaných a odborně podložených
legislativních aktů. Ne všechny totiž spadají na konto t.zv. “ normalisace” ; některé z nich byly odborně zpracovány podstatně dříve a do
statečně podloženy teoretickými výzkumy tak, aby mohly na sebe vzít
formu konkrétní zákonné předlohy. (Na př. problematika svobod 'spol
čovacích a shromažďováních, soudní kontrola správy, nový volební
zákon atd.) Toto napětí radikálnější teorie se ztrnulou praxí - logicky
vyplývající z historických souvislostí i společenské Charakteristiky
srovnávaných sfér - je podle mého názoru příčinou počátečných ne
úspěchů “ normalisace” v oblasti státní a právní vědy. íPojem “ neúspě
chy” hodnotím relativně, ve srovnání s jinými oblastmi.) Tažení za
“ normalisací” se zde prosadilo teprve nejkrajnějšími administrativní
mi zásahy (masové propouštění, zákaz publikace, účelový zákon prosa
zující jmenování shora místo volby ve vědeckých kolegiích atd.) opro
ti 'jiným sférám, kde postačily pohrůžky, částečné propouštění a změ
na vedení.
Z dosud uvedeného vyplývají následující závěry důležité pro další
analysu: - v období šedesátých let (zejména v leteCh 1966-67) se zvět-
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šuje rozpor mezi teoretickým výzkumem a praktickou činností státního
mechanismu - moc představovaná institucemi používá argumentů síly,
v podstatě však vědeckou diskusi neomezuje beze zbytku (snad1ve ví
ře v menší sdělnost této diskuse), - samotné demokratizující tendence
nejsou nikdy důsledné (i období reforem v r. 1968 je poplatné uvede
ným rozporům, tím spíše, že i radikalizující mladá teorie je sama o
sobě rozporuplná, jak uvidíme v obsahové analýze.) Nazval jsem ob
dobí t.zv. normalisace v zkoumané oblasti konfrontací práva a moci.
Uvedené závěry považuji za výchozí aspekty této konfrontace.
Období normalisace
Dne 19. srpna 1969 kontatuje na celostátním aktivu KSČ v Praze
Gustav Husák: “ Za ty čtyři měsíce od dubna letošního roku můžeme
konstatovat, že byl dosažen značný pokrok. . . Učinili jsme opatření,
aby prostředky masové komunikace, tisk, rozhlas a televise sloužily li
du této země a ne skupinkám nikomu neodpovědných, aspoň doma ni
komu neodpovědných lidí. Víme, že jsou zde ještě nedostatky, často
nedostatky profesionálního rázu, v základě však můžeme říci, že dnes
rozhlas, televise i obrovská většina našeho tisku slouží zájmům tohoto
lidu.” 1 Opatření, o kterých Dr. Husák hovoří, však až dosud byla v
oblasti výzkumu neúčinná. Odborný tisk v oblasti vědy o státě a právu
přináší studie, které se tvrdošíjně vrací k thématům znormalisovaným
masovým tiskem již dlouho považovaným za “ pravicové” , “ revisionistické” ne-li přímo “ kontrarevoluční” manévry hrstky “ nezodpověd
ných.” Jsou to: Občanská práva a svobody, problematika dělnických
rad, problematika nestátního vlastnictví, ústavní soudnictví a soudní
kontrola činnosti státní správy a zákonnosti norem. Teoretický časopis
pro otázky státu a práva, vydávaný Akademií věd, “ Právník,” přináší
na př. ve svém sedmém čísle z r. 1969 stať “ Stávka a právo na stáv
ku” , ve svém osmém čísle, studii “ Soudní kontrola ústavnosti a zákon
nosti norem” , v čísle šestém studii k politickému učení liberalismu atd.
Až do podzimu 1969 pokračují přitom vědtecké diskuse a konkrétní
praktické práce na projektech započatých v r. 1968: zejména na pří
pravě legislativních podkladů k zákonu o ústavním soudu, k ústavnímu
zákonu o soudu a prokuratuře (závěry k problematice tohoto zákona
zveřejněny v odborném tisku na podzim 19697, k přípravě nové ústa
vy. (Ústavní zákon o čs. federaci č. 143/68 ze dne 27. října 1968 byl
považován - zcela logicky - za přechodné řešení.)8 Pro vědecké re
cenze a informace tohoto období jsou charakteristické recenze jugo-
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slávských pramenů (zejména občanská práva a svobody) a informace
o ústavní a legislativní situaci v demokratických systémech.0 (Ustavní
soudnictví v U S A ).
Ještě 27. zasedání vědeckého kolegia ČSAV pro vědy o státě a prá
vu udělilo dne 22.10.1969 ceny vědeéko-výzkumným pracím uplynu
lého období, které se zabývalo ťhématy “ ostře sledovánými” :M. Kalenské za studii “ Ochrana lidskýdh práv a pracovní poměr” , P. Peš
kovi za studii “ Ústavní situace ČSSR” , V. Mikulemu za práci “ Úloha
samosprávy v demokratické veřejné správě” , B. Tomsovi za práci o
Machiavellim a dalším.10 (Obsahové konfrontace jsou obsahem další
části této studie, zde uvádím pouze chronologický přehled některých
událostí a vývojových tendencí.) 28. zasedání téhož vědeckého kolegia
zprošťuje však funkce šéfredaktora teoretického časopisu Právník Dr.
Ivana Bystřinu11 (17112.'1'96'9) a vývoj pokračuje, zdá se, cestou perso
nálních a administrativních opatření které vrcholí usnesením presidia
ČSAV ze dne M j10.1'970 o jmenování nového kolegia věd o státě a
právu, jehož “ nejbližším úkolem” podle tohoto usnesení je připravo
vaná reorganisace společensko-vedních pracovišť, spojená s politickou
očistou.” Období, které následuje po tomto totálním opatření, je potom
už jednoznačnou administrativní likvidací jakéhokoliv potencionálního
nesouhlasu s oficiální doktrinou. Chronologii personálních čistek nepo
važuji za podstatnou a ani z důvodů objektivních - nedostatek přes
ných informací - se jí nemohu zabývat. Několik zásadních administra
tivně personálních zásahů uvádím jako dokumentaci metod. Rozsah
propouštění a jiných postihů vědeckých pracovníků je znám z jiných
materiálů. I z toho, co bylo až dosud příkladně uvedeno je zřejmé, že
t.zv. “ přesvědčovací metody” selhaly, alespoň v teoretické oblasti na
celé čáře, neboť totální umlčování odpůrců cestou znemožnění výkonu
jakékoliv intelektuální činnosti nelze v žádném případě nazvat “ pře
svědčováním.” 18
iPro proces t.zv. normalisace na úseku právních věd a státovědy je
charakteristické, že první materiály, které jednoznačně orientovaly vě
decký vývoj zpět, ke kritisovaným dogmatickým doktrínám absolutní
třídní diktatury a pojetí práva jako diktované vůle vládnoucí třídy,
objevily ,se v odborném tisku až v r. 1970 a byly to přeložené sovětské
materiály.” Tyto materiály jsou Charakterisovány jednoznačnými axió
maty, bez jakéhokoliv pokusu o zdůvodnění, jako: “ . . . v podmínkách
socialismu není a nemůže být sociální základna pro vznik politické
oposice” 14 a jinými. (Předznamenávám pouze, že analysa procesu “ nor-
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malisace” je v myšlenkové oblasti srovnáním t.zv. reformního mar
xismu a neo-stalinistické státní a právní doktríny, sporným bodem je
■zdě především teorie “ omezené suverenity soc. zemí” a dále připuštění
či absolutní popření určité míry demokratických svobod. I odborné
materiály t.zv. období demokratizace vyžadují bezpochyby věcné a v
mnoha směrech zásadní kritiky, která však není účelem této stati. V
dalším odkazuji na část III.)
Administrativní vítězství normalizátorů neznamenalo ještě dlouho
dosažení vytčeného cíle ,t.j. “ aby vědy o státě a právu splnily to, co
evidentně dlpží socialistické výstavbě.” . . . “ 'Splnění těchto velkých
očekávání nebude lehká, ale ani 'krátkodobá záležitost” , poznamenal
předseda nově nastoleného kolegia věd o státě a právu, kriminalista
Ján Pješčak dne 4.11.1970. Nuže, vše dosud uvedené potvrzuje tento
názor a činí ho aktuálním až do této doby. Povšimněme si v této sou
vislosti, že jména osobností po dlouhá léta vědecky sterilních (členy
vědeckého kolegia ČSAV pro otázky státu a práva, najmenovanými na
základě protiústavního vládního usnesení15 jsou na př. tyto osobnosti
■známé už z 50. let, či z akcí “ ultra” v letech 1968-69: prof. Stanislav
Matoušek, JUDr. Václav Škoda, JUDr. Jan Němec) či jména politic
kých oportunistů typu JUDr. 'Bohumila Kučery a Vladimíra Solnaře,
jehož odborné studie postupně zdůvodňovaly protéktorátní právní sys
tém, trestní zákon z r. 1952, trestní zákon z r. 1956 a trestní zákon z
r. 1961, vždy zdůrazňujíce závažné nedostatky předešlé právní úpra
vy.10 Počínání bývalého předsedy ústavně-právního výboru Národního
shromáždění z reformistické éry, pod jdhož předsednictvím byly pro
jednávány a koncepčně ovlivňovány všechny legislativní reformy praž
ského jara, Viktora Knappa, je naproti tomu ojedinělé. (Knapp říká
v programovém článku v prvním čísle ročníku 1971 Právníka: “ Osud
ný rok 1968 znamenal hluboký otřes, který zmařil mnoho nadějí . . .
to platilo též o vědě o státě a právu, do níž pronikalo nemarxistické
chápání některých i základních pojmů, jako na př. demokracie, systé
mu vlastnictví a postavení podniků, zřetelně se projevovaly snahy vrá
tit se k buržoasnímu třídění práva atp.” :1' Grémium, které bylo hyb
nou složkou těchto snah, bylo však právě pod předsednictvím autora.)
Ostatní vědecké osobnosti, které se aktivně podílely na legislativní a
koncepční činnosti v letech 1968 a 1969, zejména prof. Jičínský, prof.
Klokočka, doc. Lakatoš a mnoho dalších, nepřistoupily na kompromi
sy a proto byly nekompromisně umlčeny. Z uvedeného vyplývá mimo
jiné, že starost vědecky neznámého předsedy vědeckého kolegia o osud
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normalisovaného vědeckého bádání je zcela oprávněná. Ještě 18. úno
ra 19711 konstatuje toto nové kolegium: . . . “ dosavadní postup nepři
nesl žádné výsledky, což souvisí s tím, že se analysou v oboru věd o
státě a právu v požadované hloubce nezabývala právnická pracoviště,
okrajově se těmito otázkami zabývaly jiné instituce a neprávníci . . ,” ' s
Jediným konkrétním závěrem tohoto zasedání, jehož hlavním bodem
hýla diskuse k poiiticko-ideologickým otázkám,” v souvislosti s plánem
'badatelské činnosti bylo snížení rozpočtu Ústavu státu a práva o 20%
a konstatování, že “ po organizační stránce bude nutno sladit práce na
analýze (t.zv. krisového vývoje) s propracováním zaměření vědecko,
výzkumné práce na příští období.” Účelově zaměřená ideologická ofen
siva normalisátorů, která se do odborného tisku dostala až v roce 1970
a koordinovaný a nekompromisní ráz nabyla prakticky až v roce 1971,
má ráz vědecky nefundováné propagandy.1' V závěru této části shrnu
ji: t.zv. “ normálisace” v oblasti vědy o státě a právu probíhala až do
sud evidentně neúspěšně, administrativní zásahy působily likvidačně,
avšak nepřesvědčily; proces této normal isace ve zkoumané oblasti lze
přitom považovat za zdlouhavěji probíhající (ve srovnání s jinými
oblastmi práva) a dosud neuzavřený.
III.

(MOC A MYŠLENKA (Obsahové konfrontace)

Hlavními objekty ideologické kritiky jsou v oblasti právních a stát
ních věd následující myšlenkové proudy reformního období:20
-— 'názory odhalující totalitní charakter monistického pojetí socia
lismu (t.j. kritika vedoucí úlohy KS v socialistickém modelu,
přesněji jejího absolutního pojetí)
— teorie socialistického politického pluralismu (v té souvislosti ně
které teoretické názory směřující k nutnosti rekonstituce dělby
|moci)
>
— diskuse o právním postavení podniků (snahy formulovat nestát
ní vlastnictví)
— 'teorie státní suverenity (kritika sovětské doktríny omezené suve
renity soc. zemí)
— teoretické formulace politických svobod a občanských práv indi
vidua v soc. modelu, práva menšin, základní lidská práva.
Těmto názorům je koncepčně vytýkáno “ opuštění třídních kriterií
a přístupů a tedy i popírání vedoucí úlohy dělnické třídy, marxistické
strany ve společnosti, čsl. spojenectví se socialistickým společenstvím,
se Sovětským svazem.“ A oslabení třídních hledisek docházelo “ pod
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rouškou absolutizace individuálních zájmů spolu s podceněním zájmů
celospolečenských. Docházelo k fetišizaci jednotlivých institutů buržoasního státu a práva v pluralitním modelu politických práv a svobod,
což ve své podstatě neznamenalo nic jiného než postupnou destrukci
systému nástrojů a záruk výstavby socialistické společnosti.” 2' Adresně
jsou ideologické útoky norm'alisátorů zaměřeny takto: “ Hlavním člán
kem revizionistických koncepcí v oblasti věd o státu a právu byly ná
bory vyslovované při hledání t.zv. optimálního modelu politického sys
tému socialistické společnosti v Mlynářově týmu. Tyto koncepce byly
o to nebezpečnější, že byly bez náležité vědecké oponentury prosazo
vány do politické praxe. Revizionistické koncepce Mlynářova týmu by
ly podstatně ovlivněny z vnějška koncepcemi ekonomickými, filosofic
kými, avšak též přímo politickými vlivy. Tyto vlivy pronikly i do ostat
ních disciplin státu a práva, zejména do teorie státu a práva, a jsou
jednou z příčin deformací činnosti vědeckých pracovišť i činnosti
publikační.” ”
|V rámci citovaných problémových okruhů, které slouží jako zásad
ní terče kritiky, soustřeďuje se pozornost obvykle na následující dílčí
témata: - třídnost, jedinec a třídní společnost, podřízení jedince tříd
nímu zájmu ( “ Za socialismu, stejně jako v každé jiné společnosti je
občan podřízen státu, který jménem všeho lidu, většiny, vyžaduje
poslušnost a kázeň jedinců - menšiny” 23 (názor normalisační jako pro
tiklad názorům Kosíka, Kalivody, Bystřiny, 'Lakatoše a dalších, kteří
hledali prostor svobody jednotlivce a menšiny), - v logické návaznosti
probírá se pojetí občanských práv a svobod v socialismu (citát, který
následuje, je koncentrátem primitivní absolustické doktríny: “ Socialis
tická demokracie nemůže být proto prostým pokračováním a jakýmsi
naplněním formální buržoasní demokracie. Je dialektickou negací for
mální demokracie” 23 - podtrhl J. V .) Zde se kritika zaměřuje zejména
na Klokočkovu koncepci pluralitního socialismu, která byla pokusem
o uvedení formálních demokratických institucí do kontextu socialistic
kých vztahů2-1 a dále :na práce filosofické a právně-fiiosofiíCké zabýva
jíc í se politickými svobodami, zvláště probírána je problematika svo
body tisku a odsuzováno zrušení preventivní censury v Dubčekově éře
(Viktor Knapp, předseda úsPavně-právního výboru NS, který legisla
tivní práce na tehdejším tiskovém zákoně koordinoval, píše nyní:
“ Marxisticko-leninská politika vždy usilovala o svobodu sdělovacích
prostředků a na tomto jejím stanovisku se nemění nic ani po získání
moci proieťariátem. Specifické pro marxismus je však to, že ani v této
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otázce nezastírá třídní kontext této svobody . . . není možno zrušit
kontrolu tisku za socialismu . . . ” (podtrhl J. V.) Sofistika tohoto
výroku a jeho naprostý rozpor s 'historickými fakty nepotřebuje ko
mentáře.25 Úroveň vědecké “ ofensivy” , která se tak dlouho pozdržela,
dokumentuje potom zejména propagandická forma uvádění bezpro
středních politických souvislostí do argumentace (charakteristická je
opakující se snaha dokazovat organizační souvislost československého
'revisionismu a Západu: “ Proto 'jsou podporována různá hrnutí za
“ zlepšování” stávajících soc. režimů, za objevování a prosazování no
vých “ modelů” socialismu, a ť již “ demokratického” nebo “ s lidskou
tváří” . Prostě mezinárodní imperialismus bez marxismu-leninismu.” "0
lAktuálnosti nejvyššího významu nabývá v tomto roce polemika s
představou rekonstituce dělby moci v podmínkách socialismu a její
'konkretisace ve struktuře zastupitelských sborů. (Volby v Českoslo
vensku.) Uvádím stručný přehled názorových konfrontací v této klíčo
vé oblasti (provedení dělby moci ve státní struktuře určuje nejen for
mu, ale podstatně ovlivňuje i obsah re ali.Sace státní m oci), abych na
tomto přiklade demonstroval obsahovou stránku t.zv. normalizace: V
pátém čísle Právníka z tohoto roku zabývá se autor František Koťanda teorií dělby moci v širším smyslu a zvláště se vyjadřuje “ K ně
kterým problémům zastupitelských institucí v ČSSR” . Vyjadřuje se
jednoznačně: “ Socialistické zastupitelské instituce chápané v lenin
ském smyslu představují základní pilíř mechanismu orgánů jednotné
socialistické státní moci a správy. Zastupitelské orgány nejsou vytvá
řeny jako moc zákonodárná, nýbrž jako pracující korporace typu K o
muny, v nichž se spojuje současně moc zákonodárná a výkonná . . .”
(Podtrhl J. V.) Tato koncepce zastupitelských institucí byla v průběhu
t.zv. Pražského jara předmětem ostré kritiky: “ Identita zastupitelského
orgánu s výkonnými složkami, která působí vně, nezbytně vytváří ne
ustálý tlak zužující vztahy uvnitř. Takovéto splývání vyvolává tak zá
važné momenty, jako je překrývání činnosti, nevyjasněnost odpověd
nosti, možnost utajování konkrétní odpovědnosti za širokou odpověd
nost zastupitelského sboru vůči voličům atp. . . Rada národního výbo
ru, která má být plénem poslanců kontrolována, organizuje přitom pří
pravu tohoto pléna. Rada tak fakticky výkonává funkci jakéhosi řídí
cího orgánu v orgánu, který by ji měl kontrolovat.” "
Koncepce “ jednotné státní moci a správy” znamená personální iden
titu řídících složek v obou sférách (t.j. ve sféře exekutivy a repre
sentace), t.j. prakticky znemožnění výkonu demokratické kontroly vů-
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či exekutivě. V opačném směru ovlivňuje pracovní schopnost správy,
která je činností vyžadující profesionalitu. Odborné diskuse v poled
novém období r. 1968 poukazovaly zejména na skutečnost, že takto
konstruované orgány se vymykají jakékoliv kontrole voličů (i poslan
ců ), přičemž nejsou odborně schopné řešit problematiku ve své (ve
správní sféře neomezené) pravomoci. Tato koncepce zastupitelských
institucí vyplývá zprostředkovaně z popření teorie dělby moci, která
umožňuje vzájemnou kontrolu moci výkomé, zákonodárné a soudní.
“ Marxisticko-leninská koncepce výstavby státních institucí však odmí
tá a překonává t.zv. teorii dělby moci.” 28 Je to 'bezpochyby otázka
klíčová; totalitní systém nemůže připustit demokratiekoo kontrolu
svých mocenských orgánů, aby nepopřel sám se'be, nemůže dělit moc,
kterou koncentroval. Proto je současná “ normalisovaná” věda o státě
a právu v těchto otázkách nekompromisní. Odsuzován je i dokument
tak dvojznačný a nezřetelný, jako je kapitola “ Dělba a kontrola mo
ci” Akčního programu KSČ z dubna 1968. (Ačkoliv zde šlo pouze o
zrušení personální identity státních a stranických funkcí, aniž by byl
systém koncentrované moci ve státní sféře jakkoliv narušen.) Tento
spor totalitní doktríny s jakoukoliv - b y ť pouze náznakovou - demokratisační tendencí je Ieitmotivem “ normalisace” , ovlivňuje výběr a cha
rakter argumentace i thématický okruh. Obsahově lze normalisačaí
tendence charakterisovat jako pokus o ideologickou obhajobu totalit
ní státní struktury a monistického modelu a to v jejich vulgární po
době, jakou známe z Vyšinského státoprávních thesí.
IV.

ZÁVĚR

Konstatování, že celkový proces normalisace na zkoumaném úseku
probíhal zdlouhavěji a není dosud dokončen, se opírá o obsahovou
stránku tohoto procesu. Zatímco administrativní zásahy jsou analo
gické zásahům na jiných úsecích společenského života, naráží t.zv.
ideologická ofensiva normalizátorů, působící až dosud neuceleně a ne
přesvědčivě, na podstatně rozpracovanější státoprávní doktrínu t.zv.
pluralitního socialismu, která se v teoretické oblasti vyvíjela po něko
lik let radikálnější než ztrnulá politika praxe. Polemický neúspěch
ideologů normalisace je zásadně ovlivněn neodborným propagandis
tickým charakterem publikovaných materiálů, které nejsou schopny
využít ani mnoha rozporů a slabin kritisované teorie. Pro celkový ráz
tohoto mocensky podmíněného “ myšlenkového” procesu je dále cha
rakteristický návrat k původním koncepcím Vyšinského, které byly v
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období šedesátých let popírány. 'Normalizace se tedy až dosud prosa
dila pouze administrativně (totálním umlčením oponentů); svůj ide
ový cíl t.j. “ formování ucelené skutečně marxisticko-leninské teorie
státu a práva” *2” však nesplinla ani obsahově ani kvantitativně. (Dosud
publikované materiály jsou roztříštěné a nevytvářejí jakoukoliv - b y ť
nevědeckou - ucelenou státoprávní koncepci.)
iLze předpokládat, že v dalším období bude proces “ normalisace”
pokračovat jak administrativní cestou (po umlčení oponentů, následu
je “ strukturální přestavba vědeckých pracovišť’, která má totalisaci
zajistit dlouhodobě), tak i v ideové oblasti. (Zřetelná snaha o zvýšení
odborné úrovně “ ideologické ofensivy” všeobecným zapojením dosud
pasivních vědeckých pracovišť.) Tato snaha je Však podmíněna úrov
ní obhajované doktríny a jak ukazuje dosavadní ráz polemiky, půjde
spíše o stále nekritičtější a dogmatičtější přebírání stalinské doktríny
státu a práva, včetně teorie “ nevyhnutelného zostřování třídního boje.”
Pasivita československých autorů může být přitom vyrovnána zvýše
ným přílivem sovětských materiálů. (Sovětšká právní teorie se na
rozdíl od československého či polského vývoje nikdy od stalinské kon
cepce neodchýlila.) Jestliže “ normalisovaná” teorie státu a práva v
souladu s Vyěinského thesí pojímá právo jako normo-ideu vůle vlád
noucích, je nutno závěrem jednoznačně říci, že takovéto “ právo” je
něčím zcela jiným, než ona synťhesa spravedlnosti, právní jistoty a
svobody člověka, jak je chápána demokratickou humánní společností.
(Psáno v září 1971)
’ Zejména časopis Tribuna od svého Vzniku, Rudé právo a Práce od Husá
kova nástupu.
2Srovnáním čsl. odborového tisku zjišťujeme, že až do počátku r. 1970 od 
povídaly publikované materiály v podstatě “revisionistické” koncepci plu
ralitního 'socialismu, při čemž okruh vědeckých informací se zaměřoval
k demokratickým systémům (Anglie, Švédsko, USA atd.)!
’ Známá Vyšinského definice práva říká, že “právo je souhrn pravidel cho
vání vyjadřujících vůli vládnoucí třídy Stanovených zákonným způSolbem,
jakož i obyčejů a pravidel soužití, potvrzených Státní mocí za účelem
ochrany, upevnlěhí a rozvoje společenských vztahů, které prospívají a vy
hovují vládnoucí třídě” (A. J. Výšinskij, Otázlky teorie státu a práva,
Orbis, Praha, 1951, str. 94.)
■*Jiří Šustr, K některým dtázkám právních záruk zákonnosti, Právník
(1968, str. 94.)
“Stať V. Pavlíčka a O. Novotného, Právník, 1967.
“Lidová demokracie, Praha, 20.8. 1969.
'Právník, Praha, č. 9/1969.
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“Srovnej: P. Peška, Ústavní situace ČSSR, Právník, č. 3/1969 a P. Peška,
K přípravě zákona o ústavním soudu, Právník, č. 7/1969.
“Na př. J. Blahož, K problematice ústavního soudnictví v USA.
1“Zpráva z 27. zasedání vědeckého kolegia Čs. akademie věd pro vědy o
státě a právu, Právník, 1970, str. 76.
1 Po Dr. Bystřinoví, známém též z Listů (dnes působí na Svobodné uni
versitě v Berlíně), byl dočasně vedením pověřen prof. Bolguzsak a od po
loviny r. 1970 Dr. Grospiě, ipod jehož redakcí časopis výrazně změnil tvář
v “normalištičkám” kursu. Od r. 1971 je redaktorem M. Doležal.
“ S tím srovnej nálslédující cítált: “JaJko metodu politické práce vzali jsme
metodu přesvědčování . . . Pokud byly potřebné kádrové změny, prováděly
se kulturně, bez ničení lidí, s možnostmi slušné existence” G. Husák, 9.8.
1969 v Praze.
“ Na př. nepodepsaný materiál “Leninismus a současný ideologický boj” ,
z ruštiny přeložila zn. J. B'1. v č. 9/1970 časopisu Právník, dále materiál
“Leninská kritika buržoasní ideologie” , zpracovaná “oddělením současné,
ho buržoašního státu a práva, Institutu Státu a práva 'SSSR v č. 11/70 či
Ju. M. Kozlov, Právní otázky řízení nár. hospodářství SSSR v č. 11/70 atd.
“ Cit. materiál: Leninismus a současný ideologický boj.
“ Ján Pješčak říká na ustavujícím zasedání kolegia pro stát a právo, dne
4.11.1970: “Dnešní zasedání kolegia je prvním zasedáním, které bylo svo
láno podle dočasných stanov presidia ČSAV, vypracovaných a 25.10.1970
vládou schválených, ve smyslu zákonného opatření předsednictva FS, kte
rým byl změněn a doplněn zákon o ČSAV” (podtrhl J.V.) Podle této změ.
ny pozbývá na př. člen Akademie člensltví rozhodnutím vlády . . . a vý
sledky voléb presidia jsou předkládány jako návrh vládě.
’ “Srovnej následující práce plodného autora: Vladimír Solhář: Neuregelung
der Strafgerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren, Praha, 1939,
práci 'téhož autora z r. 1952: 'Zásady nového pokrokového čs. trestního prá
va, či práci z chruščovovského období: Aktuelle Fragen des tsch. Straf
rechts, DZV Berlin, 1956.
’ ’ Viktor Knapp, Některé problémy marx-leninského chápání společnosti,
Právník, 1/1971.
“ Zpráva o 3. zasedání věd. kolegia věd o Státě a právu ze dne 18.2.1971.
“ Jediným vědecky známým autorem závažnějších materiálů publikova
ných v r. 1971 je Viktor Knapp; 'značnou část tvoří materiály z odborhého
(tisku SSSR a NDR (Autoři: Gabrilčkfee, Kozlov, Luněv, Sereme!, Penzer a
kolektivní materiály.)
“ Srovnej programový článek V. Knappa z č. 1/1971 Právníka a dále stať
Z. Vebery: “Některé problémy obě. práv a svobdd v systému soc. demokra
cie,” v ě. 2 'téhož ročníku, či výstižný ¡titul “K některým otázkám 'boje za
čistotu marx.-ileminského učení” , v č. 5. téhož ročníku.
“ Projev Jána Pješčaka na zasedání kolegia ČSAV dne 4. 11. 1970, Právník,
č. 12/1970.
2“Usnesení 3. zasedání kolegia věd o Státě a právu ČSAV ze dne 18.2.1971.
“ Zdeněk Vebera, Některé problémy občanských práv a svobod” , Právník,
2.1971.
2P>

“ Vladimír Klokočka, Demokratischer Socialismus. Ein authentisches Modell
Konkret-Verlag, Hamburg, 1968.
“ V. 'Knapp, Některé problémy . . . materiál již citovaný z č. 1/71 Právníka.
26Jan Kovařík, K některým otázkám boje za čistotu marx.-lenin, učení, již
citováno.
” “Kon)trola exekutivy zastupitelským orgánem” , Národní výbory č. 10/1968
2SF. Koranda v č. 5 časopisu Právník (ročník 1971).
"Ján Fješčak, Jak dál v rozvoji věd o státu a právu, Právník, č. 12/1970.

EKONOMIKA JA K O POLITICKÝ FAKTOR
Radoslav Selucký
\Hlavní otázka, kterou si kladou naši lidé doma v souvislosti s
(vleklou krizí československého hospodářství, zní: Kam jdou vý
sledky naší práce? - Je to otázka základní; pokud nebude zodpo
vězena, není možno pochopit, proč hospodářsky vyspělé Českoslo
vensko se značným technickým, průmyslovým i lidským potenciá
lem pokulhává ve spotřebě a v životní úrovni za většinou evrop
ských průmyslově vyspělých zemí.
Povrchní odpověď na otázku, kam jdou výsledky československého
hospodářství, může být opřena o empirické pozorování: že dochází ke
ztrátám v Zahraničním obchodu, neboť prodáváme za dumpingové ce
ny, zejména na západních trzích, že získáváme vývozem jeden dolar
v průměru ¡a'si zia 30 Kčs - ale někdy také za osmdesát korun, a jeden
rubl v průměru asi za 18, někdy ovšem také za čtyřicet či padesát korun.
Že máme přebujelý hospodářský a administrativní aparát; že existují
nepořádky v plánování; že pracovní disciplina i úroveň řídící práce jsou
•nízké atd. Všechny tyto odpovědi jsou zajisté správné, iale nejdou na
kořen věci. Jsou pouze důsledkem příčiny obecnější a závažnější, kte
rá spočívá v tom, že v průběhu posledních deseti-patnácti let roste
v Československu kapitálový koeficient, který vyjadřuje podíl mrtvé
práce v hrubém společenském produktu. Neroste ovšem jenom v Česko
slovensku; roste ve všech členských zemích Rady vzájemné hospodář
ské pomoci. Lze to doložit následujícími čísly o růstu přírůstkového
kapitálového koeficientu (incremental capital-output ra tio):
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Přírůstkový kapitálový koeficient v letech 1950-65
1950-55
1955-60
1960-65

SSSR Bulharsko ČSSR
1.77
1.86
2.61
2.53
1.92
3.14
14.28
3.83
3.89,

NDR
1.28
2.70
6.02

Maďarsko Polsko
4.04
2.75
3.68
2.84
4.62
3.65

Pramen: UN Economic Bulletin for Europe, Vol. 118, 'No. 1, Nov. 1966
Růst kapitálového koeficientu znamená, že na ¡každou jednotku přírůst
ku produkce, na každou jednotku přírůstku národního důchodu, je
nutno vynaložit více investic, více kapitálu. V Československu, jaík uka
zuje tabulka, by1! růst kapitálového koeficientu nej rychlej ší v období
1960-1965, tedy v době, kdy se pod tlakem této skutečnosti rodila čes
koslovenská ekonomická reforma.
(Ať již mluvíme o růstu kapitálového koeficientu, nebo použijeme
výrazu sovětského (koeficient fondojemkošti produkcii),nebo staršího
výrazu českého (koeficient fondové náročnosti), nebo výrazu anglické
ho (capital-output ratio), vždy máme na mysli jednu jedinou věc:
že náklady na výrobu jednoho produktu rostou rychleji než produkce.
Nebo vvyjádřeno jinak: klesá produktivita výrobních prostředků nebo
li kapitálu, každá dodatečná investice přináší nižší efekt Jde tedy o jev
negativní, který byl objeven, popsán a rozebrán nejen v zahraniční, ale
i v československé ekonomické literatuře a pro každého odborníka je
to záležitost zcela jasná, téměř banální.
J když růst kapitálového koeficientu není jediným, neřku-li abso
lutním ukazatelem míry efektivnosti národních ekonomik, v případě
východoevropských příkazních hospodářských systémů hraje klíčovou
roli. I u vědomí, že jeho pohyb může být ovlivněn řadou náhodných
okolností (například zakončením investičního cýklu, výškou podílu
investic na národním důchodu, strukturální přestavbou průmyslu aitd),
přece jen patnáctileté trendy vyjadřují velmi přesně tenden'ci, svědčící
o rostoucí výrobní spotřebě na úkor spotřeby nevýrobní.
IBezprostředním důsledkem náhlého vzestupu kapitálového koefici
entu začátkem šedesátých let byl v Československu absolutní pokles ná
rodního důchodu (v roce 1963 se snížil o 3% ve srovnání s rokem 1962)
a jeho stagnace v roce 1964. Tento krizový otřes si vynutil hlubší ana
lýzu fungování československé ekonomiky a hlavně systému jejího plá
novitého řízení. Tato československá analýza má širší platnost: může
být aplikována na každou východoevropskou ekonomiku, fungující
v rámci příkazního systému sovětského typu.
Českoslovenští ekonomové především začali rozlišovat mezi exten-
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zivním a intenzivním typem hospodářského růstu. Extenzivní typ růstu
je založen na dvou zdrojích: (1) m exipamsi kapitálu, (2) na expansi
pracovních sil. Je 'typický nejen pro industrializace devatenáctého, ale
i dvacátého století. Postindustrializační vývoj má Však probíhat v inten
zivním typu 'hospodářského růstu, založeném na efektivnějším využí
vání kapitálu a pracovních sil, zejména na aplikaci vědeckého a tech
nického pokroku, vyšší kvalifikaci výrobců a lepší organizaci výroby
i směny. Pro země Comeconu je typické, že jejich hospodářský růst
má výrazně extenzivní charakter, že nejsou schopny plně využívat inten
zivní prvky růstu.
'David Ricardo zformuloval na začátku devatenáctého století zákon
růstu produktivity práce, podle kterého každá úspora práce snižuje
hodnotu zboží, bez ohledu na to, zda se jedná o úsporu minulé práce
(kapitálu) nebo živé práce. Roste-li však produktivita práce tím, že
ve výrobku relativně roste podíl minulé práce (kapitálu), důsledky
jejího růstu pro celou společnost jsou zcela jiné, než roste-li produkti
vita práce v důsledku poklesu podílu kapitálu. První případ je typický
pro extenzivní, druhý je typický pro intenzivní typ hospodářského
růstu.
Marx sledoval formy růstu produktivity práce v prvních dvou třeti
nách 19. století a zobecnil je v zákonu kapitalistické akumulace, v kle
sající tendenci ziskové míry jákož i v teorii rozšířené reprodukce. Mar
xistická ekonomie dlouho předpokládala, že tyto zákony (tendence)
jsou typické pro kapitalismus jako takový, že vyjadřují nutný pohyb
kapitalistického systému. Ve skutečnosti to, co Marx vyjádřil v těchto
zákonech (tendencích), není odraz kapitalistického, nýbrž extenzivního
hospodářského růstu. Tyto zákony nejsou produktem kapitalistických
výrobních vztahů, nýbrž výsledkem extenzivně se rozvíjdjících výrob
ních sil, v jakémkoli, tedy i v socialistickém systému. Jejich důsledky
jsou: roste-li v produktu podíl kapitálu na úkor podílu práce, zvyšuje
se organické složení kapitálu. Je-li míra zisku vyjádřena poměrem nad
hodnoty k zálohovanému kapitálu a mzdám (s lomeno c + v ) , kde
s=n-adhodnota, c=kapitál, v=mzdy, můsí v takovém případě klesat mí
ra zisku, snižovat se produktivita kapitálu. Je-li tomu tak, musí - pro
potřeby rozšířené reprodukce - růst výroba výrobních prostředků rych
leji než výroba spotřebních předmětů a akumulace musí růst na úkor
spotřeby.
(Následky takového extenzivního typu růstu jsou zřejmé: čím rych
leji roste produktivita práce, tím rychleji roste v hodnotě výrobku
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složka c. Proto musí růst výroba rychleji v odvětvích, produkujících
výrohni prostředky neboli konstantní kapitál, tedy v odvětvích 'těžkého
průmyslu. Dochází-li lk relativnímu poklesu 'živé práce (v), musí se to
projevit i relativním poklesem společenského fondu mezd. Opožďování
výroby spotřebního zboží za výrobou kapitálových statků vedte k samoúčelnosti, k výrobě pro výrobu, k akumulaci pro akumulaci.
Aplikuj eme-li tento teoretický model (a sovětský model reprodukce
je důsledně aplikovaný model IMia>rxovýc‘h 'reprodukčních schémat) v
podmínkách, kdy je politickou prioritou plná zaměstnanost, je zřejmé,
že jeho praktickým důsledkem musí být trvalá nerovnováha mezi vý
robou a spotřebou. Předpokládaldi Marx, že v podmínkách kapitalismu
j'e důsledkem této tendence relativní přelidnění a pauperizaee proletariátu, v podmínkách socialismu a plné zaměstnanosti nejde o pauperizaci, nýbrž o stagnaci reálných mezd a životní úrovně. Přírůstek spotře
by je pohlcován pracovními silami, nově 'vtaženými do výrobního pro
cesu. 'Leč co platí plně i v podmínkách socialismu, je tendence k pokle
su míry zisku neboli k pohledu efektivnosti kapitálu. Je paradoxní, že
tento Marxův zákon, odvozený % industrializačního typu růstu v 19.
století, lze dnes plně apliko vat pouze na socialistické země.
Marx ovšem tušil, že v důsledku1 aplikace vědeckých a technologic
kých poznatků ise může situace podstatně změnit; proto nazval pokles
míry zisku nikoli zákonem, ale tendencí, proti které působí řada fakto
rů. Toto tušení se potvrdilo všude, kdte se extenzivní typ růstu změnil
v intenzivní typ růstu a kde tedy produktivita práce roste díky rela
tivnímu vzestupu podílu kapitálu v hodnotě výrobku. Jestliže v exten
zivním typu růstu se prosazuje zpravidla tendence, že výrobní náklady
rostou rychleji než 'sama výroba, v intenzivním typu růstu jsou výrob
ní náklady vzhledem k výrobě bud’ neutrální, nebo rostou pomaleji
než výroba, nébo donkonce klesají. Lze to doložit vývojem kapitálo
vých koeficientů (poměr výrobních fondů k produkci) v řadě vyspě
lých zemí.
'Vyjádříme-li růst kapitálového koeficientu v Československu v jiných
údajích, zjistíme, že v šedesátých letech činila použitelná produkce
představovaná národním důchodem pouze 47% hrubého společenského
produktu. To znamená, že více než polovina GNP byla pohlcena výrob
ní spotřebou a nepřispěla ani korunou k růstu životní úrovně obyva
telstva, k tvorbě akumulace nébo reserv. 'Nebo jiný příklad: v roce 1950
vynakládalo Československo na 1 Kčs přírůstků společenského produk
tu 0.49 Kčs výrobních investic, v roce 196)3 už 2.58 Kčs investic. V
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roce 1950 jsme získávali každou korunu přírůstku národního důchodu
za 1.33 Kčs, kdežto v roce 1963 za 18.22 Kčs. V období 1'960-1965 'byl
růst československých reálných mezd nej nižší mezi všemi průmyslový
mi zeměmi Evropy: v průměru činil 1*1% ročně, zatímco v Německé
spolkové republice a v Belgii činil 6 % , v Holandsku 5.5% ve Francii
a v Itálii 4 % v Rakousku13 .i% ¡a v Anglii 3%*
(Tyto a podobné rozbory, prováděné začátkem šedesátých let v Čes
koslovensku, vyústily v závěr, že rná-li být překonána chronická krise
socialistické ekonomiky, ¡je nutno změnit extensivní typ růstu v inten
zivní. K podobným závěrům dospěli i ekonomové dalších socialistic
kých zemí. Vznikl však nový předmět sporu: Lze dosáhnout intenziv
ního typu růstu v rámci příkazního, netržního systému socialistické
ekonomiky? Převažující část československých ekonomů (spolu s čás
tí polských, ‘m aďarských, ha dokonce s některými sovětskými a bulhar
skými kolegy) došla k přesvědčení, že nikoli. Toto poznání vyplynulo
z rozsáhlých analýz, prováděných od roku 1956 v řadě socialistických
zemí, a bylo prakticky potvrzeno krachem československé ekonomické
reformy z roku 1958, která chtěla pouze zdokonalit příkaizní systém
při zachování všech jeho zásadních rysů. ¡Námitky těchto reformních
ekonomů proti příkaznímu, netržnímu systému socialistického hospo
dářství lze shrnout do těchto šesti hodů:
II. (Centrální plánovací orgány nestojí před alternativní volbou;pouze protahují daný stav do dalšího období, na zakládě kvantitativního
růstu. Proto jsme svědky, že příkazní centralistické systémy zklamaly
všude tam, kde si daly za cíl změnit odvětvovou strukturu ekonomiky,
v souladu se soudobou 'technologickou revolucí.
2. Rozhodování o investicích a skladbě výroby vychází převážně z
fyzických nikoli z hodnotových bilancí; v důsledku nahodile stanove
ných cen, které neodpovídají ekonomickým relacím, je velice obtížné
zjistit, který záměr je efektivní a který nikoli. V důsledku toho jsou
centrální ekonomická rozhodnutí málo racionální.
i3. Plánované úkoly jsou dosahovány hlavně rostoucími kapitálo
vými náklady, jejichž výrazem je růst kapitálového koeficientu.
4. Možnosti samostatného vývoje podniků a odvětví, uplatnění ini
ciativy a schopností jejich zaměstnanců, jsou omezeny příkazním, cen
tralizovaným rozhodováním. Systém proto není schopen využít všech
svých intelektuálních a materiálních kapacit.
5. Systém direktivních ukazatelů není schopen zaměřit výrobu na
sledování celkové efektivnosti, nýbrž může stimulovat pouze ty dílčí
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úkoly, s nimiž je spojen hmotný zájem podnikového osazenstva.
¡6. (Centrální rozhodo vání a mnohastupňové vertikální řízení admini
strativními metodami vedou k 'byrokratizaci celého národního hospo
dářství.
(Platnost těchto šesti námitek proti příkaznímu systému ještě nebyla
ani teoreticky, ani prakticky vyvrácena. Proto se reformní ekonomové
pokusili vypracovat nový model socialistické ekonomiky, který by ucho
vával na jedné straně socialistické výrobní vztahy a centrální plánová
ní, na druhé straně však obnovil v hospodářství funkci samoregulačního mechanismu. Rád bych zdůraznil, že to byl úkol velmi specifický;
nešlo a nemohlo jít o návrat ke kapitalismu - v tomto smyslu to hýla
skutečně ekonomická reforma. Na druhé straně mělo jít o změnu hos
podářského systému v rámci socialismu. Existovaly ještě i další ome
zující podmínky: Reforma sice měla postavit ekonomiku na principy
racionální hospodářské kalkulace, ale musí uchovat všechny sociální
priority zabudované do starého systému: plnou zaměstnanost, zaruče
nou mzdu, sociální vymoženosti. Rovněž bylo zřejmé, že reforma ne
smí ohrozit dosaženou životní úroveň obyvatelstva, ani existující soci
ální jistoty zaměstnanců. Musí být provedena tak, aby sloučila racio
nalitu se sociálními zájmy obyvatelstva.
Řešení, o které šlo v československé ekonomické reformě, je známo.
Bylo již mnohokráte popsáno, zdůvodněno, souhlasně přijímáno jed
němi a kritizováno druhými. 'Vznikly značné pochybnosti, zda nešlo o
ekonomický romantismus, zda obnovení tržního mechanismu uvnitř so
cialistického systému nemělo znamenat návrat k hospodářství volné
tržní soutěže; nej výrazněji však byla napadána - a ť již konzervativní
mi stalinisty, nebo západními racionálními technokraty - myšlenka o
syntéze politické a hospodářské demokracie opírající se o samosprávní
ekonomický systém. Rád bych si všiml některých pochybností, jež byly
vysloveny oběma 'krajními skupinami odpůrců československé hospo
dářské reformy; a v neposlední řadě bych chtěl vysvětlit některé spor
né otázky v jejich původním kontextu, aby mohly být lépe pochopeny.
Především se jedná o znovuvzkříšení trhu a tržního mechanismu. Ni
kdo z reformátorů nevěřil v zázračnou moc nabídky a poptávky, tím
méně v to, že sám trh samočinně vyřeší československé hospodářské
potíže.. Obnova trhu nebyla cílem, nýbrž pouze prostředkem k vytvo
ření systému, který by byl efektivnější než netržní systém příkazní. Re
formátoři vycházeli ze zjištění, že národní hospodářství je systém s cí
lovým chováním, v němž 'je nejen možno, ale nutno aplikovat kyberne34

tické principy. K aplikaci kybernetických principů bylo nutno obnovit
funkci samočinného regulačního mechanismu. Pokud 'jde o národní hos
podářství, jediným známým, možným a myslitelným samo regulátorem
je Trh. Funkcí samočiného regulátoru je udržovat v žádoucích mezích
neustále se opakující a vzájemně na sobě závislé procesy. Funkce samo
činného regulátoru je nezaměnitelná; pokud jde o hospodářství, znamená
to, že trh nemůže být efektivně nahrazen v této své funkci žádným ji
ným nástrojem řízení.
IPříkazní systém v sobě nemá zabudovaný samočinný regulátor. Regu
látorem ékonomiky v tomto systému je státní plán národního hospo
dářství, který udává cíl, stanoví prostředky, jakými má být tohoto cíle
dosaženo, a nakonec je měřítkem výkonu všech ekonomických jeduoték. Státní plán je regulátor vnější, který byl zabudován do hospodář
ského systému dodatečně. Je to volní zásah člověka do ékonomiky. Ne
ní schopen samočinné regulace: má-li reagovat na průběh složitých
procesů, musí být neustále měněn a přizpůsobován k této úloze svými
tvůrci. Státní plán reaguje na probíhající ékonomiěké procesy příkazy,
podle nichž se mění proporce, přesunují se finanční, materiální a lid
ské zdroje, vyrovnávají se vznikající disproporce. Plán jalkožto lidské
dílo, jakožto lidmi stanovený program, může reagovat na všechny
poruchy jenom dodatečně, a nikdy ne automaticky. Jeho podstatou je
právě to, že jde o souhrn volních aktů, priorit a preferencí, stanove
ných lidmi. Tyto volní akty, priority a preference jsou v moderním
hospodářství nezbytné, leč jsou ia mohou být účinné pouze tehdy, když
nenahrazují úlohu samočinného regulátoru, nýbrž když pouze jinak
nastavují či seřizují jeho mechanismus.
¡Leč kybernetický přístup k regulaci hospodářství vyžaduje uplatnit
ještě i další principy. Jedním z nich je zpětná vazba, vyjadřující prin
cip volné, nerušené a účinné informace mezi vstupy a výstupy. Názor
ným příkladem zpětné vazby je tato situace: člověk přiloží ruku k roz
páleným kamnům a ucukne ještě dříve, než se stačí popálit. Zcela
automaticky reaguje na hořko, sálající od kamen, a jeho úhybný po
hýb je zprostředkován samoregulátorem zabudovaným v jeho mecha
nismu. Kdyby nebylo tohoto samoregulátoru, nebylo by možno zpro
středkovat zpětnou vazbu. Člověk by přiložil ruku na kamna, a teprve
poté, až by se spálil, by ji vrátil zpět ido původní polohy. Posuzováno
mechanicky, výsledek hy byl podobný: ruka by se odtáhla od kamen.
Je tu však přece jen rozdíl: v prvním případě nezraněna, v drubém
těžce popálena.
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íBudeme-li se tázat, jak funguje princip zpětné vazby v příkazním,
netržním hospodářském systému, zjistíme, 'že většinou přes popáleniny.
Mezi výrobou a spotřebou chýbí zprostředkující článek trku, který by
automaticky oznamoval výrobcům, zda jejich produkce, je jí kvalita,
sortiment a cena nacházej í spotřebitele či nikoli. Informace přicházej ící
z tahu, nejsou pro výrobce v příkazním systému směrodatné, neboť vý
robci jsou povinni řídit se informacemi přicházejícími z plánovací ko
mise a z jiných nadřízených oTgánů. Místo, aby reagovali na potřebu
trhu okamžitě, mohou na ni reagovat jen oklikou: až tato 'tržní infor
mace dojde do plánovacího centra, až nabude podoby změněných uka
zatelů plánu, které jim budou oznámeny zvláštním příkazem. Zpětná
vazba je přerušena, její automatika je nahrazena zprostředkujícími
mezičlánky. I když - v nejlepším případě - může být konečný výsledek
podobný, zůstává při nejmenším jizva po spálenině.
¡Kybernetické systémy předpokládají volnou výměnu informací mezi
jednotlivými prvky, přičemž rozhodování o každé otázce má být sou
středěno na místě (či na úrovni), kde se shromáždí optimální informa
ce. To tedy znamená, že v kybernetických systémech se o každé otáz
ce rozhoduje tam, kde je maximum informací a kde jsou zároveň nej
lepší podmínky ke kvalitnímu posouzení těchto Informací. Z toho vy
plývá, že kybernetické systémy jsou v zásadě decentralizované: o cen
trálních otázkách se rozhoduje na nej vyšším stupni, o ostatních otáz
kách na úrovni, která je pro rozhodování nejVhodnější.
|A nakonec, má-li kybernetický systém plynule fungovat, musí jeho
samoregulaění mechanismům plnit funkci homeostatu, tedy zařízení,
které mu dovoluje, aby se přizpůsoboval měnífcím se podmínkám, aby
se učil z nabytých zkušeností, aby do sebe plynule vstřebával všechny
nové prvky. V případě národního hospodářství jde o jeho schopnost
neustále prosazovat strukturální a technologické změny a přizpůsobo
vat jejich potřebám vztahy a vazby mezi jednotlivými prvky systému.
Samoregulaění mechanismus může být 'různě seřizován či nastavován,
podle potřeb a cílů společnosti talk, aby reagoval na nové skutečnosti,
aby podněcoval inovace, aby byl schopen sebezdokonalování. Centra
listický, direktivní netržní systém tuto schopnost nemá: jeho možné
sebezdokonalování nezávisí na jeho konfrontaci s každodenní skuteč
ností, s každodenními či dlouhodobými potřebami obyvatelstva, nýbrž
je závislé na politické úvaze mocenského centra. Systém nemůže být
měněn a zdokonalován, pokud o nutnosti každé jednotlivé změny není
přesvědčen (nebo donucen) vrcholný politický orgán vládnoucí strany.
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(Tyto úvahy vedly reformátory k zdůrazňování úlohy tržního mecha
nismu. Pro některé západní odborníky, kteří dohře znají omezené mož
nosti tržního medhanismu v moderní průmyslové společnosti, to znělo
příliš staromodně a nevědecky. Nikomu v Československu však nešlo
o spásu přinesenou trhem; ohňo vá trhu hýla pouze nezbytným předpo
kladem úspěšnějšího, racionálnějšího a efektivnějšího plánování.
[Druhá námitka, opět přicházející 'z obou krajních skupin odpůrců
československé hospodářské reformy, byla namířena proti samosprávě.
Stalinští konservatrvcř označují samosprávu za projev hospodářského
romantismu a za .cestu vedoucí k združstevnění znárodněných podniků;
technokraté na západě zase za projev naivity humanistů socialistického
zaměření. Ve skutečnosti je však samospráva jedinou alternativou stát
ního vlastnictví v socialistickém systému. Všelidové vlastnictví nemůže
být realizo váno bezprostředně, tedy itak, že by každý občan hýl přímým
podílníkem na veškerém společenském kapitálu. Buď musí mít státní
formu - ale pak hrozí nebezpečí, že bude usurpováno vládnoucí mocen
skou skupinou, nebo se místo státu stane správcem tohoto vlastnictví
zaměstnanecký kolektiv každé ékonomidké jednotky, aniž by se ovšem
stal vlastníkem tohoto společenského kapitálu. Zrušení státní formy
všelidového vlastnictví vyžaduje oddělení hospodářské sféry od sféry
státní 'administrativy a státního mocenského aparátu. Samospráva vý
robců je v takovém případě jedinou socialistickou alternativou. Lze
uznat, že tato socialistická alternativa nemusí být talk efektivní jako
technokratický kapitalismus; leč to není nic víc než cena placená za
sociální priority. Podobnou cenu platí již dnes za sociální priority
některé západoevropské země, které preferují sociální stabilitu a sil
nou společenskou spotřebu před vysokou spotřebou individuální kom
binovanou se sociální nejistotou. Teoreticky je to záležitost volby; v pří
padě československé reformy to byla nejen záležitost volby, ale také
záležitost politické úvahy. Je naivní si představovat, že socialistické
systémy v Sovětském bloku mohou být změněny jinak, než cestou vnitř
ních reforem. To je fakt, který se může mnohým líbit či nelíbit; nelze
jej však změnit. Neméně naivní je si představovat, že po dvaceti letech
(v SSSR po padesáti letéch) socialismu by bylo možno obnovit soukro
mé kapitalistické hospodářství, pokud se jedná o velké podniky, banky,
železnice atd.
Obnova trhu uvnitř socialistické ekonomiky opírající se o samospráv
ní systém je jedinou reformní možností, jialk obnovit nejen racionální
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hospodářský mechanismus, ale současně vytvořit podmínky pro demo
kratizaci systému. Oddělení ekonomiky od státní správy; samosprávní
systém ; po volení drobného podnikání soukromníků, zej ména v řemes
lech a ve službách všeho druhu; obnovení skutečného družstevnictví
v dnes pouze formálních zemědělských a výrobních družstvech; rozvoj
nového spotřebního družstevnictví - to vše vytváří dostatečný pluralis
mus ekonomických sil uvnitř socialistické ekonomiky. Obnovení svo
bodné a autonomní činnosti odborů; obnovení plné autonomnosti záj
mových politických organizací, případně i jiných socialistických poli
tických stran; a ovšem i obnovení svobody tisku a projevu - to vše
vytváří dostatečný pluralismus politických sil uvnitř socialistické spo
lečnosti. Zdá se - a rok 19Ô8 to potvrdil - že takový program našel
podporu u dostatečné většiny obyvatelstva. Jestliže by poté, až by bylo
dosaženo tohoto Stavu, tohoto stupně hospodářské a politické demo
kracie, se většina obyvatelstva vyslovila pro, jiný, nikoli socialistický
systém, mohla by nastat i změna systému. Leč osobně pochybuji o tom,
že poté, kdy by -systém dobře ekonomicky fungoval, dál lidem vysokou
životní úroveň, hospodářskou demokracii >a politické a občanské svo
body, a přitom zachoval, ba ještě prohloubil a očistil od všech defor
mací nepopiratelné sociální vymoženosti socialistických systémů, by
většina obyvatelstva usilovala o jeho změnu.
Ve Chvíli, 'kdy se československému obyvatelstvu rýsovala tato per
spektiva, přišla sovětská invaze. Působila 'jako šok: všechny naděje
najednou padly, zhroutila se víra, že československá reforma může být
provedena tak, aby přeměnila socialismus byrokratický a diktátorský,
socialismus nedostatkový a neefektivní, v socialismus demokratický
a prosperující. 'Leč přesto1, že všechny reformní plány byly zrušeny,
problémy, které vyvolaly československou reformu, nadále trvají. Re
žim se vrátil k centrálnímu plánování, někam do začátku šedesátých
let. V ideologidké ia politické sféře někam do poloviny, ne-li do začátku
padesátých let. Poprvé v československé poválečné historii vládne nejen
proti vůli drtivé většiny obyvatelstva, ale je nucen zmáhat pasivní resistentei či aktivní odpor 'obou národů.
-Vzniká otázka, co dělat. Pokud jde o obyvatelstvo doma, odpověď
je jasná: přežít, nepodporovat režim politicky, neusnadňovat mu jeho
situaci. Na druhé straně však, zdá se mi, by bylo velmi nerozumné hlásat
heslo čím hůře, tím lépe. Kdyby se takto postupovalo, jediný, kdo by
na to doplatil, by bylo obyvatelstvo. Bylo už potrestáno tolik, že nemá
smysl, aby usilovalo o další represe. 'Pasivní resistencí v politice lze
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za dané situace dosáhnout více než otevřeným aktivním odporem sku
pin či jednotlivců. Příkazu í režim, jakkoli mocný v politických repre
sích, je poměrně bezmocný v hospodářské sféře. Z rušen írefo rmní ch opa
tření a obnova tuhého centralismu je politické řešení, nikoli hospo
dářské. Výzvy k disciplině, k socialistickému soutěžení, cenová tnoratoria - nic z toho nezastaví růst kapitálového koeficientu, jakmile se
rozjede další pětiletka s 30ti procentním podílem investic na národ
ním důchodu. Centrální zásahy sice mohou dočasně naplnit obchody
některým nedostatkovým zbožím, ale nejsou schopny vytvořit trvalou
rovnováhu na trhu spotřebního 'zboží a služeb. Tyto metody léčení ne
dostatků nepomohly ani v padesátých letech, kdy značná část obyva
telstva podporovala systém; nepomohly ani v šedesátých letech, kdy vět
šina obyvatelstva se chovala Ik systému lhostejně. Tím méně mohou po
moci nyní, když většina obyvatelstva je proti systému, když jej udolává
pasivní resistencí, pouze formálním plněním povinností a často i nepl
něním povinností. Systém nemá ideologii, která by 'byla pro lid přija
telná či alespoň tolerovatelná. Systém nemá představitele, kteří by pů
sobili sympaticky alespoň svou osobností. Dnešní systém nemá za sebou vynikající jednotlivce z žádného oboru lidské činnosti. Jediné, co
drží tento systém, je vojenská okupace a policejní a byrokratická moc.
Vezmeme-li v úvahu všechny tyto okolnosti, zjistíme, že systém nemá
příliš mnoho prostoru pro manévrování. Především budte velice opatr
ný, aby nepřivedl 'hospodářství do podobného stavu, jak se to podařilo
Gomulkovi v Polsku. Bude tedy dělat všechno možné, aby držel v 'hos
podářské sféře všechny disproporce na snesitelné úrovni. K tomu je
ovšem nutné uvolnit tuhou centralizaci; popřát sluchu hospodářským
požadavkům obyvatelstva vyjádřeným poptávkou; zmírnit represivní
politiku vůči inteligenci - přinejmenším technické a hospodářské. Je
nomže bůde-li systém postupovat takto, budě se muset dříve č i později,
v té či oné podobě, vracet k některým reformním opatřením, která
nyní ideologicky a politicky odsuzuje. Je to jediný způsob, jak když
už ne získat, tak alespoň neutralizovat obyvatelstvo. Není důležité, ja 
kou formu na sebe příští ekonomická reforma vezme - zda se bude blí
žit typu maďarskému či východoněmeckému. Důležité je, že pokud
režim bude odmítat reformu, která by zastavila nepříznivý rozvoj
hospodářství, bude neustále velice labilní, bude se bát každé nahodilosti,
která by mohla vyvolat krizi. Třebaže dnes velmi rezolutně odmítá
mýšlenku na jakékoli koncese racionalitě, střízlivosti a ústupu od
rigidní ideologie v hospodářské sféře, nevyhnutelně musí dříve či po3 9

zději přizpůsobit hospodářský systém potřebám společnosti. Tento eko
nomický flak, tento hospodářský Damoklův meč je jedinou objektivní,
dlouhodobě působící tendencí k budoucím změnám nejen režimu čes
koslovenského, ale i všech režimů v Sovětském bloku. Proti této jediné
tendenci působí všechny tendence ostatní - alespoň v daném okam
žiku a ’zřejmě i v příštím 'několikaletém období. Všechny potíže poli
tické, ideologické či organizační lze překonat - alespoň dočasně - silou,
mocenskými prostředky. Jediná věc, která nepodléhá síle a moci, je
hospodářská sféra, zejména tehdy ne, řídí-li se principy, které jsou v
rozporu se zásadami efektivního hospodaření. Pra vil-li Keynes, že mar
xistická ekonomidká 'teorie není použitelná pro praktické uplatnění v
moderní společnosti, měl tím na mysli něco podobného, co polský
dkonom Oscar Lange, když napsal: “ Marxistická ekonomidká teorie je
špatný základ pro vedení ústřední banky nebo pro předvídání vlivu
změn úrokové míry” . Moderní postindustrializační společnost musí ře
šit jiné problémy, něž jaké řešila společnost industria!izační. Ale Marx
nebyl ekonomem industrializace; byl pouze jejím společenským kri
tikem. Přejímat plně jdho ekonomickou teorii jako návod k praktické
činnosti, navíc ještě v zjednodušené leninské či stalinské podobě, je
sice možné, rozhodně to však není účinné při řešení problémů, jak
přejít od extenzivního typu růstu k intenzivnímu.
DBudeme-li z tohoto hlediska posuzovat ekonomický program posled
ního tzv. XIV. sjezdu Komunistické strany Československa, zjistíme,
že jde o opakování starých schémat, o reprodukci starých plánů, o trvá
ní na starých dogmatech. Neméně optimisticky se hodnotila začátkem
šedesátých let třetí pětiletka. Je obecně známo, jak ¿končila: krizí let
1963-64, poklesem národního důdhodu i životní úrovně, návrhem n>a
ekonomickou reformu. Netvrdím, že nynější pětiletka musí skončit
¡stejně: rozhodně však v té podobě, v jaké býla schválena, nevyřeší
základní problémy československého hospodářství. Ekonomický faktor
budě i nadále nahlodávat zdánlivou stabilitu a sebeuspokojení dneš
ního režimu, přinejmenším tak dlouho, pokud nebude vzat v úvahu a
nevynutí si - nejen u nás, ale v celém sovětském 'bloku - zásadnější
reformu systému. Existujedi nějaké poučení jak z hospodářského vý
voje od roku 1948, tak ze Zkušenosti dejme tomu Polska nébo M aďar
ska, spočívá jen a jen v zjištění, že ekonomiku nelze zdolat ani ideolo
gií, 'ani politikou, tím méně pak mocenskými zákroky. Ekonomiku lze
léčit jedině ekonomickými metodami.
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K ŠESTÉMU STOLETÍ NAROZENÍ MISTRA JANA HUSI
M. Spinka
Když se Jan Hus narodil v Husinci co syn chudých rodičů, nikdo ne
zaznamenal datum, které později se stalo tak významným v dějinách
české reformace. Hus sám se o něm nikde nezmiňuje. Kombinací udá
lostí v jeho dospělém věku ise soudí, že se narodil buďto v 1372 aneb
1'373 Je to aspoň kritický odhad největšího znalce husitského období
profesora F. M. Bartoše.
IByla to jdho matka, která si úsilovně přála, aby její syn se stal knězem,
neb pro ni to hýla nejvyšší hodnost. Tudíž, když bylo Janovi 13 let, byl
vyslán na průpravnou latinskou školu v blízkých Prachaticích, kde sla
doval pět let. Po vystudování byl přijat za žáka na Pražské universitě,
kde po čtyřech letech se Stal bakalářem umění (B. A .). Poněvadž se
universita hemžila Jany, byl zván Janem z Husince, aneb prostě Hus.
Byl dobrým studentem. Živil se nuzně, co chórista; ale i ¡tak často trpěl
hlady, jak o tom později mluvil s humorem, že si dělal lžíci z chleba a
jedl hrách až snědl i lžíci. :Není dívu, že si horoucně přál stád se kně
zem a tak si zaopatřit dobré postavení. Ale kněží byl tak velký přeby
tek, že biskupové odpírali ordinovat chudé studenty. Rozhodl se proto
pokračovat ve studiích vedoucích k stupni mistra uměn);. Dosáhl toho
cíle v 1396 a zůstal co učitel na filosofické fakultě. Ale poněvadž pouze
profesoři dostávali pravidelné služné, Hus Ise nechal ordinovat na kně
ze a v r.1402 byl ustanoven kazatelem v Betlémské kapli, středisku čes
kého náboženského opravného hnutí, započatého před půl stoletím mu
ži, jako byli Milic z Kroměříže a Matěj z Janova. Ale i tak Hus pokra
čoval ve vyučování a dal Se zapsat na ťheologidké fakultě co doktorský
kandidát.
(Anglický reformátor, John Wydlif, byl na Universitě chvalně znám,
ale pouze ho realistický filosof. Ale v 1401 Wyclifovy theologické Spisy
byly přineseny do Prahy a někteří čeští mistři si jeho učení osvojili,
včetně s remanenční ¡naukou, že chléb a víno v eucharistii se nemění
v ‘tělo !a 'krev Kristovu.
IV 1403 slezský mistr, Johann Hühner, vybral z Wyclifova učení 45
článků co kacířských, a předložil je celému fakultnímu sboru. Poněvadž
Němci měli na universitě tři hlasy, kdežto Češi pouze jeden, Němci,
většinou odpůrci Wyclifovy filosofie, snadně Čechy přehlasovali a pro
hlásili články za kacířské. Čeště mistři protestovali, že články byly ne
správně vybrány, a hájili Wyclifa. Hus, ačkoli sympatizoval !s církevní
nápravou požadovanou Wyclifem, nepřijmu! jeho remanencí.
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(Nový arcibiskup, Zbyněk Zajíc z Hasenburku, se klonili na stranu reformistů a ustanovil Husa co svého rádce ve věceteb theologických, neb
sám neměl theologického vzdělání. Tento příznivý poměr ¡trval pět let;
ale potom odpůrci reformního hnutí získali Zbyňka na svou síranu.
Vůdcové reformy, Stanislav ze Znojma a Štěpán Páleč, byli obesláni ke
kurii k výslechu. Tam úplně změnili své názory .a stali se hlavními od
půrci reformy. Hus ‘b yl osamocen 'a stal se vůdcem opravného hnutí.
Ale 'konečný rozchod Husův s arcibiskupem nastal, když 1409 koncil
v Piise sesadil dosavadní dva papeže, Benedikta XIII. a Řehoře XII.
a zvolil nového, Alexandra V. Tento muž brzo zemřel a na jdho místo
vstoupil Jan X X III. Sesazení papežové isi ale podrželi autoritu v jistých
■oblastech, a tak místo dvou, církev nyní měla papeže ¡tři.
(Král Václav IV. uznal Jana za legitimního papeže, ale arcibiskup,
•vyšší klérus a němečtí 'mistři zůstali věrni Řehořovi. Pod nátlakem krá
le Zbyněk však uznal Jana a tím si získal jeho přízeň. 'Na žádost Zbyň
kovu zakázal bohoslužby ¡v Ikapliích, včetně Betlémské, ale Hus kázal
•dále. Za to byl Zbyňkem exkomunikován a citován do kurie. Hus sám
fee nedostavil, ¡ale nechal se zastupovat právníky. Kardinál de Colonna
jej pak znovu exkomunikoval pro nedostání, ale ne pro kacířství.
(Ale větší zápas s kurií nastal, když papež Jan vyhlásil křížovou vál
ku proti králi Ladislavovi Neapolskému a slíbil odpustky všem účastní
kům. Když prodavači odpustků přišli do 'Prahy, Hus rozhodně protesto
val proti takému “ kramaření se svátostmi” a nazval je kacířstvím. Tři
mládenci, kteří protestovali proti prodeji odpustků, byli popraveni.
Proces proti Husovi byl obnoven a r. 1442 Hus byl dán do větší klatby
kardinálem Petrem degli Stefaneschi, který též uvalil 'klatbu nad Prahou
'tak dlouho, jak se 'Hus v ní zdržoval. Aby předešel této katastrofě, Hus
Prahu opustil.
¡Našel útočiště u šlechtických přátel v jižních Čechách, a po dva ro
ky vedl literární boj se svými odpůrci, zvláště se Stanislavem a Pálčem. Též vycházel do okolí a kázal velkým zástupcům. Napsal tam třísvazkový Výklad víry, Desatera a Modlitby Páně, jakož i Postilu. V r.
1414 králův hlavní rádce, Jindřich Lefl z Lažan, ho uhostil na svém
výstavném zámku Krakovci.
¡Poněvadž papežský rozkol ještě trvali, král Zikmund1, bratr krále
Václava, přinutil papeže Jana, aby svolal nový koncil 'ku konečnému
vyřízení sporu, tentokráte 'do Kostnice. Jindřich Lefl získal od Zikmun
da pro Husa průvodní list do Kostnice a nazpět. Pod nátlakem králo
vým, přes nebezpečí, jehož si byl vědom, Hus konečně svolil se d'o42

brovolně dostavit na koncil, ačkoliv nebyl citován. Vydal se na cestu
z Krakovce 11. října 4414 a přibyl d'o Kostnice 3. listopadu. Téměř
měsíc byl ponechán lna svobodě, ale potom byl zrádně vylákán do pa
pežského sídla a uvrhnut do vězení v dominikánském klášteře.
Přes to, 'že měl králův průvodní list a citován k soudu, byl podroben
výslechu, v němž členové konciluího výboru se snažili Osvědčit ho z
Wyclifova kacířství. Hus se ubránil proti tomuto nařčení, ale jeho ne
přátelé a křiví svědci sestavili jiné žaloby.
Papež Jan, který koncilu předsedal, se domníval, že bude potvrzen
ve své hodnosti oproti svým dvěma soupeřům. Když ise ukázalo, že kon
cil ho nemíní potvrdit v úřadu, uprchl v přestrojení z Kostnice. Dom
in í val se, ž'e 'tím zmaří zasedání koncilu. (Byl ale zaj at a vrácen do Kost
nice co vězeň. Koncil prohlásil, že sám vládne suverénní autoritou i nad
papeži, a pokračoval ve svém úsilí odstranit papežský rozkol a vymýtit
kacířství. Tím, dle dávno platného dogmatu papežské svrchovanosti, se
koncil 'vlastně stal nelegální. Hus byl potom dopraven do 'zámku ‘Gött
lichen, a souzen novým výborem, je'muž předsedal Kardinál Peter
ďA illy.
|Bylo mu konečně dovoleno osobně stát před koncilem 5., 6. a 3.
června. 'Nemohl však přednést svoje 'vlastní názory a vyznání víry, ale
byl nucen odpovídat nla žaloby svých osobních nepřátel a falešných
svědků. Konečně ď A illy žádal, aby Hus odpřísáhl články sehrané proti
němu. Marně protestoval, že by se dopustil křivopřísahy, kdyby od
přísáhl, co nikdy nedržel a neučil. Byl ochoten odpřísáhnout cokoliv,
kdýby ho koncil usvědčil z Písma, že držel bludy. To koncil nikdy ne
dovolil. Ustanovil Sice jednoho ze svých členů, aby Husa přiměl k
odvolání mírným způsobem. Ale i ten pokus selhal, neb i on žádal, aby
Hus odvolal své “ bludy” , aniž by mu hýly dokázány.
(Poslední zasedání koncilu v Husově ipři bylo držáno 6. července. By
lo mu předloženo třicet článků žaloby, z nichž žádný 'nebyl správně
formulován a příčil se Husovým názorům. Poněvadž i nyní odepřel od
volali, na základě toho, že ty žaloby mu hýly falešně přiřknuty, byl
prohlášen za zatvrzelého kacíře, zbaven kněžství ;a postupně vysvlečen
z kněžského roucha ceremonií provázenou prokletím. Hus odevzdal
svoji duši Bohu. Byl potom vydán světské moci a téhož dne upálen za
hranicemi města. Na hranici se hlasitě modlil, až se zalknul plamenem.
Jeho popel byl uvržen d'o Rýna, aby si ho přátelé neodnesli na památku.
Husova nesmlouvavá odvaha a věrnost poznané pravdě, jeho ryzí
charakter a boj za očistu církve a života dle Písma, jež mu bylo nej43

vyšší autoritou, nadchly celý český národ !k odporu pťoti všemu, co
považoval za škodu čistého křesťanství. 'Husitská doba la Jednota bra
trská se staly zlatým věkem našich dějin. Ale Husův odboj nadchl ne
jen český národ, ale ovlivnil celou Reformaci o celé století později. Hus
je tudíž průkopníkem světové Reformace. Benediktinský mnich, Paul
de Vooght, dokonce soudí, že druhý Vatikánský koncil inspirovaný pa
pežem Janem XXIIT. přijmu! nevědomky mnohé reformy a opravné my
šlenky, iza něž Hus bojoval; talk prý odčinil křivdu spáchanou Kost
nickým koncilem. Kardinál Beran itéž svědčil v Husův prospěch. Přes
to, že rehabilitaci Hu'sa není možno za stávajících poměrů očekávat,
prostá spravedlnost ji požaduje. Kéž by český národ, který se považuje
za Husův lid, a doposud drží ve vládním znaku Husovo heslo, “ Pravda
vítězi'! ” , skutečně následoval jeho příkladu!

LITERÁRNÍ SCÉNA V ČESKOSLOVENSKU
Antonín Kratochvil
(Leden - červen 1971 — část první)
První půle roku 1971 byla na kulturní frontě ve znamení očekávání
výsledků 14. sjezdu KSČ. Diskusní příspěvky i ostatní sjezdové materi
ály věnovaly však otázkám kulturní fronty malou pozornost. Zdůrazně
na byla především nutnost dokončit normalizační proces a důsledně
prosadit vedoucí roli strany v kultuře. Přípravný výbor Svazu českých
spisovatelů navázal během prvního půl roku kontakty se sovětskými
spisovateli a se spisovatelskými organizacemi Polska, NDR a Bulhar
ska. Během prvního půl roku nevyšlo ani v Čechách ani na Slovensku
významnější literární dílo. V Praze byla vydána listina zakázaných
autorů a knih; její existenci potvrdil šéfredaktor Tvorby Jiří Hájek
ve Vídni. V únoru zemřel v Praze místopředseda býv. Svazu čs. spisovetelů Jan Procházka a začátkem března v Českých Budějovicích ná
rodní umělec Fr. Hrubín. Vladimír Škutina byl odsouzen v Hradci
Králové na 4 roky a dva měsíce vězení. Normalizace na slovenské kul
turní frontě pokračovala.
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K situaci
¡Výsledky 14. sjezdu KSČ měly dokončit normalizační proces a vy
týčit další perspektivy vývoje. Tuto situaci jasně Charakterizoval mís
topředseda Přípravného výboru Svazu českých spisovatelů, Vladimír
Pazourek: “ Přípravné údobí v činnosti Svazu spisovatelů potrvá prak
ticky až do 14. sjezdu KSČ. Teprve potom bude možno svolat řádný
sjezd Svazu spisovatelů.” 1
Sjezdová jednání nesplnila však plně očekávání. Kulturní frontě bylo
věnováno, ve srovnání s dřívějšími sjezdy a s naléhavostí tzv. “ norma
lizační situace,” j en málo pozornosti.
iGenerální tajemník KSČ Gustav Husák dotkl se sice krátce ve svém
několifca-htodinovém projevu otázek kultury, avšlalk k jádru problému
se nedostal. Kritizoval umělecké sVazy, především Svaz spisovatelů, že
byl ovládán agresivními skupinami, které prý svaz zneužily pro půso
bení kontrarevolučnícb sil. V průběhu konsolidačního procesu se prý
obnovila řídící úloha strany a socialistického státu. Jako úkol vytýčil
Husák hoj proti zanášení buržoasních vlivů do oblasti kultury a umění,
která se musí stát důležitou složkou politické výchovy milionových
mas.2 'Podobně byly formulovány úkoly kultury vyplývající ze závě
rečných sjezdových resolucí i z několika málo diskusních příspěvků,
které byly věnovány kultuře (Ladislav Stolí, Miloslav Válek, Jiřina
Švoroová a několik dalších). Bezesporně nej významnější příspěvek
přednesl ministr kultury SSR M. Válek, který šel k jádru problémů
tvůrčích svazů v éře tzv. normalizace. Zdůraznil: “ Díky odlišnostem
vývoje, existují v Čechách i na Slovensku i odlišné varianty řešení.
Zatímco v Čechách umělecké svazy zanikly a vznikly přípravné výbory
nových sVazů, na Slovensku pokračovaly svazy ve své činnosti dále,
kromě Svazu filmových a televizních pracovníků, který byl pro své
politické postoje a činnost zrušen. Metody kulturní politiky a je jí pří
stupy k řešení problémů mohou být různé, ale musí odpovídat objek
tivním podimínkám, ve kterých problémy vznikly a ve kterých se řeší,
cíle kulturní politiky v Čechách a na Slovensku jsou stejné.’” Ministr
Válek dále pokračoval, že zátimco v Čechách je problémem rozšířit
členskou základnu přípravných výborů uměleckých svazů - na Sloven
sku je opačná situace. Slovenské umělecké svazy se musí, podle Válka,
rozloučit s těmi, jejichž názory se neztotožňují se současnou politikou
fcomunistidké strany.
IHerečka Městských divadel pražských, Jiřina Švorcová, kritizovala
ve svém diskusním příspěvku “ minulé období” a zdůraznila, že politic
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ké a ideologické zaměření těch, ‘kteří tehdy (v r. 1968/69) stáli v čele
čs. 'kultury, 'bylo zcestné ia socialismu nepřátelské. Socialistický stát prý
nemůže potřebovat takové umění, které rozkládá společenské vědomí
lidu, oslabuje jeho víru v možnosti socialismu a rozsévá nihilismus.
Takové umění, podle Jiřiny Švarcové, v Československu nesmí a ne
může kvést.4
V zhodnocujícím komentáři Jana Klimenta v Rudém právu, bylo
zdůrazněno, že “ sjezd vyzdvihl po smutných 'zkušenostech a poučeních
nedávné minulosti společenskou odpovědnost a poslání umění.” 5 Ale i
ostatní hodnocení, včetně slov českého ministra kultury Miloslava Brůžka, hýla plna nic neříkajících frází 01 tom, že sjezd potvrdil správnost
konsolidační politiky v kulturní oblasti a že “ hlavní úkoly nás pořád
ještě očdkávají.” ”
Šéfredaktor Tvorby Jiří Hájek v rozboru výsledků sjezdů, věnoval
kultuře pouze několik vět a zdůraznil, lže strana oceňuje socialistické
umění jako velkou ¿braň, která má důležité poslání při formování so
cialistického člověka. Strana prý také jasně řekla, co v zájmu 'rozvoje
a morálně-politického upevňování socialistické společnosti v uměleckém
životě nehodlá připustit i co naléhavě potřebuje z hlediska kulturních
zájmů 'všech pracuj ících.7
Opačnou stranou mince těchto nic neříkajících a nic neobsahujících
frází, bylo oficiální zlikvidování všech dosud existujících tvůrčích Sva
zů. Tento ostrý admibistraitivnií krok neoznámila aini ČTK ani denní
či odborný tisk. Pouze Věstník ministerstva školství a ministerstva
kultury ČSR (č. 4, 20. dubna (1971) otiskl souhrnná oznámení o likvi
daci Svazu československých skladatelů, Svazů čeSkoslovenSkých vý
tvarných umělců, Svazu čs. architektů a Svazu čs. divadelních umělcu.
Podle stanov Svazů mohly tyto tvůrčí Svazy zaniknout pouze sjezdem,
pokud se Ik iťomuto kroku rozhodly dvě třetiny členstva. (Svaz čs. spisoVatů hyl ostatně již zlikvidován dříve, podobně jako Svaz filmových
umělců.8) Další nelogičností tohoto oznámeni je, že je prováděno z
rozhodnutí jen českého ministerstva 'kultury a federálního ministerstva
vnitra.
10 práci přípravných výborů tvůrčích svazů (s výjimkou Přípravného
výboru Svazu českých spisovatelů, jehož práce je analyzována v příští
kapitole), nebyla v tisku podána žádná významnější informace. Pokud
se zprávy o jednotlivých svazech objevily, bylo v nich zdůrazňováno,
že přípravné výbory plně podporují politiku KSČ a snahy o konsolidaci
na celé kulturní frontě. “ Úkolem uměledkých «Vazů se má znovu stát
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cílevědomé přispívání v duchu marxisticko-leninských idejí 'k socialis
tickému rozvoji vlasti, mají Se znovu upevnit a rozvinout pravicí roz
rušené internacionální1svazky s umělci SSSR ¡a ostatních socialistických
zemí” “. ¡Náměstek českého ministra kultury Josef Švagera v “ Politické
aktualitě” radia Hvězda,10 zdůraznil - podobně jako ministr Válek n'a
14. sjezdu, že těžiště činnosti českých svazů spočívá ve vytvoření člen
ské základny a v přípravě analyzy minulé svazové praxe. Josef Švagera
přiznal, že problémem přípravných výborů uměleckých svazů je sku
tečnost, že se do nich převážně hlásí jen starší soudruzi a umělci, mla
dí umělci chybí.
(Ostré administrativní zásahy ztěžují ovšem práci Přípravných vý
borů la také důvěru ik nim. 'Silně negativní odezvu vzbudily administra
tivní zásahy v divadelní oblasti, kde např. v Praze a jinde byla sta
žena z repertoiru a zcensurována celá řada divadelních her. Podobnou
odezvu měla i akce proti umělecky nej výraznější postavě současného
československého divadelnictví, Otomaru Krejěovi, a jeho avantgardní
mu Divadlu za hranou. (Otomar Krejěa 'byl zbaveni Umělečkého ředi
telství divadla a byly mu zakázány zájezdy do zatraničí. Tento zákrok
proti Krejěovi byl chápán jako krok proti divadelním umělcům, kteří
■se oeslklonili před diktátem strany; Krejěa byl totiž posledním demo
kraticky 'zvoleným předsedou 'Svazu českých divadelních umělců. 1)
¡Podobná situace jako v divadelní oblasti je i ve filmu a v hudební
oblasti. Pasivní 'rezistence účinkujících i diváků se projevuje i při kon
certech. Jako příklad je uváděno Neumannovo revoluční nastudování
Smetanovy “ Mé vlasti” u příležitostí Pražského jara. Typická hýla
např. reakce diváků při režimistiCkém projevu předsedy festivalového
výboru pražského jara; projev hýl provázen vlnou pochybností a po
směšků. Tyito reakce jsou tak rozšířené, že je dokonce muselo napad
nout i Rudé právo (12.6.71)
I když tedy na začátku roku 1971 český ministr kultury Miloslav
Brůžek několikrát zdůraznil, že proces normalizafee hýl již dokončen první půle roku 1971 na kulturní frontě jasně svědčí o opaku.
Přípravný výbor Svazu českých spisovatelů
jV první půli roku 11971 neměl již demokraticky z Volený Svaz česko
slovenských spisovatelů i Svaz českých spisovatelů, representovaný nej
větší současnou českou básnickou osobností, národním umělcem Jaro
slavem Seifertem, možnost uplatňovat pasivní resistenci, jejíž jednot
livé fáze proběhly v roce 1969 a 1970. “ Svaz českých spisovatelů zem
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řel vstoje” , tak označily římské Listy13 dědička zakázaných Literár
ních listů, poslední fázi nerovného odboje spisovatelů se státní a stranic
kou mocí. Téměř dva roky 'vedl Svaz českých spisovatelů hoj o svou
existenci a o možnost pokračovat v plnění svých závazků. Spisovatelé,
podle Listů, získali v národě takovou morální autoritu, kterou jim prá
vem jejich kolegové z jiných zemí záviděli. Konflikt mezi federálním
‘ministerstvem vnitra -a českými ministerstvy kultury a vnitra na jedné
straně a českými spisovateli na druhé straně, byl ukončen ostrými
administrativními zásahy. Tyto akce postihly existenčně vůdčí spisova
telské a kritické osobnosti (Václav Černý, Ludvík Vaculík, 'Pavel Ko
hout, Václav Havel a další), jakož i všechny tiskové orgány Svazu čes
kých spisovatelů, svazová nakladatelství, finanční fondy a spisovatelské
domy.13
Svaz hyl administrativně zlikvidován výnosem federálního minister
stva vnitra a opatřen/án českého ministerstva kultury.14 Tato minister
stva nevzala vůbec na vědomí existenci Stantov někdejšího Svazu čes
koslovenských spisovatelů 1 Svazu českých spisovatelů, ve kterých se
praví, že “ Svaz zaniká jedině usnesením sjezdu spisovatelů, hlasuje-li
pro tento návrh tři čtvrtiny přítomných.” S majetkem ¿bývajícím po
likvidaci mělo být naloženo podle usnesení sjezdu.15 0 Přípravném
výboru Svazu českých spisovatelů není mnoho známo; ministr kultury
Miloslav Brůžek dobře ví, že není čím se chlubit. Jen s několika výjim
kami se jedná o spisovatele třetí nebo čtvrté třídy, o spisovatele staré
a přestárlé, což přiznal i náměstek ministra kultury Josef ŠVagera v
Politické aktualitě radia Hvězda: “ 'Naše svazy si uvědomují, že v je
jich řadách jsou dnes zejména staří Soudruzi . . . a my držíme našim
starším soudruhům palce.” 16 Do Brůžkova Přípravného výboru se ne
přihlásil nikdo z představitelů mladé generace, sdružené kolem zná
mých literárních měsíčníků Tvář 'a Sešity. Základ tvoří garda stalin
sko -gottwaldovských koryfejů padesátých let - éry Nejedlého a Ko
peckého; jsou tam m.j. Svatopluk Turek 71 let, Josef Sekera 75, Josef
Rybák 68, Václav Pekárek 70?, Vladimír Pazourek 65, Pavel Bojar
53, Ladislav Stehlík 64, Miroslava Tomanová 66 a Jan Hostáň 73. Před
sedou přípravného výboru je brněnský 'básník Josef Kainar, 55 let a
další. Jsou to v podstatě lidé, kterým se poprvé dostává příležitosti, jaké
se nikdo jiný nechtěl chopit; spisovatelé, kteří již víc než 20 let nic
významnějšího nenapsali. V seznamu jsou také spisovatelé z krajských
měst, které - pokud to nebyly silné umělecké osobnosti - pražský cen
tralismus opomíjel.
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JZe známějších autora - nikoli literárních osobností - je v přípravném
výboru kulturní žurnalista Jiří 'Hájek, šéfredaktor Tvorby, Ivan Skála,
Vilém Závada a Miroslav Florián. Římské Listy referují (č. 3, květen
1971) o potížích ministra Brůžlka s předsedou Přípravného výboru
Svazu českých spisovatelů Josefem Kain arem. Kainar měl jet v čele
“ delegace spisovatelů” do Moskvy podepsat dohodu o spolupráci se
Svazem sovětských spisovatelů. Kainar to však odmítal a jako důvod
uváděl, že “ nemá dost kvalifikovaných spolupracovníků” . Brůželk mu
naznačil, že kdyby trval na svém rozhodnutí, musel by hned vrátit
200.000.- Kčs, které dostal v posledních letech z literárního fondu a že
by se mu Itaké odebral jeho plat, který činí 8.000 Kčs měsíčně. A tak
Kainar do Moskvy přece jen jel. Listy uzavírají svou zprávu konsta
továním, jak bylo prozíravé rozhodnutí stranického vedení převést Li
terární fond do správy ministerstva kultury.17
(Ministerstvem kultury CSU dosazený Přípravný výbor Svazu českých
spisovatelů, vystupoval na mezinárodním poli jako demokraticky zvo
lený a osvojoval si práva mluvit jménem českých spisovatelů. Za mejvýzmamnější akci prvního půlroku 1971 mluvčí českého ministerstva
kultury považovali podepsání plánu spolupráce mezi československými
a sovětskými spisovateli1. 'Pláin spolupráce hýl podepsán v Moskvě (24.3.
1971) a zdůrazňuje se v něm nutnost výměny zkušeností a informací
o literárních a společenských 'akcích a všestranná podpora při vydávání
knih autorů obou zemí. Za ČSSR plán podepsali předseda přípravného
výboru Svazu českých spisovatelů Josef Kainar a člen předsednictva
Svazu slovenských spisovatelů Ján Štefček. Za SSSR podepsal tajemník
Svazu spisovatelů Vitalij Ozarov.18
iZ ostatních akcí přípravného výboru je nutno uvést účast na VIII.
konferenci představitelů spisovatelských organizací socialistických ze
mí, ve dnech 26. ¡a 29. ledna 1971 v Moskvě - české spisovatele repre
sentovali v podstatě umělecky bezvýznamní a neznámí autoři Miroslava
Tomanová a Jam Kozák.'°
(Přípravný výbor navázal také “ přátelské styky” se svazem spisovate
lů NDR, Bulharska a Polska.00 Miroslava Tomanová v rozhovoru s re
daktorem pražského rozhlasu zdůraznila, že “ celkem je možno říci, že
realizace těchto nových dohod přinese prospěch socialistické litera
tuře.” 11
(Ve dnech 18. a 19. května 1971 se konala na “ spisovatelském zámku”
Dobříš konference českých spisovatelů spolupracujících s Brůžkovým
ministerstvem. O celé konferenci byla vydána pouze krátká zpráva
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ČTK22 ve 'které se 'uvádělo, že se jednalo o zasedání ústředního výboru
Svazu českých spisovatelů.
Podle této zprávy nový Svaz českých spisovatelů zahájil čin
nost Začátkem roku. Prvořadým úkolem prý pro něj bylo obnovení
přátelských styků se sovětskými spisovateli a se spisovateli ostatních
■zemí socialistického tábora. Konkrétním rozhodnutím konference bylo
'také vypracovat analýzu krizových let 1968-69 a rozebrat roli, kterou
v nich sehrál 'bývalý Svaz čs. spisovatelů. Ve zprávě ČTK se zdůraz
ňuje, že nový Svaz je organizace výběrová a ideově-itvůrčí. V současné
době prý nový svaz rozšiřuje členskou základnu; budou prý přijímáni
■ti spisovatelé, kteří mají předpoklady 'a vůli vytvářet literaturu nava
zující na socialistické tradice. Zajímavým aspektem tohoto oficiálního
oznámení o konferenci, je skutečnost, že se zde po prvé jasně mluví o
Svazu českých spisovatelů - nikoli o Přípravném výboru Svazu českých
spisovatelů. Ve všech dřívějších zprávách, interviewech a komentářích
se stále zdůrazňovalo, že 'se jedná o Přípravný výbor. Sám místopřed
seda přípravného výboru Vladimír Pazourek prohlásil, že činnost pří
pravného výboru potrvá až do 14. sjezdu KSČ a že pak teprve bude
svolán ustavující sjezd Svazu českých spisovatelů.23 Tajení bližšího
průběbu dvoudenního zasedání n'a 'Dobříši, dává tušit, že českým mi
nistrem kultury Miloslavem Brůžkem předpokládané akční jednoty ne
bylo dosaženo a že úroveň jednotlivých projevů i diskusních příspěvků
nebyla valná.
¡Šéfredaktor Tvorby Jiří Hájek, který v druhé půli června 1971 měl
ve Vídni několik přednášek, vnesl trochu světla do vnitřního života
BrůžkoVa Svazu spisovatelů. Neúmyslně také zkorigoval i zprávu ČTK
o zasedání ústředního výboru Svazu českých spisovatelů. V rozhovoru
s kulturním redaktorem katolického 'týdeníku Furche, Andreasem Mytzern\ Jiří Hájek zdůraznil, že ustavující sjezd Svazu českých spisova
telů se má 'konat do dvou měsíců a že i spisovatelé, kteří se nestanou
jeho členy, budou moci publikovat ve svazovém nakladatelství. Nesmí
to ovšem být 'literatura, která by se křížila se zájmy strany a socialistic
ké společností. Podle Hájka známí čeští spisovatelé, jako Pavel Kohout,
Ludvík Aškenazy, Ivan Diviš, Ivo Fleischmann nejsou prý žádní re
presentanti současné české literatury.
¡Roušku 'tajemství kolem členské základny nového Svazu trochu po
odhalil Pavel Spiroteh25, který zdůraznil, že nový 'Svaz českých spiso
vatelů počítá asi s 90 až 100 členy; dřívější administrativně zrušený
sVaz měl 500 členů. Andréas Mytze ve zprávě z Prahy zdůraznil, že
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přijímání nových členů do přípravného výboru jasně závisí na loyalitě
;ke 'komunistické •straně.21'
’ Radio Brno, 22.12.1970 a jinde.
“Radio Praha, 25.5.1971, Rudé právo, 26.5.1971.
“Rudé právo 1.6.1971.
'Lidová demokracie, 28.5.1971.
“Rudé právo, 17.6.1971.
‘ Radio Praha, 8.6.1971.
'Tvorba, 2.6.1971.
"Svaz cs. Spisovatelů 'byl zlikvidován opatřením min. kultury OSR ze
17.12.1970 a výnosem federálního ministerstva vnitra z 25.5.1970 Věstník
ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR 20.1.1971.
'Výtvarná práce, 5.1.1971.
’ “Radio Hvězda, 22.6.1971.
"V iz Czechoslovak 'Situation Report/15, Radio Free Europe Research, 15.4.
1971 a Czechoslovak SR/21, RFER, 16.6.1971, Item 4.
1“Listy c. 2, břeizen 1971.
’ “Podrobnosti celého konfliktu: Antonín Kratochvil: The Cultural Scene
•in Czechoslovakia, January - June 1970, Czechoslovak Background report
23,Radio Free Europe Research, 27.8.1970, pp. 6-11. Dále Czechoslovak
Situation Report/33 RFER, 14.8.1970, Item 3, Czechoslovak SR/47,RFER 20.
11. 1970, Item 1 a A. Kratochvil: The ¡Literary Scene in Czechoslovakia,
July-Dee. 1970, ¡Czechoslovak B R /6, RFER, 11.2.1971, pp. 2-6.
“ Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, 20.11971.
’ “Informace Svazu českých spisovatelé 18.6.1970.
’ “Radio Hvězda, 22. Ičervna 1971.
’ ’ Článek z Listů je doložen zprávou z obvykle dobře informovaného pra
mene. Je ilustrací vnitřních poměrů v Přípravném výboru Svazu.
’ “Radio Praha, 24.3.1971.
’ “Tvorba 10.2.1971.
"R adio Praha, 9.6.1971.
“‘Tamtéž.
““ČTK 20.5.1971.
““Radio Brno, 22.12.1970.
“ Furche 23.6.1971.

VZKAZ Z DOBŘÍŠE
(a na Dobříš)
Co píše ¡básník? A proč nepíše?
(Že prý mu v exiliu kručí v 'břiše.)
Vzkázali soudruhové z Dobříše
že maj í plné stoly, plné číše —

Jen papinkejte, páni soudruzi,
a 'hoďte taky kousek masa kočkám.
V ždyť zátylkem se děl. dop. liší od lůzy.
(Já si tu na to účtování počkám !)
PJ.
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LEONID FEDOROVIČ ZUROV
(K nedožité sedmdesátce, v dubnu 1972)
Libor Brom
Z křížů je zkována ruská zem a
skrze kříže vychází slunce.
(L. F. Zurov: Otčina.)
Když šestadvacetiletý Leonid F. Zurov (I1902-7'l) vydal v exilu svou
první knihu povídek z ruských dějin,1 druzí ruští literáti v cizině se
již uchylovali do tématické emigrace: V Lazarevsky se věnoval intim
ním popisům určitých “ petites dames” a dosáhl svého uměleckého
vrcholu v pozornosti k pařížské Soně Marmeládové,2 Alexej Tolstoj
opakoval starší náměty s dějištěm mezi 'Paříží a Moskvou3 a Michael
Pervuchin přednášel v popisech emigrace ve Francii svou vlastní versi
nadcházející světové revoluce, jakožto útoku barbarských futuristic
kých hord.4 Žádný div, že kritik Jury Eichenwald“ uvítal jednoznačné
ruské ovzduší a dokonalý jazyk Zurovova Kadeta jakožto ryzí pokus o
moderní miniaturu Vojny a míru. Zurovův nenáročný ballon d‘ essai,
spojení vojenských dějin a osobní ságy, se v otázce života a utrpení
opravdu přibližoval gigantickému eposu Tolstého, avšak, na druhé stra
ně, svým pojetím knížete 'Daniela, Petra Velikého a maršála Suvorova
přímo vyzdvihoval filosofickou doktrínu, kterou L. N. Tolstoj se po
kusil zničit: totiž, že osobnosti mohou pomocí svých vlastních zdrojů
porozumět a kontrolovat průběh dějinných událostí. Navíc, Kadet nesjednocoval zdánlivě nesouvisející dějinné příběhy tím, že je podřizoval
prozřetelnosti racionálního transcendentního účelu, ale naopak zdůraz
ňoval mystickou, typicky ruskou sebeobětavost a konečné vítězství
božského ducha. Prvotina Zurova se také jasně odlišovala od součas
ných bělogvarděj šikých retrospekci (jako byla, na příklad, povídka PN. Krásnova “ Zbankrotělá duše” 6) tím, že zdůrazňovala především prin
cip humanitní katarse a duchovního vzkříšení. Proto poznamenal kritik
A. Amfiteatrov,, že Kadet jako by povnášel čtenáře z převládajícího
zatuchlého sklepa na čistý vzduch a sluneční teplo.
IPreceptům Kadeta, který byl pokládán za nej významněj ší umělecký
projev ruské emigrace v roce 1928, (spolu s Králem, královnou, sluhou
V. Nábokova), zůstal Zurov věren do konce svého života. A bylo zá
sluhou genia Ivana Bunina, že nejen upozornil pařížský literární kruh
Kočeje (S. Mirsky, V. Chodasevič, M. Cvetajeva, Z. Gippius a M. L.
Sloním) na zvláštní literární talent Zurova, ale že ho také po jdho dru
hé knize Otčina’1 pozval k přesídlení do své vily na francouzské Riviéře.
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Zurov se takto stal žákem, důvěrným přítelem a později i dědicem prv
ního ruského nositele Nobelo vy ceny za literaturu.
Nedávno znovu vy daná Otčina° vskutku zůstává jedinečnou knížkou
v celé ruské literatuře. Jakoby vytesán z panenského mramoru primitiv
ních kronik, tento výsledek Zorovovy výzkumné práce v Pskovo- Pečerském klášteře představuje přechodnou formu mezi historiografickým zá
znamem a uměleckým skečem. Jeho tvůrčí momentům není však zaujato
dilematem mezi fiktivním a faktickým, ale posvátnou bázní před abso
lutnem nevyhnutelného a Všemohoucího. Tento literární památník je
také prvním projevem celoživotního autorova zanícení pro staré umění,
vzbuzeného v roce 1922 studiemi na Vysokém učení technickém v Pra
ze. Toto zanícení ho nikdy neopustilo. Třikrát před druhou světovou
válkou se Zurov vrátil, jako spojka mezi Ústředím francouzských a
estonských museí zpět db Psko vo-Pečerského kláštera, aby v okolních
Starých ruských sídlištích, s výhledem na zamilovaný starodávný Psko v,
za sovětskou hranicí, čerpal pro své knihy jedinečné tématické a linguisitické zdroje. V 'blízkosti Ivana Bunina sepsal Zurov knihy Starodávná
cesta10 a Pole,1' jejichž prostí hrdinové a nezapomenutelné iscény z kon
ce první světové války, zachycené překrásným jazykem, byly obecně
přijaty jako naděje na duchovní regeneraci ruské emigrace a její umě
lecké nadřazenosti nad sovětskou komunistickou literaturou. Zurov 'byl
seznán umělecky vytříbenějším drsného V. V. Ivanova, zdrženlivějším
okázalého K. Fedina a zábavnějším rozvláčného M. Šolochova.12 Staro
dávná cesta byla prohlášena za tak původní, že nemohla být přirovnána
k ničemu v ruské literatuře a její autor byl označen za přímou antitézu V. Nahokova, představitele pomíjející křehkosti a degeneračního
procesu v lidské osobnosti. Zurov, vycházející z lůna ruské přírody a
zdravých citů jednoduchých psfcovských lidí, byl postaven do čela mladé
tvůrčí generace a působil jako předseda ruských spisovatelů v emigraci.
Jeho indiferentní příroda se lišila od puškinské tím, že v ní nebylo ni
čeho nemilosrdného. Úchvatná smrt jeho jabloně se vyznamenávala nad
třetí scénou Třech smrtí Tolstého svou nekonturovanou hranicí mezi
rostlinnou a živočišnou existencí, jež činila zánik stromu krásným a
téměř záviděníhodným. Jeho ruští sedláci nápadně vynikali nad bez
barvými třídními figurkami sovětských autorů svými primárními sedláckými vlastnostmi a mystickou moudrost1, připomínající jiné Sou
časné populisty jako Jean Giono či Vaudois Ramuz. Kritik Varšavský
usoudil, že Zurov je tím “ nejemigrantštějším” ze všech emigrantských
spisovatelů a že mezi staršími exilovými spisovateli, vyzrálými ještě ve
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vlasti, 'nelze najít podobného organického cítění ruského života a krve."
(Od té doby, v ovzduší všeobecné emigrantské bezmocnosti a chorob
ného egocentrismu, Zurov sepsal ještě desítky nejkouzelnějších poví
dek ze života ruského venkova, jejichž ryzí lidová řeč a moudrost byla
rozseta po všech krajanských žurnálech a posléze shromážděna v kníž
ce Marjanka, " kde téměř každé slovo je obrazem a každý obraz se do
týká věčnosti. Připomínaje Rilkeho mystický a humanitární sen o lid
ské obnově v pokoře, soucitu a v bratrství, splozeného racionální vrouc
ností, prostou virou, ryzí láskou a nekonečnou sympatií k chudým, čer
paje příklady složité umělecké konstrukce od Virginie W oolf a poro
zumění pro Lebjadkiny našich časů od Dostojevského, s věčnou od
daností pro svou ruskou vlast, Zurov vyjádřil bol a naději ruských
lidí, na jejichž trpkém osudu se do konce svého osamělého života upřím
ně a čestně podílel. Pro svou svěží ruskost, Marjanka se stala nesmlou
vavou výzvou proti vymírající národnosti v emigraci. Svým jednoznač
ným poukazem na nevyzpytatelnost a sounáležitost přírodních a du
chovních jevů, Marjanka vdechla životodárnou obrazotvornost ma
terialisticky znaveným současníkům. Svou podmanivou ukáizněností a
opravdovostí, poslední tvorba Zurova vyvolala výkřik: Proč nepsat ta
kovým způsobem? Tjutčev neměl nutně pravdu, když soudil, že vyslo
vená myšlenka je lež. Literární dílo, založené na umělecky pátravé pa
měti a duchovně procítěné moudrosti, může právě v emigračním odstu
pu dosáhnout pravých tvůrčích výšin a zasloužit si věčnosti národního
pokladu. Důkazem toho jsou život a práce Leonida Fedoroviče Zurova.*4
0
1
’Leonid Zurov, Kadet (Riga: Izda'tel’atvo “Salamandra”, 1928).
’¡Boris Lazarevskij, Grex Pariža l(Riga: M. DilkoVskij, 1928).
"Alefcsej Tolstoj, Velikosvetskie bandity >(Riga: Orient, 1928).
4Mixad'1-Pervuchin, Žemlčužnoe ožerel’e (Riga: M. Dilikovskij, 1928).
'Juri] Eixenval’d, “Literáturnye zamefcki” , Rul’ (’B erlin), 10. října 1929.
'Petr N. Kralsnov, Ot dvuglavogo orla k krasnomu znamení, 1894-1921
(Berlin: Izfdateťstvo O. L. Djakova, 1921).
’Aleksandr Amfilteatrov, “Duši polnye i opustošennye” , Vozroždenie (Paris
3. března 1929, p. 3).
“Leonid Zurov, Otčina (Riga: Izdaterstvo “Salamandra” , 1928).
"Leonid Zurov, Otčina (Paříž: YMCA-Bťess, 1970).
10L. Zurov, ‘Drevnij puť (Paris: Iz'datel’stvo “Sovremeinnye zapiski” , 1934).
"L eonid Zurov, Pole (Paris: Parižkoe obedinenie pisatelej, 1938)'.
"Vladislav Xotiasevič, “Rnigi i Ijudi” , Vozroždenie, 11. března 1934, p. 3.
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DUBČEKŮV POLITICKÝ PROFIL
Jaroslav Bouček
(První část)
Alexander Dubček vyrostl téměř přes noc v historickou postavu pře
sahující rámec Československa. Jeho meteorická dráha se zdála být pří
slibem lepší budoucnosti milionům Čechů a 'Slováků, zdeptaných dva
ceti lety komunistického útlaku a hospodářského diletantismu.
|V posledních letech je Dubčekův historický význam hodnocen a
přehodnocován, jak doma tak i v zahraničí. Vzniká legenda DubčekaJánošífca, Dubčeka-Don Quichota, Dubčeka-mouřenína, Dubčeka-Hamleta a dokonce Dubčeka-blupáka. Dubčekova povaha se nedá vtěsnat do
žádné škatulky. Ani Dubček sám si patrně nemohl být plně vědom do
sahu svých činů; jeho poin vazní prohlášení, jimiž se snaží ex post vy
světlit své motivy, nasvědčuji zmatku v*e vlastní duši.
IWalter Lippmann kdysi řdkl:
“ Za určitých okolností lidé reagují stejně silně na fikce jako na sku
tečnosti; v mnoha případech pomáhají stvořit ty fikce, na které reagují.”
(Pokusíme se vyhnout tomuto nebezpečí,i když je možná pozdě, pro
tože Dubčekova fikce již byla vytvořena. Budeme se však úzkostlivě
držet faktů, jejichž subjektivní hodnocení bude nevyhnutelné. Autor,
vystřízlivělý socialista, je poúnorový emigrant, což mu poskytuje vý
hody časového a citového odstupu, na rozdíl od mnohých vrstevníků
anebo Dubčékových spolupracovnfjků.
Dubčekova rodina a mládí
Dubčekův otec Štefan, vyučený truhlář z Uhrovců, na západním Slo
vensku, se stal přesvědčeným sociálním demokratem již v l$ti letech.
Odešel do Budapešti, kde nalezl mláto v nábytkářství a tam také po
mohl orgUnisoivalt socialistickou buňku s cílem podvracet rakouskouhersfcou monarchii. Štefan byl zbit peštskou policii za demonstrace pro
všeobecné volební právo a když ztratil místo:, rozhodl se emigrovat do
země svobody a neomezených možností - do Ameriky. A tak se 19ti Jetý
Štefan vyloďuje v soče 1911 ve Spojených státech a brzy se usazuje ve
středu slovenské komunity v Chicagu. Když dostal místo tesaře, pře
stěhoval se do iršké čtvrtí, aby se lépe naučil anglicky. Sotva si uspořil
pár dolarů pozval 'k sobě bratra Michala, vyučeného krejčího. V roce
1916 Štefan obdržel americké občanství. Občanská práva přinesla však
také občanské povinnosti a Štefan byl povolán do vojenské služby.
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'Utíká do sousedního Mexika, ale tamní občanská válka ho navrátila
do Spojených států, kde byl zatčen a odsouzen Ik 18 měsícům vězení,
nebo k pokutě jednoho tisíce dolarů. Peněz nemaje, Dubček si větší
část trestu 'odpykal. V noce 1917 vstoupil do Debs-ovy Illinoiěké Socialistidké strany, kde se isltal funkcionářem. (Po propuštění z vězení, Štefan
našel zaměstnání v továrně na piana. Oženil se s mladou Slovenkou
Paulinou, která v 15ti letech utekla z domova, “ aby poznala svět.” Roz
čarování z reality amerického živolSa z ní vychovalo oddanou komu
nistku a pod jejím vlivem Štefan začal studovat Marxe a brzy se Sbal
nekompromisním marxistou.1 Leninovo vítězství v Rusku, Štefana nad
chlo k těmto řádkům zaslaným domů: “ V Americe můžete míti většinu
věcí, ale určitě ne svobodu. Jediná svobodná země na světě je Sovět
ský svaz.” 2
Konteem rolku 1920 se Dubčékovi rozhodli vrátit se domů. Na jaře
1921 jeli lodí do Hamburku: 29 lety Štefan se svou těhotnou ženou a
s 14 měsíčním synem Juliem, jakož i bratr Michal a jeho žena. Po pří
jezdu do rodných Ubrovců Štefan sí zařídil za přivezené dolary truhlář
skou djlnu, v bývalé evangelické škole, kde se 'v roce 1815 narodil
Ludovít štúr. Shodou osudu narodil se dne 27. listopadu 1921 v témže
domě jiný významný syn slovenského národa Alexander Dubček. Šte
fan Dubček, hledající sociální spravedlnost, se domníval, 'že k ní našel
idjíc v nově založené Komunistické straně Československa, jejíž místní
orgatasaci v Uhrovcích pomohl ustavit. Staťost o děti zaneprázdněný
Štefan přenechal ženě.
Stefan nenacházel v UhroVcídh klid duše. Uskutečnění jeho ¡sociál
ních ideálů se zdálo příliš vzdálené. Nedobré hospodářské poměry na
Slovensku nutily Slováky k emigraci. Štefan už do Ameriky nechtěl a
upřel svou pozornost na východ. Rudko vypadalo zvenku jako zaslíbená
země s dobrými praco vitími příležitostmi a s půdou pro zemědělce.
Uskutečňování komunistického ideálu, včetně odstraněných třídních
rozdílů, lákaly mnohé zahraniční dělníky, toužící po lepší existenci.
Když se Štefan dozvěděl o ¡Leninově 'výzvě k zahraničním dělníkům
a rolníkům, aby zorganizovali soběstačná družstva a emigrovali do
Ruska budovat socialismus, připojil .se bez vábáníí k místní treněanské
■skupině “ Interhelpo.” Toto družstvo, složené výlučně 'z komunistů a
schválené Moskvou, dostalo povolení usadit se v Kirgizii, na hranicích
Sink rang u. Podle zaslaných popisů a obrázků, tato ve skutečnosti za
ostalá provincie, obklopená divokými horami, vyhlížela jako ráj na zemi.
Bratr Michal tentokráte odmítl následovat příkladu Štefanova, dá56

vaje přednost členství v “ Prvniím slovensko-americkém krejoovském
družstvu” , které spoluzaložil v Novém Městě nad Váhom.
floto družstvo existovala až do roku 1948, kdy bylo donuceno k likvi
daci. Michal, klterý družstvu věnoval přes 25 let svého života, spáchal
sebevraždu pod koly vlaku.
Sovětská anabaze
První vlak s třemisty muži, ženami a dětmi, včetně celé Dub celkový
rodiny, opustil Žilinu koncem března 1925, za zvuků kapely a po proslo
vu hrdiny sovětského svazu Anťonowa-Owsejenka. Ten družstevníkům
upřímně naznačil, že musí být připraveni na “ počátečná strasti” . Zvlášt
ní vlák vezl také traktor, nákladní ‘auto, parní stroj, zařízená truhlárny,
lis na cihly, různé nářadí a materiál. Každý z družstevníků musil při
spět na nákup zařízeni 3.000.- Kč, což nebylo málo. Dubček sám za
platil za členský podíl a za cestovní výdaje 9.000.- Kč. Během třiceti
denní vysilující jízdy přes evropské Rusko s nekonečnými stepmi a pak
Za Uralem, písečnými pouštěmi, družstevníci českého, slovenského,
německého, maďarského a ukrajinského původu začali ztráceti nervy.
Dostavila se první rozčarování. Štefan a Paulina Dubčekovi patřili k
těm, kteří neztratili odvahu a dokonce se stali morální posilou druhým.
Když 24. dubna 1925 vlak dojel do cíle výpravy - Pišpéku (dnes Frunee) - pohled na nový domov byl trpkým zklamáním. Bezútěšná štěpní
rovina obemknutá ze třtí stran Zasněženými vrcholky Tien-šanských
hor. Studený vítr se sněhem fičel mezi polorozpadlými chatrčemi u ná
draží. Městys sám byl vzdálen 4 km od dráhy a většina z jeho 700 hli
něných chalup u blátivých cest, byla obydlena negramotnými Kirkizy.
Pišpek neměl kanalizaci, vodovod ani lékaře; pitná voda se nabírala
časně ráno, kdy byla ještě nezakalená, z odvodňovacícb struh. 'Nehylo
dívu, že v příštích letech zde řádila malarie a tyfus, které (tragicky
zvýšily dětskou úmrtnost. Jediným dokladem slibovaného průmyslové
ho potetnteiálu byl prastarý pivovar. Když družstevnici uviděli dva polo
rozpadlé baráky, které jím byly určeny k ubytování, morálka klesla na
nulu; první dezertéři opustili ještě neotevřenou komunu. Většina druž
stevníků se však rozhodla zůstat a jejich experiment představuje další
důkaz o lidské víře a vytrvalosti, a také organizační schopnosti a pra
covitosti československého lidu.
(Štefan (a ‘Paulina Dubčekovi se Stali brzy pilíři rozčarované komu
nity. Štefan, socialista s vnitřní disciplinou, se snažil neporoučet jiným,
ale spíše působil svým příkladem. Tento životní postoj musil mít velký
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vliv na vnímavého Alexandra. Šaňkwvi byly necelé čtyři roky, když jeho
rodina, 5 tucty ostatních, se ubytovala v bývalém zajateckém baráku,
který byl na spadnutí. Pobyt v místní škole, navštěvované společně s
místními sovětskými dětmi, formoval 'osobnost Alexandra až do jeho
dvanáctého roku. Původní experiment učit děti slovenský byl opuštěn
již v roce 1926, na doporučení spisovatele Petra Jilemnického, který
přechodně bydlel v Pišpefcu a viděl obtíže při vyučování víoeinárodnostní čs. skupiny slovenským jazykem, který ovládala jenom část obyva
tel. Navíc zde byl problem kulturního gheba. Vyučovalo1 se pak jen v
jazyce ruském. Úroveň školy byla pochopitelně nízká, jak z důvodu
pestrého etnického složení, tak i pro nedostatek schopných učitelů.
IV roce 1933 se Štefan Dubček rozhodl přestěhovat se do většího
místa, přesto že Pišpek-Frurize se počal rozvíjet v organizované město.
Onemocnění obou synů 'těžkou chřipkou, jakož i touha po kulturnějším
prostředí s vyspělejším průmyslem, zavedla‘Dubčekovy do Gorkého, 400
km východně od Moskvy. V Gorkém našel Štefan místo v nově zřízené
továrně SIM (Molotovovy závody), vyrábějící auta, Za technické i ka
pitálové účasti Američanů. Štefanova znalost angličtiny byla vítaným
přínosem.
IV roce 1934 vrátila se Paulina s dětmi na třlínedělní návštěvu Slo
venska. Alexandrovi bylo téměř 13 let a pobyt u strýce He routa v Topolčanech seznámil chlapce v kirgizskýcfa čepičkách s no vým neznámým
Světem. V roce 1936 odjeli Paulina s nemocným Julou opět na Sloven
sko, odkud ;se už do Ruska nevrátili.
Štefan s Alexandrem zůstali v Gorkém sami. Alexander, vnímavý a
spíše uzavřený chlapec, měl miožnoSt doplnit si své kusé elementární
vzdělání v relativně lepší šikole v Gorkém. Byl pracovitým studentem,
Se zálibou v hokeji. Dubčekové prožívali poslední léta v Rulíku v atmos
féře hrůzných Stalinových čistek, jež musely silně působit hlavně na
otce Štefana, nebot’ nikdo si nebyl tehdy jist svým životem. Dubček v
té době stále ještě nebyl sovětským občanem a důvody pro to ¡nejsou
jasné. Když v roce 1938 bylo nařízeno, že všichni cizinci b u ď musí
zažádat o občanství ¡nebo se vystěhovat, Štefan se rozhodl pro druhou
alternativu. Je možné spekulovat o Štefanově motivaci: cítil se nesvůj
v tíživé politické atmosféře; byl vyléčen ze evébo idealismu; jebo žena
se nechtěla do Ruska vrátit.
Návrat domů a válka
)A tak se stalo, že starý a mladý Dubček přijeli na jaře 1938 do
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Českoslo venska, (které tehdy procházelo pohnutou předehrou k Mnicho
vu. Jak I7ti leitý Alexander !chápal a reagoval na mnicho vskou tragedii
a stupňující se slovenský nacionalismus, není známo. Jistě (byl zmaten
těmi překotnými událostmi drííqimi nešťastné Československo a mění
cími je v Protekttorát ia ve “ slobodný slovenský stát.”
Víra Dubčéků v komunismus nebyla otřesena ani zrůdným sovětskonacisíickým paktem. Všichni vstoupili ještě v roce 1939 do nové pod
zemní slovenské komunistické strany. Alexander, s ¡minimální znalostí
spisovné slovenštiny a bez jakékoliv řemeslné kvalifikace, měl potíže
se slušným zaměstnáním v konsoliduj ící se slovenské republice. Na vy
sokou školu nemohl, protože jeho vzdělání na sovětské desetiletce ne
bylo považováno za rovnocené středoškolské maturitě. Alexander se
vyučil nakonec ¡strojním zámečníkem ve zbrojovce v Dubnici, kde též
pracovali jeho otec a bratr Julius. Otec Štefan pilně ¡organizoval v kra
j i komunistické buňky. ¡Nakonéc užíval falešnou občanskou legitimaci,
aby unikl policii. V roce 19'4i2 byl Štefan, patrně na udání, přece zatčen
a uvězněn v Bratislavě. Později byl převezen do Mauthausenu, kde
zůstal do konce války.
Štefan Důbčdk byl údajně před s vým zatčením pří vržencem bývalého
Initerhelpisty Jana Osoby, absolventa Leninovy Stranické školy v Mos
kvě. Osoba usiloval o poválečnou sovětizaci Slovenska. Připravoval
b u ď přímé začlenění Slovenska do Sovětského Svazu, nebo alespoň vy
tvoření nezávislé sovětské slovenské republiky.3 Zda Alexander tehdy
scfrllel ¡tyto politické koncepce, není důležité s ¡ohledem ¡na jehlo- mládí a
politickou ¡nezkušenost.
¡Mladí Dubčekové pracovali na výrobě přístrojů pro německou bran
nou moc v dubnické škodovce. JulilUs, který se pokusil o -sabotáž výro
by, byl posléze -nucen utéci do bor k partyzánům. Alexander spoluzakládal tovární komunistickou buňku, která údajně -odcizovala menší
zbraně ¡a ukrývala je pro budoucí -odpor proti 'Němcům. Alexandrovy
politické názory na ¡tehdejší mezinárodni a politické poměry, včetně
-perzekuce slovenských Židů, -nejsou nikde popsány. Když -v srpnu 1944
vypuklo slovenské povstání, Alexander a Julius se připojili k partyzán
ské brigádě Jana ŽiŽky z Trocnova. Alexandrovi -spolubojovníci říkají,
že ¡si počínal statečně, 'ale že byl uzavřený člověk. Když mu Němci pro
střelili nobu, byl Z boje vyřazen. 'Do konce války se skrýval v -domě ro
diny Ondrišů, se kterými se Dubčefcovi znali -z doby Inteřhelpa v Kirgi-zii. Bratr Julius byl pří povstání Němci zajat a -popraven (nepadl v
b oji, ¡jak se tvrdilo.)*

59

Léta 1945-1955
íV trenčínském katolickém kostele byli v listopadu 1945 oddáni bez
věrče Alexander Dubček a Anna On-drišová, kterou Alexander znal
již jako dítě v Pišpéku. ’Během války Aninia pracovala ve Škodových zá
vodech v Dubnici; v roce 11944 se zraněný Dubček skrýval u jejích ro
dičů. Jemná a pracovitá Amna, velká čtenářka, se zamilovala do upřím
ného a sportovně založeného Alexandra, se zálibou v pěkném oblékání.
Po sňatku se novomanželé usídlili v Trenčíně, kde tchán opatřil Ale
xandrovi zaměstnání v místní výrobě lihovin. Anna prateovala jako
švadlena v trenčínském textilním podniku až do -narození jejich první
ho syna. Dubček věnoval mnoho svého ča'su podnikové komunistické
organizaci a byl v roce 1946 jmenován jejím tajemníkem. Tato ne
placená funkce přivedla Duhčelka do pravidelného styku s trenčínsfcou
stranickou organizací, kde ;na sebe upozornil komunistické aparátčíky.
Bylo to v době, kdy všemocný Gustav Husák hledal na Slovensku nové
mladší kádry, nezatížené komunistickým sektářstvím, které by úspěšně
získávaly nové členy pro KSS. Alexandrův původ a osobní historie ho
kvalifikovaly jako ideálního kandidáta a brzy byl vyslán na různá po
litická školein(í. Pod vlivem osobních zemědělských zkušeností z Piš
peku, Dubček rád' ve svém volném čase studoval -agrární otázky.
|Po únorovém převratu v -roce 1948, 27ie-tý Dubček věřil - tak jako
mnoho jiných Čechů a Slováků - že komunistická “ pravda” zvítězila
nad huržoazní reakcí. Dubček se tehdy rozhodl opustiii svoji nepříliš
nadějnou tovární kariéru. Stal se profesionálním komunistickým funk
cionářem - aparátčíkem. V roce 1949 byl jmenován v trenčínském kraji
jedním z 15 tajemníků KSS a jeho hlavní úloha spočívala v znárodňo
vána maloobchodů a kolektivizaci půdy. Tato nezáviděníhodná “ specia
lizace” přivedla Dubčeka do přímého -styku s postiženými středními a
malými kapitalisty la se zemědělci. Jeho rozhodnutí, prováděná na zá
kladě striktních direktiv “ ze -shora” , ho musila -ohčas přivádět do kon
fliktu se svědomím. Shawcro-ss tvrdí, že Dubček se zhušťoval -svého
úkolu nekompromisně, ale lidsky. Svědectví některých postižených po
tvrzují, že Dubčekova lidskost nebyla pouze pokryteckým gestem. Dúbčdk by-1 téh-dy konfrontován -s nedůsledností předúno-rové politiky ko
munistické strany, nejprve doporučující distribuci půdy a -po převratu
její kolékťivizaci.
Dubčekova činnost v Trenčíně byla občas předmětem stížností sou
druh ů-sekretářů a kariéristů, pro -něž Dubček nebyl d-o-st horlivým. Dub-
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čekova ’minulost, jeho soukromý i veřejný život byly však bez poskvrny
a tak mafconéc tyto stížnosti jenom urychlily jeho povýšení. Nejprve
přešel do Ústředního výboru KS'S v Bratislavě a byl též zvolen, do Ná
rodního shromáždění (19 51 ); po dvou letech interní aparátní služby,
byl vyslán na exponovanější místo kraj šikého sekretáře v Báňské Bys
trici. Tato nová hodnost, ve které zůstal další dva roky, představo vala
relativně mocnou a autonomní pozici.
tPrvní polovina let padesátých hýla dobou stalinistického teroru a
čistek počatých Gottwaldem a pokračujících pod záštitou Novotného.
Komunisté se .třásli o své životy a dobrá 'bydla. Mnozí straníci si kladli
otázku o neomylnosti komunistického dogmatu. Dubček, i když ještě
nebyl v pozici, kdte se rozhodovalo o lidských životech, musil vědět a
přemýšlet o vykonstruovaných politických zločinech. Toto tragické
období bylo zamčeno v jeho svědomí až do let šedesátých, kdy se sna
žil o nápravu křivd, nejprve na Slovensku a pak - v roce 1968 - v ce
lé republice.
(Historickým faktem však zůstává, že v těžkých dobách let padesátých, Dubček pomalu a bez přerušení stoupal v hierarchii komunistické
strany. Jeho mládí (třicítka), neangažovanost se žádnou vedoucí par
tajní osobností a jeho opatrné manévrování, vlastní jeho mírné povaze,
mu pomohly proplouvat mezi nebezpečnými úskalími. Je-li pravdou,
že 'Dubčekův poměr k ministerskému předsedovi Širokému nebyl dob
rý, v důsledku osobní vendety Alexandrova otce ('který prý 'se k vůli
Širokému dostal do Mauthausenu,1 kariéra Dubčekova pod širokým
tomu nenasvědčuje.
Plody moskevského školení
Počátkem roku 1955 Dubček, který získal dálkovým studiem v Bra
tislavě právnický titul, byl stranou vyhrán k tříletému ideologickému
školení v Moskvě. Udělení takového vyznamenání se nemůže posuzovat
jinak, než 'jako uznání Dubčekových politických kvalit. Když prý se
jeho otec ptal presidenta Novotného (s nímž se znal z Mauthausenu),
jak si vede Alexander v Moskvě, hýl ujištěn, že výborně a že to jednou
ve straně doleko dotáhne.“ Novotný netušil, jak dobrým byl prorokem.
Duběek z pochopitelných důvodů nikdy podrobně svůj život v Moskvě
nevylíčil, ale z dopisů domů dá se usouditi, že se mu tam líbilo. Byla to
též historicky zajímavá doba, ve znamení oficielního zahájení destaliniztace Chrušěovem na 20. sjezdu KSSS. (Pětatřicetiletý, politicky dozrá
lý Duběek, nemohl tehdy nevzpomínat čs. staliněíků. Říká se, že Duběek
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se v Moskvě s'blíži'1 s Brežiněvem, 'Chruščovovým oblíbencem. (Existují
teorie, že Dubčekova 'sebedůvěra v roce 1968 pramenila z tohoto přá
telství. Bylo-li ¡tomu opravdu talk, Dubček zapomínal, 'že v politice,
obzvláště V komunistické, osobní přátelství nejsou rozhodujícím čini
telem.)
•V květnu 1958, ihned ipo návratu domů, Dubček, diplomovaný summa
cum 1'aude, byl Novotným povýšen na kandidáta politbyra ÚV KSS a
člena ÚV KSČ. Jako krajský tajemník v Bratislavě, Dubček zjistil, že
za jeho nepřítomnosti se 'atmosféra na Slovensku změnila. Pravda, Gus
tav Husák byl stále ještě ve vězeni?, Novotný otálel s destalinizací a v
bytě Dubčekova otce ještě visel 'Stalinův portrét.' Slovenští intelektuá
lové však hlasitě žádali o demokratizaci a rehabilitaci Husáka a ostatních
‘buržoázuích nacionalistů’ .
V září 1959 poslal Husák z vězení dlouhý dopis Novotnému, kde na
léhá za přezkoumání svého případu. Dopis se brzo stal známým po celém
Slovensku. Dubček, který kdysi věřil v Husákovu vinu, začal nyní pochybovati. Novotný ¡a Široký se smažili intelektuály zastrašit, ale tlak
veřejnosti nakonec přinutil Novotného nikoliv k revizi procesů, ale
alespoň k amnestii, vyhlášené k 9. květnu 1960. V nové ústavě z téhož
roku, Novotný zúžil i formálně národní práva Slováků a Slovensko by
lo tak 'degradováno na provincii. V červnu 1960 povolal Novotný Dubčeka do ‘Prahy jako kandidáta politbyra KSČ a průmyslového sekretá
ře Ústředního výboru. Chtěl si zřejmě vytvořit náhradní sestavu slo
venských vůdců. Dubček se stěhoval do Prahy nerad. Když při výkonu
svého úřadu zjistil rychle se zhoršujíqí ekonomickou situaci země, na
vrhoval jako nápravu další upevnění ústřední plánovací autority.8
Vztahy mezi Dubčekem a Novotným hyly chladné a soukromě se ne
stýkali. Novotný se o něm vyjádřil jako o Slovákovi, který “ neumí hrát
ani karty” .“
Novotný pokračoval až do roku 1962 v bezohledné centralizaci za
čaté Gottwaldem, při čemž Široký ¡a Bacílek byli jeho ochotnými p o
mocníky. V roce 1962 ho přiměl sjezd KSČ, a pravděpodobně i tlak z
Moskvy, zrychliti hlemýždí postup destalinizace. Slováci si vynutili, s
podporou liberálních českých komunistů, vytvoření komise k přezkou
mání procesů z padesátých let. Slovákům záleželo především na rehaliiflaci Clementise, Husáka a Novomeského, kteří se postupně stávali ná
rodními mučedníky.
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Politické prvenství na Slovensku
V dubnu 1963, Novotný obětoval ¿kompromitovaného prvního ta
jemníka KSS Badílka. První: Novotného kandidát na tuto funkci prý
byl Michal 'Chudík10. Bilak, po Bacílkovi nej vyšší funkcionář KSS,
byt dalším zklamaným aspirantem na tento vysoký úřad. Novotný asi
věřil, že Dubčdk bude jeho povolná loutka."
IDubček se díky svému mládí a nevýznamné funkci na podvodných
procesech let padesátých nepodílel a proto na Slovensku nebyly námit
ky proti jeho jmenování. Dobček se vracel na Slovensko v době, kdy
slovenští intelektuálové zahájili v Kulíúnnom životě literární kanonádu
proti Novotnému a jeho nohsledům. Spisovatel Novomeský byl znovu
přijat do Svazu slovenských spisovatelů a M iro Hýsko na sjezdu slo
venských novinářů označil Širokého za hlavního viníka perzekuce slo
venských nacionalistů, která stála Olementise život a jiné svobodu.
Dubčelkova reakce na tento vývoj na Slovensku charakterizuje jeho po
litickou metodiku. Hýska pouze veřejně pokáral s tím, že měl své stíž
nosti písemně podat Ústřednímu výboru a nemusil zneužívat sjezdu
novinářů.
Ještě v červnu 1963 Dubček zastával na krajkké schůzi v Bratislavě
úřední pražskou linii odsuzující slovenský nacionalismus:
“ Setkáváme se s falešnými a škodlivými myšlenkami, které nás chtě
jí přesvědčit, že buržoazní nacionalismus je pouhým vymyšleným as
pektem kultu osobnosti, něčím neskutečným . . . (a nikoliv) ideologií,
která je zcela cizí marxismu-len.inismu.” ' 2
[Dubčekův kolega Vasil Bil’ak, byl v té době mnohem nesmlouvavější
a žádal rebelující novináře, aby se b u ď řídili stranickou linií, anebo
býli připraveni nésti následky:
“ Tisk nemůže nahradit stranu a nemůže přebírat její úlohu, po
něvadž je jejím nástrojem
iDvá měsíce po svém jmenování, ’D ubček oznámil na Stranické schů
zi v Bratislavě, že Clementls, Husák a jiná byli nezákonně odsouzeni
a že ti komunisté, kteří čistky přežili1, jsou znovu přijati do strany.
Dubčekův příspěvek k ¡těmto ¡rehabilitacím není znám a pravděpodobně
nebyl rozhodující. Když v září 1963 'Novotný obětoval dalšího svého
oddaného sluhu, ministerského předsedu Širokého, a nahradil ho Slo
vákem mladší generace, Jozefem Lenártem, ledy začaly pukat jak nia
Slovensku tak v celé republice. Dubčekův tichý či nevyslo vený souhlas
s otiskováním Mňačkových “ Opožděných ’reportáží” ¡v Kukurnom ži
votě, byl v roce d'963 nemalým gestem, neboť ¡veřejné odhalení pod-
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'vodnosti politických procesů z let padesátých, stavělo Novotného režim
do vdlmi 'trapného světla.
JNia rozdíl od Novotného, který se sna:žil prohlub ova ti rozdíly mezi
dělníky a inteligencí, Dubčefc úsiloval o 'jejich překlenutí. Vážil si inte
ligence a nechal se poučit. (Možná, že tento potahový rys se mu stal
osudným v roce 1968.)
¡Redaktor Ludvík Veselý se domnívá, Se hlavní rozdíl mezi Dubčekem a Husákem ¡¡ikvěl v tom, že Husák se povyšoval na osvíceného des
potu, který nejlépe 'ví, co je dobré pro obecný lid. Na druhé straně
Duhček lidi znal, vážil si jich, cítil s nimi a neodvážil se o jejidh osu
dech sám rozhodovat.“
lOhdohí Dubčefcova politického prvenství na Slovensku (1963-1967)
začalo ve znamení celostátního hospodářského úpadku, který nutil
atrnulé stranické vedení k přijetí nového ekonomického modelu. Tento
Sikův model, schválený až po značných úpravách, představoval hlubo
ký průlom do zkompromitovaného ústředního plánování. Šik zdůraz
ňoval důležitost úlohy vlády a navrhoval omezení Vlivu “ vševědoucích”
a všemocné strany. Osobní autorita Novotného a strany byla zeslabo
vána. Taito kritika přispěla též k oživení dřímajícího problému česko
slovenského. Dubčefc, který tento vývoj nezpůsobil, otekl se v nezávidě
níhodné pozici odstřelované ze dvou stran. Stranická kázeň přikazovala
věrnost 'Novotnému, propadajícímu hlouběji a hlouběji anti-sdovakismu;
na druhé straně, 'Dubčefc jlako Slovák, a nyní opět příznivec Husákův*,
cítil, že slovenské Stížnosti jsou oprávněné. Dubčefcova mírná, váhavá
a skoro omlouvavá povaha mu pomohla pollitidky přežít ta elektřinou
nabitá čtyři léta a dokonce soustředit kolem sebe nacionalistické slo
venské síly, jejichž ¡terčem byl sám Dubčekův šéf - Novotný.
IV roce 1963 navštívil Dubčefca na ’Slovensku Brežněv; v srpnu 1964
hostil první sekretář KISS v Báňské Bystrici Chruščova s Novotným.
Dubčekův projev k nastávajícím “ volbám” do Slovenské národní rady
v roce 1964 demonstruje nejen jeho opatrný postoj, ale i novou 'taktiku
n¡a získání ztracené důvěry ve stranu:
“ Volby budou manifestací plného souhlasu s naší politikovi prohlu
bování hospodářské, politické a kulturní spolupráce se Sovětským sva
zem . . . musí však udržovat stálý kontakt s voličstvem . . . důvěra
není dávána lidem jedntíu pro vždy . . . musí býti stále obnovována a
upevňována, zvláště když se změní podmínky a požadavky.” '*
(Tato slova mohou být vykládána jako náznak Dubčefcova “ jara” o
čtyři roky později.
64

Dubček neměl snadnou pozici ve straně slovenské, kde bývalí Bacílkovi stoupenci, soustředěni kolem Ohudíka, představo'val i častou opo
zici. Dubček si občas nebyl jist ani většinou v předsednictvu KSS.
Dva z Dubčékových spojenců proti Novotného loutce Qbudíkovi, byli
Vasil Bilák a Viliam Šalgovič. Sympatie těchto dvou kamarádů nebyly
míněny jako podpora Dubčékových reformních úmyslů, ale spíše jako
podkopávání Novotného pozice. Dubčék udělal z Biláka svého nejbližšjiho spolupracovníka. Bil’ak byl tehdy celkem oblíben i u bratislavské
inteligence, zvláště když se veřejně zastal MňaSka.16
iDubčékův slovenský nacionalismus je, mírně řečeno, mlhavý. Shawcross myslí, že Dubčék nikdy nebyl náruživý národovec Husákova typu
a že áž do roku 1967 jen chabě podporovali na veřejnosti jak myšlenku
federalizáce, tak jakékoliv slovenské nacionalistické požadavky. Jeho
ideologický výcvik vyznívá z projevu v roce 1965, u příležitosti stopadesátých narozenin L’ udovita Stára:
“ . . . dle Lenina ‘ Príuze pečlivá pozornost problémům všech národů
může vyrovnali velmi nebezpečný konflikt’. . . . národní hrdost v srdci
socialisty není oslabena, naopak je zesílena. Proto v socialistickém po
kroku se setkáváme s renezancí národní hrdosti . . . musíme (však)
rozlišovat mezi národními pocity a hrdostí, a reakčním nacionalismem,
který je podstatou buržoazního nacionalismu
Malá episoda z první poloviny šedesátých let ilustruje Dubčekovu
dobrou vůli poskytovat podporu slovenským 'federalistům i když proti
vůli Novotného. Profesor Miloš Gossiorovsky, bývalý ideologický ta
jemník Husákův, vypracoval snělkolika spolupracovníky návrh modelu
federálního uspořádání ČSSR. Tento návrh ve formě samizdatu, se
dostal do ruky Novotnému, který chtěl autora nechat zavřít, ale Dub
čék tomu zabránil.
,Na rozdíl od svého předchůdce Badílka, Dubček se v letech 196319l67 velmi málo ukazoval na veřejnosti. Vyvolává to dojem, že jako
do roku 1956 věřil upřímně v stalinský princip socialismu, tak nyní se
poctivě snažil pomoci v odbourávání kultu osobnosti. Je též zajímavé,
že Dubček nikdy nepoužíval své ‘akademické’ hodnosti z bratislavské
university (na rozdíl na př. od Bil’aka). Další ukázkou jeho Skromnosti
na př. je, že do úřadu docházel pěšky, odmítaje používání oficielní
limuzíny s řidičem.
(Dubčék během svého působení na Slovensku změnil též aparátní
praxi ve straně, kde od funkcionářů požadoval především práci, ni
koliv hru na malé mooipány. Vyměnil řadu ¡neschopných okresních a
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krajských sekretářů 'a mlahradil je mladšími a vzdělanějšími komu
nisty. Zatím co Praha ještě občas zatýkala 'pro politické přečiny, na
Slo vensku to bylo za Dubčeka věcí minulosti.
¡Novotnému se liberální Dubček méně a méně zamlouval a začal v
roce 196/7 uvažovat o jeho výměně. Konference slovenských spisovatelů
v květnu 1967, zabývající se itéž Mňačko vým případem, byla svědkem
četných výpadů proti Novotnému režimu. To ještě více rozezlilo No
votného na Slováky a na Dubčeka, který zřejmě podobné rebelantství
trpěl. Známý incident kolem “ Matice slovenské” , který se udál v létě
1967, při návštěvě Novotného v Martině, (při němž Novotný napadl
Matici), přivedl Slováky, včetně Dubčeka, k bodu varu. Trpělivý Duběek dospěl k názoru, že se musí Novotnému vzepřít jak v zájmu Slo
venska itak i z důvodu osobní bezpečnosti. Zatím oo Novotný bojoval
s odbojovými českými intelektuály, Dubček si pečlivě připravoval mu
nici pro nadcházející schůzi ústředního výboru KSČ svolanou na ko
nec října 1967 do Prahy.
Novotný se chystal upevnit na tomto plénu svou rozviklanou autoritu
a zavěsti nový tvrdý politický kurz. V rozpravě o předložené tézi o po
stavení a úloze strany, Dubček neočekávaně vytkl Novotnému, že změ
nil o své vůli původní text schválený předsednictvem ústředního vý
boru. Dubček to označil za divné mravy, ostatně typické pro soudruha
prvního tajemníka. K tomu Dubček dodal, že poměr soudruha Novot
ného ke Slovensku 'byl vždycky podivný a že Slovensko hospodářsky
soustavně šidí.
¡Novotný se rozlítil a ve vzniklé vřavě padla dvě osudová slova:
“ kumulace funkcí” . Novotného osud byl tím zpečetěn, aniž si ito on a
ostatní soudruzi jasně uvědomovali. O tom jak se stalo, že Dubček na
hradil Novotného a jaká byla jeho úloha v pražském jaru 1968, si po
víme v příštím čísle.
*Veselý dokonce tvrdí, že Dubček prohlásil v soukromí, že funkci šéfa KSS
přijímá jenom prozatímně, aby ji v příznivou dobu předal Husákovi. (Ve
selý, cit. dílo, str. 243). Takováto příchylnost k Husákovi zdá Se jiným
znalcům slovenských poměrů vysoce nepravděpodobná.
'W. Shaweross, Dubček, Weidenfeld and Nicholson, London, 1970; str. 6.
Tbid., str. 7.
"L. Veselý, Dubček, Kindler, Mnichov, 1970; Str. 137.
‘ Ibid., str. 139.
"Shaweross, str. 42-43.
“Veselý, str. 194.
"Veselý, str. 220.
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8Ibid., str. 220.
“Ibid., str. 228.
“"Shawcross, str. 83.
“ Veselý, s'tr. 237.
1=P. TigrM, Why Dubcek fell? (Proič Dubček padl?), Mac Donald, London,
1971; Str. 14.
I3M. Schwartz, Prague’s 200 Days (Pražských 200 dní), Praeger, New York,
1969; str. 25.
“ Veselý, str. 244-246.
“ Pravda, Bratislava, 18.6.1964.
“ Pravda, Bratislava, 18 j6.1964.
1' Shawcross, Str. 123.

Vývoj lidstva směřuje v posledních 'tisíciletích docela zřetelně k tomu, aby
jeden národ neovládal druhé. Jaký to má tedy smysl, 'že to dnes znovu řin
čí dobyvačným imperialismem, mocenskými výboji, hltavým kolonisáltorstvím? Myslíte si, že jedna říše nebo tři říše, že úspěchy 'tří lét nebo třiceti
let mohou zvrátit ten tisíciletý vývoj světa? S hlediska 'skutečného vývoje
jsou všechny ty pokusy vlastně jen přežitek, anachron'ismus a výchylka z
dějinného řádu, která se svým časem bude muStet více méně trapně a
krvavě likvidovat.
Karel Čapek,Kam směřuje vývoj, Přítomnost, 1.1. 1938

I když se nemůže počítat s tím, že pouhé odsouzení, neprovázené trestními
sankcemi, zjemní mravy těch, kdo se už tak sýtě zapsali krví do dějin na
šeho věku, je přece jen strašně na čase, aby takové odsouzení bylo vyslo
veno. Musí být stále opakováno, že zločin je zločin a že vždycky bude
souzen jako zločin. Ani na okamžik Se nesmí na SVětě rozmoci počít, ze
obecný mravní řád světa je suspendován. Pravda, pouhé verbální odsouzení
není ještě čin; ale lhostejné mlčení by bylo špatný 'čin; bylo b y spoluVinou
na jednání ničemném a nelidském. Aspoň té spoluviny kéž jsme všichni,
kde se nevylučujeme z velkého společens tví lidstva, co nej důrazněji uchrá
něni!
Karel Čapek, Pumy nad světem, Lidové noviny 13.2.1938

Měli bychom víc bojovat s velkými lžemi a ještě většími hesly, jež rozná
šejí cizí veltry nad naší zemí i nad ostatním světem. Proti násilí se bojuje
rukama a zbraní; ale proti nepravdě a neprávu, proti fanatišmu a dema
gogii se bojuje slovem a svědomím.
Karel Čapek, Pohádka a skutečnost, Lidové noviny 12.6. 1938
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Naše nová poezie

JARO V KANADĚ

Pavel Javor

Na tváři ještě stydne bílé jíní,
dychtivou krví hoří mladé líce,
•když prudce, jako smyčec z pevných žíní,
Zasviští vzduchem prvá vlaštovice —
Divoké husy táhnou nad údolím,
kde ještě leží bílých sněhů šátky
a mladé ženy kladou na ošatky
svěcené kočičky a svěřují je polím.
Javory svítí barvou myší šedi
když pole oblékají temně hnědou šerku
a ani nevěříš, že na tebe už hledí'
rozkvetlý krokus u hromádky štěrku.
Pak přijde večer. Modrý opar polí
vzpomínku dávnou v šeru tiše vzlíná
a stará bolest v nové jizvě bolí
jak pole bolí čerstvá jarní hlína.
Tak život prožít tu, lidem i sobě cizí
a srdcem v zemi žít, (která byla tak skoupá!)
Obláček dýmu, hleď nad lesem tiše stoupá,
kde pálí cukr z javorové mízy —•
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VERŠE O RODNÉ ŘEČI
Pavel Javor
Stříbrný nehet měsíce
žluví pláč teskní v seči.
Jsi jako jarní neděle,
po pláství chutnáš, má řeči.

Vonný dech doušky mateří
se chvěje do ztracena —
Zas stojím doma u dveří
a hledám dávná jména:

Stříbrný nehet Měsíce
zadřel se v šupinu rybí.
Umlká staccato tesknice
naděvším co mi tu chybí,

okřín a řapík, pekelec,
něžný dřík prsu tvého —
(Zkus tato slova přeložit,
můj smutku, tichá něho!)

Teskný pláč houslí, větru svist,
sten srny v tmavé kleči —Rozemni ořechový‘list:
tak hořce voníš, má řeči.

Sveřepý útek vějičky
se nad 'bosorkou sklání,
šálivou ěižbu přehluší
jiřiček čiřikání.

Voda se čeří v čeřeni,
sněhy se mění v deště.
Jenom můj steak se nemění,
jak zasmušilý Ještěd.

Modřín, střechýl a třezalka,
mateřídouška, květ irdesna — ■
Steskem tu člověk div nezalká,
když probudí se ze sna.

Ještě tam milá pleje len,
(pyl prší z jarní jívy)
a mladý vítr do stehen
bije jak beran divý —

Není tu ptáčka-živáSka.
S včehýtkem na souvratl,
čekám, že se snad navrátí
všechno, co život měl dáti —

PRVNÍ VYCHÁZKA Z JARA
Aurelie Jeníková
První vycházka z jara je nejslavnostnější
Jdeš k lesu jako jindy
jdeš sotva si vědom dupotu svých kroků
tak jsi přeplněn svými myšlenkami
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¡Pak ponenáhlu
okouzleny vůněmi zpěvem a barvami
'otvíráj í se smysly
Idíváš se n'a 'každou 'kvetoucí snílku
jako bys něco takového viděl po prvé
vposloucháváš se do jásotu ptáků
každou chvíli tě opojí jiná vůně

Náhle staneš
a jak tvé kroky ztichnou
zatajíš dech pod záplavou ticha

Ale když chvíli 'stojíš
divíš ise 'žes mohl říkat ticho
tomu hýření života
jásotu volání lákání
tomu hluku velkého dění

A přece hluboko pod tím vším
velké ticho taj úplný klid
to moudré velké ticho

Nevíš kolik času uplynulo
Ale když kráčíš dál
nejsi již týmž člověkem

Jsi tvorem
který odevzdal duši zpěvu ptáků
moudrosti ticha
a kráčíš dál tiše a pokorně
zbožně
jakoby bosou nohou
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OSLAVA JARA
Gertfuda Goepfertová
na chlebové hnědi krajiny
pípají v pýru podběly
vede je šťovík má ocas rezavý
průvan jde domy průvod jara
pod praporky jehněd provolává
ven z krunýře bytů
z povijanu knih a zařízení
z popelnic na pozůstatky
vypučí vaše duše vstane zasypaná

ILLUSE
Antonín Cekota

Rudnoucí rána révy rudých ňader,
Suchopár stráně vínem uzrává,
Zklamaná pýcha z rozehraných hader
Babího léta palác utkává.
V závanech chladu vášeň vůle víří,
V modravých dálkách obzor úží se,
Záplava zlata korunami hýří,
Dozrání snů? Anebo iluse?

Záplava květů, vůně vánku voní,
Zářící rána, stíny večera,
Ave Maria daleký zvon zvoní
Akáty bílé svítí d'o šera.
Májový večer v neurčitém snění
Dvě tmavé hlavy v tichu kloní se Nejlepší v žití je jen opojení.
Skutečnost? Ne. Májová iluse.

Prostory prázdné nocí osamělých,
Řezavé vichry fičí od pólů,
Zaváté meze cílů opuštěných,
Ozvěna dávno zahlušených bolů.
Bolesti o!sten probuzený zase,
Na křižovatce cesty sejdou se,
tPrůsečník chvíle v prostoru a čase.
Skutečnost? Ano. Konec iluse.

Planoucí plamen žárlivého žáru,
Vyprahlé půdy žízeň, touhy shon
Rostoucí vášně roznícené ¡svárem
Neukojený, nekonečný hon.
Když vydlážděny pudu divým spárem
V šíleném zmatku těla spojí se
Vrcholné chvíle žárem nebo zmarem
Snu naplnění? Léto iluse?

71

MRTVÉ MAMINCE
Míla Pachnerová
(Zhudebněno Lad. Fišerem)
Zas stromy pokvetou
a shora s Petřína
u vidíš v 'květech kupoli a věž . . .
Zas v tichém soumraku, když večer začíná
se vrátím, odemknu - a ¡ty zde nebudeš . . .
Zas v modrém konci dne nad Prahou střípky hvězd.
V ¡tom tichu večerním zas v mysli se mnou jdeš . . .
A zase bude máj a stromy budou kvést,
všecko ták jako dřív - jen ty zde nebudeš . . .
Je to tak podivné, že je vše jako dřív,
že kvetou kaštany a zas že voní bez,
když jeden odešel a druhý zůstal živ . . .
Zas stromy pokvetou a ty zde nebudeš.
(Svátek matek, 1946)

KONÁR
Jozej Milučký
Do nočnej faPbky, ktorá dýmí
mrtvolným pachom balvanov a roklin
prepadajú aa čierne kýpte záhrad.
Pribiehaš v bidlom, uzimený zajačik,
vzduch telom rozháňaš,
nádherné ma bozkáš.
Oheň, oheň.
Zhýbam sa, kl’akám. Tráva je mokrá,
sykla mi vreteničou nevTudnosťou.
Dievčenské telo, uřezaný konár,
šTáhlo zem, len tak sprašťala.

72

AŽ DO KORIlENKOV BYTIA
Ten 'kříž je boží prst, vravela stará mama.
Lampička blikala ospalou zliepňavou.
Ohnivá vykřikla, keď na sklá udřel víchor,
ostrými zubami zahryzol do dřeva.

Plamienok prilomil pazúr ¡tmy podl’ a 'vole.
Babičky křížových pavúkov spodobnili.
KTakali, pokorné až do korienkov bytia,
tak, ¡s dušou odkrytou, v záhybe podkasanou.

Nébesá hTadeli úsměvně do izáhradky.
K eď burky šibali, 'hromy ju po'zabudli.
Žitými pyskami 'šli narcisové vóne
pod okná, do kterých nakúsla črvo toč.

HODINA PŘED JITŘNÍ
Olga Valeská
Přicházívá ¡to vždytíky v ¡tuto chvíli,
ve chvíli svítání.
Kohouti ve vsi ještě neskončili,
na ¡mši se vyzvání.
Do mého okna vchází svět.
Tma zvolna řídne, jako med
průhlední ¡tiše, Chutná sladce.
Za oknem 'slyším rvát ise vrabce
o zmrzlé drobty na římse.
Je zimní ráno. Tvářím se,
jako bych ještě nevěděla,
co svět dělá.

Přicházívá to vždycky v tuto chvíli,
ve chvíli svítání.
Kohouti ve vsi ještě neskončili,
na mši se vyzvání.
Do mého okna vchází svět.
Zprávy si pustím; vstanu hned,
jakmile slyším první ¡slova,
každého rána staronová,
o smrti, žití, o ¡válce.
Svět podobá se obálce,
písmena se z ní černě sypou,
a já je musím roztřídit.
To už je tak. To ¡musí být.
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ZAMYŠLENÍ
Pavel Mrázek
budu jednou malý
přijde to ja to velká voda
která protrhne hráz
vyvrácené kmeny
a potůčky slz s mechem obrostlých
kamenů
nebude slyšet zpěv
holátko bez křídel
ještě neumí zpívat
neumí ani plavat
ale já budu malý
dokonce tak malý
že propluji mezi větvemi vyvrácených kmenů
až ke dnu
strašně se budu točit
když mě chytí vír
a usměji se
na hnízdo které se zachytilo
a olíznu z potůčku slz
NEMLUV TAK NAHLAS
Zuzana Biilowová
neslyším tě
tvá řeč mepřehluši rámus života
nemluv moc slov
v ¡té spoustě je nerozeznávám
něhu dávej opatrně aby se nezalkla
a já Uslyším řeč nevyslovených slov
pocítím každou molekulu nezalknuté něhy
A talk jako tajíš dech
nezakřikni slovy lásky
lásku.
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Beletria

EMENDATIO OPERIS MAGNI CLAUDELEN5IS
(Oprava velkého 'díla Claudelo Va.)
Věra Stárková
I.

iflYsé a Mesa stojí před zříceninami 'kláštera Čluny na Boulevardu
Saiuit Michel. Mesa je zamyšlen a Ysé 'využije tohoto okamžiku ke kou
pi rudých kaťafiátů u květinářky na rohu. Mtesa ji -sleduje roztržitým
pohledem.)
Mesa: Chcete říci, že jsem vám měl podat květiny. Nejsem dvorný
a inerozumím ženám. Můj život se nepodobá ničemu, co patří do jejich
světa.
Ysé: Kupuji ái radost. Dnes je můj den. Takový dar se musí ozdobit.
Mesa: Nemá smyslu promítat se navenek. Celá vaše bytost je uzpůso
bena jen k nitru druhého. Nenalhávejte si požitek smyslů. Vaše oči,
vaše ruce, vaše ústa, ito vše je tu pouze proto, 'aby ¡skutečnost duše mo
hla být zjevena. Vaše listy jsou mi svědectvím. Docházely pravidelně
a včas.
Ysé: Proč jste tedy na ně neodpovídal?
Mesa: Ó těšil jsem se z nich, četl je několikrát, laskal jsem se s nimi.
(Po odm lčení): M oje odpověď by porušila kouzlo, do kterého mne
zapředly.
Ysé: Nepíšu o sobě. Píšu sěbe.
Mesa: Ženy samy volí okamžik svého vzdávání.
|(Ysé zbledne a vykročí k Čité. Mesa kráčí vedle ní a občas se dotkne
jejího levého lokte. Jdou dlouho mlčky).
Ysé: (váhavě) Vaše nová kniha, Meso Mesa: M oje kniha neměla příznivé přijetí. Skrytá touha být pochopen
vězí hluboko.
Ysé: Vaše nová kniha není vaší knihou poslední. Nalezla jsem v ní od
p ověď na svoje dopisy. Procházím ráda Vaším myšlenkovým světem.
Znám vás či neznám?
Mesa: Je to zela jiný druh poznání.
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(Konfrontace lásky v údivu nad tajemstvím. Jeden druhému přestává
me být jevem. Jsme sami sehau jen v dokonalé otevřenosti jednoho
k druhému.
Ysé: Sami sehou (Je tedy to ntejhlubší v nás obecné anebo jedinečné?
Mesa: (Zadrží Ysé. Ob'a stojí nyní na nábřeží, obráceni k sobě tváří
v tvář.)
Ysé! Jak jste uhodla moji otázku?
Je možno toto tajemství prozkoumat?
Ysé: Výluka duše. - Kdybych jí nebyla, nemohla bych milovat to, co
nejvíce miluji ve vás: víru a intelekt.
Mesa: Ó Ysé a proč ne m o e, mne samého?
Ysé: (Odvrátí oči k řece. Po dlouhém mlčení) ?
(Meso, tajemství nelze odhalit ani vysvětlit. To se musí jen přijmout
a žít.
Mesa: Palk tedy co je jedinečné ve mně, miluje to C'o je obecné ve vás
a naopak.
Ysé: Je tomu tak, Meso.
Mesa: A dostatečnost naše z Boha jest.
Ysé: (Zvolna, váhavě): Je v tom, nač myslíme, tajemství toho, co jsme?
Mesa: Zajisté. -Naše sklomnost je podstata našeho bytí.
Y sé: A náš údiv. (Náš údiv nad tím vším.
Mesa: Každý pohyb má směr a zakotvení.
(Jen láska, jen láska ne. Její šíp nedoletí.
Ysé: Špatný příměr, Meso. Vaše povědomí je v zajetí chybné myto
logie.
(Láska není šípem.
tje to hořící keř, inespalitený.
|(Po ch víli):
(Vrátíme se k mostu ? Chtěla bych navštívit Notrte Dáme. Jen krátce
poděkovat. Je toho tolik z'ač je mi děkovat. A pak ty květiny Mesa: Místo mé konver.se. Půjdu s vámi. Karafiáty nebo svíce. 0'bojí
patří na oltář.
Půjdu s vámi, i když turisté ruší mou zbožnou bezmyšlenkovost.
Oddávám se jí tak rád v tom šeru, pod modrým kruhem jižního okna.
«(Oba kráčejí ‘nyní mlčky přes most a vejdou do chrámu. U dveří je
na kamenném podstavci Bible, .stříbrným řetězem přikovaná. Mesa
k ní přistoupí a ukáže prstem na místo na otevřené stránce. Ysé ste
skloní nad jeho rukou tak hluboko, že se jí téměř dotýká svými rty.)
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Ysé: (Čte šeptem) :
IPolož mne jako pečeť m'a srdce své, jako pečetní prsten ma ruku
svou. Ne'bo silné jest jako smrt milování Vody mnohé nemohly by uhasit plamene jeho, aniž ho řeky zatopí Ysé: (Zvedne oči k Mesovi a šeptá) :
Meso, není možné přijmout pravdu, aniž bychom se jí celí promě
nili, viďte?
II.
Pokoj ve starém domě v uličce Ci git le coer. Je časné ráno. Ysé přistu
puje k oknu, které dosahuje k podlaze 'a rozevře je vstříc hlasu zvonů
od blízké 'Notre Dame. Pak usedá k psacímu stolu a počne psát. Popsané
listy papíru znovu a znovu ppročítá, s hlavou dlaní podepřenou, hlu
boce zamyšlena.)
DOPIS MESOVI.
Meso,
ke všem nezodpověděným listům přibude další.
Podivná věc se udála, o které vám musím povědět.
Potkala jsem Krista.
K hledání zákonů našeho vlastního vývoje přispěje obvykle nějaká ne
předvídaná událost, nějaké vyvrcholení, které nás proměňuje. A naše
mu proměňování není konce. Každá kříse poznamenává náš růst. Tako
vá věc se Stala včera. (Děje jsou nedůležité. Ostatně Znáte je sám.)
Dnes mohu psát jen o duchovní rovině oněch událostí.
Pečeti byly rozlomeny.
M oje oči prohlédly do závrati poznání.
Jen v lásce jsou všechny konečné otázky provždy zodpověděny. Přéjímají zřetelný vzorec trojice v paradigmatickém smyslu. Obdržela jsem
lásku jako výlučný dar a vrcholné právo žit ve světle milosti.
Avšak odkud se berte ifcato má podivná touha “ vyslovit duši” v listech
Vám určených?
Takový je tvar mé lásky, na kterou ani Vaše mlčení nemá pražádného
vlivu.
Působením Slova (a Logos je vrcholné mystérium reality) se stalo, že
nám už není třeba neologismů pro toto nové pojmové rozpětí.
To jen slova poskvrněná dlouhým opotřebováním a 'používáním na
nižší stupnici významu se stávají znovu čistými tak jako nově ražené
mince dříve nežli se dostanou do oběhu. Dotýkány tisíci nečistými dla
němi a znehodnoceny lakomstvím či pýchou, jejich znaky ztratily svůj
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původní lesk a jejich nápisy se staly nečitelnými. Tato poskvrněná a
znehodnocená slova byla nyní vystavena mohutnému dechu, 'který vy
razil na nich otisk čistého dění. Vzorec paradigmatické trojice byl na
nich zobrazen.
Svatý Pavel používal slov “ bratr a sestra v Kristu” stejně tak jako uží
val slo va “ svátý” .
Smysl tohoto zvláštního výrazu “ sestra v Kristu” získal nyní svůj pů
vodní lesík.
Vím nyní, že i já smím se tak nazývat.
To proto, že ¡není a'ni stopy žádosti či touhy v mé lásce k Vám.
Má zacílení věčné.
Není pro ni třeba ¡vzájemnosti.
Žádná moc ¡tohoto světa nemá na ni vlivu.
Moc Slova spojila to co bylo odděleno nedorozuměním a polaritou.
Zmatení dělníci n>a věži babylonské získali 'opět svoji původní »dělitel
nost a opustili dílo marnosti nedokončené.
Moc slova “ sestra” tkví v plném významu té překvapující věty z Evan
gelia svátého Jawa: “ Těmi, kteří jej přijali, dal moc syny božími býti.”
Toto není už symbol.
Toto je parita zjevené pravdy.
Jen ¡tolik můžeme ¡nyní unést, ne více Meso, jsem Ysé.
(Bratře, jsem 'ta, kterou jsi celý život očekával).
Jedinečnost setkání je ¡tu vyslovena v ontologickém smyslu.
Je to logos bytí, neodvozený ¡a stoupající.
Síla a moc slova “ jsem” je povýšena jménem, které je mu dáno.
Mnoho nám oběma bylo trpět proto, aby tyto pečeti mohly být rozlo
meny.
A nej vyšší naše dosažitelno je duchovní svoboda.
Kristus učinil tuto proměnu a z velikosti jeho lááky kruh paradigma
tické trojice hýl uzavřen.
M oje láska dostala své pravé jméno.
Meso, Ij á ij s e uri /Ysé.
Kdo řekl, že sloveso b ý t nemůže se stát čirým přísudkem?
Kdo -se opovážil říci to o nej vyšším -a mejmocnějším obecnu, jehož smysl
nám byl sdělen bolestně pronikavým plamenem hořícího 'keře?
A když jsem, klečící, Vás požádala, abyste se dotkl mých vlasů,učinil
jste tak plachým pohybem a uchopil obě moje ruce, abyste mně pomohl
vstát. V chvíli jsem se zapotácela, neboť mne obešla mdloba. Zachy -
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til jste mne do náruče, na zlomek 'vteřiny, aniž byste mne k sobě přivi
nul.
Jak pevné byly Vaše paže, M eso!
Myslil jste, že j'e to nemoc?
Ne, Meso, moje 'mdloba byla převaha lásky, která mně podlomila kole
na ia donutila mne k pokleku před Vámi.
Tak jsem potkala Krista.
Všechno v mé duši je doposud soustředěno na tten okamžik.
Všechno y mé duši jásá a raduje se.
Meso, komu mám vyjádřit svůj vděk?
Suďte sám.

III.
MESŮV DOPIS YSÉ
Beau Site près Jouarre.
(Na velikonoce.)
Ysé, milovaná.
Kdybych měl ¿odpovědět všechny Vaše otázky z posled
ních týdnů, musel byCh napsat novou knihu. I když to nebude kniha,
odpověď dostanete. Máme k tomu přece celý život času, nemyslíte?
Jak vidíte, píšu Vám z venkova. Je tu klid a veliké ticho.
Vy jste tu se mnou a moje myšlenky Vás sledují lna každém kroku.
Můj vnitřní zrak Vás pozoruje, zářivou, vášnivou, suverénní; pokor
nou, klečící, odevzdanou.
Jste toto vše a mnohem vítee.
Je proto bolestné vědět, že mně nepatříte a nikdy mně nebudete pa
třit.
Píšu tento dopis prolto, abych se podával zpříma do oslňujícího ohniska
pravdy, aniž byCh oslepl.
Ysé, kam jste se to vzdálila, tak náhle a neočekávaně?
Je Vaše centrum securitatis v hořícím keři?
Ptala jisté 'se mtae jednou, zda bychom poznali zázrak, kdyby se udál
před námi.
T e ď vím, že ani ¡to ne, ani to ne, Ysé.
Děje mezi námi se zcela přesunuly do oblasti duše a myšlenky.
To jfe to sladké jádro, které jsme oba - a jeden pro druhého - objevili.
Nedbejte proto na tvrdou skořápku mýdh rychlých reakcí.
Máte pravdu, esoterismus je mi docela vlastní, patří k mému životnímu
slohu. Předně, protože náboženství jako' takové je esoterické - v tom
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smyslu, žte se neuskutečňuje v hlulku la dění světa, ale v ¡hloubce duše,
v tichu ¡a mlčení • a ¡totéž platí i o filosofii : 'Dvě ramena mé existence.
A tam, kde se protínají, ve mně, i tam je vtisknuta pečeť esolterismu.
Jisem plachý, zůstávám rád 'neznám.
M oje bolesti se však rozvětvují. Snažím se získat schopnost žít podle
zásady svátého Pavla: “ Veritatem in charibate facientes,” prosazovat
pravdu s làsko'u.
Všechno ¡to má jeden jediný kofein: nejsem světec.
Jsem slabý a hříšný člověk a drtí mne úkoly, které 'Pán položil na mo
je ramena.
Jsem s Vámi stále, třebas mlčím.
Některé otázky tíží 'a hledají cestu k slovům přes mlčení a iticho.
Vy to víte - a chápete, že skutečný pokus o odpověď se zrodí jen v po
korném rozhovoru s Bohem — ia pak teprve se uskuteční i mezi námi.
Jen ¡tímto ohniskem se oba obohacujeme v naší podivné,
neuskutečnitelné, a přece tak uchvacující lásče.
Poměr svobody 'a milosti byl vždy předmětem našeho tápání.
Vaše víra není jen darem.
Je jím také, ale i skrze Vaši svobodu.
Tak oba vydáváme svědectví.
Jste dojemně starostlivá ve věci mého zájmu o Claudela.
Nebojte se, Ysé! Vím, že 'Claudel je básník a nebudu připisovat jeho
intuicím více významu, než mají. Přece vš'alk na něm nacházím něco
co hledám.: řeč, obraz vržený jako bumerang do středu žhavé skuteč
nosti. I filosofie se osvěží takovým obrazem. Tiak třeba jeho přirovnání
života k melodii, která hraje sebe sama - jako tóny, které samy roze
zvučí struny.
Ták tomu je i s naším životem.
Pak je tu naděje.
Vidím v naději stavební zákon lidského osudu. Jsmte stále jaksi nehotoví,
říkal jse m Vám jednou, že jsme “ v dostavbě,” či “ v rozeátavbě,” a
ovšem, všichni toužíme po naplnění svého osudu.
Váš život, Yisé, zachycený do vzácných vět Vašich listů, budu střežit
jako zornice oka svého. Je to pro mne svátý závazek.
A u jišťu ji Vás, že všechno světlo, zajaté do Vašich myšienék, bude
osvěcovat i stíny mých zápasů a porážek.
“ Bonům est diffusivum sui” , ¡ták dní jedna prastará a pravdivá věta.
Je mi útěchou, že její pravda se uskutečňuje i v naštem vztahu.
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Souhlasím s Vámi, že láska znamená prožít s někým lásku k Bohu..
Avšak Ysé, jste připravena přijmout i to svaté mučednictví, 'které ta
kové odhodlání přináší?
Slovo “ mučednictví” je pouze jevové, vyjadřuje jen vnější tvar bo
lesti.
Ve skutečnosti ten, kdo ¡trpí pro Boha, je z nás všech nejšťasBnější..
Což mohou slova všechno ohraničit?
Což mohou vnější smysly poznat nejevovou skutečnost, která se pod
jevy skrývá?
Ysé, zapřísahám Vás, nespalujte se tímto 'božským šílenstvím!
Omamuje Vás až k závrati.
Budu Vás potřebovat, Ysé moje, na velké výpravě do duchovních rea
lit.
Chceme tam přece dospět spolu, souhlasíte?
Já následuji Vás a Vy následujete mne.
A oba j deme za týmž cílem.
Váš zážitek setkání s Kristem proniká z Vašich slov do mého vědomíMěla jste pravdu; milovat lze jen skrze Boha.
Jak pomalu si uvědomujeme zázrak!
Bylo to nezapomenutelné, vše proměňující, extatické.
Pochopil jsem, co je to d'uše raněná Bohem, nemocná transcendentnem,,
vrhající se do Tajemství, spalující se Absolutnem živého Boha.
Toužím pít Vaši touhu po pravdě, Ysé.
Jestliže chápeme vzpomínání jako duchovní zpřítomňování minulosti
v ¡našem vědomí, pak “ vzpomínám” jen ve velmi metaforickém a ana
logickém smyslu.
Pro mne vše, co jsme spolu duchovně prožili v tajemné intensitě milo
sti, která nás vedla a ochránila, doposud trvá 'a prodlužujíc se jako ži
vá tepna do mé přítomnosti, Vede mne k budoucnosti, kde stojíte opět
Vy, Ysé: zdravá, hořící, odvážná žena, která je zde z vůle a plánu bo
žího, aby nás, mne, převáděla přes křižovatky tohoto universálníhocynického trhu, kterým náš svět se převážně stal Vaše přítomnost, sdílená Vaší modlitbou, -mine obklopuje, vytváří ko
lem mne duchovní podnebí, dává mi sílu a vyrovnanost, když se pohy
buji nad hloubkami života a 'bytí.
Jteem šťasten, že mohu a smím být při Vás a být svědkem Vašeho
zázračného růstu.
Jste v Paříži - ale jak to děláte, když jste vlastně stále -se minou?
Náš básník má pravdu: Otevíráme se jalko knihy, ve svých duších ro-
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¿sevřeni, čteme jeden v druhém - což »to není nejvyšší fnnikee láteky,
překročit tu hranici tajemství, kterou každá lidská ¡bytost ve své pod
statě je, sama sobě a nám 'všem?
Čteme to tajemné písmo, přítomné v našich osudech, Logos, věčný
řád v nás.
Mohu být jen vděčen Vám a Bohu, Vám v Bohu a Bohu ve Vás.
Vy chápete a rozumíte, že i ty nej odvážnější formulace jsou jen ná
znakem a že nemohou nikterak zakrýt skvící, světelnou skutečnost na
šli společné zkušenosti a naší cesty.
V těchto perspektivách i ty nejpokornější věci se otevírají ve své je
vové podobě a propadají se do pravdy, sdělujíce nám svůj smysl.
Pro Vás a Vámi žiji opět ve vesmíru, který je mi domovem v tom pra
původním významu.
A toto je teprve začátek naší cesty, Ysé. Nepojímá Vás závrať z těch
výšek, po kterých oba toužíme a fc nimž spějeme?
Být po Vašem hoku na Vaší cestě k Bohu, je tvar mé lásky k Vám.
Jsem si plně vědom křehkosti a hranic.
Vím, že nesmíme ve spěchu prudce předbíhat náš čas. Je nám dán ja 
ko pole; je ¡třeba je ošít, obdělat, prožít, probydlet poznáním láskou.
Musíme nalézt odvahu bránit boží dary proti stínům a proti pokušení
uchvátit vše majednou, proti přílišné ¡prudkosti růstu.
Ano, Ysé, vracíme se vždy obohaceni a vnášíme své nebe zpět do po
zemského času.
Sama jste řekla, že nebe není záležitostí topografie, ale stav duše.
Je úžasné, jak jste vždy gravkovala, spalována zevnitř, !k absolutnímu
středu!
Ysé, Vy jste mne vedla fc zřídlům poznání čistého, jasného a tajem
ného.
Jsem jako těžkooděnec. Jdu pomalu, krok za krokem, abych nic křeh
kého nepoškodil a nestihl, obezřetně sestupuji do hloubek tajemství,
které se projevilo ve Vás a k jehož zjevení jste se sama zrodila, trpěla,
rostla - tajemství, že vše konverguje ke Kristu a že >v ženě se dokonává
sjednocení erotu a apagé. Je to metafysická jednota, Ysé a Vy jí nejen
chápete, ale i uskutečňujete.
Vaše přítomnost v mém životě je osudová, prozřetelnoštní.
Zbohatl jsem Vámi a ve vás.
Avšak vím, jak jste bolestně zranitelná, Ysé.
Jak Vás vyjmout z ohroženosti vnější empirie?
Mým snem je ¡vytvořit kolem Vás prostor jistoty, bezpečí, nezranitel82

nosti.
Pa'k m še obapolné dění !k jednotě najde svůj směr stejně jako nalezlo
svůj cíl.
Znám příliš dobře Vaši duši, není mi skryt její dramatický zápas o
úplnost pravdy a lásky.
Ale snad právě tato empirická, dějová obroženost, která doléhá s to
lika Stran, a často na Vaší duši, je znamením, že jste v atmosféře m i
lostí, ve sféře boží - a pak ten primát lásky, ach Ysé drahá a milovaná,
jak jste vytušila, nahlédla1, zadhyitila podstatu inejhlubšího poznání eitos a eros - které se propaluj i žhavě a vášnivě ke středu, ke Kristu.
Pravda a láska - vždyť ,to jsou dvě dimense téže duchovní dynamické
reality.
I vy jste vytušila a objevila stopy, znamení, obraz, otisk Trojice ve
světě, ve věcech, i ve Vás, i v nás, v naší lásce a v tom všem, čím jsme
k ní dorostli a stali se jí hodni.
Provždy Váš
Mesa.
(Z patnácté kapitoly knihy “ Kodicil lásky” ).

VĚČNÉ SVĚTLO
Ivan Sviták
Dědek se cílil v poslední době nesvůj. Chůze ho namáhala. Bylo jaro,
a on cítil, že sesychá. Přes den sedával v městském parku a ukazoval
dětem staromódní kapesní hodinky, které tikaly své vteřiny do dětských
duší. Zrána seděl na lavičce sám a kouřil fajfku. Byl tu vždycky první,
protože chodil krmit ptáky. Ptáci ho znalí, přilétali na jeho krátké, přetrhované, něžné hvízdání a někteří mu zobali z ruky. Stál tam s nimi
a hovořil o počasí, o hlídačích a o parku. Ty nejznámější volal křest
ními jmény a dával jim drobty z btfcheí, chleba a brambory.
Když přišel do parku první návštěvník, dědek si přisedl. Podařilo-li
se mu zapříst rozhovor, začal líčit svůj životní příběh. Miloval ženu,
která od něho před třiceti lety utekla. Nenáviděl ji za to s takovou prud
kou záští, že se k tomuto svému krachu vracel ve všech svých rozhovo-
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reeh, a vždycky vzpomněl na “ tu mrchu” , a ť mluvil o čemkoli. Byla v
něm dosud zarostlá, v jeho zvycích, v řeči, ve všem co dělal. Ve sku
tečnosti jej tedy ovládala stále, i po svém odchodu. Jenže teď ji nená
viděl se stejnou prudkostí, s jakou ji dříve 'milo val. Rána po ní se nikdy
mezaceliia a teď miloval svou nenávist k ní se stejnou vášní, s jakou
kdysi miloval ji. ’L íčil stereotypními slovy svůj příběh, Chrlil nadávky
na ženu a jeho posluchač hrzy pochopil, že dědek si potřebuje postěžo
vat. Potom šel na oběd do kantiiny. Chodil tam nerad, protože všichni
tam znali jeho příběh a neradi jeho nadávání na ženu poslouchali.
(Konečně přišel večer. Dědek miloval smrákání. Rozlišoval odstíny
soumraků, jejich vůně a barvu oblohy, miloval pohodu večerů s lidmi,
pospíchajícími z práce i plískanice, déšť a sníh. Střídání ’počasí dávalo
jeho večerům vždy nové kouzlo, jež dovedl oteenit, jak dlouholetý piják
značku vína. Protože večer už ¡nebyl dědkem z parku, lidským vrakem
mezi náhodnými Chodci, dětmi a ptáky; večer byl sám sebou-lampářem.
’N edovedl si představit, že by mohlo být krásnějšího povolání než pro
cházet večery s bidlem a rozsvěcovat plynové lampy v zapadlých ulič
kách.
IOd té doby, co mu utekla žena, chodil tímtéž okruhem už třicet let.
Režimy se střídaly, ale dědek byl tentýž a dělal svou práci. První a dru
há republika, okupace, osvobození, to vše procházelo jeho vědomím jen
povrchně, jako se měnily názvy ulic a ulice zůstávaly týmiž, stejně jako
dědek. Nenáviděl fašisty za to, že musel Zatemnit lucerny a vlády ’sou
dil podle toho, jak často dávaly natírat lucerny a jak často směl vy
měňovat punčošky v plynových hořácích, aby neblikaly, a svítily po
řádným světlem.
(Dnes vyšel dřív. Chtěl vyměnit hořák v Čínské a k tomu si musel
vzít žebřík z Pětidomí a zase se s ním vrátit. Proto Terromskou dost
spěchal, ačkoli byla jeho nej milej ší ulicí, dloubá a přímá, zářící krás
ným žlutavým světlem. Pohled na rozsvícenou Termoskou dědka kaž
dodenně trochu vzrušil, zatím co nejjasnější letní nebe ho nechávalo
chladným. On se už dávno nedíval do nebe a nocí mu zářily jen řady
plynových slunci.
’Dnes byla sobota. Neměl ji rád, protože večer lidé nespěchali z prá
ce a postráda’1 ťan proud lidí, směřující Ik osvětleným oknům. Sobota
měla v sobě cosi jasnějšího než obvyklý den, měla svou rusou dobrodružnost a ¡naději na zítřek, ale on Viděl hlavně opilce u luceren. Jak je
odporně ohmatávali! A v parku pod platany, by hýl raději neroZsvěcoval. kdyby nemusel. Hnusila se mu každá láska, od té dody, co mu
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mrcha utekla. Když viděl v parku nějakou dvojici, musel si na ni vzpo
menout a zaklít. Dvojice se pak roztrhla, něco si šeptali a smáli se.
Ostře cítil ten výsměch, namířený proti němu, lampáři, který rozsvěcu
je, kde nemá. Ještě vít cítil ponížení zrazeného. Ta mrcha se mu smála
ještě teď po třiceti leteech.
iProšel rychle parkem a znovu si uvědomoval, jak ho chůze namáhá.
Nežádal o penki, protože nechtěl opustit lucerny. Měl k nim důvěrný
poměr, věděl, kde je která odřená, u které zlobí hořák, kde je třeba vy
měnili punčošku. Viděl v tom smysl svého života. Bez luceren byl jen
pensistou, krmícím vrabce. Zatím ho také nikdo ipeinsiono Vat nechtěl.
Dělal dohře svoiu práci, nebylo stížností ani pochval. Nechválili ho, pro
tože ho považovali za podivína, který chce vždycky mnoho punčošek.
Pravda, dědek je chtěl pro lucerny, aby svítily co nejlépe. Považoval
proto každé úsporné opatření za nesolí drní vůči lucernám a nezapojil se
do soutěže ,s metaři 'o úsporu materiálu. Myslel, že lucerny jsou od toho,
aby zářily Co nej jasněji.
Vyšrouboval hořák v Čínské, vyměnil punčošku, prohlédl jak svítí a
chtěl projít se žebříkem zkratkou do Pětídomí. Ale nešlo to, zkratka už
byla obražená, mělo setu stavět. Musel obejít. Křižoval ulici od lucerny
na pravém chodníku, k lucerně na levém chodníku, a dhes se cítil ne
zvykle unaven už zde. Zahnul a přišel s druhé strany ke staveništi v
Lermontově. Bylo obražené i zpředu a v rohu stála lucerna, která se
ták dostala za prkennou ohradu. Dědek napřed nevěděl, jestli jí má
vůbec rozsvítit. Ale táhle lucerna byla v celém ohybu jediným Světlem,
a bez ní tu bylo příliš tma. 'Přistavil žebřík, natáhl se přes ohradu, bid
lem zachytil kovový kroužek, stáhl jej dolů a rozsvítil. Pak zamkl v Pětidomí žebřík a šel domů. Myslel na to, že bude muset promluvit s par
ťákem. Nemůže k vůli tomu vždycky nosit žebřík z Pětídomí, lucerna
by se měla dát jinam, nebo 'vést ohradu jinak, aby na lucernu dosáhl
Lez žebříku. A u téhle lucerny už dlouho nevyměnil punčošku, začne
brzy blikat.
Jak to má udělat, když ráno na stavbě ještě nejsou a večer jsou už
pryč? Bude muset promluvit s úředníkem. S tím mluvil nerad, úředník
byl příliš mladý a aniž si to uvědomoval, jednal se samozřejmostí, že
mezi ním a metaři je jasná hranice. Dědka to trápilo i před spaním.
Tolik nepříjemností najednou! Usnul a zdálo se mu, že jde nějakou
rozzářeaou ulicí, plnou plynových svítilen, že jde jako po prvé, před
třiceti lety, kdy ho ještě milovala jeho žena, a že na někoho kývá na
konci cesty, kde Stojí u největší plynové lucerny, zářící jako měsíc a
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sluncte dohromady.
[Když šel v neděli ráno parťák na fotbal, přiběhl k němu kluk od
úředníka, že dědek v moci zemřel a že v sedmém okruhu svítí ještě
teď, v deset, ačkoli už mělo být čtyři hodiny zhasnuto. Parťák si vzal
bidlo a 'šel zhasínat. Lucerny svítily slavnostně zelenožlutým jasem.
“ Tak vidíte, holky, dědek umřel” , povzdychl ,si parťák, “ byl to hodmej
člověk, a měl vás rád” . A lucerny naposledy zářily za dědka, o poznání
jasněji než jindy, s celou účastí svých plynových duší. V nádherném
dubnovém ránu, zalitém slunteem, projížděly dvojice ina motorce na
výpadovou silnicí. A lucerny svítily majestátně poslední světlo za děd
ka, jako čestnou stráž, nesrovnatelnou se špalíry politiků a generálů.
Dávaly do svého jasu žal, jenž býl smutný nejvíce Svou absurdností,
tím, že neměl smyslu, a vypadal ‘trochu směšně, jako závodění s dub
novým sluncem. Lucerny stály v pozoru, motorky rachotily na výpa
dovou silnici a parťák je pomalu zhasínal, jako kostelník svíce, s pie
tou. Jen Internu na staveništi musel nechat rozsvícenou, neměl Míče
od žebříku. “ A ť má dědek věčný světlo” , zabručel a šel na nedělní
oběd.

DALŠÍ PROTI POVÍDKY
Esther Kales
III.
'“Ach, proč jsem vždy miloval přímky’, zvolal člověk. ‘ Proč mne vždy
okouzlovala myšlenka, že přímka spojí dva body nejidealněji... 'bez ztrá
ty času a energie, čistě a krásně protnte prostor. A proč jsem z toho vy
vodil zásady pro svůj život...’
¡Byl dnes opravdu unaven, ale i prazvláštně vzrušen. Poněkud se pro
táhl ve svém pohodlném křesle a zapálil další cigaretu. ‘Pozoroval mo
drošedý kouř ia zamýšlené se pousmál.
‘Jak ten proužek kouře kličkuje, i kdýž se ho snažím vyfouknout něja
kým přímým směrem z ro vné cigarety. Je to ¿koťo jako náš lidský život.
...Škoda, že jsem nikdy nedokázal dělat ty kouřové kroužky...j'sou velmi
dekorativní i kdýž nepraktické a netrvalé. Ale 'kruh je po přímce druhý
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útvar, 'který mám rád. Vlastně je to jen zahnutá přímka, chceme-li si to
tak představit. A takový uzavřený kruh má v sobě jakýsi klid... Nevíš,,
kde začíná ani kde končí A nemusíš se ptát proč a kam... Pěkně se vezeš
kolem dokolečka, v bezpečí kruhu. To taková přímka 'je výbojná, agre
sivní, touživá po dálkách... Nevíš, kam až tě povede a co na jejím konci
najdeš. Ovšem, můžeš ji skončit či prodloužit. Alespoň v teorii...
Pečlivě uhasil špačka a zavřel oči. 'Gramofon s malým škytnutím ne
chal spadnout další de'sku a melodické filigrány se rozezněly pokojem.
‘Zvláštní, že v hudbě ml nikdy nevadila ta absolutní absence přímek...
Všechny ty kudrlinky a oblouky jsou tak přirozeně bezvadné, krásné...
Ovšem ani v přírodě vlastně opravdu rovná přímka neexistuje. Pravítko,
přímky, strohé linie, to jsou vše lidské výmysly, technické pojmy, ab
strakce...’
Zaposlouchal se a jeho obličej se uklidnil. Výrazný obličej, ani starý
ani mladý, s pouhými náznaky nějakých linii, snad trpkosti či pouze
soustředěné energie.
‘ Ach ano... linie a přímky.... Napřed nás donutily stát nebo běhat
v kroužku jako ta zvířátka v kleci... Ale to jsem byl skoro dítě a omezený
prostor mi tolik nevadil... Pak jsem vyrazil tou svou přímkou, abych se
zbavil jednou provždy vší nutnosti dělat ity kliky-háky na rozkaz novopánů.... Exotické dálky, široký obzor, nový život... Co jsem se toho do
věděl - musel -se naučit. Jak ti tamější lidé uměli kličkovat a jak jsem
narážel na každém kroku! Až mne přijali jako něc-o podivného, s tro
chou soucitu pro mou neschopnost se ohnout, ale bez zlomyslného ná
silí, které by mne snad zlomilo, a nakonec mne dokonce respektovali...
a já jim promíjel jejich skoro rituální nerovnost. Konec konců srdce ne
zná žádnou hranatost... Jen rozum tě nutí sledovat tu tvou linku. A ták
jsem znovu vyrazil... Byla to další výbojná přímka nebo jen tangenta
k itomu světu, co se lhostejně točí, bez ohledu na jedince?’
¡Melodická linie stoupala a stoupala, až se rozplynula v -tichém vzde
chu. Gramofon se zastavil s netrpělivým klapotem. Člověk vstal, protáhl
se, a obrátil štos desek. V kuchyni si připravil svůj oblíbený drink a vrá
til se do původní posice. Byl opravdu unaven. Měl dnes mnoho obstará
vání a zařizování a včera musel jít k soudu, aby opět jednou přijal no
vé občanství. Nikde z toho nedělali takovou slavnostní ceremonii.
‘ Dali ti papír, podepsali to oni -a ty, a bylo ¡to. Vlastně jsem expert na
ta občanství,’ trochu zlomyslně se v duchu vysmíval. ‘Ale zkušený světo
běžník i takovou ceremonii spolkne. Horší je těch pět let, kdy nepatříš
¡ani tam ani sem. A každou chvíli ti to někdo nebo něco připomene. Ten
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tokrát se to ‘zdálo ¡nějak horší mež 'kdy jindy. Ale teď mám všechny ty po
vinnosti a práva... budoucnost... Opravdu jsem se toho jednoho práva už
skoro ¡nemohl dočkat. Kdybych nebyl ten rovný člověk, věděl bych, jak
a kde se dá všechno koupit, zákon mezákon.’
(Zahleděl se ¡na sťoldk vedle křesla a pozvedl sklenici v jakémsi nevy
sloveném přípitku. Hudba plnila pokoj podle svých zákonů a rozmarů.
Člověk byl tak klidný, že vypádal, jakoby usnul. Jen občas usrknul ze
sklenky nebo zapálil cigaretu. Y náhlém 'tichu, člověk opět povstal. Za
vřel gramofon a popošel k oknu.
‘Jaká je dnes jasná noc. Každé světélko ve městě je klidný bod, své
bytný střed. Teprve když se takový bod rychle pohybuje, zdá se, že rý
suje jakousi plynulou a netrvalou linku, jako ta auta na tamhleté dálni
ci... Jako všechna nebeská tělesa, když sledují své dráhy v prostoru...
'Nebo každý ten člověk, co chce dát směr svému životu...’
IVrátil se do křesla a znovu přehlédl vedlejší stolek. Několik zapečetě
ných obálek bylo srovnáno pod masivním těžítkem. Ne, nezapomněl na
nic. Pak uchopil revolver, blýštící se novotou, přiložil ho ke spánku
a kruh jednoho lidského atomu se uzavřel.
IV.
¡Od dětství jsem trpěl nočními můrami. Byla tam ovšem maminka,
která mne vždy dokázala uklidnit a utěšit, ale myšlenka, že musím jít
spát hýla pro mne hrozivou denní zkušeností. Občas jsem spal po celé
bezesné měsíce klidně a sladce, pak se noční hrůzy vrátily nebo se vy
nořily nové, ještě horší. Rozumná životospráva nepomáhala, lékařské
prohlídky nic nevysvětlily. Nejistota a strach, zda se vzbudím s tlukou
cím srdcem, pokrytý ledovým potem a téměř bezvědomý hrůznými scé
nami, které jsem si zřídka přesně pamatoval, visely nade mnou ustavič
ně.
IPozději, když už jsem nemohl hledat bezpečí v maminčině náručí,
byla mým útěkem iinsomnie, kterou 'nezmohly ani spací prostředky, iaini
alkohol. Jedinou obranou hýla má rostoucí schopnost odespat !si verší
ček v kterémkoliv ¡okamžiku během dne, v kanceláři, v podzemní dráze,
v divadle či na koncertě, v sedě a dokonce myslím že i ve Stoje. Tento
zvyk zmenšil mou potřebu nočního odpočinku a krátký, ale hluboký spá
nek, zdá se, fnhiboval snovou tvořivost. Jako poslední útočiště proti své
mu osobnímu peklu jsem přijal noční práci, což ovšem způsobilo pro
blémy v mém manželství a společenském životě. Jak se říká, člověk se
musí naučit žít se svými nesnázemi.
8 8

'Dlouhou dobu to vše dosti klapalo. Ale poslední týden se děje něco,,
čemu nerozumím a ¡nemohu najít příčinu svého stavu. Je pravda, 'že man
želka s dětmi je na prázdninách a 'byt je talk klidný, že mne 'to ruší. Ta
ky to vedro, ačkoliv už dva dny slibují bouřku. A nervosita v našem
podniku, kde jsme měli ošklivý a podezřelý úraz, který přišel do novin.
Já to neviděl, protože se to stalo během dne, ale popis a komentáře mi
stačily.
(Každopádně jsem se několikrát vzbudil, myslím že s výkřikem. Hroz
ná úžkoist, vyčerpaná únava a pocit nebe'zpeci mne ¡téměř neopouštějí.
Co mne nejvíce znepokojuje, je ta včerejší můra, velmi odlišná od všech
předešlých. Musel jsem na chvíli po půlnoci zavřít oč'i a vyletěl jsem,
když se ke mně blížil nějíaiký člověk s revolverem v ¡ruce, zatím oo druhá
postava něco dělala na zdi u sejfu. Sen byl tak životný, že jsem se dlou
ho nemohl žhavit pochybnosti, zda to byla skutečnost, i zabouchnutí dve
ří i vzdalující se zvuk auta. Dokonce jsem šel několikrát přezkoušet zám
ky a prohlédnout 'budovu i dvůr. N ic jsem ovšem nenašel, ale ten pocit
reality mi zůstal. Dnes doma jsem si skoro toeodpočinúl, ačkoliv jsem si
vzal pár uklidňovacích prášků. Měl jsem 'chuť hodit se marod, ale p'ak
jsem si to rozmýšlel. To asi hýla chyba, vzhledem k tomu, jak se cítím
teď.
¡Zkusil jsem k večeru volat manželku, aniž 'bych ji zastihl. Prý se ještě
nevrátila s dětmi z nějakého pikniku. Když jsem odcházel, z chodby
jsem slyšel telefon, ale jak už se to stává, položili ho, když jsem koneč
ně odemknul dvteře a zvedl sluchátko a tak nevím, jestli ¡to byla ona.
Teď tu sedím jako na jehlách. Zdá se, že ta bouřka opravdu přijde. Už
hřmí z dálky a ¡tma je jako v peci. A to ticho mi dnes vyráží husí kůžiV ¡tuhle dobu jsou okolní ulice jako po vymření, skorém bez provozů,
kromě policejního auta, které projíždí v přesných iratervalech. Ach,
to horko . . .
Opravdu, to byl pěkný blesk . .. jedna . . . dvě, tři, čtyři, pět . . .
blíží se ta bouřka rychle . . . aha, teď začíná pršet . . . Snad ¡to přejde,
než půj du domů a snad se ochladí . . . Hrome, to byla rána . . . a světla
jen 'zablikala . . . No, to ne! Raději najdu nějakou baterku nebo svíč
ku . . . Ach, ta tma mne svírá. A to mUsí být vichřice, co lomcuje dveř
mi . . . další blesk . . . A 'teď nevidím vůbec nic . . . ale něco nebo
tněkdo tu je se mnou . . . to je ita moje můra, a blíží se, pomaloučku . . a chytí mne za hrdlo . . . a bude mne škrtit! Už to cítím . . . Ach, Bože,
proč se mi to musí stát . . . jak mám z té hrůzy uniknout? Bože, Bože,
dovol a ť usnu . . . a zno vu se vzbudím . . .

89

CESTA NA ZÁPAD
Ivan Schneedorfer
(Chevrolet se zastavil. Všichni najednou jsme vystoupili a začali se
pohybovat. Zpočátku váhavě, neboť šlo o to, abychom splynuli s touto
nádhernou přírodou. Ostatně již o den dříve jsme ’se vnořili do Šťastné
ho údolí a úděsná rovina prérií byla rozjizvena předzvěstmi mohutných
.Skalických hor. 'Naše stany stály v háji stromků, jež se velmi podobaly
břízám. Po západu slunce jsme Seděli v dřevěných křeslech, za námi se
odmlčoval les a před námi a jaksi pod, hlučely hry a sny údolí. Zábavní
padk, bílý pálác aquabell a na severní straně oblohy, nad plnot varými
a ochmýřenými kopci, z živého mraku vzlínala záře vzdálených a němých
blesků. Lunapark dštil barevnost až do půlnoci a nad západní stranou
údolí, právě tam, nad štíhlým indiánským stanem, tou okázalou atrakcí
této pevniny, chystal se velice útlý srp měsíce ke skoku do plaveckého
bazénu . . . A již následujícího dne jsme tábořili ve Skalistýeh horách.
Pohled ze stanu nám vztyčil horu 'Stepben do krkolomné výšky 3500 me
trů, horu is ledovcem, jež puká jako zaprášené vápno, tvoříc jakýsi lí
mec kolem krku pod špičatou lebkou ¡skály. Tvář stará milion let, se stej
ným počtem vrásek ia několik dalších a podobně nepodobných skalnatých
postav humorné přírody trčelo nad údolím Kopajícího koně, jímž kli
katě rychle protékala říčka v barvě mléka. . . Několik 'mil za městem
Revelsťokt, u černého jezera a poblíž pacifické dráhy, jsme 'vychutnali
oběd pod mohutným javorem. Neviditelné zvíře šustilo v kruzích ve vy
soké trávě a potok hlučel pod visutou skalou. Tak zahřmělo v nedalekém
tunelu a z jeho černé ťlamy vydusal dlouhatánský nákladní vlak. Z obou
černých lokomotiv nám zamávali inženýři ve služebních čepicích. Z pos
ledního vagonu mávnul černý pasažér. . . Suchá noc nás překvapila ve
spálené krajině v savaně, poblíž Savony a donutila nás přijmout poho
stinství v j akéši oáse zákrutu řeky Thompson. Noc byla vyhřátá jako
písek a plná cvrčků, kteří zmlkli teprvte až k ránu. Několikrát probuzen
počítal jsem s určitostí, že uslyším vytí šakala, neboť v této krajině se
zajisté pohybují stíny mnioha 'mrtvých. Země je tu křížem krážem pro
vrtána dvounohými krtky, bažícími po zlatě. Ale osada 'Cache creek má
už dávno zaschlou krev a ústy chlapíka od benzínové pumpy Shell, ho
voří jen o strašlivých vedrech minulého 'týdne. A jeli jsme dál, kaňonem
řeky Frazer, až do městečka s krásným jménem Naděje. Cestou jsem
přemýšlel o tom,jak by se měl cítit člověk, který už zítra a poprvé v ži
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votě uvidí Tichý oceán. . . Město Vancouver je doslova rozsypán o podél
«¿konečných zálivů. 'Nad vysokými bílými věžáky se vznáší modrobílý
opar. Na některém z jejich balkonů čelit horizontu, znamenaá vlastnit ne
přetržitý pocit šťastna, řečeno slovy jednoho z 'místních obyvatel. Pro
šli jsme tam i zpátky ulicí Robsom, přeplněnou všemožnými obchůdky,
omámeni vůněmi celého světa. Pottkali jsme námořníka z americké vá
lečné lodi, měl malé brejličky, nesl aktovku a vypadal jako student. Po
slouchali jsme táhlý rytmus modliteb Krišnova vzývání, tu dvojici holo
hlavých mladíků s bubínky a zvonečky, před výkladní skříní obchodní
ho domu. A v těsné 'blízkosti Čínské čtvrti, stali jsme se svědky krotké
šarvátky dvou urostlých policajtů se skupinkou mužů zpustošených tvá
ří. . . Hippies vypadají ospale a mlčí. Tak například tento chluponcháč.
Je bos a nohavice u'trh’ v půli stehen. Opírá se o výkladní skříň a dřímá.
Jeho ruka mimochodem nabízí jakési noviny. Titulní stránka s nápisem
“ Pigs o f The Beach” . Ale na pláži, na městské pláži Pacifiku nedaleko
odtud, jsou jenom děti a 'pes. Vítr je chladný a moře šedivé. A v jednom
z městkých parčíků zahálí podivná sešlost, ina první pohled sami tuláci.
Fousatí dědkové, mužní špinavci, zjizvení rváči. Muži lhostejní i muži
s nenávistí 'ztajenou jako dech. A mezi těmi poskakuje podsaditý chla
pík od Armády spásy. Počíná si jako misionář mezi divochy. Obchází
hromádky bytostí ležících v 'trávě a káže, jakoby spílal. Je bezezvonné
poledne a dívky j drnící na ¡oběd se vyhýbají tomuto parku s kašnou
bez vody. . . Naše lo ď se jmenovala vznešeně Královna Nového Westmimsteru. Plula zvolna a majestátně k západu a nad ostrovem Vancou
ver právě zapadalo slunce. Jeho záře dosud pokrývala palubu i miho
tavou hladinu zálivu. Stáli 'jsme u zábradlí, pod 'skřípající lucernou,
v blíkosti záchranného člunu pro padesát čtyři osob. . . Poněkud ostý
chavě jsme vjížděli do města bohatců, do krásného města Victoria.
Bičováni slunečními paprsky, hledali jsme cestu z voskového musea
k podmořskému akváriu. A ¡nalezli jsme úkryt v útulných jizhách
krámků s orientálním zbožím. Až k večeru jsme objevili, že ta pravá
cesta 'tímto městem vede napříč zahradami. Bosou nohou po pružném
zeleném trávníku, stromořadím keřů a kytek, až k vysokému totému,
nejvyššímu na světě. Pokusil jsem se o několik prudkých temp ve vo
dách Tichého oceánu a pak, jektajíc zubama na pláži z bílých obláz
ků, jsem hleděl k jihu, na bleďounké pohoří Washingtonských hor.
Bylo ¡to jaksi mnohem Vzdálenější, nežli jsem kdykoli očekával. Vzdá
lené, až na dosah . . . Poobědvali jsme na pasece, vysoko na'd stříbrnou
zátokou Swartz Bay. Od pevniny připlouvá lo ď s modrými pruhy.
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Z ostrova odplouvá jiná, bachratější a uprostřed zátoky se míjejí.
Je to náš poslední pohled z ostrova na Tiché m'oře. Je poledne. Sjíždí
me k přístavu. Široké betonové nájezdiště s čísly. Dostali jsme lajnu
číslo sedm a zařadili se. Mustangové ržály mezi Pontjaky a charakte
ristický klapot postarších Chevroletů téměř 'zanikal. Dvěstěpadeteát vehiklů v podpalubí lodi. Tisíckrát ¡prásknutí 'dveřmi a duté hovory v
hrobce. Vystupujeme na palubu, až do druhého patra. Tiše mručící
lo ď se vzdaluje od přístavu, sledována hejnem obrovských šedivých
racků. Je pod mrakem a vítr kymácí záchranným člunem, ve kterém
cosi kutí plavčík, od1pohledu Číňan. Na špici lodi je zlatý zvon, červe
ný kruh a nápis: The Queen of Victory. Dvě hodiny plavby a jsme na
pevnině. Nad vysokými bílými věžáky se vznáší modrobílý opar... Se
děli jsme mezi černou vozovkou a žlutým pískem pláže. Je čas čaje o pá
té a v trávě tu a tam se smějí 'hloučky dívek. Jsou neobvykle buclaté a
pijou pepsi z lahví. [Hovíme si na palouku, opřeni o Ikmen stromku.
Blíží se pět rozesmátých Havajanek. 'Přicházejí odněkud se svačinovým
košem. Vnímáme jejich řeč jako úryvky zpěvu. M'oře je tiché. Ale
rackové se ozývají a křižují nebe. V nesmírné dállce houká nepatrný
parník. Na pár kroků od nás, pod Stoletým stromem, se 'vysoký mladík
opírá o kmen a hledí Ik ostrovu. Zapálil si cigaretu a zmáčkl transistor.
Ozývá se starý šlágr Měsíc nad Vermontem. Slunce s>e propadlo o něco
níže a teď Už visí pod čarou šedavého oparu, na čistě tmavomodré
stěně večera. Na moři se houpe čára zlatých Skvrn. Zadul silnější, o
iněco chladnější vítr. Všechno je více než v naprostém pořádku, teď , v
tuto chvíli. Včetně prvních hvězd a předposledních lodí . . . A vracíme
se zpátky na východ1. Z auta se paří jak z koně. Ujeli jsme itřista mil
tím strašným vedrem. Zastavili' jsme na úzké ¡silnici; někdo ¡tu rozsypal
dvě bedny meruněk. Nasbírali [jsme plné slamáky pecko víc a sjíždíme
k jezeru, už téměř za tmy. Stomílové jezero Okanagan nemůže horkem
spát. Hvězdy nejsou vidět. Jenom pár ztracených světel na druhém bře
hu. Je bezvětří s dlouhými jehlicemi borovic. Stavěli jsme stany posle
pu a nikoli vhodně, jak 'se ukázalo následujícího dine. Nicméně Však toto
je noc horkých cvrěků, kdy se na nic praktického nemyslí, n'ic nepřed
vídá. 'Před půlnocí jsme se vykoupali a palk začali pít. Po každém dou
šku vína šplouchlo v jezeře. 'Ryby, netopýři a tráva ¡naslouchají a bylo
by ¡tudíž nevhodné si stěžovat na to, co bylo ¡předním, na to, co bude
potom, škoda slov pronesených příliš Masitě. Ve snu by se mělo hovo
řit jen šeptem . . . Druhého dne z pod našeho stanu vylézali hadi. Pře
stěhovali jsme jej do 'poledního stínu, do husté, suše zelené trávy, na
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pět stop od vousatého pařízku. K večeru připlachtil svěží západní
Vítr a ostnaté solsny 'zhluboka dýchaly na hadí sfkále. Stopadesát stop
hluboké jezero Okanagan se rozvlnilo. Prší. Západní vítr nám nadouvá
stan. Vytrvalý déšť bubnující do plátna. Je konec července tisíc de
vět set sedmdesát.

O ESTETICE SOCIALISTICKÉHO REALISMU
Nejde o estetiku a o poezii, jako o vědu o kráknu a o krásu vytvářenou
slovy, jde o estetiku a poesii života. Na okraji lidského dění vznikají ja
kési krásné literární zkameněliny jen proto, že o ně nikdy nešlo. To néliterární, neumělecké, je v umění orgaištioky životní. Proto je mi velmi blízká
koncepce, v níž umění slouží životu a nesdílím niálzor, že v umění jde O' ařtiisíní hru, samoúčelnou a konec konců zbytečnou. Co je mi nepřijatelné na
současné estetice socialistického realismu, není služba společenským cílům,
ale to, že služba životu byla zúžena na službu politice, byrokratického apa
rátu. Místo služby životu ve všech rozměrech, včetně sexu a hledání život
ního smyslu, bylo nastoleno 'hypokritické podkuřování politické složce v
člověku - místo hypofcritického ohně jeho .celistvého bytí. Uprostřed .thesí,
resolucí a proklamací o službě životu, literární tvorba nejen hluboce klesla
pod úroveň řemeslné dokonalosti, ale z neschopností sledovat opravdu
osvobození člověka, začala své názory hledat v XIX. Století. To je Stejně
zralé pro Nobelovu cenu jako rozvíjet aiStroniautiku na základě parního
stroje. Jinými slovy: jestliže cílem komunismu je rozvinout osobnost člo
věka a zabezpečit pro to materiální předpoklady, rozvinout OsofonoSt člově
ka, aby se stál prvním ¡tvůrcem a konlsumentam umění z vnitřní potřeby
obohacovat se, pak literatura neudělá pro tento cíl nic, protože se rozhodla
kolaborovat s představiteli politické moci.
Ivan Svilták
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Rozhovory a polemiky

O MOUDROSTI, VĚDĚ A POESII
Ivan Sviták
1. |C'hceš-'li nabídnout 'době “ motorisovaného biedermeieru” moudrost,
musíš ji pojmout jako krvák a předvést rozpor přání a skutečnosti s mordýřskou zálibou comics, protože ¡tě ¡jinak přehluší reklama lna fconservy
a sportovní zprávy. Chceš-Ti propašovat kontraband myšlení d'o lidské
ho mozku, musíš postupovat ¡na úrovni plochosti doby, 've shodě s kon
vencí a zvyky a sypat rozpory do mechanismu trávení propagandy Stej
ně nenápadně jako se dává vojákům 'do kávy brom.
¡Moudrost obsahuje vědu rozvíjející se podle Svých vlastních zákonů
¡a metod, stejně jako poesii ovládanou zákonem intuice. ¡Moudrost je
tedy racionální rozvoj racionálních obsahů, a naopak, je mýtem vy
plývajícím stejně nutně z předjaří v tvé krvi.
¡Věda je vymezený svět, opák poesie. Poesie je medefinovatelnost svě
ta, opak vědy. Moudrost je vymezování nedefinovatelnosti Světa, napětí
těchto rozporných opaků, vztah mezi nimi, rozporná syniťhesa nesluči
telného, spojovaná principem hry. Hra je společným rysem poesie, vě
dy i moudrosti zároveň; hra je principem života. ¡Obraznost, pojem a
ěin pro sebe navzájem ¡agitují a jejich “ pas de trois” je věčnou záhad on,
převrácením světa :na ruby. Život je diktatura snu ¡nad ohyzdnou sku
tečností beze snu, zuřivý fakt šifry volající po svém lidském smyslu.
(Forma, v níž se odráží prapoetická realita v ¡našem vědomí, je lho
stejná. Tedy ¡to, co čteš, je poesie, přesněji, jsou to myšlenky v nesy
metrických řádcích aspirující na pravdu.
Poesie je skutečnost tajemství, zahlédnutá škvírou ve zdi; je mlče
ním které promluvilo o ¡nevyslovitelném. Poesie je vrh kostek, rušící
náhodu zákonitého běhu světa, náhodu mne, tebe a světa, existujícího
bez potřéby důkazu v 'chaosu dění. Básnidká řeč se přibližuje se všech
srán zároveň k tajemství po 'špičkách, dkrze všechny paradoxy a okli
ky, aby ¡překvapila ¡tajemství dm flagranti s námi sarnými. Je plná Zoz-
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pórů, protože jedině ony trvají, jako trváš ty sám v 'rozporu, kdykoli
zachycuješ svět v pohybu, měnící se realitu vztahů. Při početí vědomí
jsO'U ¡spojení slova a předmětu roztančené pukající kameny, šlehající
oheň 'v ústech. Báseň je genese hněvu.
2. (Moudrost je žena; vyžaduje něhu a sílu; sentiment a slabost ji
ničí. Být moudrým, 'zmámená být silným a ¡něžným vůči sobě i vůči
lidem; být autenťickým a vědět, že pravdy ¡spolu nikdy nesouhlasí, zů
stávají nesouměřitelné, protože čas mezi nimi rozryl příkopy. Mou
drost je rozhodnutí říkat pravdu ¡a mluvit, jen když jsi rozhněván s
cílem vyjasnit neznámého člověka v sobě, v posledním tažení říci na
něj to skryté, prostou složitost sébe, vše bezvýznamné a jedinečné, být
přítomen v království dětství, ¡mimo jistoty, ¡držet se houževnatě rusé
Skutečnosti a plavé Huse zároveň, ¡protože rýmující básníky stíhá jen
jedna z nich. Jsou pak momoigamní, omezení a tupí, jako holubice mí
ru, a všudypřítomní jako blbost. Moudrost ¡není totožná s filosofií, za
hrnuje jí ¡a přesahuje zároveň, jako čin přesáhuje každou myšlenku
usoustavněnou 'ták dokonale, že systém ¡se hroutí před otázkami šesti
letého dítěte.
(Profesionální filosofie má tolik pravd, že práce s jejich usoustavňováním filosofům znemožňuje vymýšlet nové pravdy, jež by se hodily do
našeho rozviklaného století. Skutečná moudrost, (vědění jak žít), je
tedy přenechána soukromému podnikání a to je dobré. Kromě toho fi
losofie maximálně vysvětluje jevy, ale lnic neřeší, nutí ¡nás jen k my
šlenkovému ¡tělocviku a ¡to site zahání nudu, jež by nás jinak pudila
k neřesti, ale ¡neumožňuje uniknout z okruhu zbytečnosti, v němž jsme
uvázli. Moudrý muž tedy musí být bastard mezi básníkem a myslitelem,
konkrétní jak vědec a básník exaktností, ¡zvláštní případ svědectví o
lidském zmatku; dva v jednom, ¡ale titíž ¡výrazem ducha, neslučitelným
s jakýmkoli stabilizovaným řádem, protože myslící lidé nesnesou tyra
nii nikdy a nikde.
3. ¡Všechny 'tři ¡projevy téhož hravého člověka: moudrost, věda a poe
sie, mne zajímají. Věda proto, že je objektivní, zjišťu je, ¡co je ¡a není;
poesie proto, že je koncentrovaným výrazem lidské schopnosti cítit a
hrát si a konečně moudrost proto, že je praktickou aplikací poesie i vě
dy na vlastní život. Moudrost je zároveň objWktivní, pokud subjekt
nazírá a mění objekt, ¡a zároveň subjektivní brou, protože žijeme-ii.
hrajeme si sami se sebou. Za vědu ručí zákony, za poesii svoboda hrát
si, za moudrost ručí každý sám, osamělý jak trubkové sólo z La strady,
při volá vlající k nám svědomí.
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¡Filosofie je naopak zcela lhostejná; 'nezasluhuje 'nic jiného, nežli
abychom se k ní chovali jako rentiéři, ¡jimž poskytuje životní prostřed
ky, ale nic víc, pokud se proměnila v ne-filosofii, rušící zároveň bezo
hlednou objektivitu vědy i 'hravou subjektivitu poetické magie, o mou
drosti ani nemluvě. Ch'ceš-lii být moudrý, nechej zavřené dveře tajem
ství; výklulb si klouby, abys byl dobrým artistou, obrať své milence
hlavu naruby, aby viděla koně, opilého houslistu a sdbe; zabij všech
ny sny, které se nedají uskutečnit během hodiny, a svět je neustálá ne
přetržitá ¡báseň přetékající tajemstvím. Jako je mystikův svět naplněn
hohe'm, je moderní člověk pln mystiky sebe. Začátek všeho, Ursprung,
praskok do reality s vykloubenýma nohama rozumu. Tak začíná zření
ve světle tajemství vlastního bytí. Když se objeví ¡tato magická chvíle
plná smyslu, můžeme začít být poetickými, aniž bychom poetisovali.

SOLITUDE
Eva Reinwaldová
Když jsem ve městě X , myslím na to, co se as'i právě děje ve městě Y.
Vím, že život ve městě X by se nezměnil, kdybych ¡tam byla. V podstatě
by si ¡nikdo ani nevšiml jestli tam jsem. Jenže mě mrzí, ¡že se nemůžu
zúčastnit života ve městě Y, ba dokonce mám pocit, že by mě tam bavil
život víc, než obvyklý denní koloběh místa, kde právě mařím svůj čas.
Když se konečně dostanu do svého vytouženého města Y, konstatuji
trochu zklamaně, že ¡se v podstatě od X vůbec neliší. I tady lidé žiji,
umírají, trpí, radují se. Je to až schematické. Lidé obývající různé země,
lišící se jazyky a někdy i vzhledem, spojuje něco strašně osudově spo
lečného. Tentýž pocit osamocenosti, ¡totéž hledačství druha, lásky, cesty
ven z toho chaosu 'života zkorumpovaného politikou a ekonomií. Tentýž
pocit strachu jeden přeď druhým. “ Ke kterým patříš ty ? ” ptají se oči
očí a nevěří. Pojmy ctnosti a dobroty jsou zneužívány jako lákadla, ja 
ko módní kulisy, za kterou se skrývá nestydatá nahota plná sexu, nežá
dající si víc než zapomenutí v rozkoši. ¡Bojíme se nepochopení a toužíme
po porozumění. Jsme sami a samota ¡nás tíží.
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Bleděmodrý pohled oplývající v alkoholu volá zoufale ze své opuště
nosti. Chlapec Mečí u mých nohou a prosí, abych ho 'nechala mluvit.
Ještě pět minut. Nechci se zdát pošetilou a 'tak jsem raději zlá. Proč
bych měla věřit, že iza slovy se neskrývá skutek běžný a obvyklý. Jsem
uzavřena ve své ulitě. 'Není důvěry mezi lidmi, není bratrství.
(Chlapec vypráví o- svých cestách, o svém 'domovu rozdrobeném v ti
síci hotelů po všeteh koutech Světa. Svou samotu srdce rozpouští v alko
holu, 'jiaflco se kyselinami rozpouští drahé kovy. Rána jsou nemilosrdná.
Neexistuje nápoj, který iby rozpustil naši touhu dát ise přijímat a dávat.
Milovat. Toužíme po domovu a 'bojíme se uvěznění, hojíme s'e mono
tónnosti, hojíme se zklamání.
iGo mohu ¡udělat pro hocha is bleděmodrým pohledem 'k smrti smut
ným. Namáhavě hledá slova v řeči, která není jeho mateřštinou. Kdyby
uměl všechno říci co ¡cítí, jistě bych prý plakala. Přál by si, aby někdoplakal ¡nad jeho osamělostí, ¡nad ztraceným dítětem tohoto století. Co
pak neví, že není sám? Trpící Stejnou nemocí duše najde na celém
světě. Nepomůže ¡ani alkohol ani pláč. Jen trochu víry jeden v druhého,
jen trochu víc upřímnosti by stačilo. Jen otevřít 'dveře svých kamen
ných, ¡studených pevností.
Když odchází z našeho pokoje, líbá mi obřadně ruku a slibuje přá
telství. Oficielně a neosobně mu říkám s (bohem. Bojím ¡se dát najevo,
že jsem ¡rozumněla, aby si to nevyložil jinak. Má přítelkyně se ptá: Co
vlastně chtěl? Ten hýl ¡nějaký nenormální! 'Přemýšlím o tom, co je
normální a je mi smutno.

KEPLERŮV ROK 1971
Jiří Malát
Na rok 19171 připadlo 400. výročí narození jednoho z největších
h vězdářů všech dob, Johannesa Keplera, který svých 12 něj úspěšněj
ších let prožil v Praze na dvoře Rudolfa II. Již v květinu 1967 se sešli
zástupci 8 měst, která jsou úzce spjata s životními osudy tohoto geniál
ního učence, a ustavili “ Pracovní sdružení Keplerových měst” k zajiš
tění průběhu loňských oslav. Jsou to města: Weil der Stadt, Leonberg,
Tübingen, štýrský Hradec, Praha, Linec, Uím a ftezno. Keplerovo vý
ročí bylo také zařazeno do seznamu jubileí sledovaných UNESCO.
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Johannes Kepler se narodil '12. prosince 1571 v říšském městě Weil
der íitadt re Würtembersku. Navštěvoval latinskou školu v Leonbergu
a pak klášterní šlkoly v Adelbergu a Maulbronnu, načež vstoupil do
evangelického semináře na universitě v Tübingen. Vedle bohosloví se
také zabýval matematikou a hvězdářstvím, v čemž mu byl učitelem vy
nikající hvězdář Michael Mästlin, zastánce soustavy Koperníkovy.
!Od svého původního úmyslu atát se protestantským farářem, v roce
1594 upustil a nastoupil místo zemského matematika protestantských
stavů Štýrska. Přitom pokračoval ve studiu astronomie a výtkl si jako
úkol vyzkoumat organismus naší planetární soustavy. Jako výsledek
svého prvního badání vydal roku 1596 svůj první spis “ Mystérium cosmographicum” a vyslo vil názor, že dráha Země činí kruh. Spis poslal
též dánskému hvěadáři Tychonu Drahé, který od května 1599 působil v
Praze jako císařdký matematika dvorní hvězdář Rudolfa II.
Tycho Brahe bydlel v Praze od června 1599 na Pohořelci, v domě
po říšském nrlsíokUncléři Gurtiovi (Jakub Kurz ze Senftenavy), ale pro
hlučné prostředí se odstěhoval se svolením císaře již 20. srpna 1599 do
císařova zámku v Benátkách nad Jizerou, kde si zařídil v zámecké věži
observatoř ze svých hvězdářských přístrojů, dovezených z Dánska. Na
císařovo přání se však v létě 1600 vrátil do Prahy a bydlel nejprve na
Hradě a pak od 25. února 1601 opět v býv. Curtiově domě. Své hvěz
dářské zařízení umístil zatím v letohrádku královny Anny na Hrad
čanech (Belvedere), kde si zařídil observatoř.
Pod dojmem Keplerova spisu Tycho Brahe pozval Keplera do Prahy,
chtěje v něm mět svého pomocníka. Kepler pozvání uvítal, poněvadž
jako protestant byl nucen pro nastalou protireformaci Štýrsko opustit a
vypravil se 13. ledna 1600 db Prahy. Dne 3. února navštívil Tychona
Brahe v Benátkách, kde s ním 5. dubna uzavřel smlouvu, jako jeho spo
lupracovník. Když v červenci 1600 dal císař k tomu souhlas, přestěhoval
se Kepler 30. září 1600 s rodinou do Prahy a bydlel nejprve pod praž
ským Hradem v domě svého příznivce cis. rady Ferdinanda Hoffmanna
z Grünbüchü, ale 25. února 16011 se přestěhoval !s Tychonem Brahe do
býv. Curtiova domu, kde si zařídili laboratoř, kdežto observatoř měli v
uvedeném letohrádku.
Když Tycho Brahe brzo nato - 24. října 1601 ■ neočekávaně zemřel,
stal se Kepler jeho nástupcem s poměrně malým ročním platem 50 zl.
(Tycho Brahe měl 3.000 zl.) a přestěhoval se nejprve do Hoffmannova
domu pod Hradem a v roce 1602 odtud na Nové Město k Emauzům,
odkud docházel denně do observatoře v letohrádku na Hradčanech, v
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níž měl Tychonovy přístroje, knihy a rukopisy zakoupené císařem od
Tychonových dědiců.
¡V roce 1604 se přestěhoval od Emauz do Václavovy koleje na Ovoc
ném trhu, kde bydlel též jeho přítel, rektor Karlovy university Martin
Bacháček z Nauměřic a kde hýla v zahradě malá observatoř v dřevěné
věžičce. Od října 1607 pak bydlel poblíž Karlova mostu v domě Hektora
Udarta, dnes čp. 188 v Karlově ulici.
V Praze se sžil s vědeckou společností, k níž kromě rektora Bacháčka
náleželi slavný lékař Jan Jessehius, Tadeáš Hájek z Hájku, Kryštof
Harant z Polžic a jiní a kde Se stýkal též s učenci pražského gheta.
Při svých pozorováních měl něj větší zájem o pohýb planety Marse a
poznal, že Mars se pohybuje v elipse, v jejímž jednom obnidku stojí
Slunce. Při dalším badání zjistil, že totéž platí pro celou sluneční sou
stavu. Výsledky svých pozorování pak zpracoval ve svém nesmrtelném
díle “ Astronomía nova” , v němž vysloVil dva zákony (Keplerovy zá
kony) :
1.

“ Planety se pohybují po elipsách, v jejichž společném ohnisku
leží Slunce” a
2. ‘“ Ve stejných dobách opíše prů vodič planety stejné plochy.”
Toto dílo, znamenající zásadní převrat v astronomické vědě, dokon
čil a císaři předložil roku 1604, ale císař teprve v roce 1606 poukázal
400 zl. na jeho vydání, k nělmuž došlo až v roce 1609 v Heidelbergu.
V Praze vydal též dvě díla o optice a podal první návrh astronomic
kého (Keplerova) dalekohledu.
Existence v Praze mu však byla znesnadňována tím,že ani jeho malý
plat mu nebyl řádně poukazován, takže, když Rudolf brzy po své abdi
kaci 20. ledna 1612 zemřel, činil nedoplatek 4.250 tolarů.
Přijal proto místo profesora matematiky na stavovském gymnasiu
v Linci a nastoupil itam v dubnu 1612. Zůstal sice dále císařským mate
matikem s povinností dokončit tzv. Rudolfovy tabulky a s platem 300 zl.
ročně, ale tento plat mu nebyl poukazován.
V Linci uveřejnil roku 1619 ve svém druhém hlavním díle “ Harmo
nices mundi libri V.” svůj třetí zákon:
3. Troj moči středních vzdáleností planet od Slunce jsou ve stejném
poměru jako dvojmoci dob oběžných.”
V letech 1618-21 palk vydal obsáhlé dílo “ Epitome astronomiae Copernicanae libri I.-VIL” , v němž dokazo val správnost Koperníkova uče
ní, pročež bylo toto dílo pojato do seznamu knih zapovězených církevní
vrchností.
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Pro politické ‘nepokoje opustil v listopadu 1626 po '14 letem pobytu
Linec a odjel do Ulmu, kde vydal v roce 1627 své třetí základní hvěz
dářské dílo “ Tabuiae Rudolphinae” , které spočívá na jeho objevu elip
tického pohybu oběžnic a na pozorování Tychonových a vlastních.
V témže roce v prosinci přijel do Prahy, věnoval císaři Ferdinandu II.
exemplář tabulek a žádal vyplacení dlužného platu. Císař mu dal vypla
tit 4.000 zl a s platem a zbytkem ho odkázal na příjmy vévodství Meklenburského, propůjčeného vévodovi Frýdlundskému VaMštejnovi. Ten mu
určil za bydliště Záháň, ve Slezku, plat mu ale nevyplácel a nabídl mu
místo profesora na nově zřízené universitě v Roztokách. Kepler to však
0'dmítl a vydal se v říjnu 4630 koňmo do Řezná, kde se konal sněm kur
fiřtů, a chtěl tu vymáhat zadržený plat a zajistit si existenci. Avšak po
příjezdu onemocněl po namáhavé cestě z nachlazení a dne 1'5. listopadu
1630 zemřel v bytě svého přítele kupce Hilleranda Billyho.
Zadržený plat v částce 12.691 zl byl později vyplacen jeho vdově.
V roce 180o mu hyl postaven pomník v Řezně a v roce 4870 ve Weilu.
Nejkrásnější pomník mu všák vybudoval (Dr. Christian Frisch, který
v letech 1858-74 vydal ve Frankfurtu m. M. v 8 svazcích: “ Joannis Kepleťi astronomi opera omnia” .
Keplerova epocha přinesla dvě zásadní, revoluční změny v astronomii,
jednak Keplerovy zákony o pohybu planet, jednak vynález hvězdářské
ho dalekohledu, který Kepler sám sice nesestrojil, ale popsal. Význam
Keplerova hádání o kosmu se v posledních letech jeví v nové podobě.
Doba kostnických letů ¡na Měsíc ukázala, že Kepler svými objevy, k nimž
došlo v ¡Praze, stál lna počátku cesty, nu jejím ž konci stanula dnešní kos
monautika. Po té Stránce je pozoruhodný Keplerův spis o snu o Měsíci,
který Kepler nikdy neuveřeljnil a který teprve po jeho smrti vydal v ro 
ce 1634 jeho syn Ludvík. V tomto Spise “ Jo. Kepleri somnium sen opus
posthumum de astronomia lunani” se liči, jak by se jevily astronomické
úkazy pozoro vateli s po vrchu měsíce.
V rámci “ Keplero va roku 1971” byla v Praze uspořádána v letohrád
ku Belvedere v červnu až září výstava “ J. Kepler a Praha” se vzácnými
exponáty Keplerových přístrojů, knih altd. Na její závěr se konal 2. zá
ří v bazilice »v. Jiří na hradě koncert v podání souboru Symposium
musicum.
Na domě čp. 188 v Karlově ulici byla 3. června odhalena Keplerova
pamětní deska akad. isochařky Svaty Hajerové. Byla vydána pamětní
medaile akad. sochaře Milana Knohlocha a umělecký plakát akad. malí
ře Cyrila Boudy.
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Na Pohořelci byl 9. června položen základní kámten společného pom
níku Brahe a Keplera.
Y Praze a v řadě jiných měst, jimiž Keplfer prošel, byl natáčen film
“ Harmonie života” o Keplerových životních osudech.
Zároveň bylo vzpomenuto 370 let od úmrtí Tychona Brahe koncer
tem ze skladeb z přelomu 16. a 17. století u jeho hrobu v Týnském chrá
mu a v zámku v Benátkách nad Jizerou byla otevřena jeho pamětní síň.
Vrcholnou událostí bylo pak slavnostní zasedání akademické obce
22. října 1971 ve veliké aule Karolina.

STOCKHOLMSKÝ HYDE PARK
O. Štorch, (Stockholm)
jV nej sympatičtější ulici centra švédské metropole, SergeS gatan,
kam zběsilá motorová frekvence dotírá jen tlumeně, v níž soboty se
proměňují *v 'lidská mraveniště a v nástupy královské stráže s vynika
jícím i bubeníky, potkáte ve zmíněné době několik skupinek lidí mamifestujících své politické nebo dobročinné či náboženské programy.
IČerné prapory nepočetné skupinky mladičkých švédských anarchis
tů vlají obvykle před sovětskou turistickou kanceláří, která v té krás
né ulici nabízí za neopovrhovanou kapitalistickou měnu krásy vyměře
ných tras v zemi [nejpokrokovější. Vlajkonoše černých praporů si pří
sebevětší představitosti těžko představíte jako komspirátory, kteří za
nocí, v nějakém zadním 'traktu či sklípku, zhotovují pekelné stroje.
Jejich tváře jsou sličně mladé, mírumilovné a spíš podobné blížestojíeím členům z Armády Spásy. Za kačku nabízejí kolemplujicímu davu
černé brožury, v nichž vás stručně poučují, co anarchismus je, co dnes
představuje, a hlavně vás u jišťu jí, že anarchismus není nepořádek,
ale naopak pořádek na jiných spravedlivějších principech, než jsou ty
momentální.
'“ A co atentáty?” vyjelo ze mne při koupi sešitku.
jBakuninův potomek s pravými lněnými severskými vlasy se nad mou
¡tvrdou ¡otázkou, vyslovenou s ještě tvrdším přízvukem, nejdřív pousmál,
načež se pokusil ne zcdla úspěšně zvážnit 'svou lfHeřou tvář.
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“ Neodpovídají našim podmínkám a současné ¡taktice” , řekl jako by
stroze, a zároveň zvedl znak z mé ¡tváře na svůj černý prapor, který kdy
si mnohým hodnostářům ubíral klidu na přehlídkách, parádách vůbec
a ve spánku.
lOd černých praporů neuděláte ani deset kroků a narazíte ve zmíněné
ulici a době na půlkruh zpěváků ¡a hudebníků z Armády spátsy. Jejich
uniformy, jejich zpěv, jejich ¡openifclené kytary a harmoniky ¡vám připo
menou jen tradici či minulost, jako ¡třeba při poslechu lidových písní.
¡Starší dáma v komickém kloboučku a hodnosti seržanta, která neú
navně sobotu co sobotu Chrastí před naslouchajícími kasičkou, vyvrací
podobný dojem.
'“ Změněné sociální podmínky ve vyspělých zemích nás nezatlačily do
pozadí, jak se snad může zdát. Naše ¡pomoc nejpatřebnějš.ím se přizpů
sobila změněným podmínkám. “ A nevěřil byste” , poučuje usměvavě dál
způsobem, který je dán jen určitým lidem, “ kolik lidí ¡naší pomoc po
třebuje. Moderní doba v mnohých státech odstranila sice fysickou bídu
ale na druhé straně rozšiřuje řady depresivních, kteří se často stávají
-obětmi alkoholu a narkotik. Naše řady se nezmenšují. Naopak! Zakrát
ko budou i naše původní stejnokroje přizpůsobeny době” , dodala ještě
s patřičnou pýchou v hlase seťžantka, !z jejíž tváře ¡vyzařují léta drob
né, ale ušlechtilé činnosti.
¡Jelikož Sergel tagan je poměrně kraťoučká ulice, snad právě proto
¡tak teple se vemlouvající do podvědomí velkoměstského chodce, neudě
láte vícte než ¡deset mespětehavých kroků a ¡Stojíte před novou barierou
¡těl. Nemyslím třeba trubadúry dneška, kteří si zde brnkáním nadaným
či naopak ¡vydělávají na ¡žejdlík, ale opět skupinu politickou. Navenek
se nadšenci iz Demokratické aliance neliší od ¡nadšenců pro Frontu ná
rodního osvobození nebo Zpěváků. Příznivci pro rudý Vietnam jsou si
ce v ¡ostré polemice ¡s členy Demokratické aliance Švédská, ale jako ve
všeteh správně fungujících demokratických státech, nemohou své ideové
protinožce potírat jinak než ideologicky ěi filosofií.
(Obě skupiny, sousedící ¡každou sobotu na stejném místě, jen několik
kroků od ¡sehe, mají sice naprosto ¡odlišné transparenty, prodávají zcela
odlišné odznaky a brožůry, ale každá ze zmíněných ¡skupin má vždy ko
lem ¡sehe nemalé publikum, jež často s nevídanou severskou vášní pole
mizuje. Pokud ovládáte švédštinu či angličtinu, již snad, doslova míně
no, každý mladý domorodec ¡ovládá, můžete si posledhnouit argumenty
odpůrců nové levice, která zde prostřednictvím švédského komitétu pro
Vietnam propaguje ¡odkazy strýčka Ho Či Mina, nebo koupit jejich od
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znáček “ Ne fašismus, ne (komunismus” , či časopis Argument, (který vy
zývá k 'boji proti všem, kdož diktaturám střihu fašistického či komu
nistického ideologicky pomáhají. Nebo ještě lépe: můžete se sám aktiv
ně diskuse zúčastnit. Je lhostejné, zda jste plavý Skandinávec či tmavorlasý cizinec; zda jste demokrat, socialista mébo marxista a la Stalin,
a la Sartre; zda je vám 12 nebo 70 let, ve stockholmském Hyde Parku
najdete 'o weekendu vždy příležitost k svobodné výměně názorů.
A tato krása je natolik podstatná pro člověka z Východu, že není jistě
těžké pochopit, proč o 'talk jakoby samozřejmé věci mluví.

BÁSNÍK ODPORU?
Dlouho připravovaný únorový zájezd sovětského poety Yevgeny Yevtushenfca do Ameriky vyzněl spise jako masopustní fraška než jako jeho odpor
proti tolika nepravostem páchaným v bálsníkově domovině. Yevgeny nebyl
pro své plánované teátrální vystoupení spokojen ani s Madison Square
Gardens. Chtěl arénu větší a ještě větší. A pozval si k svému hlasitému
výkonu nejen americké “pokrokové” básníky, ale i pana senátora McCarthybo, známého 'kritika Nixonovy vietnamské politiky.
Američtí studenti slovanského, především ukrajinského původu, správně
předvídali, že “básník odporu” bude asi sotva protestovat proti vězněni
sovětských svobodomilovných intelektuálů. Pro Yevtushenka je jistě pu
holdlnější psát spíše chabé veršíky o “hvězdách americké vlajky rozstří
lené kulkami vietnamské války,” než o sovětských básnících posílaných
na Sibiř. (Jak by asi dopadl některý z amerických poetů, který by v Mosk
vě protestoval, dejme tomu, proti sovětské okupaci ĎSSR?)
(Soudruh Yevgeny bude jilstě za 'své angažované veršíky doma pochválen.
V ždyť jim ráda naslouchá i značně počétná složka americké “pokrokové”
veřejnosti, záměrně uspávané nej různějšími drogami, včetně politické ne
tečnosti. Požadavky ukrajinských studentů v USA uvedly vzácného sovět
ského hosta do značných rozpaků a tak patrně jediným pozitivním výsled
kem jeho zájezdu bylo vybrání tučné zálohy z konta jeho new-yorského
nakladatele a koupě “polka-dot” večerního žaketu, pečlivě vybíraného v
jednom z exkluzivních módních závodů.
Yevtushenko, autor otřesné básně “Babi Yar,” může naštěstí prokázat
svou lepší minulost, ale dnes je přímo výsměchem označovat tohoto dandyovského šviháka za “ básníka odporu.” Takovými básníky bylá totiž na
př. Pasternak nebo Aéhmatová; a jsou jimi Solženilfcsyn a desítky dalších,
jejichž práce je cenzurou potlačována a může vycházet jen tajně, v růz
ných “samizdatech.” Básníci odporů jsou v Rusku i dneis posíláni na Sibiř
anebo mezi šílence, 'tak jako za dob DostOjevského nebo Stalina.
or.
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VZPOM ÍNKY NA BOHUSLAVA MARTINU
Karel Husa
Hudba Bohuslava Martinů je velmi osobní; jakmile zazuí několik
taktů, můžete ji ihned poznat. V tom též spatřuji originálnost. Když
jsem byl ještě studentem pražské 'konservatoře a slyšel některé jeho
skladby, anebo četl jeho partitury, přijímal jsem též co se říkalo v
pražské hudební společnosti, že totiž Martinů píše “ francouzský.” Toto
je dosti těžké vysvětlit v rychlosti, ale krátce to znamená, že ačkoli
Martinů používá české anebo moravské motivy, nebo je imituje, jeho
styl, instrumenťace, myšlení, forma a skorém vše ostatní je dominováno
francouzským prostředím, ve kterém tak dlouho žil. Když jsem pak já
sám bydlel ve Francii - od roku 1'946-1 '934 - uvědomil jsem si, jak _,e
Martinů “ česko-moravský” .
(Jakmile jsem slyšel jeho hudbu, ihned jsem se cítil doma, t.j. mé
myšlenky byly u Poličky, v Praze, v českých lesích; prostě cítil jsem
přímý vztah mezi jeho hudbou a hudbou Janáčka, (Dvořáka, Filoe, Stamice, Myslivečka, aíd. A čím více let uplynulo od mého pařížského po
bytu, a čím více partitur Martinů jsem dirigoval, vím že tento druhý
názor je správný. ’N evěřím, že umělec se musí odcizili své vlasti, svému
národu, své matce, otci, sestře, přátelům, i když ho život zahnal mimo
své rodiště. A měl bych jiti i dále: myslím, 'že místo, kde se člověk
narodil, umělec nikdy nezapomene, jako nezapomene své matky a své
ho otce.
Samozřejmě, budou někdy vyjímky, které však budou potvrzovat pra
vidlo; ale vyjímky budou i na opačné straně: umělci, kteří budou žiti
celý 'život ve vlasti, ve které se narodili, a kteří hudbu méně čeští než
byl Martinů. Možná, že jim se vlast stala “ obyčejností” a ztratila kou
zlo, které i když je možná ne reelní, přece jen překrásné. Připomíná
mně to “ Babičku” Boženy Němcové; psala ji po létech, kdy její život
byl úplně jin ý; možná že i přidala dětské vánoční poesie a naivity,
přesto však, ačkoli od té doby, kdy její babička 'žila uplynulo tolik let,
se nemůže říci o některých jiných, i význačných skladbách.
Totéž s Martinů a myslím všemi námi, kteří žijeme mimo vlast. Vše
to, co jsme znali v mládí, zůstává v nás jako drahý kámen, na který
myslíme, o kterém sníme a který má pro nás tolik ceny jako víra, ná
boženské vyznání Moravských Bratří 'a já nevím co. Je to kouzlo do
mova, jako je v “ Babičce,” co mně připomíná hudba Martinů, Janáč
kova, 'Suková, Novákova, Smetanova 'a ¡mnoha jiných. Není tomu dlou
ho co se v Praze hádali o tom jestli Smetanova hudba je německá či
1 0 4

nikoli. Dnes nám jsou tyto “ hádky -dědečků” k smíchu (ačkoli by tomělo být k pláči) j
Mezi skladbami, které jsem studoval nebo dirigoval jsou IV. a VI.
symfonie, Koncert pro dva orchestry (jedna z nejlepších skladeb) Pa
mátník Lidicím, Tři madrigaly pro housle a violu, Sinfonietta La Jolla
(kterou s -velkou radostí diriguji; je to skvěle instrumento-vaná sklad
ba, s dojemným Adagiem ve druhé větě) Paraboly pro orchestr. Chtěl
bych zde přidat, že hudba Martinů má i jinou výhodu: orchestrální hrá
či se nenudí, rozumí jí, takže i ve zkouškách je -nálada “ positivní” , což
se nemůže říci o ¡některých j iných, i význačných skladbách.
(Setkal jsem ¡se s 'Bohuslavem Martinů po prvé v -Paříži, -někdy -na ja 
ře 1948. ¡By-dlel -jsem v té době v universitním městě (Čité Umiversitaire) a můj soused na témže patře v americké fondaci, který studoval
u Martinů v New Yorku, mně řekl, že paní Martinů i Martinů sám při
jedou do Paříže. Byl jsem šťasten, že konečně poznám skladatele, je 
hož hudbu jsem obdivoval. Nemohu říci, že setkání bylo veselé, poně
vadž Marti-nů mně vypravoval -spíše o svých trampotách po světě, (ja
ko by mne -připravoval na to, co -též -mně čeká.) Též mně -vyprávěl o tom
zranění, kdy -spadl s balkonu; vzpomínám si, že mně -řekl, že nemůže
komponovat ¡ani psát na stole, neboť jakmile se skloní, točí se mu hlava.
Pracuje, řekl -mně, u -planina na kterém má velké kreslířské prkno. A
pak samozřejmě mluvil o 'Československu; s takovou něhou a zářícíma
očima, že jsem hned věděl, že ¡ta políčka, lesy a červené střechy tam u
nás doma, má stále na mysli. Žil jsem v ¡cizině mnoho let, ¡setkal jsem
ses mnoha umělci, bábníky, malíři i jinými -lidmi československé -národ
nosti, ale nikdy j-sem nebyl ¡tak blízko -všem těm vzpomínkám, evokacím,
jak tehdy je pronášel Martinů; snad hovořil v notách . . . Toto -setkání
bylo blízko Are de Triomphe v Paříži, koncem června nebo začátkem;
července v roce 1948 . . .
IN-aše první setkání bylo i poslední. Ačkoli jsem 'žil později blízkoměsta New Yorku (blízko” je trochu -přehnané, I-thaca, kde bydlím, je
asi 320 km od New Yorku) ¡nesetkali ¡jsme se, náhoda ¡tomu nechtěla..
Když já jsem byl v 'New Yorku, Martinů byl v Evropě; musím však
říci, že jsem často v té době do New Yorku -necestoval. Mám několik
dopisů od Bohuslava Martinů, -ale ten nejkrásnější se mně ztratil; napsal
ho mně a mému studentskému orchestru na ¡Comellově Universitě, po
■provedení -jeho “ Sinfonietty La Jolla” ; poslali jsme mu totiž zvukový pás.
V tom dopise jako i v mnoha a mnoha jiných bylo vidět, ¡že Martinů
zůstal skromný člověk a že ho zajímalo - i dojmulo - provedení st-u-
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dentského orchestru, ačkoli se nemohlo rovnat Bostonskému orchestru
ani české filharmonii. Vše o Martinů ještě řečeno nebylo, doufejme že
jednoho dne bude . . .

TO SE NESMÍ?
Českoslovenští komunističtí “kulturtrágri” vždy rádi udíleli známky z
dobrého chování a už za Masarykovy republiky označovali náš kulturní
život za “zatuchlé zápecnidtví” . Ani značně intenzivní kulturní styky s
cizinou jim nebyly dost pokrokové. Nikdy se ovšem nezapomněli .podívat,
jaké počasí je právě v Moskvě a na procházku na Petřín zalitý sluncem,
si brali s pochmurnou tváří deštník, kdykoli kolem Kremlu slábě sprchlo ..
Čtenáře noticky pružného dialektika Jiřího Hájka, (uveřejněné v 3. čísle
letošního roč. Tvorlby,) patrně nemálo překvapilo páně autorovo rozhořčení
nald knížkami některých českých autorů vydávanými v německém překlade
C. J. Bubher ve Frankfurtě. “Měli by už při nejmenším pochopit” - píše
soudruh Hájek - že míra velkomyslnosti naší společnosti vůči nim se jejich
dosavadním chováním vyčerpala až do dna a že jí nemohou do nekonečna
zneužívat.” Hněv páně Hájka zřejmě neutišila ani skutečnost, že autory
těch knížek jsou většinou také soudruzi, (Pavel Kohout a spol.)
Vydávat knížky v Cizině je 'tedy patrně “hřích.” _ “Točíme-li ze sudu
nedolévajíce” - varoval kdysi Havlíček . . . A pražští agitpropčíci už drah
ný čas “nedolévají.” Nejen čtenáři, ale i někteří čeští a slovenští naklada
telé si v poslední době nejednou posteskli, že po srpnu 1968 se neobjevil
jediný pozoruhodný nový rukopis. Kde zůstala zásada komunistické mezi
národní spolupráce a výměny kulturních hodnot? Nebo snad není co a z
čeho “ vyměňovat?”
J.Š.

ŠTATISTIKA
Pavel Blaho
iNidktorí slovenskí statistici, a'ko otec Michal Ladko, J. S., .a profe
sor Vinuk konajú záslužná prácu, že obozinamujú slovenská, a česká
veřejnost’ s čfeiami ako sa vyvíňajá národnostně poměry ČSR, ale
najma na Slovensku. Krajanská tlač ale často v důsledku neznalostí
věci sa dopášťa omylov a uvádza dokonca výraz “ genocida” ,n.a Slo
vensku.
Preito dávám k posádeniu niekoťko dát z minulosti, aby bolo jasné,
ako sa věci májá.
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(Najvačší úpad slovenského národa bol v období od roku 1900 do
roku 1910. Slováci v bývalom Uhorsku za loto desaťročie poklesli o
40,774 duší. V percentách je to z 10,5% na 9,4% . Tento úbytok navdor vePkej natalite bol spósobený:
1. vysťahovalecívom
2. veFkou úmrtnosťou, najma kojencov
3. hlavně maďarizáciou
ÍV roku 1910 bolo napočítaných Slovákov na území předmnichovské
ho Slovenska 1,689.698 duší. V tuto dobu bolo na Slovensku 7,523
Čechov.
Prvé sčítanie po roku 1918 previedla tvz. Šrobárova vláda 20921.
augusía 1919. Sčítanie nie je úplné přesné, pretože holi malé změny
(na Oravě, obec Lipnica, s Prívarlkou připadli do Polska a Suchá Hora
a Hladovka k Slovensku.) Medzi Slovenskom a Podkarpatskou1 Rusou
nebola v tom čase ustálená branica. V 6 slovenských obciach nebolo
včítanie převedené, a boli zobrané úidaje z roku 1910. Sčítanie odopreli
obce v Šariši a to Lipová, Makroluhy, Gulvaš, Mlýndrovce, Olšavka a
Malý Koveš v Zemplíne v dosledku maďarskej a polskej propagandy.
|V roku 1919 lbolo teda na území Slovenska Slovákov a Čech o v
1,962,766 duší. Správný odhad Slovákov by bol po odpočítaní Čechov.
Tento údaj je medzi číslom 7,523 a 71,733.
(V roku 1921 15. febrúara, 'bolo: sčítanie 1’ udu a na Slovensku bolo
Slovákov 1)953,153; Čechov na Slovensku bolo 71,733 věetne vojska.
V tú dobu v českých zemiach bolo 15,635 Slo vákov.
)V roku 1930 1. decembra, bolo posledně sčítanie v ČSR. Slovákov
bolo na Slovensku (podFa profesora Vnuka) 2,252,123. Profesor Anton
Štefánek udává počet Slovákov 2,233)263 (sú ¡to asi len občania). Po
čet Čechov na Slovensku udávajú oba autoři číslom 120,926 včetne
vojska. Slovákov v českých zemiach v tú dobu bolo 44,052 duší. Sta
tistická ročenka Československej republiky z roku 1960 udává počet
Slovákov v roku 1930 2,250,616. Čechov na Slovenslku udává 121,696
a Slovákov v českých zemiach 44,451.
Sčítanie, fctoré 311. decembra 1938 previedla autonómna vláda Ti
sová zisťuje počet Slovákov 2,291,000. V tú dobu počet Čechov je
ustálený na 93,688 (časopis Mladý Slovák z 29. februára 1939). Počet
Slovákov v českých zemiach sa v tú dobu iste zmenšil. Slovensko počnúc týmto obdobím preChádzalo velikými územnými změnami. Na
južnom Slovensku sa stratilo 276,287 Slovákov a Čechov, v oblasti Devín a Petržalka 8,338 Slovákov a Čechov, polská ukupácia 9,914 Slo-
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vákov a Čechov; spolu je 'to 294,334. V ¡tomto je asi 20,000 Čechov,
talkže v retku 1938 je na území Slovenska předmnichovského asi
2,565,337 Slovákov.
IV roku 1939/40 stratili Slováci ešte na východuom Slovensku
26,981 duší (Slováci a češi) a získali spät’ stratu spósobenú Polskem
9,914 duší. (k tomu pribudlo ešte čo nepatřilo povodnému Českoslo■vesfcu, obce Oravský Goralov a Spišské obce.) V roku 1946 'bolo odlúčených od Slovenska 13 obcí, které připadli do Sovietského sväzu. V
roku 1930 bolo v týchto 13. obciach 10,352 ohyvatel’ ov, a z toho b o
lo Slovákov a Čechov 1,405 duší. V táto dobu bola z Podkarpatskej
Rusi připojená k Slovensku obec Lekart s počtom obyvatelstva 1,460,
a z toho bolo Slovákov a Čechov 696.
Statistická ročenka z roku 1950 udává počet Slovákov na Slovensku
2,982,524. Čechov na Slovensku v tú dobu je 40,365, a Slovákov v
Čechách 238,025 duší. V roku 1939 udává ročenka počet Slovákov na
Slovensku 3,425,090. Čechov na Slovensku '33,394. Slovákov v Čechách
400,990. V roku 1961 udává ročenka (vydaná roku 1963) počet Slo
vákov na Slovensku 3,560,216 duší. ¡Národnost’ česká na Slovensku
má 45,721 duší. Národnost’ slovenská v českých krajoch 275,997. Tu
je vel’ký pokles Slovákov, ako udává M. Lacko, asi 400,000 Slovákov
přiznalo česku národnost’ . Podlá predbéžnej Statistiky z roku 1970
udává Statistický úřad počet Slovákov na Slovensku 3,084,193 duší.
Čechov ina Slovensku 47,945 a Slovákov v českých zemiach je 308,699.
|0d roku 1910 do roku 1970, 'teda za 60 rokov, stúpol počet Slová
kov o 2,503,194. Toto číslo dokazuje vel’ký vzrast Slovákov a hovoří
táto cifra sama za seba.
Dnes chtěj nechtěj všecko je 'politikum a je hodnoceno politicky: tvé mlčení
jako tvůj hlas, tvůj útok jako tvá reservovanotít.
F. X. Salda, Umělecká tvorba a stát, Šaldův Zápisník 1936-37, str. 50

Je to taková ďábelská podívaná, že by bylo třeba druhého, většího Dostojevskébo, aby ji zachytil a báisnidky vyslovil. “Běsi” j'sou vedle toho idyla.
Slunnější Evropě se z toho procesu zdvihal žaludek, v Cechách se mlčelo,
protože je oportuinní mlčet o ruských věcech. Mně mé nitro kázalo pro
mluvit, vyrazit výkřik, zabušit na zahluchlá lidská svědomí. Ale odpově
děl .mi štěkot politických hafanů.
F. X. Šalda, Tvorba hájí moskevský proces, Šaldův Zápisník 1936-37, str. 71
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Kritické marginálie

František Dvorník

Byzantská m isie u Slovanů
Praha, Vyšehrad, 1970. Stran 393,
cena 36 Kčs.
Současně M y Rutgers University
Press přinesl nové dílo profesora
Francis Dvomnfka, (Byzantine Mis
sions Among Ithe Slavs, 1970) nakla
datelství Vyšehrad v Praze si po
spíšilo s českým vydáním téže 'kni
hy. Stejně jako 'anglické vydání
bylo přijato velmi kladně, (“Jour
nal of Ecumenical Studies” ji na př.
nazval ‘‘Cyrillomethodian master
piece” ) i české vydání bylo přijato
tak nadšeně, že prvé vydání bylo
rozebráno ihned po vytištění. O pře
klad i úvod se velmi zasloužil dr.
Vladimír Vavřínek, který byl v le
tech 1969-70 visiting fellow v Dum
barton Oaks ve Washingtone.
'Nové Dvomífcovo dílo má devět
kapitol v tomto pořadí: I. Byzant
ské, římské a íránské misie u již
ních Slovanů, II. Byzantská říše,
Rusové, Chazaři a Arabové. - Po
čátky Konstantinovy životní dráhy.
HI. Velká Morava před příchodem
byzanské milsie. IV. Byzanská misie
na Moravě. V. Řím a moravská mi
sie. VI. Metoděj moravským arci
biskupem. VII.
Cyrilometodějské
dědictví v PolSku a v Čechách. VITI.

Cyrilometodějské dědictví v Chor
vatsku, v Bulharsku a v Srbsku a
IX. Cyrilometodějské dědictví v K yjevské Rusi. K 'těmto kapitolám jsou
připojeny tři dodatky: a) Poselstva
Konstantina-ICyrila a Fdtia k Ara
bům, b.) Přežívání římíské provin
ciální kultury v Pannonii a její pro
jevy na Moravě, c) Kterou cestou
přišlo byzantské poselstvo na Mo
ravu?
Dvornikova kniha je nesmírně
bohatá materiálem, čeltnými prame
ny Mtera'tury a výborným rejstří
kem. Jako všechny ostatní Dvorníkovy Studie vynikají důkladností,
i toto dílo je hodnocením všeho, co
bylo dosud vydáno o sv. Cyrilu a
Methiodějdvi, odborně shrnuto a
zváženo kriticky, podle nejnověj
ších archeologických, literárních a
historických badání. Skutečnost, že
tento nejnovější materiál o cyrilo
metodějských otázkách se objevil
táké v anglickém vydání, význam
tohoto díla ještě zvyšuje. Dr. Vla
dimír Vavřínek zvážil v úvodu vě
deckou práči profesora Dvomíka,
již označil za světového významu.
Celý obsah této Dvorníkovy knihy
je prosycen svěží novostí i důklad
nou odborností. Proto Dveřníkovo
dílo by nemělo chybět v knihovně
žádného českého nebo slovenského
čtenáře.
Ludvík Němec
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Roman Jakobson

leko do naší národní kultury a
historie, aby upozornil na některá
rozhodná a rozhodující údobí, kři
žovatky, konflikty, krize i na náš
pozitivní přínos kultuře a civilizaci
světové. (Do této kategorie vpravdě
objevitelsfcých studií patří dvě Jakobsonovy Statě “Český podíl na
círfcevně-slovaniské
kultuře”
a
“ Usměrněné názory na staročeskou
kulturu.” ) Čím a jak přispělo hu
sitství k rozvoji českého1 básnic
tví, autor vysvětluje v dalších pro
nikavých “Úvahách o básnictví do
by husitské” a v následujícím eseji
se zabývá slovní stavbou husitského
chorálu “Ktož jsú 'boží bojovníci.”

Studies In V e rb a l A r t
Vydala Společnost pro vědy a umě
ní a Dept. pro studium slovanských
jazyků

a

literatur

University

of

Michigan, Ann Arbor, USA., 1971.
Lze si sotva představit důstoj
nější i 'trvalejší uctění loňských 75.
■narozenin jednoho z nejvýznam
nějších íslavistů - prof. Romana Jakobsoňa _ než vydáním tohoto vý
boru z jeho esejů a studií publiko
vaných porůznu v českém a slo
venském jazyce. Sborník obsahují
cí více než čtyřista Stran nesmírně
zajímavého textu, vyšel společným
nákladem University 'of Michigan a
naší SVU, která tak znovu dokazu
je, že plní jeden ze svých hlavních
úkolů: publikovat, t.j. seznamovat
nejen český a slovenský živel v za
hraničí, ale také cizojazyčné čtená
ře, s vrcholnými díly naší kultury.
Jsme si vědomi, že ibez osobní ini
ciativy prof. Uadislava Matějky,
předního člena SVU a redaktora
universitní edice, SVU sama by
■sOtva mohla uctít autorovo životní
jubileum tak významným i “prak
tickým” způsobem.
Jákobsonův sborník obsahuje 22
esejů, úvah a Studií z nejrůznějšího
údobí autorova průkopnického dí
la, především z dob jeho působení
v Československu. Po úvodní slo
venské studii věnované problémům
poetiky, výbor se dělí na tři části.
V prvé profesor Jakobson věnuje
pozornost
především
speciálním
aspektům studia jazyků a literatu
ry, s důrazem na hodnoty literárně-estetické.
(Oo je poezie?,
Lingvistika a poetika, Poezie gra
matiky a gramatika poezie.) Y dru
hé části aumr nahlíží hluboko i da

V “Poznámkách k dílu Erbeno
vu,” Roman Jakobson upřesňuje
pravé místo jednoho ze zákonodár
ců novodobé české básnické řeči v
kontextu romantismu evropského i
specificky českého. Autor pak ana
lyzuje Erbenovu mytologii a kon
frontuje ji s Máchou, jemuž věnuje
pozornost i v analytickém eseji o
“ verši o hrdliččině hlasu” . (Jsou to
právě takové “malé plochy,” jaké
autor zvolil z bohaté máchovské
problematiky, aby na nich dokázal
intenzitu Svéhio pohledu a ponoru
vpravdě objevitelského.) Čtenář ne
může než žasnout, do jakých hlou
bek i nuancí je Jakobson Schopen
proniknout ve své analýze Máchovy
sloky, verše i jediného slova. P o 
dobný úkol si uložil i ve Studii o
gramatické struktuře veršů z bás
nického cyklu nedoceněného slo
venského básníka Janka Krále.
Třetí, závěrečná čáslt Jakobsoraova
výboru obsahuje pět esejů z téma
ticky i formálně značně rozdílných
polí. Autor vysvětluje Fuškinovu
symboliku,
gramatickou
stavbu
Brechtovy básně “Wir sind sie,” dá
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vá nahlédnout d!o plastického světa
PaSternakova a Maljakovskébo, ana
lyzuje jeden iz nej symboličtějších
Baudelairových. sonetů atd.
Pokus plně -vysvětlit a zhodnotit
pravý význam sborníku Jakobsonových prací, by zdaleka převýšil
schopnosti a -znalosti autora těchto
řádků, jež nemají jiného poslání než
čtenáře na toto dílo upozornit. Kaž
dá z 'těch dvaadvaceti studií přináší
totiž 'takové bohatství nových po
hledů a poznatků, že j'sou i pro je 
dince značně zasvěcené hlubokou
studnicí. Čtenáři-laikoVi pak tento
výbor alespoň naznačí šířku, hloub
ku i specifičnost problémů, jimiž
se autor ve svém životním díle za
bývá. Prof. Matějkovi patří náš vře
lý dík za iniciativu, bez níž 'by ten
to svazek nebyl vyšel. Ediční spo
lupráce SVU s oddělením pro stu
dium slovanských jazyků a litera
tur michiganské univerzity, kde L.
Matějka působí, přinese jistě další
ovoce.
Jiří Škvor

lohou cizích zemí i moří. Vytušíte
z těch veršů důvěrnou 'znalost po
etiky, hudby i umění výtvarného..
Je to poesie ustavičná a všudypří
tomná, neomezená ča'sem ani hra
nicemi. Oisud 'světa a života tu krys
talizuje v barevnou polyfonii, v níž
se moderní civilizace, (tykadla ra
darů a reflektorů,) svět nej moder
nějších 'technických zázraků, pro
líná s velkým tichem jihočeských
rýbníků, kde kdysi rozšafný zeman
Krčin z JelSan -stavěl pověstné hrá
ze.
Milada Součková rozumí době
Petrarfcově -nebo Dante-ově, volné
mu verši Whitm-anovu či Ma-rinettiho právě tak jako 'dramata 0 ’Neillovu ěi -obrazu 'Cézannovu. Jejím -sku
tečným duchovním domovem však
jsou Čechy. ÍProťo se jí nejednou zasteskne po “bězích v zahrádce”,
-po době, kdy “atom ještě nebyl roz
bitý” a kdy čištý déšť omýval svě
ží listy Stromů. Proto do ohlasů
Wfeitmana či Marin-ettihb vpadneznenadání náš Sládek, (z jeho tesk
nic na břehu jezera Michigan,) nebo
Vrchlický či Seifert.

P říp a d Poezie
Napsala Milada Součková, vydala
Křesťanská akademie v Římě, jako
42. svazek své edice Vigilie, r. 1971.
Stran 90, cena neuvedena.)
Je to poesie poučená i učelivá,
výsledek velké autorčiny kázně
a kultury, poesie plná symbolů
a naléhavých odkazů na kulturu
světovou i naši národní. Verše pro
fesorky Součklové napovídají, že
autorka prožívá nesmírně intensivní
život i osud. Její poesie zraje na
mnoha kulturních líchách, pod ofo-
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Cizí osudy a kultury se v té pře
mýšlivé poezii Milady Součkové
-prolínají s českou růží šternberskou,
s šuměním horušického potoka, spě
chajícího k -objetí s ¡Lužnicí, s vůní
čerstvého zrna v kterési vesnické
sýpce. Časová kulisa Vídeňského
kongresu, Vrchlického italská léta.
sedmdesátá i nejmladší hištorie -rod
ných Čech, to vše doplňuje autorči
ny reminiscence, (kdesi v -bezbřehéMiddlesex 'County,) v 'tento pozoru
hodný, nevšední “případ poesie” .
Pavel Javor

Je lín k o va vize člověka

D ob rý start

a pravdy

Josef Škvorecký

Jelínkova vlize člověka a pravdy
Nová bášnická kniha Ivana Je
línka “Sochy, Sedm částek” (V y
dala Společnost pro vědy a umění,
Řím 1970) se štěpí do dvou 'sa
mostatných, na sobě nezávislých
oddílů. Příbuznost Soch a Sedmi
čátítek je jen v reflexivní filosofické
oblasti.
¡Indická moudrost a až integrální
křesťanská pokora Jsou ideovou in
spirací zákonitostí celé kmihy. Je
línek novou básnickou formací ja
zyka vyslovil 'svůj umělecký a ide
ový záměr - svůj rozchod s hroutí
cí se realitou okolního světa.

Tankový prapor

Jelínkovy veřše jlsou kompliko
vané a těžké, a přesto pro pokorné
ho čtenáře neztrácí autor nikdy
kontakt, naopak snaží se vklínit čte
náře do ¡svého imedítativnífao spiritu
álního světa. Přímo zákonitě to čte
nář cítí ve sbírce Sedm částek: 7
lyrických reflektorů do struktury
člověka - analytický pohled na ne
vyřknuté ¡zákonitosti.

Nakladatelství
“Publishers
68”,
P.S. A. Box 695, Toronto, Canada.
V této poznámce mi nejde o lite
rární analýzu pozoruhodné práce
jedndho z předních představitelů
“nové vlny” českých prozaiků, je 
hož není třeba čtenářům Proměn
představovat. Nechci psát také žád
né reklamní doporučení, (prbtože o
knížky Josefa Škvoreckého je znač
ný zájem), ani “ úvodní slovo” ,
(protože na výstižnější než jaké k
této ¡knížce napsal Jiří Voskovec viz lednové Proměny - bych se stej
ně nezmohl.

(Při čtení ¡Soch si člověk uvědo
muje - jako jíž tolikrát u Jelínka že smrt je ¡básníkovým přechodem
z jedné formy života do druhé a
tento přechod nabývá ¡tvaru obyčej
ně v okamžiku, který nejméně oče
káváme.

Podobné jako kdysi ve svých
“Zbabělcích” i v “Tankovém pra
poru” Škvorecký napsal výborný
dokument, který dosud nemohl, a
obávám se, že ještě dlouho nebude
moci, vyjít doma, v Československu.
A tato okolnost je hlavním motivem
mé poznámky. ¡Ohci poděkovat ne
jen autorům, ale také vydavatellům-příslušníkům po-srpnové exu
lantské vlny. Za jejich dřinu a ne
vyléčitelný optimismus. Můj dík je
adresován právě ¡tak manželům
Škvoreckým a jejich torontské edi
ci “68 Publishers” , jako kolínskému
“ Indexu” nebo mnichovskému vy
davatelství “COC. Books” .

Jelírikova poesie ¡není poesií od
počinku _ naopak po přečtení kaž
dé Jelínkovy knihy je člověk du
ševně vyčerpán, ale autoru vděčen.
Jelínkův verš imá široký rejstřík,
který se nezastavuje před řadou
novotvarů či obrazů z indické filo
sofie nebo ze žiVo.ta ¡světců.
Antonín Kratochvil

Jen ten, kdo si v exilu s vydává
ním českých nebo slovenských kní
žek něco začal (a takových jedinců
nebylo málo) dovede plně ocenit
jejich práci, obětavost a finanční
riziko. Možná, že tři exulantská vy
davatelství nebudou trvale únosná,
možná, že by stačilo jedno zde na
severo-americkém kontinentě a jed
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no v Evropě. Čas a praxe, včetně té
technicko-platební, patrně v bu
doucnosti ledacos poopraví nebo
zjednoduší, ale zatím nemůžeme než
co nejsrdečněji popřát Škvoreckého
Danny Smiřickému, (jehož známe
důvěrně už ze “Zbabělců” ) a všem
těm dalším mládencům pomáhají
cím odbourávat ofolfoující kulisy vo
jenského “kultu osobnosti”, které
trčí v armádě snad ještě trapněji a
žalostněji než v politice.
Třebaže Škvoreckého vojenská
hantýrka se může zdát nejednomu
útlocitnému čtenáři příliš “ vulgár
ní,” (vojáci obvykle neužívají vý
razů slečinek z internátů!) jeho
“Tankový prapor” má a bude mít
své místo v nejmladší české próze,
tak jako je mají jeho “Zbabělci,”
nebo Vaculíkova “Sekyra” či ně
které práce Ludvíka Kundery, Hra
bala a Havla a nemnoha dalších
příslušníků “nové vlny” , včetně fil
mových a divadelních tvůrců.
Už pouhá skutečnost, že většina
těchto knížek vydávaných 'exilový
mi nakladatelstvími, by nemohla v
dnešní situaci vyjít doma, mluví za
mnohé. Může být závažnějšího a
trvalejšího úkolu českých a sloven
ských intelektuálů v zahraničí, než
psát, vydávat a rozšiřovat to, co zde
po náis zůstane trvale, jako naše
světlá stopa? Jistý závazek mají
ovšem i čtenáři-odběratelé. Jako
vždy v minulosti, Proměny uvítají
i nyní recenze všech knižních no
vinek. škvoreckého “Tankový pra
por” je mimořádně šťastným začát
kem nové kapitoly našeho písem
nictví v exilu , vytvářeného často
za nepředstavitelně velkých překá
žek a obětí. Už proto si zaslouží
plné podpory.
-oř.
1 1 3

V y s tříz liv ě n í ze lž í
(Několik

poznámek

k Londonově

knize “Doznání” )
Jednoho lednového večera v roce
1951, když se vracel Arthur London,
náměstek československého ministra
zahraničí domu, byl předjet auty
Státní bezpečnosti; cituji: “Šest
ozbrojených mužů se vyřítí z obou
au't, vyrvou mě ze sedadla, nasadí
mi pouta a vhodí do prvního vozu,,
který pak prudce vyrazí. Protestuji,,
chci vedělt, kdo jsou ti lidé. Zavážou
mi Oči: “Drž hubu, neptej se! Brzy
se dovíš, kdo jsme!” (s. 18). Tehdy
London ještě nevěděl, co ho očekává.
Teprve když v pověstné Ruzyni na
všechny jeho žádosti, alby mu bylo
umožněno spojení se špičkami stra
ny, jedinou odpovědí byl sarkastic
ký výsměch, nadávky a bití, uvědo
mil si celou hrůzu Skutečnosti.
(Londonova kniha vyšla v nafcl..
Československého spisovatele v ro
ce 1969, v nákladu 30.000 výtisků a
něž mohla být zakázaná, celý náklad
byl rozebrán. Mezitím kniha byla.
přeložena do němčiny, angličtiny a
připravuje se její vydání do jiných
jazyků. České vydání bylo ovšem
překladem z 'francouzské verze, kte
rá pod titulem L’Aveu vyšla v na
kladatelství Gallimard v Paříži. Čes
ký

překlad

pořídil

básník

Ivo.

Fleischmarm, který vložil do překla
du celou svou kulturu slova. Lon
donova literární čeština byla češti
nou infinitivů.

Německá a Anglická reakce
Německý překlad s velkou citli
vostí a zasvěceností pořídil Willy
Thaler a doplnil ‘'Doznání” - na
rozdíl od českého vydání - obsáh
lým rejstříkem a zasvěceným do
slovem. Kniha vyšla v hamburském
nakladatelství Hoffman und Campe
a stala se téměř bestsellerem němec
kého knižního 'trhu. Bezesporu p o
mohly podrážděné protesty ze so
větské strany proti francouzskému
filmu natočenému podle Londonovy
knihy. Někteří recenzenti německé
ho tisku 'Správně poukázali, že otřes
ná 'kniha Artura Londona tvoří s
knihou Evžena Lbbla: Die Kevolution rehabilitiert ihre Kinder, (slo
venské zpracování mělo titul: “ Svě
dectvo o procese s vedením protištátného sprisahaneckeho centra na
čele s Rud. Slánským,” a s knihou
Josefy Slánské Bericht uber meinen
Mann Zpráva o mém muži _ 'tryptych, který z objektivních pozic no
vě a zevrubně odhaluje pro němec
kého átenáře celé, sovětskými po
radci manipulované poizatíí Slán
ského procesu a gěstapáčkých metod
politické policie. Německý tisk zdů
razňuje, že přes všechno utrpení,
které prožil Ařťhur London v Kolo
dějích, Ruzyni, Leopoldově a jinde,
je khiha psána bez nenávisti a s
upřímnou snahou odhalit pravdu a
podat objektivní obraz pozadí celé
ho proceisu. Její význam je přede
vším v literární hodnotě svědectví.
Podle německých kritiků, je proces
v Londonových vzpomínkách kavkovským dramatem oltřesné pravdy.
Londonova kniha je z uvedených tří
publikací bezesporně nejvýtznamější.
Pro českého čtenáře však zůstává
řada otázek nezodpovězena. Anglic
ké vydání, které vyšlo až po ně

meckém, vyvolalo pochopitelně také
velkou reakci v tisku1. Anglické listy
vidí -Slánského profceis a Londonovu
roli v širších souvislostech a pouka
zují na paralely podobných procesů
v Maďarsku, v Bulharsku, v Polsku,
atd. a na jejich kopii “moskevských
procesů” z třicátých lět. Tato sku
tečnost nejlépe 'ukazuje na zásahy a
funkce sovětských poradců u všech
těohto monstre-procesů. Anglické
listy poukazují na to, že vládci v
Kremlu Londonovi neodpustí, že
znovu připomněl evropským ko
munistům “skutečnosti sovětské jus
tice.” Kritik listu Evening News po
ložil Londovi otázku, která jistě na
padla cělé řadě českých čtenářů při
čtení Doznání, jakto, že London, člo
věk v tak vysokém podtavení v me
zinárodním komunistickém 'hnutí,
který žil v Moskvě a byl náměstkem
ministra zahraničí v Českosloven
sku, nevěděl, jakých metod používá
strana a její policejní aparát, a jak
mohl on a jeho žena télto straně vě
řit. Referent Listu Evening News
zdůraznil:
“Pročítal jsem pasáže o hrůzách,
jež London prožil nikoli s rostoucí
mi sympatiemi, nýbrž s rostoucím
odporem. Na Londonových odhale
ních není nic ušlechtilého, i když je
jfetě hoden 'politování. Četba Londo
novy 'knihy mi jen potvrdila, že n ejhoršími nepřáteli demokracie a svo
body jsou ti, kdo poslušně vykoná
vají rozkazy . . . ”
Český čtenář “Doznání” si uvědo
muje řadu skutečností, které cizí
referenti nemohou vidět. London, ja
ko nikdo druhý, ukázal na špinavou
záludnost a zločinnost orgánů tzv.
Statní bezpečnosti začínaje ministry
Kopřivou a Bacílkem přes vedoucí
agenty Smolu, Doubka, Kohoutka, až
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po celou anonymní apokalyptickou
s íť konfidentů. Autor upozornil na
maldpulovamé žonglérství referentů
STB. s nic nechápajícími vězni a
odkalil věci, které ostatní neprivile
govaní vězni, nemokli vidět a zůstaly
jim zcela nejasný. V prvé řadě jako
nikdo jiný - odhaluje téměř na kaž
dé druhé straně práci sovětských
poradců v politickém policejním aparátě, London prostými slovy odhalil
skutéčnost, že tito lidé byli samo
statnou “republikou pro sobe,” ne
kontrolovatelnou, všude zasahující a
vše ovlivňující. Byla to síla, které se
všichni “ vnitráci,” až po náměstky
ministrů obávali. London dokládá
také, že to byl Klement Gottwald,
který požádal sovětské vůdce, aby
vyslali do Československa své “od
borníky na politické procesy”. Ne
oficiálně jich tam již od února 1948
působila celá řada.
I když Londonova kniha na ne
straníky na některých místech d ů sobí trapně a směšně, hlavně v pa
sážích přímo integrálního plazení se
po břiše před autoritou “Strany, kte
rá se nikdy nemýlí a které se musí
vždy věřit” - zůdtává přesto ve
svém celku velkým svědectvím,
které prostě nelze nevidět, nebo se
od něho odvrátit. Je to svědectví,
které by měl každý kritický člověk
studovat, aby pochopil celou diplo
matickou a politickou proradnost so
větského imperialismu. Nemalý vý
znam Lodonovy knihy je i v tom,
■’k průkazně osvětlila všechny
metody sovětského antisemitismu i
antisemitismu vědoucích pracovníků
KSČ v aparáte i ve věznicích, pře
devším v Leopoldově a jinde. K o
munistická antisemitská terminolo
gie byla terminologií vypůjčenou ze
slovníku Gestapa. London o tom po

dává dosti svědectví v době přípra
vy procesu, (s. 197 a na celé řadě
dalších míst.)
Další poznámky nestraníků
Na nestraníka zapůsobí ovšem i
negativně některé pasáže z Londo
nova působení ve Španělsku za ob
čanské války. Pro katolíka zůstane
trpkou zkušeností, že byly umučeny,
znásilněny a upáleny sestřičky a řeholnice, které o východoevropských
komunistech nevěděly ani tolik, k o
lik interbrigáldísté o křesťanství, a
vše to se dělo pod heslem “nového
humanismu” . Tento zjednodušující
pohled, bez vší diferenciace, se týká
ovšem jen jedné části. (To je několik
poznámek z rozhovoru s jedním ka
tolickým intelektuálem, který byl za
války vězněn v Buchenwaldu a poz
nal některé z cizích příslušníků me
zinárodních brigád.) Celá tragedie
“našich Španěláků” spočívala v tom,
že bojovali pold jménem Gottwaldo
vým, který v padesátých letech se
podepsal pod jejich rolzisudky smrti
nebo doživotních žalářů.
Zůstává také skutečností, že s ko
munistickými prominenty se zachá
zelo ve věznicích a po propuštění
z vězení podstatně lépe, než s nestra
níky. Jako objektivní příklad může
sloužit prostá skutečnost, že nemocný
prominent London po propuštění se
může léčit v sanatoriu na Pleši
((s.. 406), zatímco na druhé straně
jedna z největších poštav moderní
české literatury, jak ji i v době No
votného éry označil J. Brabec v Li
terárních novinách i v České litera
tuře, básník Jan Zahradníček, vážně
nemocen po propuštění, nemá mož
nost 'se řádně léčit a za pět měsíců
umírá. Podobných případů by se da
la uvést celá dlouhá řada. Který z
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komunistických pohlavárů vytrpěl
jako progresivní 'theolog, čihoštáký
farář Josef Toufar, který byl ve
zkrvaveném pytli v posledních chví
lích svého
života odvezen na
jednu pražskou kliniku, kde na ope
račním stole skonal? Který z promi
nentů KSČ hýl ubit přímo při výsle
ších, jako známý brněnský vysoko
školský profesor, poslanec ;lng. Sochorec, biblista Josef Koutný, atd.
Zůstává skutečností, že i u “vězeň
ských čísel” - lidí bez jména a tvá
ře, byla komunistická skupina třídy
vládnoucí a třída ovládaná.

“Jsem tu teď se známým intelek
tuálem Kostohryzem, který byl od
souzen k /těžkému treStu, v souvis
losti s procesem “Zelené intemationály.” Přivítal mě velmi přátelsky
a ihned mě informoval o našich ži
votních podmínkách.” Dále ho Kostobryz informoval o možnosti kon
taktu s J. Pavlem. A pák už o Jo
sefu Kostohryzovi ani jediné Slovo těžko se dá předpokládat, že by ná
městek miniStra zahraničí znal bás
nická díla Josefa Kosttíhryze, ale za
ráží albsolulfcní neznalost skutečnosti,
že tento bálsník ¡byl spoluautorem
prvního /spisovatelského manifeštu,
/Je příznačné, jak -London sám roz
(memoranda), které se v roce 1952
lišuje s/pcduvěfaně . na jedné Straně
dostalo až do rukou Trumanovýeh,
vidí obýčejné Zločince, české a slo
Churchilových, de Gasperiho a dal
venské kolaboranty, špiony a diverších, že tento básník, jehož křestní
santy, vyslané západními rozvětíkajméno ani London nezná, byl Stejně
mi, a na druhé Straně uprchlíky, po
jako London odsouzen k doživotí a
litické vězně, benešovce, soc. demo
že v “jeho” procesu byl popraven
kraty a katolíky, kněze, oběti politic
vynikající pedagog prof. dr. Josef
kých provokací, bez viny zapletených
Kepka, který od roku 1948 bojoval
do vykonstruovaných politických
proti sterilitě marxismu a totalit
procesů, přinucených nelidskými
nímu primitivismu
diktovanému
metodami k manipulovaným dozná
“neomylnou” stranou. U Londona
ním.. “Když nás tito lidé viděli při
každého nestraníka zarazí absolutní
cházet - píše London - bylo první
nezájem o vyprovokované a mani
jejich reakcí nepřátelství. Pro ně
pulované monStre-procesy s nestra
jsme byli nejen komunisté, a tedy
níky. London má 'soucit s každým
političtí odpůrci, ale 'také tvůrci re
komunistou, který býl jedním Z k o
žimu, jehož ¡byli obětmi!” <s. 369)
leček vnitra, ale nezajímá ho, a ani
Přiznání jistě sympatické, ovšem
se nesnaží hlouběji analyzovat je 
opožděné! Čtenář kri/ticky zůstane
den z nejšpinavějších procesů k o
také poněkud v rozpacích nad určitou
munismu vůlbec, při kterém Milada
kulturní neorieritovanoští člověka tak
Horáková a spolu s ní i český spi
vysoce poscaveného, jako byl náměs
sovatel a kritik, klterý vystřízlivěl
tek ministra zahraničí! Na straně 385 z komunismu a napsal dvě původní
London popisuje sympaticky setká práce o moskevských procesech: Zá
ní s lyrikem Josefem Kostohryzem,
vis Kalandra. Mohl bych pokračovat
básníkem, který dostal ve zkomunive vyjmenování dalších procesů a
zovaném Československu nej,vyšší
dalších jmen. V celé Londonově
trest - doživotní žalář. London líčí

knize nenajdeme sebemenší zmínku

své setkání v ¡Leopoldově taklboj

o dachauském koncenfrálčníku aťei-
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biskupovi dr. Josefu ¡Beranovi a o

dectvích, ale domnívám se, že tato

řadě jiných mučedníků.

lapidární slova jsou více než do
stačující.

Sovětští poradci
Londonova kniha je dnes nejen
historickým, 'ale i politickým svě
dectvím a velkém TUBU, o ipráci
sovětských poradců a agentů NKVD
KGB v Československu. I když řada
sovětských důstojníků politické po
licie, která pod tíhou svěldomí “ od
skočila” a vylíčila práci sovětské
tajné služby v satelitech, byl to te
prve London, který na konkrétních
příkladech ukázal práci a metody
sovětských poradců, “Šéfů” , jak jim
estébák Kohoutek říkal. London je
Charakterizuje takto: “Taktika so
větských poradců byla Označit za
“¡zločiny” úkoly, dohody, jednání,
činnost nejvyšších státních funkci
onářů, nebo činnost, která byla
uskutečněna pod jejich vedením a
udělat za ně odpovědnými obžalo
vané” . . . (s. 19*5). Jejich oficiální
příchod před Slánského procesem
popisuje 'takto: “ Okamžitě zřídili ve
Státní bezpečnosti zvláštní oddělení
pro vyhledávání nepřítele uvnitř
strany; později bylo zřízeno zvláštní
oddělení pro boj proti sionismu. V y
užívajíce své svatozáře a autority,
kterou mají u úředníků Bezpečnosti,
s nimiž spolupracují, vybírají si me
zi nimi důvěrníky, kteří jsou jim od 
dáni tělem a duší, považují je za své
Skutečné představené a výkonávají
jejich příkazy mimo rámec normál
ního postupu, bez ohledu na své
úřední představené. Ve (Státní bez
pečnosti se ¡tak velice rychle vytvo
řila, ve všech odděleních, paralelní
policie, skutečný stát ve státě, je 
hož činnost unikla příslušnému mi
nisterstvu” . . . Mohli bychom 'po
kračovat v dalších citátech a svě

Arfthur London, jako vězeň nacis
tických koncentráků, byl přímo
přddurčen k tomu, aby mohl srovnat
metody gestapa a tzv. Státní bez
pečností. Jeho charakteristiky jsou
vtipné, úderné a konkrétní. Za je 
jich celou řadu citujeme jednu ze
strany 202: “Esltébáci jsou lidé, kteří
pracují dnkviSičními metodami hod
nými geštapa.”
London a místodržící v Praze
Krátce po pozitivním referáte jed
né západní rozhlasové stanice v češ
tině o ohlasu vydání Londonova díla
v němčině, a po prvních úspěších
GavraSova filmového přepisu Lon
donových vzpomínek, zahájila Pra
ha a Moskva velkou kampaň proti
Arturu Londonovi. V červenci roku
1970 dokonce úřední agentura ČTK
rozšířila pamflet proti knize Ařťura
Londona. Londona samotného líčí
jako zlodějíčka, který okrádal de
portované o potravinové lístky. K o 
mentátor “cetky” o Londonovi říká,
že “tak dlouho pomáhal roztáčet
kola procesů, až byl jimi sám za
chycen'. Svými svědectvími pomáhal
odsoudit na smrt Slánského, Gemindra a další a rovněž svému kraja
novi Závodskému pomohl svým kři
vým svědectvím na smrt.” (¡Citováno
podle Rovnosti 23.7.70). Termíny,
kterými sověti,
a jejich pro
střednictvím pražské zvukové auto
maty, napadají Londona, připomí
nají rekvizity padesátých let: “Renegát a zrádce, na jehož rukou lpí
krev soudruhů” atd. Závěr všech
pražských útoků je ovšem zaměřen
na Obrodný proces 1968: “Ve své ne-
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návišti vůči komunistické straně a
v touze po kariéře, se tito hlasatelé
dbrddy nezastavili před ničím” . . .
Tolik z pamfletu ČTK o Londonovi1.
Rádio Praha (4.9.70). Při pročítání
této rozsáhlé protilondonovské kam
paně je (kritickému čtenáři jasné, že
se zde nejedná o objektivně vysvět
lenou historii z padesátých let, ale o
autentické svědectví metod sovět
ských poradců v satelitech a odha
lení konstrukcí politických procesů
a o funkci jakou při nich sehrává
pdlitická policie. Kniha podryla to
tiž u západních extrémně levico
vých intelektuálů a poloiritelektuálů
jejich slepou víru v “humanitní”
principy sovětské ideologie.
Český čtenář zůstane nad “Dozná
ním” poněkud v rozpacích - je to
inteligentní kniha, zásluhou háisníka
Ivo ¿FUeisdhm&nna napsaná pěknou
češtinou, vyžadující ovšem velmi
kritický přístup k celé látce.
Několik poznámek závěrem
Když jsem psal tento článek, ne
viděl jsem ještě film Costy-Gavrase,
který je podle mého nálzoru lepší
než Londonova kniha, poněvadž ve
filmu, z pochopitelných důvodů, je
vynecháno pokořující padání na ko
lena před všemocnou partají. Pře
kvapivé ovšem hýlo, jak vysloveně
levicový zdejší manipulovaný tiisfc a
nevyzrálí žurnalisté
komentovali
film jen jako ukálzku stalinského,
případně gottwaldovského, komu
nismu z počátku padesátých let. V
tisku se úmyslně přehlížely útoky
Prahy i Moskvy na Londona i oku
pace Ď9SIR a o Sérii politických
procesů z poslední doby nepadlo ani
(slovo. Liberální a katolický tisk byl
poněkud rozpačitý, ovšem v recen
zích o filmu poukázal na procesy se

spisovateli Otou Filipem, Vladimí
rem Škutinou, s uměleckým teore
tikem Vladimírem Burdou či s filfilmařem Idr. Aloisem Poledňákem
nebo s mladými “Trockisty” a s
dalšími.
Když jsem psal tenlto článek, ne
znal jsem ovšem ještě ani drobnou,
ale významnou knížku Vladimíra
Škutiny “Presidentův vězeň.” (Se
veročeské nákl. Liberec, 1969, str.
80.) Mohl foyfch býval lehčeji kon
frontovat některé škutinnvy mnoh
dy neúmyslné analýzy komunistické
justtee a metod IStB s líčením Artu
ra Londona. Škutinova kniha není
zatížena komplexem člena komunistitické strany; proto je zachyce
ním děje daleko bezprostřednější a
pravdivější, bez jakýchkoli postran
ních zábran. Hlavně je zde ovšem
daleko humanističtější poměr ke
spoluvězňům, bez jakéhokoli stra
nického ( “HerrenvolfcoVského” ) nad
řazení. London a Škutina se ovšem
Shodují v mnoha směrech, ať je to
již charakteristika metod ¡StB, (kte
rou oba přirovnávají ke gestapu,)
Škutinův pohled je humaničtější a
vyšší, i když se mnohdy skrývá pod
pláštěm ironie či satirištického po
šklebku. Tím, že nemá zábran, neplazí se před všemocnou stranou a
vůbec ho nezajímá co Strana říká, či
neříká, mohl Škutina v některých
pasážích demonstrovat opravdové
integrální lidství. (Víz naipř. příběh
šoféra a jeho dětí.) London i Škuti
na mluví ve svých knihách s velký
mi sympatiemi o katolické hierar
chii ve vězeních. A Škultina i když o
sobe několikrát prohlašuje, že je
bezvěrec, dokumentuje nepovýšenecký poměr k duchovním hodno
tám. Literárně silně Škutina zachy
til na př. tragedii kněze, který chtěl
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spoluvězňům

udělat

k

vánocům

Betlém a byl zato o ¡Štědrém večeru
estébáky zbit v 'korekci; co se s ním
pak stalo, se nepodařilo zjistit ani v
roce 1968.
Plný význam Londonova “Dozná
ní” budeme moci určit teprve ten
krát, až bude provedena plná kon
frontace se svědectvím NĚKOMUNIST1DKÝCH vězňů.
Antonín Kratochvil

Wolfgang Venohr

A u fstan d fu er die
Tschechoslowakei
D er slow akische
Freih atskam p f von 1944
Christian Wegner Verlag, Hamburg,
W. Germany. 373 S. + 7 Karten.
Venohr píše s největším obdivem
o slovenském národním povstání v
roce 1944 za obnovu Českosloven
ské republiky. Mallý národ slo venský, 2,700.000 obyvatel čítající,
se odvážil povstat proti německým
okupantům a jejich klerofaš is tickým
kolaborantům, půl roku před tím,
než sovětské tanky a vojenské jed
notky přišly na Slovensko, (str. 11,
15-16). Venohr píše především o v o.
jenskýdh operacích za slovenského
povstání v roce 19*44, jehož průběh
ilustruje 7 připojených mapičefc.
Autor se snaží dokálzat, že sloven
ské obyvatelstvo nechovalo záští
proti Němcům. Nejzajímavějších je
36 otázek a odpovědí, které položil
a dostal od 15 bývalých účastníků
německé 'bojové skupiny Sdhill (ke
které patrně patřil) a z nichž nejza
1 1 9

jímavější je otázka č. 8 a 9 (str. 361)
proč Slováci 'bojovali? a Odpověď
“ obyčejný slovenský voják neměl
asi žádný motiv, 'důstojníci slovenští
chtěli v poslední chvíli Strhnout
Slovensko na stranu vítězů (po p o
rážce Němců u S'talingradu a u
Kursku) patrně v naději na záchra
nu samostatného Slovenska.” To
ovšem nebylo motivem českosloven
ský orientovaného vojenského vede
ní slovenského povstání. Venohr
však nevystihuje slovenskou poli
tickou situaci úplně a přesně.
Po vytvoření Slovenského štátu
bylo už v roce 1939 na Slovensku
nemálo Slováků, kteří pomáhali ve
spolupráci s obranou národa přede
vším českým důstojníkům k útěku
z Protektorátu Böhmen und Mähren
do Maďarska, Jugoslávie a dále do
Londýna. V tom směru velmi účin
ně pomáhala k přechodu přes hra
nice skupina prof. K. Kocha, Justi
cia a skupina Flora. Takto přešel do
zahraničního odboje ministr pro'tektorátní vlády Ladislav Feier
abend a mnoho jiných.
Shora uvedená skupina Flora za
čala v duchu věrně českosloven
ském už v roce 1939 vyvíjet velmi
dobrou činnost zpravodajskou pro
londýnskou vládu a pomáhala včas
odhalovat chystané zákroky proti
ohroženým 'Slovákům, díky dobrým
stykům, které měla se službou tzv.
bezpečnosti Slovenského Státu.
(Bylo by možno též zjišťovat mno
ho případů imdividuelní velmi vý
znamné kooperace Čechů a Slováků
po celou dolbu lét 1939-1944, jmeno
vitě na poli hospodářských institucí
'slovenských a Protoktorátních.
'Uvedená jasná československá
orientace skupiny Flora byla důvo
dem, proč byla pominuta, když kon

cem rolku 1943 se začaly organisovat v ¡Ilegální Slovenské národní
radě jiné větší politické skupiny:
agrární skupina Lěttrich, J.osko,
Ursiny, sociální demokraté (59,326327) Kapinaj, který spolupracoval
s Florou, .Šdltéz :a Horváth, kteří
spolupracovali is komunisty a komu
nistická Skupina, dr. Husák, Laco
Novomeský, vedená Šmidkam, o
kterém Venohr mluví s největším
Uznáním. Dr. Vávro Šrobár, pova
žovaný londýnskou vládou za mluv
čího Československy orientovaných
Slováků, byl (podle Venohra) při
brán do Slovenské národní rady te
prve když už tak říkajíc byly v ní
posice rozděleny a stal se .předse
dou Rady spolu 'se Šmidkem. (Po
dle slovenských informací to byl
Šrobár, který od počátku vedl
ústřední revoluční nár. výbor a po
dle pokynů z Dondýna přibral
.Šmidkého k povstání)..
Londýnská Vláda jmenovala za
velitele vojenlského povstání gene
rála Goliána, kterého ilegální slo
venská národní rada nemohla ne
uznat, i když palm ě nebyl mužem
jejího srdce. Londýn Správně viděl,
že úspěch slovenského národního
povstání, ve které doufal, bude zá
viset na konec od toho, které vo
jenské posádky půjdou za svými
Československy orientovanými dů
stojníky. Od slovenských politiků
se očekávalo, že v rozhodné chvíli
udrží komunisté i nekomunisíé jed
notnou československou frontu proti
lidem Tisová režimu. Ukázalo se, že
slovenský voják šel itam, kam ho
jeho důstojníci vedli, hrdině bojoval
a intuitivně se bál příchodu rus
kých bolševiků, proti nimž se sou 
středila propaganda Tisová režimu
a slovenský lid obětavě podporoval
a zásoboval povstalecké vojáky.

¡Venohr (104) líčí v podstatě zná
mé rozhodnutí vojenského vedení
povstání a ¡Slovenské národní rady o
dvou alternativách plánovaného po
vstání: První alternativa byla zahá
jit povstání na daný signál Sovětů,
o nichž se předpokládalo, že prove
dou bleskovou ofensivu směrem na
Krakov. Druhá alternativa, s hle
diska vojenského nežádoucí, byla
vypracována pro případ nečekané
nutnosti, kdy slovenští povstalci by
býlí .odkáfcáni pouze na vlastní sily,
;to jest v případě vpádu Němců (teh
dy neaktuálního) na .Slovensko.
Největší starost dělali Goliánovi
partizáni, kteří od konce července
do srpna 1944 vyvíjeli stále větší
činnost. Golián se obával, aby čin
nost partizánů se nestala pro Němce
příležitostí k zásahu na Slovensku
dříve, než by se splnily předpoklady
první alternativy, 'opírající povstá
ní o podporu sovětskou. Golián byl
v 'tom podporován Šmidkem a ¡Ile
gálním věděním komunistické stra
ny Slovenské, avšak zůstává nevy
světleno, zda moskevská skupina
Gottwaldova a Kopeckého nedávala
eventuelně přes ukrajinské sovětské
vedení direktivy jiné (135,143,153)
Golián netušil, jak oprávněné byly
jeho obavy.
Pro Goliána byla činnost partizá
nů ještě dalším problémem, .protože
činnost partizánů a vojenského v e 
dení nebyla nikdy koordinována.
Byl však poučen z Londýna, že pro
ti slovenským partizanům, vedeným
ze Sovětů parašutovaným kapitánem
Jegorovem a Veličko, pokud se o
vedení partizánů dálo vždy mluvit nelze vystupovat, protože v očích
spojenců a především londýnské
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vlády představují lidový odpor pro
ti kleriofášistickému režimu Tisovu

a mimo to bylo 'třeba v otázce par
tizánů se varovat možného konflik
t u se Sověty, jejichž politika neby
la jasná. Činnost slovenských partizánů býla tedy za slovenského po
vstání tak říkajíc 'stanoviskem lon
dýnské vlády legalisována. Význam
partizánů byl po válce komunisty
zveličován.
'V době bezprostředních příprav
slovenského povstání pochopitelně
záleželo všem stranám, aby Sověty
byly o plánech slovenského chysta
ného povstání informovány, přede
vším s hlediska žádoucí kooperace
sovětské a povstalců a proto hýly do
Moskvy letecky poslány delegace
jak vojenského vedení, (gen1. Ferjenčík) 'tak slovenské národní rady
>midke) a dokonce i generál Ča„loš, ministr národní obrany Slo
venské vlády se pokusil poslalt do
Moskvy svůj plán “povstání” . K
uklidnění Goliánovu jistě nepřispě
lo, že z Moskvy žádaná odpověď
nepřišlá, zatím co se šířily poplašné
zprávy, že Němci přes Bratislavu
začali okupovat Slovensko.
(Dne 27. srpna 1944 došlo k neče
kané události, která přivodila nut
nost jednat is urychlením podle
alternativy druhé. Na nádraží v
Turčanském sv. Martině býla ve
vlaku ze Zvolena zadržena německá
vojenská miSse důstojníků s plukov
níkem Oiftem v čele, ©vakuovaná z
Bukurešti. Ráno dne 28. srpna 'byla
celá mlsse v kasárnách Ture. sv.
Martina postřílena, snád na rozkaz
velitele partizánů Velilčko (ve Sklabině), nadporučíkem slov. armády
Cyrilem Kuchtou. Bližší okolnosti
masakru patří dodnes mezi nej uta
jenější tajemství slovenského po
vstání resp. činnosti partizánů. C y
ril Kuchta odmítl, snad jediný ze

všech svědků, které Venohr interwieuoval, s Venohrem mluvit (157);
byl po válce povýšen na plukovníka,
prohlášen za národního hrdinu a
žije a pracuje v Museu slovenského
povstání (283). Téhož dne 28. srpna
německý vyslanec v BrátiSlavě Bu
dín oficielně sdělil presidentovi Ti
soví, že německé armádě nezbývá
než okamžitě zakročit proti pařtizánům a slovenským nespolehlivým
jednotkám (160).
Vojenská německá akce se roz
běhla už 28. srpna večer. Němci se
domnívali, že půjde -o policejní zá
krok, který v několika dnech skončí.
Večer dne 29. srpna učinil generál
Čatloš rozhlasový projev, sepsaný
Tido Gašparem a autorizovaný pre
sidentem Tiso, že “Fartizáni jsou
největší nepřátelé svobodného a po
kojného Slovenskai.” Generálu Goliánovi bylo jasné, že nelze odkládat
s vyhlášením povstání (167) v situa
ci, která byla jasně zlá. Teprve po
dvou dnech se objevili v Báňské
Bystřici členové Slovenské národní
rady, kteří byli v Bratislavě a 1. zá
ří převzala Slovenská národní Rada
vládu nad Slovenskem (188,308).
Dne 3. září přéběhi k povstalcům
generál Čatloš a 5. září generál Turanec. Také Však ¡Němci měli dva
dny zpoždění, byvše nečekaně u
Žiliny a pak u Vrůték zadrženi ba'taillanem maršála Fočhe utvořené
ho z francouzských zajatců, kterým,
pádle pokynů z Londýna, bylo dovo
leno vystupovat pouze jako partizáni. Venohr v tom vidí pomstu Be
nešovu za zradu Francie za Mni
chova. Francouzská skupina výteč
ných vojáků, pod vedením svých
francouzských důstojníků, se uká
zala rovnocenným odpůrcem ně
mecké skupiny, pospíchající na Turčamšký sv. Martin. Vzdor uvede
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ným počátečním zmatkům a selháni
východoslovenského armádního sbo
ru a nitranské posádky (174), slo
venské povstání dokázalo čtyřicet
dní se udržet proti německému se
vření.
Cena VenOhrovy práce spočívá v
podrobném líčení jednotlivých fá
zí slovenského povstání. Podle V enohra slovenští záložníci nastupo
vali velmi dobře. Podle slovenských
pramenů měli povstalci v celku
70.000 mužů ve zbrani. Podle V enohra dne 19. září stálo 14,500 vo
jáků slovenských a 7,000 partizánů
prOti 12,000 vojákům německým, narychíe sebraným a 10,000 vojákům
německé domobrany (212). Na jiném
místě Venohr uvádí 35.000 sloven
ských vojáků a 7.000 partyzánů
(191), avšak jeho údaje jsou zjevně
nfcké, jak je patrno z toho, že na ji
ném místě počítá 4.150 padlých vojá
ků a více jak 15.000 zajatých pov
stalců; mluví o 10.000 vojáků, kteří
se rozeběhli do vesnic a asi 7.500 v o
jáků, klteří na konec povstání pod
vedením hrdinného ppi. Cipritíha a
plukovníka Přikryla odešli do hor
(na Prašivou). Počátkem listopadu
1944, už po zdolání povstání, bojo
valo v lesích stále ještě asi 10,000
bariditů-partizánů.
lZe 31.10 na 111. bylo povstání li
kvidováno. Zrazení generál Golián a
Viest se v Bufcovci vzdali německým
vojákům a neznámo kdy a kde (274,
276) byli likvidováni.
Zatím co president Tiso dekoroval
Okázale v Báňské Bystřici německé
vojáky slovenskými řády (274,275,
dne 30. října) delegace slovenské ná
rodní rady dne 3. listopadu (Laco
Novomeský, plukovníkVesel a Ján

Ursiny (245,278) odevzdali Benešovi
memorandum slovenské národní ra
dy, v té chvíli již neexistující (344),
v němž vyhlašovali “věrnost česko
slovenské repúblice” a “požadavek,
aby ve svobodné republice Češi a
Slováci žili jako rovný s rovným.”
(344). Venohr nesleduje politické
osudy a zákruty symbolických zá
stupců báňsko bystrioké Slov. nár.
rady, uchýlivších se na východní
Slovensko. Toto je dosud nesepsaná
prehistorie Košické etapy povstání,
plně
už sovětskými komunisty
ovlivněné.
Po roce 1948 komunisté po léta
falšovali dějiny slovenského povstá
ní, které, podle nich, bylo dílem ce
lého slovenského národa, jako sou
část celého československého odporu
proti německé okupaci, povstání by
lo jak v přípravách, 'tak v provedení
zásluhou Gottwaldovy skupiny v
Moskvě, nositelem povstání byli
partyzáni a nikoli vojenské jednot
ky, bez účinné pomoci sovětského
Svazu nemohlo k povstání nikdy do
jít a povstání nakonec zltroskotalo
pro neschopnost slovenských důstoj
níků a v důsledku intrik Benešovy
'kliky v Londýně. (14)'
■Ne neprávem mluvil Však generál
Golián o “druhé Varšavě,” kterou
Sověty slovenskému povstání při
pravili. Bez pomoci Sovětů, stojících
několik desítek kilometrů od slo
venských povstalců, povstání muse
lo ztroskotat. Sověty však nedo
vedly pomoci. Jejich pokus prolomit
německé linie na Dukle, stál Sověty
60.000 padlých a čsl. armádní jednot
ku pod 'generálem Svobodou 6.000.
Venohr tvrdí, že sovětská akce u
Dukly byla vojenským nesmyslem,
který musel vést k masové záhubě
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útočících, avšak připouští, že bez
této akce by povstání nebylo bývalo
mohlo se udržet dva měsíce, ale sot
va čtrnáct dní. (257)

českých robotníkov vo vlterajšom
Rakúsku. Požiadavky předložené na
tejto konferenci! - Uzákoneme prá
va na Stávku, všeobecné volebně
právo, sloboda tlače - prakticky ni
kdy neztratili pre československé
odbory svoj význam” , (str. 9.) Dnes
majú české odbory 4,017,610 a slo
venské 1,254,600 členov, avšak robotnícke hnutie bolo zbavené svojich slobíodne volených funkcionárov, z ktorých, po roku 1968, bolo
nahradené novými funkeionármi.
“Do konca januára roku 1970 bolo
odstránené 51,490 českých odboro
vých
funkcionárov
(útíbredných,
krajských, okresných a záVodmých).
Na Slovensku 'to bolo k tomuže dátumu 13,740 funkcionárov (Str. 45)” .

Až do roku 1962 resp. 1964 však
byly uplatňovány proti pravým hrdi
nům povstání - důstojníkům a vo
jákům - komunistické lži, dr. G.
Husák a jiní byli pro účast na p o
vstání v duchu buržoasního nacio
nalismu soutzeni, na dr. Bd. Beneše
byla svalena vina za popravu pre
sidenta Tiso, ačkoli si ji na něm vy
nutili komunisté, kteří v podstatě
dělali totéž, co Tiso (281-284).
Plná pravda o slovenském národ
ním povstání je zjevně až dosud
uložena v sovětských archivech a
vychází jen zvolna a neúplná na
jeve*. Nutno Uznat, že kniha Venohrova k odhalování této pravdy při
spívá.
Vratislav Bušek

P on ížen í robotníci
Medzinárodná konfederácia slobodných odborov vydala v roku 1970
56-stránkový spis “Československé
odbory” (1870-1970).
Knížka vyšla vo Viedni k stému
výročiu
počiátkov
rohotníckeho
hnutia, keďže “2. januára 1870 sa
sišli v Prahe zástupci různých ma
lých odborových orgamizáčií, aby sa
radili o založení jednotného svazu,
ktorý by sjednocoval nielen praž
ských, ale aj všétkých ositatných

Knížka Československé odbory je
rozdělená na kapitoly podťa histo
rických období čs. odborového hnu
tia od počiátkov odborového hnutia
(1870) až k prvej okupacii (1939), od
odborárskej jednoty (v rokoch 19181939) k zglajšadbbovaniu odborov
(1945-1948), tápanie
(1948-1967),
dbdtíbie procesov a perzekúcie, ako
aj pojednavanie o živelných otáz
kách, ako je životaá úroveň čs. robdtníkov, renezancia v r. 1968, po
stoj k sovietsfcej okupácii a k t.zv.
normalizáfcii a nové zglajchšaltovanie (od júna 1969 tío mája 1970).
Naehádzame tu aj prehlásende Medzinárodnej konfederácie slobodných
odborov o Československu, zaslané
U Thantovi Spojeným národem 21.
augusta 1969 H. G. Buitjerom, ge
nerál. tajomníkom Medzinárodnej
konfederácie slobodných odborov;
ďalej knížka prináiša prehlásenia
Medzinárodnej loďb. konfederácie
zo 7. septemibra 1968 a Světového
kongresu tejto organizácie z 8. jú la 1969 (strany 53-56). V doslove sa
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uvádza: “ Obdofoie polibiokej, hospo-

o n iek ď k o mesiacov pozdejšie v
rámci ‘normalizáoie’ v roku 1969

dárrfej a odbbrovej “deformácie”
(po rokoch 1948 a 1968) nevytlačili

znovu zakázané a už fungujúce Del

z vedomia československého robot-

nícke rady dostali příkaz zastavit’

níctva ciele 1a ideály
odbor ov.”

slobodných

afcúkolVek činnost’ je

Knížka je dokumentem, který od
hal’uje hříbku poníženia čs. odboro
vého hnutia 'ták presláveného vo
sváté před nastolením ktamuniStov a
nimi zavedeným totaiitárnym sysfcemom. Svojou nerudSkosťou sa ten
to systém móže přirovnat’ ten 'k nej smutnějším dobám před jedno 'síto
rokmi, k eď odborářské hnutie v
Frahe začínalo. Reformně snahy z
jara 1938 fooli potlačené právě tak
nemilosrdné áko reformné snahy
vzdelancov, spisovateřov a umeteov.
Celošfcátna konferencia delegátov
základných odborových organizácií
v iPrahe (18. až 20. juna 1968) bola
vyvrcholením
vnútroodborárskych
reformných snáh. Okrem práva na
štáviku si delegáti Žiadali právo tvo
řit’ Delnícke rady. Tieto Delnícke
či Rofoolfcnícke rady malí mať vliv
na nové směry isoeiálnej a mzdovej
politiky. Knížka doslova uvádza na
straně 35. “Bez ohradu na všetky
nedostatky, ktoré oharakterisovali
túto konferenciu a bez ofal’adu na
kritiky nového odborového progra
mu, ožilo československé odborové
hnutie v týchto Itýždňoch a až do
Okupácie krajiny sa chyštalo ísť no
vými cestami. V stovkách závodov
bolí zahájené přípravy na 'tvorenie
závodnýčh rad, v kterých statisíce
československých robotníkov viděli
jediné východisko zo súčasného
hospodářského dilema. Skutečnost’,
že zavádenie Dělnických rad bolo

jednyrn z

mnbhydh vyvrcholení češkoslovanskej tragedie” .
V .E A.

Učebnice m arketingu
John Z. Kracmar:
Marketing Research in the Developing Countries: A Handbook
New York: Praegcr, 1971; 322 pp.
$17.50.
Pod pojmem “marketing” se ro
zumí provádění různých činností,
které ovlivňují proud zhoží a slu
žeb od výrobce k spotřebiteli. V do
bě, kdy s'e rozvojové ekonomiky
postupně mění ze subsisteničního
zemědělství na komerční, a zatím co
se světová populace stále ve zvý
šené míře urbanizuje, marketing se
stává důležitým prostředkem, který
může překlenout stále se zvětšující
mezeru mezi výrobci a spotřebiteli.
(Marketingový výzkum je infor
mační služba marketingových ma
nažerů kdekoliv: poskytuje a ana
lyzuje informace, které naznačují,
co a kdy se má vyrábět, za jakou
cenu, pro koho a kde.
Podle všeobecně uznávané trojice
konvenčních moudrostí systematický
marketingový výzkum v méně vyvinnutých (rozvojových) zemích je
nesnadný, protože:

124

1)

¡je nedostatek dobrých sltatistik,

2)

je nedostatek zkušených pra
covníků výzkumu a

3)

spotřebitelé jsou do velké míry
negramotní.

£Dr. Kračmar, promovaný na Ma
sarykově univeťsitě v Brně a nyní
manažer marketingového výzkumu
v evropském oddělení firmy Singer
Sewiing Machines (šicí stroje) se už
řadů leit úspěšhě Snaží řešit tyto
nesnáze svou vlaštní imaginací,
energií a vytrvalostí. Je přesvědčen,
že ise lze Itrikům tohoto řemesla’
lehce naučit, případně, že je lze učit
jiné. Snaží se to dokázat právě svou
novou knihou a to tak, že popisuje
krok za krokem 'standařtní marke
tingový výzkum, jeho postup a
adaptaci podmínkám, se kterými ae
člověk obvykle setkává v rozvojo
vých ekonomikách.
K bodu 1: Dr. Kračmar tvrdí, že
zde není problém nedostatku infor
mačních dat, ale spíše to, že se nedo
statečně využívá těfcfa dat, které jsou
k dfepoizibi. Je samozřejmé, že obje
vit existující statistiky znamená
hodně času, imaginace, vynaléza
vosti, přizpůsobivosti a nakonec i
bodně odřených podrážek. Autorův
annotovaný seznam nejzřejmějších
pramenů marketingových informací
(vlády, obchodní sdružení, odborné
agencie GSIN, rozvojové banky, od
borní poradci aťd.) naznačuje, jak
lze co nejlépe využít dat, které jsou
k dispozici.
K bodu 2: Dr. Kračmar vyvrací
rovněž efektivně tvrzení, že je ne
dostatek zkušených výzkumníků
Dokazuje, že nejdůlež lítější tržní
fakta, která jsou nutná pro činnost

v rozvojových zemích, jsou relativ
ně jednoduchá. Proto je také rela
tivně snadné najít a vyvinout míst
ní adekvátní výzkummické talenlty.
Překvapivě velký počet místních
obchodních škol, vysokoškolských
kolejí a universit má ve své učební
osnově přednášky o marketingovém
výzkumu a podobných předmětech,
a jak studenti, tak učitelé mohou
být zdrojem případné pomoci. Také
Obchodní sdružení v rozvojových
zemích mohou být případným zdro
jem mladých talentů, podobně i ban
ky, obchodní společnosti a průmys
lové koncerny.
Efektivní prodavači v místních
Obchodech mají obvykle dobrý smysl
pro marketing a mohou být lehce
instruováni k provádění marketin
gového výzkumu. V posledních letech
rostou 'také jako houby po dešti
míštaí firmy pro provádění marke
tingového výzkumu; přibývá i pro
fesionálních obchodních konsultantů
a réklamních kanceláří. V některých
oblastech je už velká soutěživost.
Krátce řečeno, mnohde není nedo
statek, ale naopak, nadbytek možnolšti výzkumu.
K bodu 3: Dr. Kračmar připouští,
že zatím co negramotnost v rozvo
jových ekonomikách je v průměru
asi 60 procent, gramotných 40 pro
cent obyvatel představuje obvykle
daleko víc než 40 procent celé kup
ní síly. Na druhé straně však ne
gramotní často rozumí několika
mluveným jazykům, umí počítat pe
níze a dovedou si ve zboží vybírat.
To z nich činí případné zákazníky.
V jejich případě je 'třeba proto uží
vat takových výzkumnických method, které nekladou důraz na čtení.
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Dr. Kračmar doporučuje tyto met
li o dy:
a; (spojit verbální instru&ci s piktoriálním a diagrammatickým vysvět
lením a přizpůsobit tak místním
podmínkám 'testy, které normálně
předpokládají čtení a interpretaci,
b) užívat methody přímého pozo
rování, kdy si jednotlivec neuvě
domuje, že je předmětem studie,
c) spoléhat se hlavně na osobní roz
hovory, které se dají přizpůsobit
podmínkám rozvojových trhů a to
včetně přímých dotazů, týkajících
se preferencí a zvyků při kupování,
případně i psychologicky zaměře
ných testů, slovních asociací; a
d) zajistit spolupráci respondentů v
nejihorší tržní

oblasti

nabídnutím

malých odměn dotazovaným a tuto
skutečnost předem zveřejnit.

marketingového výzkumu ze 14
zemí všech kontinentů; 17 statistic
kých indikátorů tržního roszahu ve
40 zemích, které mají příjem na
hlavu méně než 700 dolarů ročně;
seznam firem pro marketingový
výzkum ve více než 40 rozvojových
zemích a annoltovaná bibliografie.
Krátce řečeno: Dr. Kračmar shr
nuje ve své knize všeobecné platné
methody a zásahy marketingového
výzkumu a ukazuje, jak je přizpů
sobit místním podmínkám trhu v
rozvojových zemích. Z toho důvodu
má mít jeho knihu ve své knihovně
každý, kdo se věnuje marketingo
vému výzkumu v rozvojových ze
mích. Recenzent však je toho ná
zoru, že ještě větší trh pro Kračmarův pragmatický přístup lby miěl být
mezi marketingovými výzkumníky
přímo v rozvojových zemích. Proč?
Protože autor se ve své knize vy
hýbá jakékoliv vyumělkované sofistice, jež obyčejně nepoučuje, ale
spíše mate manažery marketingu v
Severní Americe a v západní Evro
pě, kteří nemají na podobný pře
pych čas. Každému, kdo se v pra
xi zabývá marketingem, prospěje,
když se Občas analyticky podívá
zpět na svou vykonanou práci - a
právě k tomu ho Kračmarova kniha
přiměje.

Každá z těchto doporučených method je v knize fundována praktic
kými příklady. Dr. Kračmar věnuje
samostatné kapitoly tomu, jak se
mají rozhovory výzkumníků se spo
třebiteli provádět; dále podrobnos
tem výběrového výzkumu, kvanti
tativnímu, zbožnímu, cenovému, re
klamnímu, maloobchodnímu a fi
nančnímu marketingovému výzku
mu, psaní výzfcummických zpráv; a
konečně i tomu, jak zřizovat u fi
rem oddělení pro marketingový vý
zkum.

Kračmarova kniha může Ostatně
vyvolat i zájem hospodářských čini

V knize je také komprehensivní

telů v komunistických státech a to

slovník asi 150 nej důležitějších od 
borných výrazů z oboru marke

nejen v zájmu efektivnosti domácího
spotřebního tíhu, ale i zahraničních

tingu a jejich odborný překlad z

obchodních vztahů. Nutnost zabývat

angličtiny do francoužštiny, němči

se otázkami fungování trhu, prů

ny, španělštiny, portugalštiny a ital
štiny; praktidké ukázkové příklady

zkumu trhu

1 2 6

a použití některých

method marketingu odtatně připus-

tili už i mnozí nynější cs. hospo

roku 1975?

dářští představitelé, jak o tom refe

Dr. Frank Meissner,

ruje časopis “Nová mysl” z března

Meziamerická banka pro rozvoj,.

1970.

W ashington, D.C.

Dr. Kračmarovi je třeba blaho

(Z

přát k jeho dílu. Můžeme počífcaft s

angličtiny

přeložil

Vojtěch

Nevlud).

jeho druhým vydáním, třeba 'kolem

Š k rtic í svobody

váni bezpečnostními orgány. Jsou
mezi nimi m. j. Jiří Lěderer, Milan

Jedno z únorových výdání západoněmecké “W elW ocbe” přetisklo
z pařížského “Le Monde” rozhovor
is francoulzkým spisovatelem Vereorsem (vlastním ¡jménem Jean Bruellerem.) Vercors, který navštívil ně
kolikrát 'Československo, odsuzuje
perzekuci

českých

a

Hubl, Jiří Littera, Luděk Pachman,
Karel Kaplan, Jiří Hochman, Karel
Kosík, Vladimír Hegr, Karel Barto
šek a j. Mezi zatčenými je také syn
někdejšího gen. tajemníka KSČ Ru
dolf Slánský jun., Jan Šling ml. a je 
ho příbuzná Irena Bluehová.

slovenských

intelektuálů a konstatuje, že napětí
v Československu vzrůstá.
Západoněmecký 'týdeník doprová

Vercors, který patří k avantgardě
pokrokových francouzkých intelek
tuálů, rozmnožil v posledních letečtí
řady těch, jež “komunistické bož

zí Vercorsovo prohlášení seznamem

stvo trpce zklamalo” . Jeho prohlá

českých kulturních pracovníků,kte_

šení je dalším vážným ortelem nad

ří byli v poslední době buď zatčeni

pražskými škrticí svobody.

a uvězněni nebo několikrát vyšetřo
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Způsob, jakým Stalin tu'to vraždu inscenoval, ta pokrytecká velekomedie
“veřejného procesu” , je ještě mnohem Odpornější než nahá surová brutalita
Hitlerova. 16 starých revolucionářů před “soudem” poplivalo samo sebe,
své dílo, svou minulost i přítomnost. Zlomeni ve sklepeních dnéšního reži
mu stalinoVského, podryti a demoralizováni mukami, o nichž nemáme před
stavy, zapřeli sami sebe, naplivali na svou duši, ^paličkovali se sami veřejně.
Snad nikdy nevidělo slunce divadla mučivějšího a zároveň podlejšího . . .
Teprve nyní byl dovršen triumf našili: to dovedlo vyrvat z obžalovaných
i nejslabší Stín sebedůvěry, dovedlo je vrhnout na kolena před páchnoucí
sochu Magoga, z bláta a lejna slepenou, a přimiět je k tomu, aby ve psovské
pokoře lízali zbraň, která je zítra zavraždí . . . To byla služba ďáblovi, který
se tu chechtal nad poníženou a poplivanou lidskou duší . . . V Rusku se
nastoluje národní socialism, ideově stejného rázu jako v Itálii nebo v Ně
mecku . . . Jeden směr revoluční byl pošlapán těžkými ofcultými botami
“realistů” , jejichž “realism” záleží - v nabité pušce. To je to, co spojuje
nyní Stalina s ostatními reakcionáři, a ť německými, a ť italskými, kteří na
argumenty odpovídají výstřelem z browningu nebo konopným provazem
šibenice.
F. X. Salda, Ve věku železa a ohně, Šaldův Zápisník 1936-31, str. 4-7
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Autu!
A. Heidrich
F. C. Štěrba

Počet Rok
Cena
stran vydáni
$

Název
International Political Causes of the
Czechoslovak Tragedies, 1938/1948
Češi a Slováci v Latinské Americe

27
61

Czech Literature at the Crossroads
15
of Europe
214
Essays on Czech Literature
René Wellek
SVU (red. Miloslav The Czechoslovak Contribution to
World Culture.
682
Rechcígl. Jr.)
208
Egon Hostovský
Tři noci
Kniha povídek
118
Vladimír Vaněk
70
SVU
Abstracts - Third Congress

1932

.75

1962

1.25

1963

1.00

René Wellek

SVU (redigoval
M. Rechcígl, Jr.

Czechoslovakia Past and Present
2 vols. (Second Congress, 1964)
jednotí, svazek I nebo II

SVU
SVU (redigovala
Eva Rechcíglová)
Otakar Machotka

Abstracts - Fourth Congress, 1968

69

Directory of Members, SVU, 2nd ed.

103

1889

1968

2.00

1963 6.00 *4.00

2.00

Přehled českých dějin

1958
28
1968
45
12 1927/68

Příštích 50 let Československa

20

1958

.50

Československá legie v Itálii

31

O kocourovi bez bot
České a Slovenské noviny a
časopisy v zahraničí, září 1970

47

1970 2.00 *1.75
1.25
1970

28

1970

2.00

Diogenes the Cynic
Abstracts - Fifth Congress 1970

73
98

1970
1Q70

3.00
2.00

Josef Žanda

Zprávy SVU, Index, 1959-1966

Josef Pekař
A. Cekota
Miroslav Lokay
Petr Den

SVU
Ivan Jelíntík

1969 97.00 *60.60
43.50 *30.60

2.00

83

Czech and Slovak Periodicals outside
Czechoslovakia as of Sept., 1968

J. A. Comenius
(M. C. Mittelstadt)

1964 19.75 *12.25
1964 3.00 *2.50
1965 2.50 *2.00
1.50
1966

1968

Povídky Exulantovy

V. N. Duben

V. N. Duben

1963 7.50 *3.90

2.00
.40

Solchy (poesie)

114

1970 2.00 *1.75

SVU
(L. Králová)

Translkript 1. evropské konference
SVU, Hongen 26.-28.6.1970

186

1971

Roman Jakobson

Studies in Verbal Art (Slovesné
umění a umělecké slovo) - česky

412

1971 7.50 *4.00

Časopisy:
SVU

Zprávy SVU (lOkrát ročně)

SVU

Proměny (Čtvrtletník)

3.00

1959 ročně 3.00
8-16
pro členy SVU: zdarma
72-108

1964 ročně 7.50
*6.00

(*:zlevněná cena pro členy SVU)
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