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Proměny

ROČNÍK 9 ., ČÍSLO 3 , ČERVENEC 1972

CO PÍŠÍ Z DOMOVA . . .
Moskevští i pražští komunisté utahují režimní šroub. Neviditelně,
ale citelně. “ Plyn sice plyne, voda teče, každý den jsou čerstvé housky” ,
ale “ špatnost se rozlézá do všech koutů, slušní lidé jsou vyčerpaní, utrá
pení a zestárlí, až k nepoznání” - jak čteme v jednom z dopisů . . .
•Zatím sice nedošlo k okázalým hromadným politickým procesům,
ale vraždit lze také ubíjením naděje . . . Je jedním z hlavních úkolů
Prom ěn sledovat a analyzovat dnešní složitý proces v Československu,
podobající se mlčený hluboké řeky, klidné jen napovrchu; pokusit se
nejen o diagnózu, ale nabídnout i lék. Snad i to je kousek poctivého
úsilí v době, kdy svět přešlapuje a mlčí.

\Red.

iKulturní revoluce se trochu přibrzdila; už jsme si chystali vysoké
černé čepice s nápisy: “ Jsme odporní revizionističtí hadi a pravičáčtí
ty gři” . A le nikdo nic pořádně nerozhoduje a neřídí, protože nikdo
dole neví, kam se to nahoře uchýlí. Je to jako kyvadlo, chvíli doprava,
chvíli doleva, mnoho šašků je s nervy v koncích, nespí, p ojíd a jí prášky
a ženou se do infarktů. Je to jako v Pokladu na Sierra Madre, kde je 
den hlídá s coltem v ruce toho druhého a ten je v ohromné výhodě, pro
tože může spát kdy chce a kolik chce, zatímco ten, co ho hlídá, nespí ani
minutku, protože ta minutka by ho mohla stát ten colt, a situace by se
neopakovala, neboť ten dříve hlídaný by si ho pěkně odstřelil ( právě
proto, aby se to neopakovalo). Tak my si teď pěkně spíme, protože:
co nám mohou? Všechno jsme už p rožili a známe to, ale oni si nesmějí
ani zdřím nout; pořád musí být ve střehu, pořád na něco reagovat.
Aktivních stoupenců m ají málo, oni jsou svým způsobem v rejži, ne
m y ! Jsou slabí jak nitě, morálně na dně, politicky ubozí, v hlavě prázd
no, ruce levé. Ale moc je ovšem v jejich rukou a v tom je zatím jejich
síla.
*

*

1

*

Je to radost vidět, že svítí světlo, plyne plyn, teče voda, každý den
jsou čerstvé housky, sem-tam vycházejí nějaké noviny a tramvaj nakonec
doveze každého aspoň přibližně tam, kam chce. A to je náš hospodář
ský zázrak, na který jsme hrdí a v kterém jsme si všichni rovni.
*
*
*
1
M yši vylézají, všechno je křečovité, kašírované, ale bahno se přizpů
sobuje, jako vždy a všude. Kultura a společenské vědy m lčí, jako snad
ani za třista habsburských let nemlčely. V yřizují se účty i p roti lidem,
do nichž by to nikdo nikdy neřekl, kteří by sloužili i do roztrhání těla,
ale teď to jde šmahem.
*

*

*

Neustále se m i potvrzuje, že většina příslušníků generace nám před
cházející je věrným otiskem své doby, myslí totalitně, má pátou kolonu
hodnot a vzorců myšlení v hlavách, a nepřekročí svůj stín. V tom vidím
také tragédii našeho liberalizačního pokusu. Je a byl to kolosální malér,
neadekvátní sebereflexe naší situace. To, co se leckomu jevilo jako
průbojné a nové, bylo vlastně zoufale nekompetentní a nepřipravené,
hodnotově i myšlenkově. Nevím , jak to bude dál, asi stejné č i horší,
vzhledem k faktu, že tato generace již není plastická a je přece jenom
saturována co do svého sebedefinování. N ové by šlo prostě přes ní.
*

*

*

Jde se ředitel č i předseda ptát, co s tím a co s oním a je mu řečeno,
dělej jak rozumíš, sám uvaž a p roveď a potom nám podej zprávu, my
tě “ zhodnotíme” . Bude-li to v pořádku, zůstaneš náš. Nebude-li to v
pořádku, jsi p roti nám a my si to vyřídíme sami jin ou cestou. Takže
bič nepráská nad hlavou, ale je uvnitř každého odpovědného pracovní
ka : sám se b ič u j! sám se žeň!
*

*

*

Mezi světem a podsvětím je ještě jeden svět, polosvět. A z něho p ři
cházejí k moci. O přít se jim nelze, neboť to by bylo potřebí na pomoc
zavolat ty, kdo právě sami byli zatlačeni do< říše stínů. Jak praví bás
ník: “ Duchů, jež jsem vyvolal, nemohu se zbýti. A zbyl-li jsem se jich ,
pak na pomoc už nepřijdou.”
*

*

P ro ti pánovi je možno se vzbouřit, ale musí se to vyhrát. K o lik že
stálo na Via Appia křížů, když se to Spartakovi nepodařilo? Od té doby
stojí ty kříže každou chvíli někde jinde a většinou na nich visí ti, co se
vzbouřili. Prázdné nejsou nikdy: nevisí-li na nich vzbouřenci, visí na
nich dřívější páni, prostě poražení. M y ten trest teď neseme jako k říž;
2

nikdo neví, kdy nám bude poručeno, abychom je j zatkli do země a
roztáhli ruce.
*

*

k

“ A umění zapomínat. I řada mých generačních druhů dovede za
pomínat. To vím. Vždycky jsem se pídil po lidských osudech všech těch
Zahradníčků, Čepů atd. atd., katolíků, demokratů, prostě “ nepřátel stá
tu” . Připadá m i šílené, když stačilo jen slovo Nezvalovo, aby Zahrad
níček byl převezen z vězení do nemocnice, připadá m i to stejně hrozně,
jako když jsem to slyšel poprvé. A připadá m i naopak krásné, když ně
kteří m í přátelé, jeden, dva, (jsou shodou okolností básníky), jsou dnes
raději nočním i hlídači za pět stovek, než aby se stali “ slouhy lidu” , jak
se tu říká.
k

k

k

Nastává předvídaný m orální rozklad, špatnost se rozlézá do všech
koutů, slušní lidé jsou vyčerpaní, utrápení a zestárlí až k nepoznání.
M lu vil jsem s nesmírně vyrovnanou, vzdělanou a rozumnou ženou, a
když sama vyslovila myšlenku, kterríu se tiše zabývám, zda to totiž ten
národ vůbec ještě přežije, přeběhl m i mráz po zádech.
(Ú ryvky z dopisů)

Svoboda je hodnota duchovní, ¡nehmotná, nezvažitelná, ¡nezměřitelná, ne
přenosná, nedělitelná. Já jsem ctitel a vyznavač svobody, Gorkij, budiž
jinak tisíckrát větší než já, ztělesňuje duch nesvobody. Mně by záleželo
na tom, aby nové kolektivum, když se už od začátku sltaví, bylo stavěno
svobodnýma rukama, svobodnými duchy, jinak není mně to dílo lidské, ný
brž nakupená hmota a pomník nesvobody . . . 'Gorkij přisluhuje Stalinovi,
jeho koncepcím, jeho myšlenkám, jeho plánům a usměrňuje literární práci
ruskou fc Stalinismu, jako ji usměrňují jiní literáti v Německu k hřtlerismu.
Jenže: nelífoí-li se m'i glajčhšaltování literatury v Německu, proč by se mi
mělo líbit v Rusku?
F. X. Šalda, Odtroubeno! (Šaldův Zápisník 1934-35)
V a W, 1
Více nežli sláva,
V íc než polní tráva
Je občanská svoboda!
Nikdy se nezdaří
Zavřít ji v žaláři,
Svoboda se nepoddá.

N a nás neplatí
N i poulta, okovy ni řetězy,
Pouta zrezatí
A svoboda v řetězech nevězí!
Ta spoutat se nedá,
Vždycky bourat se dá hlavou !

(Voskovec a Werich, Pochod plebejců ze hry Caesar, 1932)
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Stati a úvahy
ČESKOSLOVENSKO 1968 A KONSTITUČNĚ —
DEMOKRATICKÁ OPOZICE V SSSR
Vladim ír V. Kusin
¡Opozice vůči danému způsobu vládnutí, spočívající na myšlence roz
šíření či zavedení demokratických a konstitučně zaručených svobod,
rozvíjí se v Sovětském svazu zhruba iold Chruščevovýdh dnů. T voří třetí
proud nyní více méně veřejně vyslovovaného nesoublalsu se stavem vě
cí, spolu s opozicí náboženskou a nacionální, které obě mají historii
delší. M ezi všemi třemi je ovšem řada styčných ploch a naše dělení,
jakkoli se dá vyvodit ze skutečnosti, slouží do značné m íry jen k lepší
mu pochopení situace. A n i slovo opozice není zcela jednoznačné a je
třeba jej Chápat v prvním významu udávaném ve Slovníku spisovného
jazyka českého, II. díl, ČSAV 1964, tedy jako ‘ odpor, nesouhlas s vlá
dou, s vedoucí osobou, s vedoucím názorem, postojem ap. hlásaný zpra
vidla veřejně’ , a nikoli, pochopitelně, jako ‘část parlamentu, politické
strany nebo jiné veřejné instituce, která stojí v odporu k druhé části,
vedoucí nebo mající převahu’ . Budeme tedy konstitučně-demokratickou
opozicí v SSSR nazývat takové projevy nesouhlasu (a jejich nositele),
které vytýkají danému politickému systému nedostatek občanských práv
a svobod, porušování demokratických zásad považovaných za prokáza
né prospěšné a nedodržování ústavních postupů v poměru Státu k jed
notlivci.
Prvotním pramenem jsou nám jak oficiální sovětské dokumenty (v
obvyklé sestavě, tedy ¡včetně druhotného zpracování hromadnými sdě
lovacími prostředky) tak zejména materiály zpřístupněné opozicí sa
motnou prostřednictvím tzv. samizdatu a necenzurovaného tisku. (O po
zice má námitky proti označení ‘illegální’ ¡tisk, poukazujíc na uznání
svobody projevu v sovětské ústavě.) Z necenzurovaného tisku známe
především pravidelnou K roniku současných událostí, vycházející šest
krát do roka již od dubna 1968, jedenáct čísel měsíčníku Politický
deník (ve smyslu ‘ žurnál’ ), jehož údajně od roku 1964 vyšlo přes
sedmdesát čísel, jakož i sporadičtější a méně setrvalé tiskové prameny
jiné. Z povahy materiálu vyplývá, že poskytované informace jsou ne
úplné co do akčního rádia i detailu, a ne nutně přesné. (Je však možno
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kvitovat s uznáním snahu K roniky po maximální autenticitě a následné
opravě nechtěně nepřesných údajů.) T voří Však již 'dostatečný podklad
k určitému rozboru a závěru. ¡Nezasvěcení by 'asi byli překvapeni čet
ností dosažitelných dokumentů. Pro účely itéto Statě je nej vydatnějším
pramenem Kronika současných událostí, je jíž Sestavovatelé se sfcrupolózně snaží vystříhat ho>dnotících úsudků.1 Politick ý deník a jin é do
časně periodické materiály (např. Společenské otázky, Ruské slovo,
Veče atd.) aspirují naopak na expozici názorů zastávaných autory svých
článků.
ISnad b y bylo záhodno říci, že V materiálech sovětské opozice lize stě
ží bádat, aniž by si člověk nechal vlastní soudnost ovlivnit tak nevě
deckými kategoriemi, jako je sympatie a antipatie. V ynaložil jsem
však maximální úsilí, aby tato stať nebyla z těchto pozic napadnutelná.
*

*

*

iChceme-li poměřit ohlas československého reformního hnutí v mate
riálech sovětské konsťitučně-demokratické opozrce, pak především s
určitým překvapením zjišťujem e, že irok 1968 byl v obou předělem. V
mikrohistorii úsilí o zdemokratizování komunismu jde zřejm ě o ná
hodný souběh, o nahodilosti v makrohistoritekých parametrech si ne
jsem ;tak jist,
D o roku 1968 sa samizdatová literatura převážně soustřeďovala na
přepisy nepublikované beletrie či překlady cizích děl. Také události
zavdávající j i důvod k existenci byly po výtce umělecko-literámí: Pasternuk, Solženicyn, ¡Siňavský a Daniel, Ginizburg a Galanskov. (Nébereme zde v úvahu nacioinální opozici, např. ukrajinskou a pobaltskou,
ani opozici náboženskou, např. baptistické iniciativníky.) Publicistiky
takřka nebylo. V roce ¡1968 dochází k přesahu ¡této základní kvality,
Samizdat začíná plnit nejen funkci knižního vydavatelství, ale i tisku.
Objevují se dokumenty, dopisy, prohlášení, projevy, zápisy ze soudních
procesů, informativní články a zprávy ze zahraničí i domova.
Soudíce podle výskytu československé problematiky i podle užívané
terminologie, můžeme dovodit, že československé reformní snažení k
této nové orientaci přispělo. Toto ovlivnění se zdá být hlubší než pů
sobení opačné, které je spjato především ise třemi událostmi před ro
kem 1968, totiž Pasteťnákovým Zivagem a Nobelovou cenou, soudním
procesem se Siňavským a Danielem a Solženicynovým dopisem o cen
zuře. T y všechny posílily opoziční smýšlení ve Svazu čs. ¡spisovatelů,
ale v samotném roce 1968 nemůžeme prákticky vůbec hovořit o vlivu
5

opozice v SSSR n'a 'vývoj reformy v ČSíSR. T a už měla svou vlastní
vnitřní logiku a podstatně rychlejší tempo, než bylo schopno vyvinout
jakékoli podobné hnutí v Sovětském svazu.
Událostí prvního řádu v ¡sovětské konstitučně-demokratické opozici v
roce 1963 bylo samotné zahájení vydávání K roniky současných udá
lostí 30. dubna a s tím nepochybně spojená další krytstalizace skupin,
kladoucích si za cíl bojovat za občanská práva. Toto úsilí se mejmarkantaěji projevilo ve skupině kolem akademika Sacharova, ale jsou i
jiné příklady. Objevují se ¡také první pokusy o souhrné vyjádření poli
tických aspirací a reformních plánů. Příbuznost formulovaných kon
cepcí i časté poukazy na ěsl. reformu jsou zřetelné.
)(Z vytýčení roku 1968 jako určitého mezníku se poněkud vymyká
existence Politického deníku od roku 1964. Tuto disfcrepanci, jež vy
padá ojediněle, nelze uspokojivě vysvětlit. Je třeba poukázat na to,
že šlo zřejmě o velice výlučný materiál, pravděpodobně kolující je'n v
úzkém kruhu ošoh. O existenci Deníku se západ dověděl až v roce 1971
a zpravidla dobře informovaná Kronika dokonce až ze západních zpráv.
Protože sestavovatelé i čtenáři Deníku měli nepochybně možnost se
známit se svým dílem redakční kruh Kroniky daleko dříve a neučinili
tak, je možno usuzovat, že šlo o záměr. Podrobné studium té části
Deníku, která je fc dispozici na západě, t.j. asi 530 stran, snad umožní
k této otázce se vyjádřit podrobněji. Zatím se zdá, že je rozdíl v pro
gramovém důrazu názorů z Deníku a těch, které vyplývají ze zpráv v
Kronice. Deník je ‘straničtější’ ve smyslu blízkosti k nesouhlasnému
proudu uvnitř KSSS. A . Brumberg nazývá jeho autory ‘loajální opo
zicí’ .)
*

*

*

|Z doby před invazí známe několik pokusů opozice vyslovit podporu
československé reformní politice a zpodobnit tak varovnou kampaň
vedenou v KSSS. Tak už v dubnu 1968 se na třech ústavech (polytechoickém, pedagogickém a lékařském) university v Gorkém objevily le
táky, v nichž se vyjadřovala touha ‘následovat český příklad’ . V od
p o věď došlo k propouštění učitelů a vylučování studentů z university i
Komsomolu. (Bližší údaje nejsou'známy.) Proti ‘klevetné kampani’ pro
testoval inapř. známý Anatolij Marčenko otevřeným dopisem redakcím
Rudého práva, Práce a Literárních listů (nebyl otištěn) z 22.7.1968, v
němž mluvil i o nebezpečí intervence. Týden po napsání dopisu byl zat
čen a v den invaze odsouzen za porušení zákona o vnitřních cesiovďch
6

dokumentech na ro!k do 'vězení. Ve stejném měsíci, 29.7., doručila sku
pina pěti sovětských komunistů (Kosterin, Pisarev, Grigorenko, Pa'vlenčuk a Jachimovič) na 'čísl. velvyslanectví dopis schvalující nový
kurs KSČ.
Zdá se však, že členové sovětské koinstitučně-demokratidké opozice
sáhli v souvislosti s Československem !k písemným »a jiným protestům
hlavně až po invazi. Je to pochopitelné, uvážíme-li, že jeljich prvotním
vnitřním cílem v té době (jako dodnes) bylo naléhat na dodržování
existujících právních norem. Vojenská okupace Československa hýla
ovšem jejich flagrantním porušením.
INejvýraznějším činem hýla demonstrace sedmi osob 25.8. ve 12 ho
din v poledne na Rudém náměstí, dnes už legendární a známá ze zpráv
v západním tisku a z knihy přímé účastnice.’ M otiv protestu se tu již
mísil ,s poukazem na příhulznost údělu: jedten z transparentů, které de
monstranti rozvinuli, zněl ‘ Za Vaši i naši svobodu!’

(Demonstranti

doufali, že je spatří čsl. delegace, tehdy se účastnící vynucených kre
melských jednání.) N. ¡GorbanevSkaja napsala v otevřeném dopise re
dakcím několika zahraničních novin: ‘A víra v to, že Češi a Slováci,
když pomyslí na sovětské lidi, nebudou myslet jen na okupanty, ale i
na nás, dodává nám sílu a odvahu.” Soud nad demonstranty :se konal
9.-11.10. v Moskvě. Sluší se zopakovat jména účastníků, jeljich po
volání a rozsudky. Konstantin Babickij, lingvista, 3 roky vyhnanství;
Larisa Bogoraz, fililog, 4 roky vyhnanství (V roce 1970 odmítly úřady
propustit paní Larisu, manželku

J. Daniela, ze sibiřské sisylky před

uplynutím výkonu tresíu za dobré chování, protože nezměnila Své ná
zory na 'intervenci v ČSSR a odmítla zúčastnit se w l e b . ) ; Vadim Delone,
básník, 2 roky a 10 měsíců vězení (prop. 25.611971); Vladim ir Dremlj'uga, dělník, 3 roky vězení (30.8.1971 dostal Dremljuga dálší tři roky
vězení za to, že údajně před spoluvězni prohlašoval, že v SSSR není
svoboda.); Pavel Litvinov, fyzik, 5 let vyhnanlsfví; Viktor Fajnberg,
historik umění, prohlášen za blázna, jeho choroba označena jako ‘äc'hizoheterodoxie’ (p ři rozhánění demonstrace byl do krvava z b it ); Natalie
Gorbamevskaja, básnířka, propuštěna, protože měla malé děti. (Gorhanevslkaja 'byla posléze zatčena 24. 12. 1969 a odsouzena 7.7.'1970 na
neurčito k nucenému psychiatrickému léčení ve vězeňské nemocnici. )l
Již při demonstraci byl zadržen neznámý počet přihlížejících. Tak
např. T aťan a Bajeva, studentíka aťdhivalilstiky, byla sice z väzhy pro
puštěna, ale také vyloučena ze školy. Další opatření podnikly úřady
proti itěm, kdo se shromáždili v den procesu před budovou Moskevské
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ho městského soudu a dio'žadio*vali Se přístupu do soudní síně.4 Vladim ír
Čeršoviě, lektor matematiky z učiliště při Z IL , tam diskutoval se svý
mi studenty a byl pak propuštěn z práce. Irina Jakirová, studentka stej
ného ústavu jako Bajeva, prohlásila, 'že souzení jsou je jí přátelé a že
kdyby byla 25. srpna 'v Moskvě, byla b y v jejich řadách. Byla vyloučena
z Komsomolu. Oleg Melnikov, student biologické fakulty MGU, byl
vyloučen z university dva měsíce před obhajobou diplomové práce,
protože chtěl být přítomen přelíčení. Podobné osudy, t.j. vyloučení 'z
práce, ze strany, z Komsomolu, ze studii:}, potkaly údajně i řadu dáíšich
v podstatě za stejné chování.
(Při prohlídce Ivana Jachimoviče, někdejšího předsedy kolchozu v
Lotyšsku, našla policie neodeslaný dopis Pavlu Litvín ovi: ‘Jsem hrdý
a nadšený, a kdybych byl v Moskvě, šel bych s vámi na Rudé náměs
tí.’ Jachimovič je rovněž autorem dopisu protestujícího proti invazi a
spoluautorem (s 'Petrem G rigor etnikem) prohlášení k upálení Jana Palacha (viz n íže ), jakož i řady jiných dokumentů. (Ú dajně u něho Zaba
vená nedokončená Studie o příčinách událostí v Československu zřejmě
mezi samizdatové materiály nepronikla. Krom ě faktu, že hýla zabave
na, není o ní dalších Zpráv.) Koncem srpna 1969 zjistil lotyšský Nejvýšší soud, že dvě komise prohlásily Jachimoviče za duševně nemocné
ho: jedna zjistila schizofrenii a druhá ‘paranoidni vývoj psychopatické
osobnosti’. Rozpor měla vyřešit třetí komise v pověstném Serbského
ústavu. N ový proces v dubnu 1970 skončil nařízením povinné léčby v
Civilní psychiatrické 'klinice v Rize, odkud byl Jachimovič posléze pro
puštěn '27.4.1971 a prohlášen za invalidu 2. stupně. M á zakázáno pře
bývat v Rize.
IPodle informací, které jso'u k dispozici, nebyl nesouhlas 6 vojenským
postupem proti Československu tak docela ojedinělý, jak by Se zdálo, i
když ovšem jeho rozsah nesnese porovnání s organizovaným vyjadřo
váním podpory. Uvedeme zde několik doložených příkladů (uvědomu
jíce si nedokonalost a neúplnost dokumentace), které jsme pro přehled
nost shrnuli do čtyř kategorií: demonstrace činem (sem ovšem v prvé
řadě patří výše popsaný protest z Rudého náměstí), dopisy či jin é pí
semné projevy, vydání či šíření letáků a příslušného samizdatového
materiálu a konečně jin é druhy protestu, např. nehlasováním pro pod
půrné rezoluce.
Tak už v noci z 21. na 22.8. napsal neznámý estonský Student na
z e ď biografu v Tartu ‘Češi, jsme vaši b ra tři!’ Při zatýkání byl zbit.
Téže noci byl Zadržen 20-letý Leningraďan Boguslavskilj, když stačil na-
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psát na tři ze čtyř 'soch koní na Aniěkově mostě Něvského prospektu
‘Břežněv ven z Československa!’ Dostal pět let vězení zostřeného reži
mu. 24.8. vykřikl neznámý muž n'a Říjnovém náměstí v Moskvě heslo
proti invazi, byl zbit třemi muži v občanském oděvu a odvezen autem.
(Není o něm dalších zpráv.) Téže noci popsal kdosi několik úředních
budov v Akademgoroídku nápisy proti vpádu, inapř. ‘Barbaři, ven z
Československa ! ’ 'Pachatele nenašli aJni š pomocí policejních psů. Na
■některých satirických transparentech, vystavených na podzim 1968 při
■tradičním karnevalu studentů Estonské zemědělské akademie v Tartu,
četly se nápisy jako ‘A ť žije moudrá a pružná zahraniční politika
SSSR’ a ‘Vítejte, turisté v tancích ! ’ N a j aře 1969 vylepil 23-letý Valerij
Lufcaniin z Rošalu do svého okna plakát protestující proti pobytu so
větských vojsk v ČISSR. Byl prohlášen za hlázna ( ‘ vážná forma schizofrénie’ ). V Minsku b yl 7. dubna 1970 zabit, údajně opilým chuligá
nem, středoškolák Maksakov, u něhož našla milice letáky požadující
demokratické svobody. P ři pohřbu demonstrovala skupina jeho spolu
žáků přéd budovou sekretariátu KlS Běloruska. Zapálili kolem sebe kruh
z asfaltu a skandovali hefelo ‘Svobodu slova a tisku!’ K dyž se přiblížila
policie, volali ‘ Tady není Československo! Nás merozženete!’ V roce
1970 byl v Užhorodě odsouzen 30-1etý kněz z Leningradu Boris Zalivako na osm let do pracovního tábora s přísným režimem a pět let ná
sledného vyhnanství za to, že se pokusil (prameny neudávají kdy) pře
kročit sověteko-ěeSkoslovensfcou hranici.
IDopisů a jiných písemných prohlášení bylo mnoho. U ž 1.8. vtrhla
do bytu Jurije Gendlera v Leningradě policie v okamžiku, kdy se tem
skupina lidí chystala psát sympatizuj ící dopis do Československu. O do
pise L. Jaohimoviče byla již zmínka. V samizdatu kolovala řada ano
nymních prohlášení pod tituly ‘Logika tanků’ , ‘ Provolání ke komu
nistům’ aid. P . Grigorehko a A. Kositerin se údajně na protest vzdali
členství ve Straně, která se stela ‘ četiníkem Evropy’ . Bopolov, student
Ústavu cizích řečí na MGU, neodeslal svůj protestní dopis HlaSu Ame
riky ( ! ) , ztratil je j a byl pak na Ijeho základě (dopis se ‘ našel’ ) vylou
čen z Komsomolu na ročníkové schůzí, která doporučila i vyloučeni
ze školy. Bopolov se vrhl v sébevražedném úmyslu do řeky Moskvy,
byl Zachráněn a odvezen nu psychiatrickou' kliniku. Vladim ir Karasev,
aspirant na fakultě fyziky MGU, začal sbírat podpisy pod protest proti
invazi v hale hlavní budovy university. Sebral jenom čtyři než byl od
veden universitní Stráží. Přitom ho jeden přihlížející poštovní zaměst
nanec bil a nadával inu ‘Fašisto ! Bunderovče !’ Karasev strávil tři me9

sice

psychiatrické klinice a potom začal pracovat jako topič. Dr. Y .

M. Lavrov, ředitel Uhelné sekce Všes vazového geologického ústavu,
poslal v únoru 1969 anonymně dopis Pravdě ’s 'námitkami proti způsobu
psaní o Českoslo vensku v sovětském tisku. Vypátrali ho během tří dnů
a přeřadili z odpovědného místa na běžnou geologickou práci. Jurij
Levin, starší technik Experimentálního ústavu pro mechanické zpraco
vání nerostů v Lěningradě, byl zatčen v červnu 1969 za posílání dopisů,
v nichž kritizoval sovětskou politiku vůči Československu, do ciziny.
Dr. Šer, biolog z Roštová na Donu, odeslal podobný dopis Ú V K5SS
a byl odsouzen ke dvěma letům do tábora. 'Starší vědecký pracovník
Zoologického ústavu Akademie věd, A . V. Gusev, byl za stejný dopis
vyloučen ze strany již 8.12.1968: omezil se ve své kritice na konsta
tování, že invaze uškodí prestiži SSSR a budování komunistické spo
lečnosti. Rovněž na Ú V KSSS, ale i n'a OSN, adresoval svůj protest
Io'sif Mišener, 34-letý učitel dějepisu z Beuder v Moldavsku; po vylou
čení ze strany ¡a propuštění z práce byl odsouzen !k šesti letům vězení.
Naproti tomu básník Jevtušenko své nesouhlasné prohlášení o okupaci
ČSSR prý odvolal.
|Letáky proti invazi hýly hlášeny z Moskvy, 'Leningradu a haitských
republik brzy po 2,1. srpnu. Většinou nezkoumaly podstatu čsl. reformismu. Jeden moskevský leták např. pravil: jak b y nám bylo, kdýby
nás okupovali Číňané a jejich spojenci co by revizionisity; 'jak by nám
bylo, kdyby nás IDubček přišel násilím učit, co je pravý marxismus?
Zapřemýšlejme si o tom. Z nezjištěného auta vyhodil kdosi dva balíky
letáků na Palácovém náměstí v Leningradě. Skupina osob byla před
soudem v Tarnopoiu v září 1969 mimo jin é souzena 'také proto, že roz
šiřovala materiály o Československu. V. 'Novodvorskaja, 19-Ietá Stu
dentka 2. ročníku Ústavu cizích řečí, hýla v březnu 1970 odsouzena do
psychiatrické léčebny za to, že v prosinci ¡1969 (ke Dni konstituce) na
psala a připravila k distribuci letáky, z nichž 'jeden obsahoval báseň s
názvem ‘ Dílky tobě, strano!’ Třetí sloka (ve volném překladu) zněla:
P ík y tobě, strano,
Iza všechnu faleš a lži,
¡za všechny portréty a fízly,
[za výstřely na pražském náměstí,
Iza lži, které teprve vyslovíš.
Záměrná neúčast na schůzích, kde se měl 'vyslovovat souhlas se zá
sahem proti čsl. reformnímu hnutí, či dokonce případy, že Ise lidé zdr
želi hlasování a hlasovali i proti předloženým rezolucím, hyly hlášeny
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z mnoha míst, mapř. Ústavu mezinárodního dělnického hnutí, Ústavu
ruského jazyka, jeldné (nejmenované) katedry MGU, Ústavu světové
ekonomiky a mezinárodních vztahů, Filosofického ústavu a Ústavu ra
diotechniky <a elektroniky. Marina Melikj,atriová, lektorka katedry rušti
ny pro cizince na M G U ¿hlasovala proti takové rezoluci ¡a hýla pak pro
puštěna z práce na vlastní žádost.
(Sebevražda Jana Palacha 'se hluboce dotkla demokratické opozice v
SSSR. Je snad třeba předeslat, že itu byla nepříliš známá předhistorie v
případu 50-letého ukraj inlského učitele Vasilije Jemeljanoviěe Manudhy,
otce dvou dětí a bývalého vězně, který se upálil v K yjevě na Kreščatiku
5.11.1968. Volal ‘Alt’ ž ije svobodná U krajin a!’ Zemřel v nemocnici. Je
ho o b ě ť nevešla z pochopitelných důvodů v širokou známost. 25.1.19(99,
v den Paladhova pohřbu, obcházely asi dvanáct minut dvě studentky
M GU pomník lna Majakovského náměstí is hesly ‘Věčná pam ěť Janu
Palachoví’ a ‘Svobodu Československu’, než jim skupina mladých ‘z
pomocné Stráže plakátky roztrhala. V únoru vydali prohlášeni k Pala
chově smrti Petr Grigorenko- a Ivan Jachimovič. Zmiňují se i o druhé
zápalné oběti z Václavského náměstí a praví, že tyto protesty jSou na
mířeny především ‘k nám, sovětským lidem’. M y všichni jsme vinni je 
jich smrtí, češ i a Slováci nás vždy považovali za fevé bratry. Dopustí
me, aby slovo Sovětský se pra ně stalo Sy-nonym-em slova nepřítel? Do
dávají pak v masarykovském tónu, že ‘velikost země je v je jí mravní
síle’ .
K e stejné oběti jako Palach a vědomě v jeho šlépějích se odhodlal
21jleitý Ilja Rips. (Úspěšný student matematiky, nový zaměstnanec jed
noho výzkumného ústavu.) 13.4.1909 rozvinul pod Obeliskem Svobody
v Rize transparent s nápisem ‘'Svobodu Československu’ a zapálil na
sobě spodní šat maisáklý hořlavinou. Kolem se srotil nepřátelský zástup
:a několik námořníků Ripse uhasilo a prý i zbilo. Utrpěl jen povrchové
popáleniny prstů a prsou. Byl odvezen do vězeňské nemocnice, kam
za ním přišli přátelé nabídnout ¡se jako dárci krve. Podle nepotvrzených
zpráv bylo pro-ti nim zakročeno. 2.10.1969 nařídil Lotyšský N ejvyšší
soud po vinnou léčbu na nervové klinice.
(Sovětští přívrženci demokratického Socialismu nenechali bez povšim
nutí ani výročí a pokračování vojenské okupace Československa. Z nejznámnějších dokumentů lze uvést prohlášení sedmnácti (podepsaných)
občanů z 20.8.1969, které kvalifikovalo- invazi jako tragickou událost:
celý svět sledoval polednový osl. vývoj s nadějí, že se podaří rehabili
tovat myšlenku -socialismu zdiskreditovanou za Stalina. Cítíme bolest,
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píší signátoři, při pomyšlená na to, co se děje v Sovětském svazu. N á 
rod utlačující jiné národy nemůže být ani svoboden ani šťasten. V
Moskvě ise opět objevily letáky, 'z nichž jeden byl podepsán ‘Svazem
komunardů’ . Matematik Alexander Volpin poslal u příležitosti prvního
výročí invaze inásledující návrh Nejvýššímu sovětu:

(1 )

Stáhnout

vojska z ČSSR. (2 ) Vrátit čsl. lidu co nejvíce národních práv a lik
vidovat nežádoucí důsledky pobytu sovětských vojsk. (3 ) 'Pojmenovat
jednu moskevskou ulici po Janu Palachoví. V ýb ěr ulice uskutečnit po
poradě s čsl. zástupci. (4 ) Kompenzovat Československo za materiální
ztráty. A ni Gustav Husák nezůstal v roce 1969 ušetřen dopisu, který mu
adresoval Valerij Čalidze (později tajemník Sacharovova Výboru na
ochranu lidských p r á v ); vyzval Husáka, aby nedopustil justiční postih
vedoucích osobností roku 1968. Druhému výročí invaze zasvětil Svůj
dopis sekretariátu Mezinárodního kongresu historiků v Moskvě P. I.
Jakir (16.8.1970). Doporučil kongresu, aby diskutoval zejména o třech
tématech: vztahu mezi SSSR a prvním obdobím druhé světové války,
Stalinu a Hitlerovi a jejich úloze v dějinách, a vztahu člověka a státu.
*

*

*

Samizdat let 1968-69 byl bohatý na materiály vztahující se k čsl.
událostem. Pro nás může být zajímavý přehled překladů z češtiny a
slovenštiny, jak lna ně upozornila Kronika. (Seznam je evidentně ne
úplný, ale za daných podmínek nejautoritativnější.) Doloženy jsou
tedy tyto:
Řeč Ludvíka Vaculíka ze 4. sjezdu Svazu spisovatelů (jedtem z prv
ních publicistických dokumentů v novodobém samizdatu); interview
čs. novinářů s vdovami Slánského a Clementise; různé materiály o pro
cesech a projevy Dub čeká, Smřkovského a Císaře z období před in
vazí; výňatky z Akčního programu (o nutnosti definovat pravomoc
státních orgánů, o občanských svobodách, o reorganizaci S T B ); vý
ňatky z návrhu nových stanov KSČ (o právech m enšin y); text smlouvy
s Rumunskem z 19.8.1968; článek Ivo Pondělíčka z Literárních listů
‘Jak zničit lidskou osobnost’ ; úplný text 2000 slov a Smřkovského 1000
slov; stať Leszka Kolakowského z roku 1957, ‘Řeknu ti, co je Socialis
mus’, přeložená z českého textu v Sešitech pro mladou literaturu; růz
né letáky adresované československou Veřejností sovětským vojákům
v prvních dnech okupace; různá provolání z téže doby; řeč Smrkovkkého v čsl. rozhlase po návratu z Moskvy; prohlášení aktivu českých spi
sovatelů z 31.10.1968; Deset hodů Svazu studentů ke stávce v listopadů
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1908; Kunderův článek o českém údělu z Listů z 19.12.T968; Kohou
tův satirický článeik z Práce ze 4.1.1969; prohlášení čsl. umělců, věd
ců a novinářů z 23.5.1'969 ( ‘mohou nás umlčet, ale nikdo nás nepřinutí
říkat, co si nemyslíme’ ) ; řeč F. Kriegla z Ú V z 30.5.1969; anonymní
‘Dopis z Prahy’ 'datovaný 1.6.1969, v němž se podubčekovská situace
nazývá ‘¡totální kapitulací’ (demokratický socialismus je zadušen; pro
nejednotnost vedení KSČ nebylo možno trvat na suverenitě; 21. srpen
nebude nikdy zapomenut, zejména mládeží; demokratický socialismus
je alternativou totalitního stalinismu; západní komunisté ¡teď musí
obhajovat náš model a sami jej uskutečnit; východoevropští komunisté
by měli včas rozpoznat, že demokratizace je jedinou odpovědí na jejich
ekonomickou zaostalost, (jinak jim nezůstane brzy nic, kromě tanků a
raket proti imperialistům a M a o v i); řeč Karla Kymcla na M V KSČ z
2.6.1969; projevy A . Dubčefca a V . Bilaka na Ú V v září 1909 (přelože
né z Le Monde) ; anonymní dopis z Českoslo venska od komunisty, kte
rý údajně vystoupil ze strany po invazi (o persdkuci, Hrbkovi a jeho
politice vyžadovaného denunciantství, zastavování novin, propouštění
vědeckých pracovníků a novinářů, emigraci protistalinských komu
nistů - hranice byly prý Zavřeny proto, že byla obava, aby ¡v exilu ne
vytvořili jádro opoziční komunistické stran y); článeik G. Lauba ‘ Svě
domí SSSR’ o vyloučení Solženicyna ze Svazu spisovatelů; Londonovo
Doznám (přeložené z francouzštiny) a nepochybně další.
(Přestože úsudek je obtížný, ¡zdají se odkazy ina Československu re
formní zkušenost v necenzurovaných materiálech Sovětské provenience
nasvědčovat tomu, že konstituoně-demokratieká opozice předkládala
svým čtenářům především ty je jí stránky, které byly sovětské skuteč
nosti dané doby nej bližší, it.j. diskuse O nezákonnostech, demokratizaci
mocensfco-irozhodovacíeh procedur a svobodě projevu. Řada pisatelů
poukazovala na zbrojený zásah jako extrapolaci domácí ©prese. Mnoho
z výše zmíněných protestních dopisů a zpráv o procesech s demon
stranty kolovala ¡v podobě samizdatového materiálu.
iKronika sama zhodnotila společné rysy materiálů sovětského původu
¡takto: považují intervenci za důsledek restaurace stalinismu; jejím
pravým cílem bylo ukončit čsl. reformaci j ako nebezpečný příklad spo
jení socialismu s dem okracií; okupanti utrpěli morální porážku; so
větský lid (a zvláště inteligence) neste kolektivní odpovědnost za ozbro
jen ý zásah; tím více je itřeha konsolidovat řady všech čestných a my
slících lidí v SSSR."
*

*
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(Čtenář necenzurovaného sovětského tisku a v opisech (kolujícího ma
teriálu si ovšem do přečteného promítá vlastní ¡zkušenost a postoj. N ě
kdo tam spatří dojemnou! naivitu snílků věřících, že z diktatury Stvoří
Rechtstaat. Jiní se vzruší nad hrdinstvím vznešených, kteří (bijí hlavou
o zeď , protože tak zákony kázaly jim. Ten, kdo se zabývá českosloven
skou reformu jako určitou historickou fází vývoje Československa zvláš
tě a Východní Evropy obecně, nemůže neobjevit afinitu. Snad' by se i
chtělo říci, že sovětská konstitučně-demokratická ¡opozice představuje
emhryonickou formu reformního hnutí, rozhodně ne nepodobnou své
mu československému předobrazu. Spokojme se však konstatováním ¡vy
vozených z prokázaných údajů, že totiž k důsledkům československé re
form y je možno připsat ovlivnění a posílení fconstitučně-děmokratizujícíeh snah v Sovětském svazu, a to právě v době, kdy procházely
svým formaiiviním údobím.
{Porovnání teoretických názorů sovětské ¡opozice a československých
reformátorů zůstává úkolem zvláštní statě.
’Kronika je ruský přetiskována ve zvláštních sešitech časopisu Posev, vy
cházejícího ve Frankfurtu1
. Anglický doslovný překlad (čísel 1-11 vyšel i s
anotací jako Uncensored Russia, Jonalthan Cápe, London, 1972. Od čísla 16
vydává plné anglické znění Kroniky Ammesty Intemafiolnal v Londýně.
2N. Gorbanevsfeaya, Red Square at Noon, André Deutsch, London, 1972.
Viiz ¡také Natalya Gorbanevskaya: Poems, The Trial, Prison, Garoamet PireBs,
Oxford, 1972.
“Kronika, č. 3, 30.81968, Posev, Ist Speciál Bdátion, August 1969, p. 31.
‘ ¡Cfeilá aféra kolem procesu je popsána ve dvou knihách Gorhanevšké a v
v Kronice č. 4 a 5.
“Kronika, č. 5, 25:12.1988, Posev, ls!t Speciál Edition, Augusit 1969, p. 43.

PŘÍMÁ DEMOKRACIE A BUDOUCÍ ČESKOSLOVENSKO
Josef Kaucký
(Navrhovat úkoly, směr a cíle patří už k tradici českého národa.
(T y rš, Masaryk, Eingliš, atd.) Není proto překvapením, že tak ¡mnozí
z nás, kteří se díky osudu ocitli v situaci, že mohou bez strachu mluvit,
navrhují !a vyhlašují programy, jež by měly být platné pro všechen
český a slovenský lid. Jejich činnost je v zásadě hodna chvály. N e b o ť
každý ¡monolog, dialog, či debata, ¡spočívající na osobních zkušenostech,
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či ’vlastním studiu a 'uvažování, vede lke krystalizaci a zrání našeho
myšlení a přispívá ¡k přesnějšímu definování toho', co isi jako národ
přejeme, čeho chceme dosáhnout a v jaké Společnosti chceme jáko je 
dinci a národ žít.
|Mám však dojem, že zejména monology, v poslední době ¡uveřejněné
zde v zahraničí v časopisech, něho pronesené k malému či velkému
shromáždění, nemohou příliš přispět k formulaci národního programu.
Jsou většinou podloženy pouze oisohní zkušeností, a ta je vždy omezena
nejen časem a geografickou polohou, ale ¡také hrýlemi, kterými ¡se na
svět díváme. Je omezena naším subjektivním pohledem na skutečnost
a ¡zkreslena tím, že si ve většině případů uvědomujeme jen to, co vidět
chceme.
Je zajisté pěkný pocit odbtoupilt od psacího stolu a tak, jak mnozí
proroci moderní č i ¡antičtí, hlásat lidu, jak by se měl chovat a v j>aké
společnosti by ¡měl žít. Je hezký pocit hrát si na delegáta a přisvojovat
si právo k rozhodování, které nám nepatří. Je pohodlné zapomínat, že
jsme nebyli nikým pověřeni rozhodovat za národ a namlouvat si, že
jsme si svou minulou činností získali nejen došiti respektu a důvěry
svých národů, ale i právo ¡mluvit jménem těch, kterým to dnes není
dovoleno.
IGo může mnohem více

než

monology přispět k formulování ¡národ

ního programu, jsou dialogy a debaty věděné nejen mezi exulanty, žij ícími mimo hranice republiky, ale zejména ¡mezi těmi, kteří zůstali do
ma a ž ijí bez politických a kulturních práv v isolaci “ domácího exilu.”
Jakmile lidé doma přestanou mluvit mezi sebou o tom, čeho jako je 
dinci, skupiny či národ chtějí dosáhnout, jakmile se přestanou snažit odosažení svých 'osobních a národních kulturně-politických cílů, společ
nost musí stagnovat. Nemůže se nadále rozvíjet, ale naopak rozpadá se
v jedince a skupiny, snažící se urvat oo ¡nejvíce okamžitých materiál
ních či jiných -výhod pro sebe, hez ohledu zda jejich jednání bude cel
ku škodit anebo prospívat. Taková společnost směřuje nenávratně k
barbarství.
IChování českého a ¡slovenského národa v době mezi lednem a srpnem
1968 a v omezené míře i později, ukázalo, že slovenská a česká společ
nost mestagnuje. Jedinci a skupiny lidí v té dohě nejednali sobecky; na
opak, (jejich úsilí a činnost byly zaměřeny k výdbhytí a uchování jak
osobních, ¡tak zejména národních práv, tedy stručně řečeno - směřovaly
nejen k realisaci osobních materiálních výhod, ale hlavně politických
cílů. K aždý jedinec, prožívající bezprostředně ¡ony dramatické ’Události
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a uvažující nad právě prožitou minulostí, měl jasnou představu, v jaké
společnosti si český a slovenský národ přeje žít. Chci jen podtrhnout, že
národní program v podstatě se již formuloval a dnes existuje v 'hrubých
rysech a laitentní formě v myslích domácích exulantů.
Co je dnes naším úkolem, tedy úkolem exulantů zahraničních:
zprostředkovat upřesnění a uveřejnění tohoto programu. Tedy orien
tovat se na 'budoucnost, nikoli na minulost, rna vzájemné obviňování,
na požadování zpovědí, na pokání, výmluvy a pomluvy, na dřívější na
še zahraniční odboje atd. Není třeba rozvádět, že situace v Evropě a ve
světě vůbec, před rokem 1918 a během druhé světové války, byla zce
la jiná. Není třeba také zdůrazňovat, že nedostatek vědeckých studií a
informací o boji Československa za přežití náis stále ještě nutí psát a
číst slohová cvičení na ithéma “ já měl pravdu” anebo “ já jsem vám to
již tenkráte říkal” .
(Nejúčinnější zbraň, kterou národ má a musí používat v b o ji za své
přežití, je schopnost inteligentního myšlení a morálního jednání. Tyto
vlastnosti se přesvědčivě projevily v Československu v létech 19^68-1969,
kdy se ukázalo, že tvrdá politická zkušenost posledních 50 let naše
národy poučila a zocelila. V té době, kdy se většina lidu nebála veřejně
promluvit, z četných -dialogů a debat jasně vyplývalo, že demokracie se
může uskutečnit -pouze 'tehdy, když každý jedinec se bude neustále za
jímat o veřejný život a dle svých možností se i toho života ’aktivně zú
častňovat; v tom je záruka, že národní požadavky, a ť už jsou mate
riální, kulturní, či politické, budou splněny. Z debat dále vyplývalo, že
lidé nebudou ochotni nechat se opětně oklamat propagandisty a samo
zvanými vůdci, kteří by slibovali nebe na zemi a to, že od lidu převez
mou nepohodlné myšlení a zodpovědnost; že lidé budou ochotni se ne
chat degradovat na nástroje a vykonávat vše dle rozkazu. Pochopitel
ně, podobné debaty mohou v -dnešním Československu1pokračovat jen
v omezené míře. A le netřeba pochybovat, že se opětně výrazně projeví
v nedaleké budoucnosti.
IPodobně jako slovenský a český lid doma - spoléhaje se na svou
vrozenou inteligenci a morální kvality - se obrátil k budoucnosti a začal
svůj program realisovat, talk i my zde v zahraničí -se musíme s novým
úsilím zaměřit na své budoucí úkoly. Stručně řečeno, musíme se méně
snažit o vyhlašování a předkládání svého “ zahraničního” programu
českému a slovenskému národu, ale napomáhat v tom, aby oba naše ná
rody pokračovaly i nadále a bez přestání v ujasňování, definování a
uskutečňování svého národního programu.
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Není třeba pochybovat o ¡"001, že dialogy a debaty o národních cí
lech mezi “ domácími exulanty” existují. Žádný, ani ten nejhorší diktá
torský režim, je nemůže zamezit, zvláště dooházídi k nim v malých
skupinách. Kdykoli anad se režimu podaří objevit nějaký nebezpečný
komunikační kanál a kontrolovat či zablokovat jej, vždycky vynaléza
vost jedinců si pro vzájemný styk a výměnu názorů najde způsob jiný.
Může to někdy trvat i dosti dlouho, ale čas Vždy pracuje proti těm, kdo
omezují výměnu informací. Co však může zájem a debaty silně omezit,
je deprese, cynismus a vzájemná nedůvěra.
Výsledky domácích hovorů dosud pronikají a (budou i nadále a
častěji pronikat do zahraničí. Co je důležité, aby hýly myšlenky našich
lidí v zahraničí uveřejňovány a tak dány zpět k disposici domovu, do
rukou jiných a dalších zainteresovaných jedinců a skupin žijících v
Československu. Tím to způsobem se může a musí -vytvořit systém slou
žící výměně informací či názorů imezi “ domácími exulanty” . A o tuto
výměnu hlavně jd e: o výměnu názorů, o pohled do budoucnosti, o
optimismus, který povzbudí lid doma k překonávání deprese, beznaděje
a cynismu. K dyž bude debata o národních cílech existovat ve větší
míře v Československu,

bude pak lehké nejen formulovat v zahraničí

národní program pouhým koordinováním domácích názorů a informací,
ale i program neustále pozměňovat a doplňovat přesnějšími a konkrét
nějším i návrhy. Pak nám -všem 'bude více méně jasno, jakým i pro
středky, jakou strategií ěi dílčím i kroky se jako jedinci i národy mů
žeme k cíli přibližovat. V e vylepšování programu nesmíme ustat. Jen
tak se -nám podaří zabránit, aby se náš národní program nestal zkost
natělým dogmatem.
¡Jedním z populárních thématů sociálně-politického výzkumu v U SA
je v těchto dnech “ participatory democracy - demokracie s přímou
účastí” , nebo krátce řečeno, “ přímá demokracie.” Neexistuje vlastně
ještě obecně uznávaná definice tohoto pojmu. Co se tím obyčejně my
slí, je politický system, ve kterém příslušníci národa, nebo státu neovliv
ňují rozhodování pouze nepřímo zvolením zástupců či delegátů, ale zú
častňují se na politickém rozhodování a kontrole přímo a nepřetržitě, mimo oficiální politické orgány - stálým vytvářením nových skupin, či
institucí, které se libovolně a spontánně ustavují, aby dosáhly specifický
úkol místního či celostátního významu, anebo intuitivně chápané dlou
hodobé politické cíle. Pokusy, které byly s aplikováním “ participatory
democracy - přímé demokracie” učiněny na příklad v Jugoslvii v prů
myslovém sektoru, v U S A na některých vysokých školách a v plánova
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cích komisích některých měst, ve Francii a M a m ě ve Švýcarsku ve veřejmé správě, jsou dhes s velkou pozorností studovány.
Je v tradici českého a slovenského ¡národa snažit se o přímou účast
na politickém rozhodování. Kdykoli to bylo jen Hrochu možné, četní
příslušníci národa neváhali takové risiko a zodpovědnost přijímat, a
hledali cesty la způsoby, jak oficiální volební systém ta práci 'zvolených
delegátů či ustanovených místo držících doplňovat a rozhodování ovliv
ňovat. Proces, který vedl ke svrhnutí režimu ■Novotného a spol., udá
losti roku 1968-1969, o b ě ť Jana Palachu atd. jsou toho příkladem.
Dávná i nedávná minulost tedy dosvědčuje, 'že široké vrstvy 'národa
nejen vždy byly, ale stále jsou schopny účastnit se jak rozhodování 'a
řešení místních dílčích úkolů, ¡tak i problémů celostátního či celonárod
ního charakteru. Není třeba opakovat, 'že tato tradice je v dnešním
¡Československu silně utlumena; jednotlivci taného skupiny, 'ať již čle
nové KSČ, nebo nestraníci, ¡nemají žádnou přímou či nepřímou účast
na skutečném politickém rozhodování a kontrole. Tím více je třeba,
■abychom lid nabádali k politické činnosti, a získali jej pro “ přímou
demokracii” povzbuzováním k účasti ma debatách o budoucím politic
kém systému a k formulování národního programu. Běží o ujasňování
národního programu národem - v daném případě o ujasňování pro
střednictvím nahodile zorganizovaných skupinek, které se Utvářejí dle
zájmu a dle situace se případně rozpadalií, které 'jsou navzájem spojeny,
když jedinec je členem i jiné skupiny, které rozšiřují či nerozšiřují své
názory, které nejsou nijak vnitřně organisovámy, a ve kterých každý
jedinec hraje úlohu dle svých schopností a zájmu, které se občas sejdou
•u piva, či na chatě a pod1
., které debatují o všech denních a 'trvalých
problémech, ito je “ přímá demokracie” ve zrodu. T o je škola, ve které
se praktikuje demokratické rozhodování. Je to zkušenost vybrušující
osobní intelekt a vedoucí k uznávání moudrosti celku, 'tedy k akcepto
vání .rozhodnutí celku jedinci a ¡tím k potlačování úzkých Osobních ná
zorů a přání. Je ¡to praktické vylepšování osobního a národního intelek
tu, charakteru a morálky, je ito příprava na budoucnost. Zdali a jak se
taková rodící se “ přímá demokracie” v Československu přece jen dále
tvoří a jaký program formulují ti, kteří prošli v nedávné minulosti tak
dramatickou politickou zkušeností, to je théma vhodné pro vědecký
výzkum a zasluhující finanční podpory.
Navrhuji ¡tedy, aby SVU, nebo jiná podobná orgamisace, skupina
lidí působících na universitě, nebo na jiném podobném ústavu se uja
la tohoto úkolu; 'aby vypracovala návrh na finanční podporu vědecké
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ho 'výzkumu a podala žádost o finanční podporu několika organisacím,
jako je na příklad Ford Foundation, JNÍSF, American 'Gouincil o f Learned
Societies, atd. Příprava návrhu na výzkum by mohla na příklad být
vypracována tímto způsobem:
|1. iPověřený představitel S V U by vyzval k účasti členstvo a získal
zájem o podporu těch členů, kteří působí na vysokých 'školách a kteří
mají zkušenost při přípravě a podávání mávrhů na finanční podporu
vědecké činnosti.
2.

S V U hy zorganisovala pracovní konferenci těch členů, kteří hy

hýli ochotni spolupracovat dle hesla “ N i zisk, mi slávu” ; tato konference
hy zvolila komisi, která hy řídila další práci; komise hy hýla zodpo
vědná za napsání a podání návrhu na výzkum několika organisacím.
(Návrh výzkumu a vlastní výzkumná práce by se mohly uskutečnit
tímto způsobem:
)1. ¡Komise hy vyhlásila veřejnou anonymní soutěž na studii či esej,
mia théma “ Národní Program ” , k niž hy ¡byli vyzváni jedinci a skupiny
hlavně žijící v Československu. Navržená lhůta na podání pnspěvkh
by byla asi jeden až dva roky. Během té d'ohy hy se nepochybně poda
řilo dopravit přes hranice slušné množství jednotlivých prací.
¡2-,

Komise hy mohla vypracovat stručný nárys programu, vysvětlit

co zdůraznit, naznačit a pod., jakož i stanovit přesné podmínky sou
těže, délku studií, atd.
13.

Komise hy zároveň oznámila, jakým způsobem by byla ustano

vena porota, a kolik finančních odměn hy 'bylo uděleno.
(1.

Komise b y po obdržení Všech příspěvků zorganisovala pracov

ní sjezd, na který hy hýli pozvání k účasti autoři vítězných studií. Auto
rům z Československa a těm, kteří hy se nechtěli, ndbo nemohli osobně
sjezdu zúčastnit, hy hyiy 'cestovní výdaje připočteny k jejich finanč
ní odměně a celá částka uložena na příklad v některé švýcarské něho
americké bance; jejich studie by byly pochopitelně přečteny.
!5.

Komise hy se zavázala uveřejnit všechny studie v původní délce,

t.j. studie anonymní i ty podvržené komunistickým režimem.
6.

Komise hy shrnula obsah všech studií a vypracovala stručný

“ Národní Program” , který by hýl v zahraničí uveřejněn.
¡7.

|SVU by dala uveřejněný “ Národní Program” k disposici pro je 

ho rozšíření v Československu a v ostatních t.zv. socialistických státech.
(8.

Komise hy vypracovala vědeckou zprávu :a pokusila se ji uveřej

nit v celku, či po částech v 'uznávaných světových vědeckých publi
kacích.
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'Výše popsaná výzkumná činnost by mohla hýt, při patřičném zájmu
a odvaze k práci, uskutečněna během 3-4 let. Tato činnost je v ¡rámci
stanov S V U ; je jí výsledek by mohl hýt důležitým příspěvkem českého
a slovenského národa nejen sobě a své budoucnosti, ale Italké světové
kultuře.

SEBEURČENÍ NÁRODŮ
(Zásada, právo, heslo, fikce?)
Karel Bělský
I.

|S hlediska historicko-politického pojem “ sébeurčení” zmámená1
! opráv
nění lidu v dané politické jednotce, přede vším státu, zvolit si vládu na
základě svého vlastního rozhodnutí. V tomto smyslu bylo vyjádřeno,
a ť nž vnitropoliticky něho zahraničně politicky, francouzskou a ame
rickou revolucí v poslednídh letech osmnáctého století. Jako politická
doktrína pojem “ eeheurčení” se vyvinul jako součást pojmu naciona
lismu počátkem minulého století. V íce méně hyl prvkem politicko-filosofickýdh ithésí formulovaných na př. Kantem, FichtCm, Herderem,
Marzinim, Renanem a později také T. G. Masarykem v jeho “ České
otázce” .
V průběhu prvé světové války “ sebeurčení národů” bylo zdůrazněno
presidentem Wilsonem jako jedten z hlavních mírových požadavků. V
prohlášení před senátem Spojených států, 22. ledna 1917, Wilson řekl:
“ Žádný národ nesmí rožšířiti svůj státní řád (polity) na jin ý národ
nebo lid (any other nation or people), nýbrž každý národ (people) mu
sí si svobodně rozhodhouti o své ústavě (p o lity ).” Ve svých čtrnácti bo
dech z 8. ledna 1918 Wilson prohlásil m írový program Spojených stá
tů: obnovení samostatnosti Belgie, Rumunska, Srbska, Černé Hory,
Polska, navrácení Alsaska-Lotrinska Francii a “ the freest opportunity
fo r autonomouis development” národů Rakoudka-Uhersku (bod1 10).
Tento postulát byl později změněn v tom smyslu, že místo požadavku
autonomie byl zdůrazněn požadavek samostatnosti. Tuto změnu však
předešly události na frontách a uvnitř habsburské monarchie.
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II.

¡Mírové smlouvy uzavřené po prvé světové válce v Paříži (především
smlouvy versáilleská s Německem, St. Germainská s Rakouskem, Itriamonská s Maďarskem) ignorovaly Wilsonovy mírové požadavky. Zá
sada národnostní, 'která dle Wilsonových názorů měla určovat budoucí
uspořádání především střední a jižn í Evropy, byla real-politifcy á la
Lloyd George, Qemenceau a Orlando nucena ustoupit zásadě (hranic
historických, zeměpisných nebo vojensko-strategiekých, především po
kud šlo o Itálii, dle ustanovení tajných londýnských úmluv z roku 1915
o začlenění 'jihoslavanských oblastí (Terstu, Istrie) a rakouského již 
ního Tyrolska do Itálie.
tStátn.ei representuj ící čtyři velmotee na mírové konferenci rozhodli
také o likvidaci Rakouska-Uherska: tři a půl milionů rakouských
Němců budou žít v “ nástupních ” státech a přes tři miliony M aďarů
mimo vlastního Maďarska. Mimo ito početně velkému národu němec
kému v Německu a Rakousku hylo odepřeno právo seheurčení Zá
kazem “ Anschluss u” .
N a straně vítězných “ A llied and Associated Powers” hylo argumen
továno odkazy na “ právo sehenrčení” . Strany poražené se ozvaly rychle
a hlasitě: “ Nem, ne'm, socha” ; a později “ Ein Volk, ein Reich, ein
Führer.”
Mocnosti diktující pařížský mír, částečně pod záminkou sdbeurčeni,
v letech 1919 a 1920 provedly v roce 1938 v cirkusádké hantýrce “ salto
mortale” . Zásada “ seheurčení” byla tehdy poraženými z prvé světové
války ob ráčena proti vítězům: jak se říká na Slovensku “ aj tak sa
Av

mo ze.

9
9

ní.
/Během druhé světové války vlády Spojených států a Spojeného krá
lovství Velké Britanie a Severního Irska v Atlantické Chartě ze 14.
srpna 1941 “ vyslovily přání” 'clbáti “ práva všech národů zvolit si for
mu vlády, pod kterou 'budou žít.” Tato zásada, která však podle pro
hlášení Ghurchillova se nevztahovala na národy britského Commonwealthu, později hýla potvrzena v deklaraci Spojených národů ze dne
1. ledna 1942 a v četných dalších prohlášeních mocností, které vítězně
ukončily dle Churdhillových slov onu “ úplně zbytečnou válku” .
IV .
P o druhé světové válce, otázka seheurčení národů se stala jedním z
podstatných politických prvků Charty Spojených národů.
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¡V jeijí první kapitole, “ Účely Spojených ¡národů” , je stanoveno v
článku 1, odstavec 2, že jedním z účelů Organisace je “ to develop
friendly relations among nations based on ¡the principle of equal rights
and self-determination of peoples” (ve francouzském oficielním textu,
v důsledku povrchního překladu, je slovo “ the principle” přeloženo
“ . . . le 'droit . . .” ).
V článku 55, v kapitole IX “Mezinárodní hospodářská a sociální spolu
práce” je řečeno: “With a view to the creation of oonidittíons o f stability
which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based
on respect for the principle o f equal rights and self-determinaition o f peoples,
the United Nations shall promote: (a ) a higher standard of living. . . ,
(b ) Solutions o f international economic, health, and related problems. . .,
(c ) universal ¡respect for and Observance of human rights and fundamental
freedoms for all . ..”

Je zřejmé, ¡že teto ustanovení jsou povahy deklarativní, formulujíce
program činnosti Spojených národů, aniž hy jejich členským státům
ukládala ¡normativně uložené povinnosti.
Konkrétní předpisy ¡týkající se aplikace principu seheurčení, jsou
obsažena v kapitolách X I :

“ Declaration regarding N on-Self-Govern

ing Territories” a X I I : “ International Trusteeship System” . T ýkají se
¡tudíž území majících status kolonií a tzv. mandátních území, na něž se
vztahovaly předpisy Paktu Společnosti národů.
V.
V těchto, stojně jako v jiných ustanoveních Charty vyskytuje se stá
le termín: “ the United Nations” . Pro pochopení smyslu a dosahu oněch
ustanovení záleží především na porozumění pojmu a instituce “ The
United Nations” , “ Spojené národy” . Mnoho knih a pojednání bylo
napsáno o tomto thematu. V e 'zkratce s hlediska práva mezinárodního i
mezinárodně politické prakse lze Chartu Spojených národů definovat
jako mezinárodní smlouvu vytvářející z jejich signatářů společenství
založené na 'zásadě “ of sovereign equality of all ks Members” (článek
2, odstavec 1). Je možno argumentovat, že podobné společenství snad
může mí ti povahu konfederace; v žádném případě však nelze tvrditi,
že hy šlo o vytvoření organisace, rozhodnutí jejíchž hlavních orgánů,
hy mohly býti považovány za nadřazené vůlím každého a jednoho z
členskýdh států. Stručně řečeno, jestliže v rámci organisace každý je jí
člen (je ¡oprávněn jednati v rámci své “ sovereign equality” , nemůže býti
této organisaci přiznána minimální nadslkbm pravomoc nad jejím i člen
skými státy.1
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Touto úvahou, zdánlivě se vymykající z thematu článku, má hýli
pouze naznačeno, čím jsou a čím nejsou Spojené národy: jsou volným
společenstvím suverénních států - i 'když mnoho z nich politicky lnění su
verénních nejen de jure ale ani de facto. V další zkratce Spojené národy
jsou odrazem, zrcadlem a projevem dnešního 'světa, se všemi kladnými /a
negativními činitely určujícími nejen zahraniční ale i vnitřní politiku
jejich členů. Jsou prostě tím, čím jsou členské státy: stejně tak jako
na př. určitý demokratický systém má týž charakter j ako jeho voliči.
V I.
(Valné shromáždění, jednajíc na základě X I. a X II. kapitoly Charty
v roce 1960, přijalo prvé zásadní usnesení na základě Chruščevovy
iniciativy v resoluci 1514 ( X V ) , nazvané “ Declaration of the Granting
o f Independence to Colonial Countries and Peoples” . V této deklaraci
bylo prohlášeno:
“ 1. The subjection o f (peoples to alien subjugation, domination and ex
ploitation constitutes a denial o f fundamental human rights, is contrary to
the Charter . . . and is an impediment Ito the promotion of world peace
and co-operation;”
“2, A ll peoples have the right 'to self-determination; b y virtue o f this right
they freely determinate 'their political status and freely pursue their eco
nomic, social and cultural development;” . . .
”5. immediate steps shall be taken in Trust and Non-Self-Go verning
Territories or in all other territories Which have noit ye't attained indepen
dence, to transfer all powers to the people of those territories . . . in order
to enable them to enjoy complete independence and freedom;”
“6, A n y attempt aimed at the partial or total disruption of the national
unity or territory o f a country is incompatible with the purposes and prin
ciples of the Charter Of the United Nations.”

(Další základní usnesení Valného shromáždění 'týkající se “ seheurčení” jsou obsaženy v “ International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights” ia “ International Covenant on Civil and Political
Rights”

(resoluce 2200 ( X X I V ) . V článku 1 obou návrhů smluv je

stanoveno:
“i. A ll peoples have the right of self-determination. B y virtue of that
right 'they freely determine 'their political status and freely pursue their
economic, social and cultural development;”
“id, The States parties to the present Convention, including those having
responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust
Territories, shall promote 'the realization of 'the right of seH-determination,
and 'shall respect that right in conformity With 'the provisions o f the Char
ter of -the United Nations.”
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ITyto dvě úmluvy hýly přijaty Valným shromážděním 16. prosince
1966. V právní platnost, mezi ratifikujícím i státy, vstoupí po uložení
ratifikačních dokladů třicetipěiti státy u sekretariátu’ Spojených národů
(čl. 27 a 49 úmluv). Státy, které se mohou státi signatáři1úmluv a jsou
tedy oprávněny je ratifikovat, jsou členové Spojených národů, jejích
odborných agencí2 a signatáři statutu “ Mezinárodního dvora sprave
dlnosti” v Haagu. Ku dmi 9. března l l9'72 z více než stotřicetipěti států
oprávněných ratifikovat dvě úmluvy učinilo ták patnáct států (Bulhar
sko, Chile, Colombia, Costa Rica, Dánsko, Ecuador, Iraq, Jugoslávie,
Kypr, Libye, Madagaskar, ¡Sýrie, Švédsko1
, Tunis a Uruguay).
Podobné předpisy jako- v usnesení 1514 ( X V ) obsahují - mimo j i w
né - zejména resoluce'2625 (X X V ) nazvaná: “ Declaration on Principles
uf International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation
among States in accordance with the Charter of the United Nations” .
V ní je specifikováno :
“ The establishment o f a sovereign and independent State, the free as
sociation or integration with am. independent State or 'the emergence in/to
any other political staltus freely determined by a people constitutes modes
of implementing the right o f self-determination o f that people,”
'“Nothing . . . 'shall be constructed as authorizing or encouraging any
action which would dismember or impair totally or in part, the territorial
integrity and political unity of sovereign and independent Stalbes conduct
ing themselves in compliance with the principle o f equal rights and selfdetermination and thus poslsessed o f a government representing the Whole
people belonging to the territory Without distinction as to race, creed or
colour.
Every Stalte shall refrain from any action aimed at the partial and total
disruption of the national unity and territorial integrity of any Other State
or country.”

V deklaraci “ On the Strengthening of International Security” (reso
luce 2734 (X X V ) Valné shromáždění přijalo - mimo jiné - následující
ustanovení:
“ 18. Calls upon all States to desist from any forcible or Other action which
deprives p>eoples, in particular those still under colonial or any other form
of external domination, o f their inalienable right to self-deberminaltion,
freedom and ’independence, and to refrain from military and repressive
measures aimed at preventing the attainment of independence by all dep>enden't peoples in accordance With 'the Charter and in furtherance o f the
objectives of 'General Assembly resolution 1514 (X V ) of December 14,
I960.” 3

V průběhu svého dvacátéhopátého ‘zasedání, Valné shromáždění při
jalo, převážnou většinou hlasů, s řadou dalších usnesení vztahujících
se k aplikaci práva seheurčovacího.
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(Opětovně potvrdilo meodcižkelné - “ inalienable” - právo na svobodu a
nezávislost v souhlasu s reSolucí 15(14 (X V ) následujících území, něho
jejich lidu: Zimbabwe

(Jižní Rhodesie)

(resoluce 2652

(X X V ));

Nam ibie (jiho-západní A frik y ) (resoluce 2678 (X X V ) ) ;Fapuy a New
Guiney (res. 2700 (X X V ) ) ; Omanu res. 2702 (X X V ) ) ; Angoly, (Mo
zambique, Guiney ((Bissau) a dalších území pod portugalskou vládou
(res. 2707 (X X V ) ). Dále právo na seheurčení bylo potvrzeno Valným
shromážděním v res. 2709 (X X V ) ohledně následujících území: “ Amer
ican Samoa, Antigua, Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands,
Brunei, Cayman Islands, GoCos (K eeling) Islands, Dominica, Gilbert
and Ellice Islands, Granada, Guam, Montserrat, New Hebrides, Pine,
Pitcairn, St. Helena, St. Kitts-Nevis, Anguilla, St. Lucie, St. Vincent,
Seychelles, Solomon Islands, Tokelan Islands, Turk and Caicos Islands,
and the United States Virgin Islands” ; a resoluci 2711 (X X V ) totéž
právo bylo uznáno pro lid španělské Sahary.
SV deklaraci přijaté při příležitosti dvacátéhopátého výročí Spoje
ných národů

(2627

(X X V ) )

Valné shromáždění dále uznalo “ '¡he

legitimacy of the struggle of colonial peoples for 'their freedom by all
appropriate means at their disposal. .
V II.
¡Z výše uvedených usnesení Valného shromáždění a obdobných usne
sení Rady poručenedké, potvrzených a schválených v početných resolucích Rady bezpečnosti, plyne, že se týkají:
a)
pouze území a jejich obyvatel pod koloniálními režimy tzv. ma
teřských zemí;
b)

“ odčleněni se”

čili získání samostatnosti od národní či územní

celistvosti určité země je neslučitelné s účely a zásadami Charty (bylo
by možno argumentovat, že rozčlenění Rakouska-Uherska, po dni kdy
Charta vstoupila v právní moc, bylo by neslučitelné s jejím i zásadami,
neboť autoři Charty, především západní mocnosti, během konference
v San Franciscu kladli zvláštní důraz lna tuto zásadu (viz výše Chur
chill a doj ednání z Atlantiku) ;
■c}'

praksí Spojených národů je dále plně potvrzeno, že státy, které

(jsou členy Spojených národů, a ť už jejích (domácí režim je jakýkoliv
a jejich zahraničně politické vztahy je politicky mohou charakterisovat
jako v pťavém slova smyslu satelity určité velmoci, plně používají svého
seheurčení dfe článku 2, odstavce 1 Charty, mimo jiné i na základě
zásady “ suverénní rovnosti” všech členských Států.
25

VIII.
Praktické 'Uskutečnění “ sebeurčení” je ovšem něco zcela rozdílného
od theoretidkýoh úvah, zda “ sebeurčení” je “ zásada” , “ právo” , “ postu
lát” , “ ideál” , “ heslo” , anebo jak Palinčiak ve své knížce nazvané
“ Reštaurácia” , líčící tzv. gulášové volby na 'Slovensku za dob m aďar
ských, ve stejné souvislosti použil pojmu “ panské buncútsvo” . Dále,
zda-li “ sebeurčení” se má vztahovat na “ národ” , “ lid” , “ národnostní
menšiny” , lid “ v územích, která se samostatně nespravují” , “ lid pod1
koloniálním režimem” ; zda onen pojem v sobě zahrnuje “ právo na vy
tvoření se Vlastního státu” , “ odtržení se, secessi od daného státu” ; zda
jeho objektem může být lid přímo v oblasti tzv. “ mateřského” , t.j. ko
loniálního státu, či lid v “ oblastech zámořských” ve vztahu k tzv. “ ma
teřské zemi” atd. atd. O těchto otázkách existuje dnes literatura a
dokumentace tak obsáhlá a obšírná, že j i nelze zvládnout.
(Jestliže dle Goetheho theorie je věčně zelený strom života, naproti
tomu skutečnost pokud jd e o pralksi1 “ sebeurčení” je ták barevná jako
nej strakatější velikonoční vajíčko. M im o to v oné praksi pojem “ sebe
určení” přestává být jakým koliv rozhodujícím nebo i spolurozhodují
cím prvkem.
IPřes Všechna usnesení orgánů Spojených národů, Valného shromáž
dění, Rady bezpečnosti, Poručenecké rády, a ť už “ zásada” , či “ právo”
■nebo “ postulát” sébeurčení, lby neměly praktického důsledku, pokud by
odvoláváním se na ona Usnesení nebyla podložena určitou, velmi prak
tickou akcí, na p ř.:
a)

výsledkem druhé světové války, kdy Itálie jako koloniální velmoc,

byla na straně poražených států a je jí kolonie Libye a Cyrenaika, dle
ustanovení mírové smlouvy s Itálií, byly prohlášeny Valným shromáž
děním samostatným státem,
b ) l úspěšným závěrem války kolonie proti mateřské zemi: viz válka
Indonésie proti Holandsku, která diplomaticky hýla rozhodnuta 'akcí
Rady bezpečnosti,
c)

'

problémy v protektorátech, tak rozrušující a znepokojující ma

teřskou zemi, že téměř náhle, po letech bojů, se rozhodla uznati jejich
nezávislost (Maroko a Tunis za ministerského předsednictví MenděsFrance),
d)

léta trvající válka s kolonií vyčerpávající mateřskou zemi hospo

dářsky, finančně, vojensky a především v ohledu je jí vnitropolitické
morálky, že je jí president, byv zvolen, aby vítězně onu válku zakončil,
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přes o,posici svých generálů 'a za risika armádního povstání, prohlásil
nezávislost oné 'kolonie (A lž ír a de G aulle),
e ) í (celková, t.j. politická, hospodářská a finanční neúnosnost koloni
álních problémů a 'jejich negativní, zahraniěně-politický, hospodářský a
i rasistický Vliv na vmitřn^politické záležitosti “ mateřské země” . Tato
situace hýla důvodem pro likvidaci koloniálních “ Empires” a pro pro
hlášení kolonií za nezávislé státy, i když třeba ve volném svazku s bý
valou 'koloniální velmocí (přeměněna Impéria britské říše v British
Commonweakh o f Nations a na potomní Commonwealth of Nations,
jehož členové, bývalé kolonie, m ají postavení suverénních států, nema
jíc í

žádných ústavních svazků s “ British Crown” , pouze Kanada,

Austrálie a OVový Zealand podržují si status “ dominií” , v každém ohle
du plně samostatných, uznávajících však za svého suverena fysického
nositele britské koruny;
f)

(vojenský zákrok státu sousedícího s kolonií evropského státu, je jíž

obyvatelé jsou téže rasy, kultury a náboženského vyznání jako onen
sousedící stát a žádají spojení s ním (tzv. Portugalská Indie, it.j. kolo
nie Goa, Damao a Din, obsazené Indií v r. 1961);
g)

vojenská a finanční neúnosnost pro koloniální velmoc podržovat

své strategické a finanční zájmy v protektorátech zřízených v minulém
století, které měly pro ni určitý hospodářský význam (především zříd
la nafty). Po dlouhou řadu let Velká Britanie úspěšně argumentovala,
že jde o je jí vnitřní záležitost; v posledních dvou letech se však vzdala
tohoto stanoviska a na je jí doporučení ony protektoráty byly přijaty
jako nezávislé Státy zia cleny Spojených národů.
h ) ! (Vojenské potlačení požadavku autonomie v Součásti Státa obsahu
jíc í většinu obyvatelstva onoho státu, etbnicky i jazykově rozdílného od
druhé jeho menšinové části, vedoucí k vojenským masakrům a k m ilio
nům uprchlíků do sousédního státu, zákrok m ající všechny podstatné ná
ležitosti mezinárodního zločinu “ genocidě” . Vojenská akce sousedního
Státu likvidovala masakry, umožnila návrat uprchlíků do vlastní země,
je jíž lid ji prohlásil za samostatný stát (Západní Pákistán - Východní
Pákistán - Indie - Bangladesh).
IV souhlasu s výše uvedeným stanoviskem, členské Státy Spojených
národů nevzaly na vědomí typicky koloniální válku Biafry proti Niger ii: néboiť by se jednalo o secdssi. A v tomto úsilí, v němž jeden z
prvků může být i “ sebe-určení” je “ tabu” dnešním nezávislým africkým
státům, jejich ž hranice jako kolonií evropských velmocí byly rozhod
nuty na berlínském kongresu v r. 18B5-S6. Tyto hranice nebraly nej27

menšího zřetele na ethnické oblasti afrických kmenů (¡tak na př. území
obývané kmenem Baintu bylo rozděleno - mimo jiné - mezi belgické
Kongo, francouzské Kongo, portugalskou Angolu a Oabindu). Z tohom
důvodu dnešní africké státy, k principu či k právu sebeurčení se staví
vesměs negativně, majíce oprávněné obavy, že kmenové secesse by
mohly snadno vésti k jejich rozkladu.
Případem pro sehe byl požadavdk

“ práva Sebeurčení” pro Katangu

podporovaný belgickou vládou a prohlášený provinčním presidentem
Tshombem: nešlo vůbec o tzv. sebeurčení kmene Baluba, obývajícího
převážně Katangu, nýbrž o odloučení od Konga průmyslového kon
glomerátu Union minière du Haute Katanga s kapitálovou účastí pře
devším belgickou a britskou, částečně též francouzskou1 a americkou.
Šlo prostě o daně placené konžskému státu z enormních zisků této spo
lečnosti, které byly a jsou dodnes podstatnou finanční základnou exis
tence bývalého belgického Konga - Idnes Zaïre - a které měly být od
vráceny od vlády Konga finančním zájmům zainteresovaných přímo
na ziscích oné společnosti.
INa druhé straně, když koloniální stát ignoruje desítky usnesení člen
ských států Valného shromáždění, Poručenské rady a i Rady bezpeč
nosti, týkajících se jeho zámořských kolonií, na dané situaci se celko
vě nic nemění. Portugalské kolonie v Africe, Angola, Mozambique,
portugalská Guinea a Candia, přes všechny tzv. ústavní změny odhla
sované v Lisabonu, zůstávají v poměru ku své “ mateřské zemi” ve
vztahu, který existoval před padesáti lety.
IDo jiné kategorie patří Namihia: německá kolonie před první světo
vou válkou, známá jako Jihozápadní Afrika, ¿a období Společnosti ná
rodů ‘b yla mandátním územím za jehož správu Jižní A frika byla zod1
povědna Společnosti. Tento mandát, dle řady rozhodnutí Valného shro
máždění a dalších orgánů Spojených národů a dále dle rozsudků anebo
“ advisory

opinions”

mezinárodního dvoru spravedlnosti

v Haagu,

přešel na Spojené národy, Přes to ona normativně platná usnesení jsou
fakticky neúčinná a Jižní A frik a ono území spravuje jako součást vlast
ního státu.
Stejně Rhodesie, i když ústavně, s hlediska Velké Britanie je “ K o 
runní kolonií” Jejího Veličenstva, ignoruje nejen stanovisko členských
států Spojených národů, jak bylo vyjádřena a je vyjadřováno v usne
sení jejich hlavních orgánů, ale nebere na vědomí ani rozhodnutí lon
dýnské vlády, na je jíž výslovnou žádost Rada bezpečnosti po prvé za
existence Spojených národů rozhodla na základě čl. 41 Charty, o ulo
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žení hospodářských sankcí vůči “ ineústavnímu” režimu p. Simithe, které
mají být závazné pro 'všechny členské státy.
(Rasová diskriminace v Rhodesii i v Jižní A frice je sice více otázkou
základních lidských práv a svobod, v rámci článku 1, odstavce 3 Char
ity, než otázkou sebeurčení, ale praktická situace je stejná: pod hladinou
zdánlivého klidu, ¡násilná exploze je přímou hrozbou - otázka je jen kdy
dojde k nové explosi. Současná historie zdá se být dobrou historií.
Postavení portugalské kolonie, ostrovu Macao, nedaleko od čínského
pobřeží, se však stává pro Lisabon problematickou otázkou: jen tak
lze vysvětlit portugalský hlas pro přijetí Čínské lidové republiky do
Spojených národů.
IX .
V ýše uvedené úvahy podávají odpověď na otázky uvedené v titulu
tohoto pojednání. Závěrečné úsudky jsou přenechány čtenáři.
X.
Je možné upozornit, že ve své knize “ Studies in Verbal A rt” v po
jednání “ Usměrněné názory na staročeskou kulturu” , profesor Roman
Jalkobson výstižně konstatoval: ‘iDe mythologia non est disputandum’ .
Spor o “ mýtech dvacátého století” sotva se bude řešit vědeckou dis
kusí.”
il když tato slova se týkají mýtologie v linguistice a literárních dě
jinách, jsou stejně oprávněná v souvislosti s nedávnou a současnou me
zinárodně politickou situací: stačí upozornit na mýty o jáltské kon
ferenci,5 o “ sebeurčeni”

anebo o Spojemýéh národech, “ čím jsou a

nejsou” , kterému mýtu budě možná věnováno další pojednání.
’ V článku 25 (Charty, v kapitole V: “Rada bezpečnosti” , je ustanoveno: “ The
Members o f the United Nat Loins agree to carry out the decisions of ithe
Security Council 'in accordance with 'the present Charter” , zatímco pro
usnesení Valného áhromálždění a jiných orgánů je používán výraz “doporu
čení” . V mezinárodně právní theoirii d pralfcsi termín ‘'decision” , pokud je
použit v rámci článku 25, ¡je interpretován jako právně zavazující rozhod
nutí pro členské Státy, za předpokladu však, že Rada rozhoduje na základě
kapitoly V H Charty: “Action with respect to threats to the peace, breaches
Of ithe peace 'and acts o f aggression,” t.j. kdýž rozhodne o aplikaci hospodář
ských (čl. 41) nebo vojenských sankcí (čl. 42). V praksi dosud byly apliko
vány, na žádost britské vlády, hospodářské sankce proti korunní kolonii
britské, Jižní Rhodesii,
ř
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2Jedná se o ¡organizace zvané “specialized agencies” , které působí v -oblas
tech hospodářské, sociální, kulturní, výchovné, zdravotnické a podobných
(na př. Mezinárodní zdravotní organizace, Mezinárodní úřad práce a řada
dalších) poldle článku 63 Charty.
3Tato Otázka býla projednávána Valným shromážděním na návrh Sovět
ského svazu1. Původní sovětský návrh deklarace na 'základě pozměňovacích
návrhů západoevropských, latinsko-ameridkýoh a “mon-aligned” států byl
přijat Itéměř jednomyslně (proti hlasovaly Velká Britanie a Austrálie, odů
vodňujíce 'své Stanovisko tím, že deklarace byla předložena k hlasování tak,
že nebylo možno uvážit právní dosah jejích ustanovení). S původním so
větským návrhem přijatý tepdt nemá v podstatě nic společného.
4Miohigan ¡Slavic Donltrilbultions; Published on the 'occasion of the author’s
73th birthday b y the ¡Czechoslovak Society of Arts and Sciences in America
and the Department o f Slavic Languages and Literatures o f the University
o f Michigan, Ann Arbor, 1971, sitr. 162.
“V iz na př. V. Bušek, Yalta bez konce, Proměny, ročník 8, č. 4, Str. 115.

TEOLOGIE A LITERATURA
Karel Vrána
[Křesťanská teologie - napsal Denis De Rougemont (103) - je mat
ikou západního myšlení -tak jako Církev svou liturgií je -matkou téměř
všech našich umění. De Rougemont, přediní představitel evropské pro
testantské inteligence, ¡měl ovšem na mysli předně prostor křesťanské
kultury. Živelné spojení Umělecké ¡tvorby a náboženské zkušenosti je
však obecným jevem

všech lidských kultur. Náboženská zkušenost

živila a napájela vždy inspirační zdroijte umělců. Umění vždy ve všech
svých polohách -a ve všech ¡dějinných epochách svědčilo o náboženské
potřebě člověka-poutníka absolutna. Zároveň se pokoušelo se střída
vým úspěchem otevírat ¡transcendentní prameny hojivých vod na pora
něné a zakrvácené osudiy lidstva. Známý francouzský spisovatel André
Malraux byl hluboce překvápen ¡t-outo universální stavební spojitostí
náboženského světa a umělecké ¡tvořivosti. “ Kdykoli a kdekoli - píše
Malraux (CasteTli 282) slohy posvátného umění, a jiného nikdy ne
bylo - znamenají předně boření jevového světa. Nenapodobují ani dob
ře ani špatně život; odm ítají ho napodobovat. Chtějí ho spíše prom ě
nit a překročit” , chtějí se proklestit ¡houštím nahodilých a ¡nevlastních
jevů k nesmrtelnosti ¡a probořit se nahoru do světla a do pravdy a tak
spasit sám svět jevů a dění.
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V ra ťm e se k otázkám naší evropské kultury a ptejme se dějin umění
■a literatury, co říkají o zasnoubení ulměleckébo světa a náboženského
života. Hudba .se zrodila z kostelních zpěvů a z klášterních chorálů. M a
lířské a sochařské umění se vytvořilo :a vyrostlo na oltářích podél kos
telních lodí a kolem posvátných stavěl). První evropská poezie se šíří
rytmickými verši! církevní latiny. Byla ito opět Církev a je jí Mniši,
kteří trpěli vě přepsali a tak zachránili nej důležitější literární díla sta
rověku: Homéra, ředké básníky a tragiky, Platóna a filosofy, římskou
literární tvorbu. Dnešiní umění se chlubí svou svobodou, pyšní se ne
závislostí. Nemělo by však zapomínat nia svůj původ ani se za něj
stydět.
¡Měrně znatelný a známý, ne všem méně skutečný je příbuzenský sva
zek mezi filosofií a teologií. Velcí řečtí myslitelé chápou své filosofo
vání nikoli jako naprostou vzpouru a důsledné zamítnutí nábožendkoteologidké tradice, kterou našli a do které se zrodili. Pro Řeky filosofie
znamenala myšlenkové upřesňování a racionální prosvěftlování, odrnytologizování velkých a závazných náboženských problémů a obsahů.
Od sklonku 'Středověku a po celou moidterní diohu, filosofie odmítala
být služebnicí teologie. Její emancipace a rebelie proti teologické tra
dici trvá dodnes a svědčí vlastně o tom, že i emancipovaná filosofie
doposud příliš myslí na svůj dávný svazek s teologií, že nemůže zapo
menout na toito pokrevní příbuzenství. Marxistický mesianismu's a jeho
pokusy vytvořit “ nového člověka” , vybudovat spravedlivé boží a lidské
království na zemi a v čase, je vlastně jakousi zamaskovanou teologií
a polozakrytým náboženstvím. Francouzský filosof Henri Bergsoln na
konci svého živote řekl, že svou filosofií nechtěl nic jiného než vykládat
evangelium. Dnešní přední exiistemcialista Martin Heidegger znepoko
ju je světové myšlení právě tím, že domýšlí až do konce, to je až k 'teo
logickým rovinám,

Otázku konečného jsoucna a nekonečného bytí.

(Srv. Pieper, Rádi, Jäger).
¡Příbuzenské pokrevní vztaby mezi náboženskou zkušeností a krásnou
literaturou, a ť už prózou či lyrikou, jsou už zřejm ější a známější. Bo
hužel jen výjimečně Se setkáme s literárním kritikem, který je zahléd
ne a věnuje jim pozornost. Literární kritika svádí vinu za toto is've
mlčení na ¡to, že prý moderní literatura j e zcela neteologická, zesvě tště
lá, úplně obrácená problémům 'tohoto Světa a vezdejšího času. Y e sku
tečnosti nikoliv básníku a umělci, nýbrž literárnímu kritiku chybí do
statečný teologický smysl a zrak, aby záhlédl tuto nejispodněj ší a nejpodstatnější žílu moderní umělecké slovesné tvorby. Musíme být ovšem
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spravedliví a říci; 'že donedávna ani ¡teologie necítila dost silnou potře
bu zamýšlet se nad duchovní a transcendentní 'stavbou slovesné tvorby
našich dnů. Druhý vatikánský sněm zahájil i v tomto smyslu no'vý po
stoj katolické teologie. Povzbudil ty z katolických teologů, kterým vždy
ležela tato otázka na srdci a kteří do teologických obzorů zahrnovali i
svět literatury a věděli, že i člověk moderní literatury je raněn abso
lutnem a krvácí touhou po Bohu.
(Podívejme se na naši otázku historicky. [Nechybí příklady přímého
teologického vlivu na světové spisovatele a básníky. Tak například
Dantova Božská komedie se zrodila a uzrála v teologickém ovzduší
středověké scholastiky. Calvin ovlivnil slovesné «m ěn í ďAubigného.
Jansen’iátické nauky poznamenaly Pascala a Racina. Dánský mystik a
náboženský horlivec Swedenborg zapůsobil hluboce na Balzaca. John
Henry Nevymaň vtiskl 'teologické perspektivy lyrice anglického básníka
Hopkinse. Mohli bychom mluvit o mnoha dalších jako o Qaudélovi, o
našem Duryclhovi, Čepoví, Zahradníčkovi, Demlovi.
(Otázka, která nás znepokojuje, zní všák ¡takto: je tato spojitost slo
vesného umění ;s teologií řídkou vyj ’nikou a šťastnou náhodou anebo
je pravidlem, zákonem a tvoří stavební prvek každé opravdu velké a
Zdravé tvorby? Odvažuji 'se 'tvrdit, že opravdová a za člověka boju jí
cí literatura - literatura, jíž pozemský osud člověka není lhostejný a
která není unavená svým 'vlastním cynismem a rozežraná svou vlastní
islkepsí a umíráním - je 'literatura, která je nabita až k explozi teolo
gickými výbušninami, živí se u skrytých náhoženskýdh pramenů, je až
k zbláznění posedlá potřebou Boha. Odumře-li v básnictví tato nostal
gie absolutna a věčnosti, vyschnou pomalu i prameny inspirace ;a umě
ní se poskvrní svou nej větší vinou - zradou člověka. Totéž lze říci i o
teologii. Pravá a živá teologie - nechce-li zradit sebe s'ama a člověka musí se zajímat vášnivě a nadšeně i o svět 'básníků a spisovatelů, o
jejic h sny, touhy, bolesti, naděje a zklamání, smutky a radosti.
(Podívejme se, jak to vypadá dnes v naší soudobé kultuře mezi teo
lo gii a literaturou. “ Slovo Boží - píše Denis De Rougemont - nepotře
buje, aby mu literatura pomáhala; spíše naopak literatura potřebuje slo
vo B oží”

(106). Tento bezpochyby hluboký postřeh protestantského

myslitele má jen částečně pravdu. Podle De Rougemonta, hlavní úkol
teologie tkví ve vyslovování a v kritickém zkoumání křesťanské nauky
uvnitř Církve. Křesťanství 'je svou podstatou evangeliem, radostnou.
zvěst1 všem lidem a všem věkům; je semenem Božím vhozeným do ze
mě úrodné i neúrodné tohoto času a toboito svata. 'Teologie nesmí zapo32

měnou1!:, že 'křesťanství přináší spásu a lže je spíš dějem než naukou.
Velkou povinností teologie je 'též hledání cest, po nichž 'by mohla vstu
povat db lidského srdce, vnášet světlo a ohrožuj ící sílu db lidského
osudu, existence 'a dějin. Musí hledat onen prostor, v němž lby se setka
la přímo a (tváří v tvář s trpícím a doufá j ícím 'člověkem. Odjakživa tato
cesta a tento prostor byla kultura a byla (to též literatura, 'v níž se do
rozumíval člověk s teologií.
B e Rougemont poznamenává, že literatura V našem století vykonává
na vzdělanou veřejnost takový vliv, jaký se dá přirovnat vlivu roz
hlasu a 'televize na lidíové masy. Náboženské kázání :a hlásání evangelia
se v městech často podobá spíše přerušovanému a bázlivému šeptání.
“ Vzájemná neznalost teologů a spisovatelů - ptá se opět B e Rouge
mont - je opravdu betz následků pro jedny i pro druhé a p ro elitu vů
bec?” (105). Teologie neskláněj ící se k literatuře, se uzavírá do falešné
specializace čisté vědy, zrazuje tak křesťanství evangelium spásy pro
člověka, utíká do ústraní a záleží j í

více na pohodlí než na člo

věku a jeho bolestech. T o má ovšem za následek, že se 'teologie od
naučila mluvit člověku srozumitelnou řečí; není s to chápat poslední
smysly přetrhaných vět vyslovovaných v horečce, neumí určit diagnózu
jeho pradávných nemocí, neví jak utěšit jeho zklamané lásky a ukázat
mu směr cesty, která by jej vyvedla z jeho tápání a bloudění. Čistá a
vědecká teologie se někdy zaprodala klamu a mýtu vědecké objektivity
a neutrality. Vede si jen monolog zoufale logický a přesný a do sebe
uzavřený, člověk se svými životními potyčkami, sázkami na život a
n'a smrt, je tak opuštěn a odkázán hledat cestu k spáse sám; zápasit
jako Jákob o Boha a s Bohem a vynucovat si na něm zaslíbenou zem.
L IT E R A T U R A A TEO LO G IE
“ Obecná neznalost základních teologických pojm ů u moderních spi
sovatelů - píše Denis De Rougemont (1106) - má za bezprostřední ná
sledek, že se sami odsuzují k tomu, aby každých dvacet let ob jevili Ame
riku již drahný čas objevenou a kolonizovanou.” T. S. Eliot napsal
nevelkou, ale významnou 'knihu o tom, že moderní literatura je prostou
pena náboženskými myšlenkami, herezemi a vzpomínkami. De Rouge
mont poukázal v důležité studii na to, že středověcí rytířští pěvci jsou
silně ovdvněni manidbejskou herezí, která v různých proměnách pře
žila staletí až dodnes. V týchž náboženských perspektivách vznikl i
evropský praromán s tristanovSkou problematikou.
¡Moderní velká literatura prožívá vždy znovu ve svém srdci všechna
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odvěká metafyzická, etická a náboženská pokušení. Nosí v sobě a ve
své krvi zárodky (jakéhosi divokého mysticismu, gnoze a manichej ismu.
Jen málokdy si to ¡Uvědomí. Naši spisovatelé jsou nemocní Bohem a
nemají dost pokorné odvahy si to přiznat. Spíše se chvástají, že ne
věří v nic, že se osvobodili od “ náboženských přežitků” .
Teolog a křesťanský literární kritik nespraví nic, budou-li se pouze
pohoršovat nald chaotickým stavem, mravním zpustošením a lidskou
převrácen ošití moderní literatury. Neutěšená 'situace soudobého slo
vesného umění potřebuje spíše opravdovou, trpělivou lásku a bratrský
dialog, který se nelekne ani zahřívajícího bahna dnešních duší a kte
rý dovede odvážně sestoupit do přeidpeklí a také do pekla, jak to udě
lal Dante, Dosiojevský, Bernanos. Teologie se nesmí strachovat o svůj
bělostný neposkvrněný háv. Musí j í běžet o věrnou a velkorysou pomoc
člověku, který se dostal do chaotické situace a který mluví už jen ne
souvislou, trhanou řečí svých literatur. Teologie dnes musí jednat jako
svátý Petr a nikoliv jako svátý Kasián, abychom užily příměru jedné
známé ruské legendy. Ruský lid si vypráví, že kdysi ¡svátý Petr a Kasián
putovali po širé a požehnané matičce Rusi. Býlo už pozdní léto a na
staly deště. Jednoho dne potkali mužika, který vezl poslední fůru sena.
Na blátivé a bahnité cestě se mu vůz zabořil až po nápravy. Vyhublý
koník nemohl fůrou pohnout; ¡nepomáhal ani bič ani klení. “ Musíme
mu pomoci” řekl svátý Petr ke svému druhu Kasiánovi. Tento se však
zalekl bláta. “ Co by mi řekli v nebi, kdybych se vrátil v zašpiněné a
zemí zohyzděné říze?” Petr se tedy dlouho nerozmýšlel, opře1
! se svým
rybářským ramenem do vozu a pomobl mužíkovi a jeho koni /dostat se
na sjízdnou vozovku. Od té doby prý má svátý Petr v Rusku dva svátky
do roka, kdežto svátý Kasián jen jedinou za přestupný rok. Teologie,
která se ujme lidského osudů zabředlého do bláta a ’bahna tohoto svě
ta, dost možná se taky trochu umaže a pohorší mnohého fariseje. Bude
vš>ák věrněji následovat Krista, který se nebál sednout k jednomu sto
lu s celníky, publikány a hříšníky.
“ Moderní” literatura často nerozumí sama sobě. Děsí se sama svých
slov, obrazů a snů. Potřebuje, aby jí teologie přetlumočila je jí ¡těžko
srozumitelnou řeč, aby j í otevřela poslední smysl jejích tužeb a bolestí.
Teologie jí nesmí uspávat a ukolébávat, nýbrž bude třeba, áby nasy
pala do jejích vředů a skrytých ran palčivou ryzí sůl. Jedině tak si mo
derní literatura opět uvědomí sama sebe, své rány a nemoci, porozu
mí transcendentním rozměrům svých vizí, a pochopí, že gravituje ver
tikálně k Bohu. Dánský myslitel a otec moderního existencialismu
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'Soren A . Kierkega&rd může ibýi zde dobrým ¡příkladem. Nebyl ¡teolo
gem v technickém slova smyslu. ¡Celá jfehoi filosofie Však dýchá ¡teolo
gicky a pohybuje se v 'teologických perspektivách, neleká se jich. Zcela
logicky, nesmlouvavě, nekompromisně, útočně a dravě ste vrhá do jejich
problémů, protože to jsou první a posledhí otázky lidského života a
spásy. Jedině tak si můžeme vysvětlit skutečnost, že Kierkegaardovy
myšlenky mohly hluboce ovlivnit Ibsena, ¡Rilfoeho', Unamuna, Kafku a
mnoho básníků, romanopisců i esejistů nové generace.
|Teologidký pohled na světovou literaturu vyvede mnohé čtenáře a
mnohé literární kritiky z jednoho velmi rozšířeného omylu. Vžilo se
přesvědčení, že náboženský nebo křesťanský autor musí často vyslovit
ve svém 'díle slova jako Bůh, věčnost, mekobecnost, Kristus, Církev,
hřích, milost, spása altd. Ve skutečnosti i zde platí slova evangelia: “ Ne
ti, kteří říkají: Pane, pane . . . nýbrž ti, kdož 'činí vůli Otce mého” .
Někdy vyjadřuje lépe a věrněji tajemství Boha, života a smrti milosti
■a spásy !ta literatura, která se k němu blíží jakoby z dálky, s velkou
pokorou a mlčením'; literatura, která zůstane stát na prahu tajemství
jako onen publikán, o němž mluví evangelium. Naopak novinářský sloh
propagandistická mnohomluva, nabubřelé ¡a nafouklé fráze mají často
plná ústa posvátnosti, jejich srdce je však vzdálené tajemství Boha.
Berou jméno Boží nadarmo, rouhají se svou přetvářkou a zamlžují,
místo aby osvětlovali.
[Všimněme si ještě otáizky, proč každá pravdivá a velká literatura
je nutně nějakým způsobem teologická. Nesmí nás mást skutečnost, že
ani sami básníci a spisovatelé si neuvědomuj í teologický rozměr své
¡tvorby. Jejich teologie bývá často zamaskována, jakoby zakleta v obra
zech a v spleti situací prostupujících rovinami vědami, předvědomí a
podvědomá To neznamená, že by byla méně životní, méně hluboká
a ne dost opravdivá.
[Umění a poesie se propadají a propalují svou vlastní podstatou až k
poslednímu uzlu absolutních rozměrů skutečnosti, světa a člověka. V
tomto transcendentním prostoru ležícím nad a pod jevovou rovinou
živoita, se básník vždy nějakým způsobem střetne s Bohem. Jacques
Maritain (Ricerca 71-2) říká, že umělec je zapojen na dvojí absolutno,
které není ještě absolutním bytím, Bohem, ale přesto je bezprostředně
zrcadlí, zobrazuje a přitahuje k němu duše. ¡Požadavky krásy, která má
přejít v umělcovo ¡dílo, ¡a požadavky poezie, která ho nutká a ¡nabádá k
tvoření, naplňují tak dokonale jdbo srdce, že ho jaksi oddělují od
ostatních lidí. Krása j'e tajemnou září věcí; prostupuje jim i a přelkra-
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čuje je. Svědčí o jejich příbuzenství s nekonečnem. Odráží lesík ducha,
z něhož se rodí věci. V nejzazším ohnisku, krása se propadá do věčné
totožnosti s Bytím, s Bohem.
IChápeme nyní, že umělec raněný a zasežený stvořenou krásou,
omámen a očarován je jí hudbou a tajemnou harmonií, je zároveň
strhován neznámou silou a 'tajemnou nostalgií, probuzenou a zjitře
nou rodným úžasem v jeho srdci, do absolutního středu krásy a do
nekonečného pramene veškeré harmonie a j e-dh-oty. Můžeme se též opřít
o důležité svědectví francouzského básníka Baudělaira, který rozvinul
myšlenku Edgara Poe-a o tak zvaném “ instinktu krásy” . Tento ne
smrtelný instinkt krásy - píše Baudelaire - nám umožňuje vidět svět a
veškerou jeho krásu jako odlesk a jako ozvěrtu nebe. Neuhasitelná
žízeň po všem, co přesahuje tento svět a co zjevuje život, je velmi pád
ným důkazem naší nesmrtelnosti. S poezií a zároveň skrze poezii, s hud
bou a zároveň skrze hudbu, duše vjím á do sebe světlo, které září za
hrobem. Když dokonalá poezie zrodí slzy v ocích, pak tyto slzy nejsou
znamením přemírné radosti, nýbrž spíše ukazují na rozjitřenou touhu
a neklidnou potřebu bytosti odsouzené do exilu v nedokonalosti a dych
tící vlastnit hned a v tomto světě zjevený ráj.” (Maritain 72).
(Teologické perspektivy jsou přítomné i v literatuře ponořené Ido
zoufalství, pesimismu1 a tmy. Tak zvaná “ černá poezie” protestuje a
bouří se proti kruté, cynické nespravedlnosti světa, v němž trpí a umitíají nevinní; rebeluje proti absurditě života, který se propadá ve smrt;
nepřijímá ujařmení a pokoření člověka, který 'touží žít a při- tom je 
diná jistota, kterou si dovedl 'vylnutit svou myšlenku na svém -osudu
je ta, že musí zemřít. Černá poezie a zo-ufalý pesimismus moderních
básníků a spisovatelů není lacinou přetvářkou ani módním vrtochem,
nýbťž oprávdivou bolestí, soustrastí a upřímným utrptenim nad -osudem
člověka a jeho včelí, nad Itím, že smrt je jen 'smrtí, že nicota náhloldává
vše velké a krásné a že nevidí na obzoru žádné znamení spásy a naděje
na záchranu před časem ko-sibižemým. Za -tímto neskonalým -utrpením
a tížícím -zoufalstvím se 'skrývá odvěký sen o spravedlnosti řádu ve ves
míru, za touto revoltou a drásavým protestem proti nicotnosti života,
žije doposud velká láska k člověku a k Bohu. Jedině ten, Ikďo miluje,
může si zoufat a může trpět.
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POMALÁ SMRT
Drahom íra Liehmová
(K nejmladší historii čs. filmu)
(Mluvívalo se 'kdysi, je tto vlastně u'ž hrozně dávno, mezi českoslo
venskými film aři o tom, jakým 'handicapem je - v porovnání s televizí pro film jeho pomalost. Roku 1968, kdy televize chrlila reportáže o
současném Československu, o jeho zázračné obrodě osmi jarních a
letních měsíců a také o nelidských přečiinech uplynulých dvaceti let,
kinematografie překonávala /dosud poslední administrativní zásahy
vlády Antonína /Novotného, z podzimu 1967. Všechny angažované scé
náře postihl tehdy zákaz; mládli umělci se ocitali na černých listinách,
natáčení několika filmů bylo přerušeno a do výroby na rok 1968 byly
dány jen bezzubé výrobky, až příliš charakteristické pro země střední a
východní Evropy, ale ostatně nejen pro ně. Na jaře a v létě 1968, kdy
celá země žila novým procesem, objevovaly se v premiéře krotké ko
medie a k ničemu nezavazující detektivky, 'které se ztrácely mezi film y
americkými, francouzskými a italskými. V dlouhém a asi planém sporu
mezi 'televizní a filmovou kritikou, filmaři museli televizi přiznat výhodu
bezprostředního ovlivňování diváků a mohli jen doufat, že tomu za
pár měsíců bude (jinak. 'Mladí režiséři, 'Starým režimem břitce umlčení,
se až počátkem roku 1968 mohli vracet k práci, je jíž podstatou je
dlouhodohost. Jaromil Jireš začal konečně točit film podle Kondorova
románu) Žert, Evald Stehoxm Farářův konec, Antonín Máša Ohlédnutí
'Pavel Juráček dopisoval příběh pro začínajícího lkala, a Vojtěch Jasný
se pustil do svého dávného námětu o Všech dobrých rodácích. V bar
randovských výrobních skupinách, sešněrovaných po roce '1967 Snad
více, než bylo skutečně třeba, se znovu objevovala témata reagující na
skutečný život země, ta témata, která po roce 1963 proslavila česko
slovenský film a v roce 1967 byla příčinou nenávistného postoje vlád
ních míst vůči kinematografii a úporného boje mezi Svazem českoslo
venských filmových a televizních pracovníků a příslušnými orgány.
V roce 1969 se stalo totéž, jenže obráceně. V dubnu, kdy Gustav
Husák vystřídal Alexandra Dnbčeka, zmlkla televize během jediného
dne. Nestalo se tak, jak by se mnozí domnívali, již ha podzim 1968.
Naopak, ¡televize a veškerý československý tisk se ještě celých Sedm
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měsíců pokoušela nekolaborantsky 'reagovat u'a současné události, ome
zovat oficiální prohlášení na několik minut ve zprávách a vnášet do
chaotického života na “ vrcholu sopky v činnosti” , jak se tehdy říkalo,
aspoň trochu světla. Její ředitel sice odešel, ale kádrové čistky dosud
neproběhly, na několikadílnou reportáž Černé zlato, dokládající neu
věřitelný nepořádek v národním hospodářství před rokem 1908, zíral
každý týden celý národ ¡a po slavném hokejovém zápase ČSÍSR-ISSSR z
hřezna 1909, jálsala televizní obrazovka právě iHa'k jako všechno oby
vatelstvo. 9. dubna 1969, po druhé, tentokrát definitivní' okupaci, je jíž
výkonavatelé jíž neoperovali pouze přítomností tolika 'a tolika tanku,
nýbrž drastickými zásahy do všech společenských oblastí, zněl z obra
zovky po tři hodiny hlas Gustava Husáka, jehož způsob vyjadřování,
slovník a intonace nemohly již nikoho nechat na pochybách, že se ze
mě vrací o 20 let zpět. V případě československé televize nastalo ito,
čemu se ve sportovních zápasech říká “ náhlá smrt” . Sdělovací prostře
dek, který sehrál v obrodném procesu Italk obrovskou roli a bojoval !až
do poslední chvíle prohraný boj, Se během několika dní stal rejdištěm
hrstky kolaborantů.
(S filmem měly nové orgány, jako (již několikrát, horší práci. Bar
randovská a kolibská bratislavská mašinérie běžela naplno a v dubnu
1909 dokončovala témata, Schválená db výroby na jaře a v létě 1968.
Alois Poledňák, je jí generální ředitel a mimo jin é také jedten z těch
několika poslanců, kteří hlasovali proti přijetí moskevských dohod, se
jako zázrakem udržel na místě až do září a odmítal jakékoli kompro
misy. Ústřední půjčovna filmů, která v prvních okupačních měšcích
film y “ pěti bratrských zemí” bojkotovala, po -Husákově nástupu začala
sice s jejich uváděním, ale velice pomalu a “ sabotérsky” , jak si nejed
nou postěžovalo již zcela znormalizované Rudé právo. V červnu 1969,
v době moskevského filmového festivalu, mnoho filmových pracovníku
“ náhle onemocnělo” a Aloise Poledňáka odmítli Rusové do své země
pustit. Svaz filmových a televizních pracovníků nadále dodržoval usne
sení svého předsednictva o bojkotu styků s “ bratrskými zeměmi” a je
ho 'tiskový orgán Filmové a televizní noviny - přes neustálé výstrahy
cenzury, prostě předstíral, že tyto kinematografie vůbec neexistují.
Normalizace československé kinematografie se rozbíhala pomalu a na
rážela na těžce vybojovaný stav svéprávné tvorby a kritiky.
Ještě v květnu 1909 zastupoval Československo na festivalu v Cannes
film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci, který s tragicky tvrdou
záští napadl podstatu eliltářského systému poúnorového Česko'sloven-
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ska a zároveň viJce ¡než které jin é dálo vyjádřil hlubokou lásku k rod
né zemi1. V Cannes dostal jednu z 'předních cen a zároveň na témže
festivalu A lois 'Poledňák přejal z rukou ředitele francouzské kinemato
grafie řád za zásluhy o dobré styky mezi francouzským a českosloven
ským filmem.
(Československá kinematografie, která na jaře '1968 zhluboka nabrala
dech, překonala Ve výsledcích roku 1969, prvního roku sovětské okupa
ce, několik let předchozích. Z celkové produkce asi 35 filmů je ales
poň 15 mimořádných, což je naprostý rekord, který dnes už jen smut
ně připomíná, kolik sil nová česká kinematografie měla a kam až hýla
schopna dojít v okamžiku, kdy se j í přestalo “ nařizovat a udělovat” .
Z hlediska umělecko-historického vývoje, zdě došlo k jevu |j'iž mnoho
krát dějinami doloženému. 'Umění, nej hlubší projev národního cítění,
který nelze ničím zfalšovat ani nahradit, společenské zvraty nejen před
bíhá ('například, cheeme-li setrvat na (filmovém poli, italský neorealismus
před rokem 1915, polský a maďarský film před rokem 1956), ale i
přebíhá. V prvním okupačním roce československý film ignoroval, asi
v té míře jako celý národ, politickou realitu, neustále zdůrazňovanou
a vymodlovanou v ostatnpch sdělovacích prostředcích. Y 'té době byl
již natolik rozvrstvený a pluralistický, ¡natolik sepjatý s tím, oč národ
chtěl usilovat, že k jeho umlčení bylo zapotřebí opatření tak drastických
jako uvěznění generálního ředitele českého film u a odvoláni generál
ního

ředitele

slovenského

filmu;

distanci

pro

několik

nejlepších

režisérů, a samozřejmě likvidace Svazu československých filmových 'a
¡televizních umělců, který ještě na poslední chvíli udělil své 'ceny dílům
režimem nej více nenáviděným.
(Spolu s tvůrci byla samozřejmě zasažena i díla. Jirešův Žert, který
se stále hrál před nabitými kiny a vyvolával vlny manifestačního ¡nad
šení, byl 'zakázán nejprve pro ¡vývoz ¡a pak i pro domov, Z kin zmizel
osobitý debut mladého Slo váka 'Dušana Hanáka, 322, parabola mezi ra
kovinou ¡v člověku a rakovinou ve společnosti; (ještě se dostal na festi
val do Mannheimu v říjnu 1969, kde se podělil o Velkou cenu). Staženi
byli samozřejmě Jasného Rodáci, z jejichž představení odcházeli divá
ci se zarudlýma očima, právě ¡tak jako vynikající dílo jednoho z nejnadanějších mladých Slováků Juiraje Jakuhiska, 'Poutníci a zběhové,
tříepizodová epopej, je jíž jeden díl se odehrává Za německé okupace a
ukazuje kromě jiného příchod sovětských vojsk do malé slovenské ves
ničky. Naprostý masakr nastal v dokumentárním filmu. Pod pevný
zámek do pevného ¡trezoru tbylo uzamčeno všechno, co se jakkoli týkalo
nedávné minulosti.
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Z onědh patnácti vynikajících filmů nespatřilo nikdy světlo kin - sedm.
Je zcela zbytečné hovořit v této souvislosti o hospodářské ztrátě, která
činila přes 40 miliónů Kčs. (K do dnes ještě v Československu si dělá
starosti s hospodářstvím.) Těch sedm filmů jako by se propadlo, tisk
se slovem nezmínil, cizina o 'nich neslyšela, prostě “ nejsou” . (Proto je
chci vyjmenovat alespoň tady.
“ Vtáčfcovia, siroty a 'blázni”

(režie Juralj Jakubisko, který vzápě

tí dostal dlouhodobou distanc) jsou pokračováním Jakubiskových před
stav o individuální svobodě, o je jí nutnosti a zároveň nenaplnitelnosti,
uskutečnitelné snad pouze iv blaženém stavu bláznovství.
“ Skřivánci na nitích” , natočení podle povídky Bohumila Hrabala,
znovu ¡potvrdili mimořádný talent Jiřího Menzela, kterému byla po
jejich dokončení zakázána 'veškerá práce ve film ové oblasti. (Příběh
se odehrává na Kladně v padesátých letech, kde se v hutích sešla nejrozmanitější společnost - doktoři, profesoři, zločinci i prostitutky včetně skupiny mladých dívek odsouzených pro pokus o opuštění re
publiky.)
“ Smuteční slavnost” , je jíž význam spočívá především v přímočarém
obsahu. (Eva Kantůrkově zde napsala a Zdeněk Sírový natočil povídku
o vesnické ženě, která chce vypravit důstojný pohřeb svému muži kulakovi. Podaří: se j í to přes odpor politického funkcionáře, vybave
ného v příběhu ivšemi rysy bezcharakterního člověka.)
'“ Zabitá neděle” , hraný debut režisérky Drahomíry Vibanové, byl
nejprve zakázán pro vývoz, ale nakonec se nedostal do kin ani doma.
(Je to pokus o vystižení atmosféry nedělního odpoledne na malém
městě, které hrdina příběhu - mladý důstojník - tráví bilancováním
svého života. Na konci odpoledne si prožene hlavu kulkou.)
'“ Ucho” - poslední natočený scénář spisovatele Jana Procházky, jed
noho z nejvíce nenáviděných “ mužů jara” , který zemřel ve věku 42
let. Jako téměř všechny Procházkovy předlohy, i Ucho natočil Karel
Kaohyňa a podle uveřejněného scénáře se zdá (film téměř nikdo ne
v id ě l), že jde o 'velice kruté vylíčení sladkého života jednoho z přísluš
níků politické elity, včetně konce, to znamená včetně předtuchy, a pak
jistoty, že kolo politických procesů dopadne i na něho.
‘“ Ezop” , čs.-bulbarská fcoprodukce, je případ sám pro sebe. Natočil
ho přední bulharský režisér 'Rangel Valčanov, -asi nejlepší bulharský
režisér vůbec, který již dlouho nemohl ve své vlasti pracovat. Do Čes
koslovenska přišel, upřímně řečeno, už trochu pozdě. Československý
podíl na jeho Ezopovi tvořily především pozoruhodné kostýmy Ester
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Kxuímhaehové, dlouholeté spolupracovnice předních českých režisérů,
především Jana Němce, jedné z hvěžd čeiského filmu, dnes rovněž 'bez
práce. Valčanov vylíčil osud antického bajkaře, jako příběh člověka
usilujícího o svobodu, nadaného mimořádným intelektem, který proto
musí v nesvobodné společnosti zahynout.
/Ve “ Dni sedmém, ostaé noci” pokračoval nejfilosofičtější tvůrce no
vého českého filmu, Evald Schorm, v tématu svých dřívějších filmů především v “ Návratu »traceného syna” . I tady líčí Schorm, spolu se
spisovatelem Zdeňkem Mahlerem, kalvárii člověka neschopného přizpů
sobit se okolí, životu, a proto odsouzeného společností k samotě a
nepochopení. N a konci, kdy se zdá, že snad1 i pro něho se najde na
světě místo, rozehřmí se plátno dunivým zvukem a do obrazu vjíž
dí obrovský tank . . .
IDo kin se nedostal ani debut Václava Matějky, “ Nahota” , jehož
hlavní představitelka zůstala v cizině. Také nota tohoto filmu, nato
čeného roku 1969, je nesena beznadějí: mladý trestanec pátrá po osu
dech své matky a setkává se s krutou skutečností. 'Podobné problémy
měl i film Hynka Bočana, v něhož nové vedení čs. 'kinematografie vklá
dalo mnoho nadějí jako v “ nepolitického tvůrce” . Jeho “ Pasťák” se
odehrává v nápravném ústavu pro mládež, kde se vychovatel marně
snaží dojat k cíli dohrou vů lí a snahou.
(Nedobrý osud b y byl asi čekal nový film V ěry Chytilové (která byla
vždy solí v oku vedoucím místům) nazvaný “ Ovoce rajských stromů
jíme” , kdyby jej nebyla natočila pro belgickou produeentfcu. Juráčkův “ Případ pro začínajícího kata” , zaktualizovaná transpozice Gulliverových Cest, se dostal přes zdrouljící kritiku Rudého práva alespoň
na krátkou dobu do úzkého okruhu film ových klubů, zatímco Jirešova
transpozitoe surrealistického snu Vítězslava Nezvala “ Valerie aineb tý
den divů” z nich hýla stažena okamžitě poté, co vyhrála podzimní fes
tival v italském Bergamu, kdy se o nlí s nadšením psalo ve světovém
tisku. Rudé právo se totiž o filmu vyjádřilo jako o “ nesmyslném blábo
lu” ). Valerie byl jediný z novějších hodnotných českých filmů, který
se dostal za hranice. Navzdory hodnocení Rudého práva, je 'třeba říci,
že jde o dílo zcela mimořádných kvalit, svědčící' především o vysoké
kultivovanosti filmového jazyka, k němuž Jireš dospěl. Zdánlivě ab
surdní historka o upírech je zde vyprávěna na úrovni, která snese nejvyšší srovnání, a zároveň (je prosycena jakousi velice 'typickou a velice
působivou středoevropskou kulturou, jinde v této podobě neexistující a
těžce Zaměnitelnou. V určitém ohlédu můžeme Valerii považovat za
estetickou sumu československých film ových snah, důkaz toho, že v
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československém filmu nešlo již jen o ojedinělé umělecké osobnosti,
nýbrž o široké zázemí, které by bylo vydalo «další překvapivé plody.
IParádoxnlí osud' stihl «nový film Otakara Vávry, veterána českého
filmu, který poté, co v 'druhé polovině šedesátých let žádal zapomnění
na svou činnost ze [stalinské doby, podepsal v «roce 1969 jako jediný
filmař první výzvu ministra kultury Brůlžfca ke spolupráci umělců s
vedením. Jeho “ Kladivo na čaroděj nice” líčící ideologickou intoleramci v dávném středověku, si diváci vykládali zcela 'aktuálně a film
se hrál za nadšení obecenstva před nabitými sály. Vzhledem k Vávrovu
postoji nehylo možné sáhnout k běžnému opatření - zákazu - a tak
“ Kladivo na čarodějnice” zmizelo z 'kin zcela nenápadně.
Výrobní plán na rok 1970 byl již zcela znormalizován. K e slovu se
dostali především režiséři, kteří se cítili Utlačeni1«v letech, kdy se jako
jeden z předpokladů k práci .vyžadoval také talent. V e zpracovávaných
látkách převládaj/í lidové veselohry, jiakým se v 'Čechách říkalo “ pivní” ,
detektivky a přepisy klasiků. Nepracují Menze!, Němec, Máša, Juráček . . . Věra Chytilová chystá “ Babičku” , Schorm pouze dokončil po
odchodu Jasného jeho rozdělaný film o “ Psech a lidech” , ovšem v am
putované verzi. P o dlouhých letech nebylo loni Československo ¡za
stoupeno v Cannes. 'Festivalová výběrová komise odmítla >nabíd!nutý
film Karla Kachyni “ Už zase skáču přes kaluže” , jako umělecky ne
dostačující. Festival přitom udělil zvláštní osobnit poctu V . Jasnému.
Výměnou šéfredaktora odborné revue Film a doba, která po léta Stála
v popředí filmového dění, byla normalizace čs. filmu zhruba dokonče
na. N ový šéfredaktor volá v dlouhých úvodnících, spolu s Rudým prá
vem, po “ angažovaném socialistickém umění” , ale sám dohře ví, že se
v zárodku potlačí všechno, co by se chtělo jakkoli angažovat. 'Nejsou
tak vzdálená léta, kdy nám polští film aři říkali “ M y jsme vaše bu
doucnost” . N evěřili jsme. Bylo 'to <v době, kdy Oomulkova 'vláda ostrý
mi administrativními «zásahy zakončila velký rozkvět polské kinemato
grafie z let 1955-59. I smrt polského filmu byla «tehdy «pomalá, i pár děl
«ještě přežilo linii vymezenou politiky, ale noc, která nastala, trvá již
deset let.
(Na tiskové konferenci, kterou na jaře 1970 svolal nový ředitel Bar
randova, Jaroslav Šťastný, padla také otázka, j«alk to vypadá s režiséry,
kteří v roce 1968 trvale nebo přechodně opustili Československo. Ře
ditel Šťastný novináře ujistil, že režiséři, jako Miloš Forman, 'Ivan
Passer, Zhyněk Brynych 'a« Jiří Weiss se vrátí do Československa, jak
mile splní své závazky v cizině. Miloš Forman natočil po téměř 'dvou
letém pobytu v U'S«A film “ Taking o ff” , který letos reprezentoval Spo42

jené státy na festivalu v Cannes a získal zvláštní cenu poroity. “ Taking
o ff” zastupoval iv 'Cannes Spojené státy, ale zastupoval také meznormalizovaný 'československý film , jako další důkaz toho, jak velké 'talenty
a silné umělecké osobnosti v 'Československu vznikly. Nelze samozřejmě
■mluvit o zahraniční kontinuitě československého, okupací prorvaného
■umění, lze však již nyní; konstatovat, že jakási návaznost existuje.
'“ Taking o ff” je pravý formanovský film, který přestože se odehrává
Ve velice dnešním New Yorku, má v sobě cosi z české kultury, myšle
ní a tradice. Forman se podíval na americké m ěšťáky týmž krůtě sho
vívavým okem, jakým pozoroval v šedesátých letech své spoluobčany.
Smysl pro detail, okamžitý postřeh, mimořádná schopnost vyhrát si z
davu přesný typ pro určitou roli a konečně český humor, jehož škála
sahá od nej černějšího sarkasmu až Ik vlídnému pousmání - to vše Sta
ví “ Taking o ff” mezi nejpředhější americké film y posledních let.
Nedlouho po Formanovi začal točit svůj první americký film Ivan
Passer, Formanův dlouholetý spolupracovník a autor vynikajícího filmu
z roku T9Ó6 “ Intimní osvětlení” . Passer, stejně jako Forman, raději
dlouho v Americe nepracoval, než by byl ustoupil z uměleckých kri
térií, na jaká byl zvyklý. A ž po divou letech pobytu v N ew Yorku na
točil příběh ze živote narkomanů, nazvaný “ Scraping Bottom” . Síla
Passerovy tvorby spočívala vždy v umné kombinaci, v prolínání život
ní banality s latentním dramatickým napětím a psychologickou introspekeí, kterou postavy na sobě prováděly za zdánlivě naprosté režisé
rovy neasistence. Touto banalitou je ve “ Scraping Bottom” člověk,
který aby dožil dalšího dne, potřebuje den co den sto dolarů na heroin.
Krade, podvádí, snad by i vraždil, kdyby měl odvahu, chová se tak,
jak ¡to newyorský život s sebou nese, Ijafco voda 'listí. Passer Stojí nad
svým hrdinou, neodsuzuje ho, ani neomlouvá, jen ukazuje. ( Talkové
¡newyorské “ Fádní odpoledne” , Passerův středometrážní film, líčící ba
nalitu života kdesi na pražské periférii.)
Odchod Jana Kadára do ciziny rozdělil známou .režisérskou dvojici
Klos-Kadár, která neměla nikde jinde obdoby. Oha režiséři pracovali
společně od začátku padesátých let a prožili spolu nejen pracovní dis
tanc po roce 1958 za “ Zločin revizionisimu” , ale také slávu, kterou jim
přinesly jejich pozdějš/í film y “ Obžalovaný” , “ Smrt si říká Engelchen”
'a “ Obchod na korze” . 'Elmar Klos, jeden z organizátorů české kine
matografie po roce 1945, musel odejít do penze poté, kdy - jako před
seda Svazu čs. filmových a televizních pracovníků - odmítl normali
zaci. K adár natočil v New Yorku satirickou pohádku “ Angel Levine” ,
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pokoušející se vynést na světlo kořeny lidské nesnášenlivosti, které
zároveň bývají kořeny lidské bídy.
lOdešli i další, o nichž Jaroslav Šťastný, 'který se usadil na místě
ředitele Harnacha, nemluví. Stáno Barabáš, jeden z nej nadanějších
slovenských režisérů, který v roce 1969 zvítězil na televizním festivalu
v Monte Čadu přepisem Dostojevského ‘ “Něžné” a dva roky nato tam
zvítězil znovu filmem, natočeným pro západoměmeckou televizi. Ode
šel Václav Táborský, vynikající dokurnentarista, Vladim ír Valenta,
scenárista filmů “ Svědomí” a “ Obžalovaný” , Vratislav Blažek, drama
tik a scenárista řady veseloher. Ne, nelze mluvit o kontinuitě českoslo
venského filmu v zahraničí a nikdy se o ní nebude moci mluvit, proto
že zápas o film, literaturu, život, svobodu, může být, jak už tolikrát
dějiny potvrdily, sváděn jen doma, na půdě, z níž duchovní život trys
ká a jíž je živen. A le můžeme mluvit, budeme možná moci mluvit, o
tom, jak čeští a slovenští umělci, zůstávajíce stále sami sebou a vytvá
řejíce spojitost mezi včerejškem a dneškem, obohacují jiné země. Ne
píše se to lehce. Československo, čtrnáctimiliónová země, již potřetí z’a
třicet let ztratila některé ze svých nejlepších . . .
(Rozhodně mezi ně patří Vojtěch Jasný, rodák z M oravy, jehož celé
dílo, a ť už Touha, 'Procesí k panence, A ž přijde kocour nebo nakonec
Všichni dobří rodáci - !z tohoto rodácťví, z této pevné příslušnosti vznik
lo. Nikdo nečekal, že Jasný odejde, dokonce v okamžiku, kdy měl v
Praze roztočený (on, velký milovník a znalec psů,) film “ Psi 'a lidé” .
Požádal, aby ho za něho dokončil Evald Schonm, také takový český,
tentokrát jihočeský, rodák, vybavený pro život v okupačním režimu
hlubokou vírou v pomíjivost tohoto světa. V /jednom dopisu na roz
loučenou Jasný napsal: “ Kdybych mohl jakkoli 'dál dělat český film,
zůstal bych. A le přesvědčil jsem se, že je tu jakákoli práce nemožná. A
tu prostituci bych s sebou dělat nemohl.” Vojtěch Jasný byl jediný z
čs. filmařů, kterému barrandovské vedení psalo a slibovalo hory doly,
když se vrátí, včetně možnosti práce v cizině. Nedlouho po jeho odchodu zakázaly příslušné úřady Františkovi Vláčilovi, druhé hvězdě čes
koslovenské kinematografie, který do hohaté žně 'roku 1969 přispěl
filmem “ Adelheid” , natáčení filmu o automobilové Rallye v Monte
Oarlu, který chystal několik let. Znamenalo to další hospodářskou
škodu, protože (bylo třéba vyplatit zahraniční partnery, s nimiž již b y
ly uzavřeny smlouvy. Ale ják jsem řekla, o finančních ztrátách se v
Československu neuvažuje. K líčová otázka podle znormalizované revue
Film a doba je “ vliv říjnové revoluce” a podle odpovědi se prý pozná,
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(kde film ový kritik nebo teoretik stojí. “ Tento problém se dotýká nejen
n'asi znárodněné kinematografie,” píše Film a doba dále, “ ¡a ostatních
socialistických zemí, ale všech pokrokových proudů ve světové kine
matografii. Chtěl-li někdo u nás vliv Říjnové revoluce podceňovat, a
tudíž i je jí vliv na vývoj filmu, přihrával všem těm reakčním silám,
na jejichž konci je vždy válka, 'ale také je jí oběti . . . Rozhodující je, v úměrní jako ve sportu - že štafetu nutno převzít a běžet dál. A tuto
štafetu od Pudovkina, Ejzenšteljina, Dovženka už převzali ¡mnozí - a do
běhli. Dík tomu, že věřili v pokrok, v Říjnovou revoluci, v hluboké
lidství, v prostého člověka. 'Goebbels chtěl umělce komandovat, ale
dělnická třída nekomanduje. ¡Proto vítězí.” (Jiří Hrbas, Film a doba
č. 1/1971).
Post scriptum
1
Z ávěrečný citát lze ilustrovat prvním příkladem. Režisér Karel Kachyňa začínal spolu s Vojtěchem Jasným a je jic h film “ N ení stále za
mračeno” - celovečerní ahsolventský film z F Á M U - ukázal v roce 1949
udivující znalost mladých tvůrců, kteří pak na svou skutečnou příleži
tost museli čekat deset let.
\To už pracovali každý sám. Kachyňa to čil lyrické film y o dospíva
j íc í mládeži, které mu vynesly sympatie i jistou proslulost. Začátkem
šedesátých let začal pracovat se scenáristou a spisovatelem Janem P ro 
cházkou a jeho tvorba dostávala stále vyhraněnější společenský charak
ter. Od nesmělých začátků vedla jejich společná cesta až k pozoruhod
ným pohledům na válečné období (K o č á r do Vídně, A ť žije republi
k a ), na léta padesátá (N o c nevěsty), na p olicejní psychózu stalinismu
(U c h o ) atd. Na jaře roku 1968 prohlásil Karel Kachyňa v interviewu
ve Filmových a televizních novinách: “ Všichni jsme se více méně do
stávali do konfliktu a do zápasu s institucemi, jež takzvaně řídily čes
koslovenskou kulturu, a v tomto zápase jsme podléhali. Někdy se po
dařilo tlaku uniknout víc, někdy méně, ale cokoli vzniklo, neslo nakonec
vždycky pečeť něčeho cizího, co Umělecká práce nesnáší. Pořád se
musím vracet k Rembrandtově N očn í hlídce, k tomu, jak ti notáblové,
co se tu dali vymalovat, do toho chtěli mluvit, a když to nebylo tak,
jak si to představovali, leželo geniální dílo léta na půdě . . . Škoda, že
se to muselo po staletích opakovat . . . V postoji vedoucích orgánů a
osobně Novotného vůči našim film ům - jich ž se někdy zastal p roti
ostatním - nebyla žádná logika názorová ani politická, jen rozmary,
taktizování, politikaření a nakonec zvůle . . . Právě v takových situa45

cích vznikal však v některých lidech dojem, že by snad přece jen bylo
možné nějak se dohodnout a na základě určitých dispenzí získat jistý
prostor pro film ovou tvorbu. Ukázalo se, že to byla iluze, že sama
struktura takové m oci má meze, které prostě nelze překročit. Docela
zákonitě to vyvrcholilo tím, že Novotný tvrdě napadl N oc nevěsty.
Prostě jsme překročili meze jeho chápání, vidění, jeho možnosti. Jan
Procházka pochopil ovšem už předtím, že je marné

a zbytečné pře

svědčovat toto sdružení konservativců, i jeho vůdce, o nutnosti něja
kých uměleckých svobod . . . Kdykoli přem ýšlím o této naší revoluci,
mám pocit, že by potřebovala podepřít v oblasti mravních perspektiv.
Její pozornost se příliš zúžila na oblast materiálního blahobytu. T e ď
teprve se možná otevírají možnosti, jak konkretizovat sny o lepším
životě, jehož představa bude spojena . . . s úsilím o člověka mravně
lepšího . . . Osvobození člověka je jenom cosi, čeho je třeba k dosažení
hlavního cíle. N e c íl sám. P ro to se m i zdá, že ta fantastická věc, to, že
už nemáme cenzuru, je právě jednou z obrovských vymožeností, o nichž
jsem si představoval, že budou jedním ze samozřejmých p rivileg ií so
cialistické společnosti . . . ”

(P otu d K . Kachyňa.)

¡Hlína ma hrobě Jana Procházky ještě neoschla a Karel Kachyňa
poskytl tisku interview, jehož pasáže přetisklo v květnu 1,9‘71 Rudé
Právo. 'Na otázku, zda všechny jeho film y byly stejně kladné a optimis
tické jako film “ Už zase skáču přes kaluže” . Kachyňa odpovídá: “ Ne.
T o jsem s;i nikdy nemyslel a ani dnes si ito nemyslím. Žádný člověk ne
ní neomylný . . . Ale tím, že si nasypu popel na hlavu, nikoho nepřesvěd
čím. Tím méně sám sébe. Rozhodující jsou činy, nikoli slova . . . Zna
lost profese má bohužel i své záporné stránky. Stane se, že i zkušený
profesionál, ponořený do svého odborného zaujetí třeba pro vysoce dra
matické kvality příběhu, nevnímá všechny aspekty díla v jeho souvislos
ti s dobou, jeho ideový dopad . . . Úsilí našich současných vedoucích po
litiků i umělců v naší zemi má jediný cíl - vybudovat socialistickou spo
lečnost pro rozvolj mládí, jistotu a moudrost stáří, společnost vnitřně
zdravou, plnou touhy k životu, kde by nejen měly, ale kde by dooprav
dy rozkvétaly růže a rodily se děti” . , . atd.
Je až k nevíře, jak doslova se tohle podobá protektorátnímu ja-zyku
z druhé poloviny let čtyřicátých. Ale jíst se chce, a ideály zavál sníh
čtyř zim . . .
IVěc však není tak prostá. Hlavní pražský imkvizitor a denunciant úsilí
československé kinematografie z le!t šedesátých, Jan Kliment, který v
Rudém Právu rozhovor s Kachyňou otiskl, připsal na závěr vlastní po
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známky. A v té, a jistě i Karel Kachyňa, čteme:
'“ Od člověka. Kachyňových uměleckých kvalit, by však člověk měl
přece jen právo čekat otevřeněj ší pohled n'a minulost . . . Máme právo
chtít znát jeho dnešní názor na to, čemu prospěla taková díla jako K o 
čár do Vidině a Noc nevěsty? Čemu by hýl prospěl film, který se nej
výš po zásluze nedostal na plátna kin: Ucho? Jaký má dnes názor na
pamflet 2000 slov, je jž podepsal? . . . Jde o to pochopit a pomoci dru
hým, aby také dokázali pochopit . . . K . Kachyňa má pravdu, když ří
ká, že irozhodujíeí jsou činy . . . Podle cílů do budoucna lze však ztěží
sotva koho přesvědčit o tom, lže film ový přepis televizní inscenace o
A . Dumasovi je právě to “ žhavé” , socialisticky zaujaté dílo. Málo lze
očekávat i od přepisu slavného realistického venkovského dramatu
Maryša . . . Nu, netrpělivost se nevyplácí. Jen si je třeba přát, aby
zrání mezi našimi umělci postupovalo co nejhlouběji a nedávalo se
svést lacinými výmluvami” . . . .
K arel Kachyňa nemá tedy zřejmě dosud vyhráno. Přesto, že první
z mladší generace českých filmových umělců s mezinárodním jménem
podal čertu prst . . . A světu zprávu o protektorátní okupační atmos
féře v Československu.

LITERÁRNÍ SCÉNA V ČESKOSLOVENSKU
Antonín Kratochvil
(leden - červen 1971, část 2)
D vě velké ztráty p ro českou literaturu
K d y ž v listopadu 1970 zemřel J’an Drda, jedéln z předních českých
prozaiků a dramatiků, ukázala se celá perfidie a msiťivost komunistického
režimu. Drda totiž v prvních dnech okupace, v srpnu 1968, napsal pa
mátná slov'a: “ A n i kapku vody okupantům” , která se pak stala heslem
kritických dnů. K dyž zabralo ministerstvo kultury spisovatelský zámek
Dobříš, Drda se musel okamžitě vystěhovat a msta šla i za hrob. Drdo
vým synům redakce Lidové demokracie odmítla (s odvoláním se na po
kyny 'shora)

uveřejnit smuteční oznámení a žádné noviny nesměly

otisknout zprávli o jeho pohřbu.27
ISteljným způsobem postupovalo ministerstvo i proti učtení památky
zesnulého místopředsedy Svazu československých Spisovatelů, Janu Pro
cházkovi. 'Pražské listy v denních oznámkách jednou větou oznámily, že
“ v nemocnici na Bulovce zemřel ve věku 412 lét spisovatel J'an Prooház47

ka” . Žádný nekrolog a zno vu odmítnuté oznámení o místě a času pohř
bu. Jan Procházka, narozený 4. února 1929 v Ivančicích u Brna, patřil
nejen !k hlavním representantům ohrodného procesu, nýbrž i k výraz
ným postavám moderní české prózy; byl jedním z tvůrců nové avant
gardní epochy československého filmu (1965-1969)-. Pavel Kohout na
pohřbu Jana Procházky, dne 24. února 19711 v Praze, zdůraznil, že
český film neměl ve své historii dramatického básníka, který by mu
b y l věnoval dílo 'takového rozsahu a kvality. I světový film mohl vedle
Procházky postavit jen málo ¡tvůrců is podobným výsledkem.28
Jan Procházka je autorem 10 knih a 30 scénářů k celovečerním fil
mům, které byly odměněny řadou cen v ČSSR i v zahraničí. K nejzinámějším literárním dílům Procházkovým patří

“ Zelené obzory”

(1960) a “ Závěj” (1961). V těchto knihách Jan Procházka dosáhl li
terárního mistrovství dramatickou zkratkou dialogů a “ hemingwayovskou chutí servat se se životem, bez ohledu na výsledek” .28 Thematicky
se Procházka vracel ve většině svých děl k moravskému venkovu, ze
kterého vyšel. Významným uměleckým předělem v jeho životě byl za
čátek šedesátých let, kdy jako 301etý se stává dramaturgem Česko
slovenského státního filmu a vedoucím tvůrčí skupiny na Barrandově.
Řada jeho literárních prací ¡se pak nejprve objevuje jako film ový scé
nář a pak je literárně upravena jako román či novela: Zá vra ť (1963),
N aděje (1963), Vysoká 'zeď (1964), A ť žije republika!

(196 5); v

případě filmu “ N oc nevěbty” byl pořad obrácený; tento film byl nato
čený podle Procházkovy novely Svatá noc. Je to příběh z moravské
vesnice, z doby nucené kolektivizace. Odpor vesničanů proti kolektivi
zaci je krvavě potlačen. Šlo tu o baladický příběh a o svědectví o pa
desátých letech. N ejvětší odezvy u diváků a později i čtenářů dosáhla
Procházkova díla “ A ť žije republika”

(1965), dramatický obraz z

posledních dnů války a prvních dnů po osvobození, a především “ K o 
čár do Vídně”

(1967), který dramatickou ¿krátkou zachycuje trage

dii venkovské ženy. V tomto díle Procházka odvážně a realisticky za
chytil také přehmaty partyzánů a rudoaTmějců.
(Poněkud stranou epického díla Jank Procházky stojí jeho vynikající
politické eseje, psané s dávkou sebekritické ironie “ Politika pro kaž
dého” (1968), kniha za niž se Procházka Stal terčem útoků sovětského
diku. Jan Procházka, aniž ito výslovně zdůrazňuje, zdte kodifikuje mrav
n í principy socialismu s lidskou tváří, ironizuje své dřívější omyly, od
suzuje diktovaný formalismus a obrací svou pozornost Ik člověku. Po
slední Procházkova kniha “ Divoké prázdniny” i když byla již v tis-
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kárné, ’nesměla vyjít,30 stejně jako poslední, snad nej výrazněj ší, P r o 
cházkův film “ Ucho” , nesměl již být uveden do kin. Tento film chtěl
postavit ¡zrcadlo konfidentskámu systému.
M ravní velikost (Procházkova je patrna z jeho dnes již historického
projevu na I'V. sjezdu Svazu československých spisovatelů v 'Praze, dne
2/9. června 1967, ve kterém odmítl stranické doktríny a veškerá dogma
ta, jako lidsky nedůstojná a zdůraznil, že spisovatelé musí stát :v čele
hoje proti útlaku, persekuci, antisemitismu i omezenému nacionalismu.
“ Stojíme lna straně těch, kteSí usilují o změnu našeho botového věku.” 31
(Jan Procházka patřil dlouhá léta k funkcionářům 'Svazu českoslo
venských spisovatelů a od roku 1968 zastával funkci místopředsedy
Svazu. (Návrh, aby byl zvolen předsedou Svazu československých spisova
telů Procházka odmítl, protože :v roce 1967 bylo proti němu vedeno
ostré Stranické řízení. Před svou smrtí se teta! také terčem kampaně
zesnované a vyprovokované Státní bezpečností - kampaně vedené proti
němu a proti prof. Václavu Černému.321
Procházkova pohřbu na hřbitově na Smíchově se účastnilo více než
500 lidí. Byli mezi nimi představitelé obrodhébo procesu, J. Smrkovský, Fr. Kriegel, L. Vaculík, F. Vodsloň, K . Kyncl, J. Hochman, K.
Kosík a další. N a schůzi sekretariátu ÚVKSČ byl Procházkův pohřeb
■označen za dosud nejhorší provokaci “ pravice” .33
Týden po smrti prosaika Jana Procházky, utrpěla čedká literatura
další citelnou ztrátu. V nemocnici v Českých Budějovicích zemřel, dne
1. března 1971, národní ¡umělec, básník a dramatik František Hrubín,
který se v září 1970 dožil šedesátin.34 Umělecky i politicky František
Hrubín prošel složitým vývojem. Jedním z dominantních znaků jeho
díla byla láska k rodné zemi, k českému venkovu a jeho přírodě, k
dětem a k Bohu. V prvním období jeho umělecké tvorby, nesla jeho
poesie integrální znaky abstraktní inspirace, kterou se připínal k řadě
svých vrstevníků, především fc Janu Zahradníčkovi a později k Františku
Kalasovi. Se Zahradníčkem Františka Hruhína sbližovala kultura rýmu
a celková struktura poesie. Je to patrné především ve sbírkách Zpíváno
z dálky, Krásná ¡po chudobě a Země po poledhách. Uměleckého vrcholu
František Hrubín dosáhl sbírkami Včelí plást, Země sudička, 'Cikády a
především Poledne - básně k obrazům Maxe Švabinslkého. Umělecky
výraznou byla sbírka Hirošima, napsaná krátce po válce, a Jobova noc.
P o komunistickém puči 1948 se František Hrubín na řadu let od
mlčel a psal jen verše a divadelní hry pro děti. V nich Hrubín prokázal
hluboké porozumění dětské duši a se zvláštní prostotou pronikl do
všech tajemství dětského Světa.
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íV 'dubnu 1956 František Hrubín pronesl historický projev na I I .sjez
du Svazu československých spisovatelů, ve 'kterém napadl stalinské a
gottwaldovské 'metody kulturní politiky a literární zatykače, 'které po
Únoru 1948 publikovala Tvorba. V tomto projevu se 'tento český bás
ník veřejně zeptal:
'“ Kdo je vinen tvou smrtí, Konstantine Bieble?” a zdůraznil, že k
'důstojnosti člověka patří Svědomí. “ K dyž vydávám, mohu být spokojen
a nechtít víc. Mohu, ale jen tehdy, pokud líc mé volnosti nemá rub
umlčování druhého.”
Jako příklad František Hrubín uvedl básníka Jiřího Koláře, který
byl brutálním útokem v Tvorbě zahnán do izolace a posléze existenčně
zničen, a básníka Jaroslava ¡Seiferta, u 'něhož Útok v Tvorbě znamenal
přímé ohrožení jeho bezpečnosti. Kriticky se Hrubín postavil i ke všem
novým komunistickým vyznamenáním. Zdůraznil tehdy: “ Kdo je vinen
¡tím, že k nám lidé ztrácejí důvěru a že na sébe pokřikují nadávkou:
“ Ty laureáte!” - Otřesné bylo jeho zjištění: Umíme dělat ipobřby krás
né, ale pohřbíváme za živa.” 35
¡Za tento statečný projev se stal Hrubín terčem útolků stranických
funkcionářů mapř. 'Antonína Zápotockého, Václava Kopeckého a dal
ších. Po těchto útocích se Hrubín veřejně odmlčel a věnoval se výlučně
literatuře; kritiéký ke komunistické straně zůstal však ¡stále. V závěreč
ném období svého života, zasáhl významně do vývoje češkého divadel
nictví, převážně dramaty z venkovského prostředí “ Srpnová neděle” a
především “ K řišťálová noc” . Hrubín se ¡stal tvůrcem moderního českého
■lyrického dramatu se silnými tendencemi k monologičnosti. Řada Hrubínových děl byla ¡vz'a'ta jako námět k významným českým filmům
např. k Zlaté renetě, Srpnové neděli a především k Romanci pro fcřídlovku.
íFrantišék Hrubín vynikl i jako významný překladatel především z
německé, francouzské a ukrajinské literatury. Nejsilnělji přebásnil H ein
richa Heina, Paula Verlaina, IPuškina, Tyčina a další.
HruhínoiVa poesie odvážhou organizací tvůrčích forem otevřela ly
rice i dramatu nové cesty a vyvolala i mezi českými hálsníky v zahra
ničí následovníky.
/Poučeni předešlými případy Drdy a Procházky, strana zaranžovala
pro 'nestraníka Františka Hrubína pohřeb. Po sovětské okupaci se sice
Hrubín nijWk výrazně neprojevil, ale stál vždy nekompromisně na stra
ně Seifertova vedení Svazu českých spisovatelů. Oficiální rozloučení se
konalo v Praze, v Domě umělců dne 8.3.1971, za přítomnosti ministra
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Brůžka a 'dalších stranických funkcionářů. Spisovatelé a přátelé se
všlak rozloučili s Františkem Hrubínem při církevním pohřbu na vy
šehradském hřbitově.
L ib ri proh ibiti
Jiří Hájek

v rozhovoru s redaktorem rakouského listu Furche3“a

potvrdil, že existuje v Československu listina zakázaných autorů a že
nakladatelství Československého spisovatele vyloučilo ze svého edičního
programu knihy se záporným politickým obsahem. Index zakázaných
knih rozšířil západní tisk v úmoru a v březnu 1971.’ “ Listinu se zaká
zanými tituly a autory podepsal Jan Kristek, vedoucí edičního odboru
českého ministerstva kultury. Listina si všímá především knih, které
buď byly v přípravě v jednotlivých nakladatelstvích, nebo již v tisku,
případně hýly [již zcela vytištěny, lale nikoli distribuovány. Jak uvedly
Süddeutsche Zeitung37 'celková hospodářská ztráta způsobená zákazem
připravovaných či vytištěných knih činí 12,'178.900 Kčs. A zdě ještě
nejsou vyčísleny ztráty politického nakladatelství Svoboda v Praze. V
paradoxu zde stojí výčitky Rudého Práva některým autorům např. Ja
nu Procházkovi, Milanu Kunděrovi či Bohumilu Hrabalovi, že jejich
honoráře dosáhly několik desítek ¡tisíc Kčs.
Částečné vysvětlení vzniku této listiny najdeme v článku M ojm íra
Šedého v T ribuně3S, v článku nazvaném “ Blízko vrcholu pyramidy” .
Šedý zdůraznil, že socialistický stát financoval v uplynulých letech jas
nou ideologickou diverzi a platil prý činnost, která směřovala proti je 
ho zájmům. Podle Šedého to byly knihy určené na podporu protisocialistických sil. V této souvislosti Karel Boušek, ředitel odboru knižní
kultury ministerstva kultury ČSR, zdůraznil, že v budoucnu bude v
ÖSSR vycházet jen taková literatura, která pomáhá komunistické straně
a lidu. Každá jiná literatura není prý ničím jiným než pouhou provo
kací3”.
¡Na rozdíl od listiny zakázaných časopisů, kterou zveřejnila Č TK ‘ °,
seznam zakázaných knih a autorů je určen pouze pro interní potřebu
ministerstva. Listina dává na index více než 80 převážně českých auto
rů. První skupinu tvoří autoři, kteří em igrovali; (potvrdil ito i Ji
ří Hájek v rozhovoru s redaktorem týdeníku F u rch e). V druhé sku
pině jsou autoři, kteří prý byli organizátory opozice proti straně a v
třetí skupině jsou spisovatelé “ kteří se dostali na protistramické pozice
a byli ze strany vyloučeni nebo vyškrtnuti a dosud nezměnili svá sta
noviska” . V této poslední skupině je uváděn i největší žijící český bás-
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nik Jaroslav Seifert, poslední demokraticky zvolený předseda Svazu
českých spisovatelů a úřadující místopředseda Svazu československých
spisovatelů4'. Značná část zakázaných autorů je židovského původu.
(Přehled zakázaných a zabavených knih obsahuje více než 150 ti
tulů. Je mezi nimi i sborník klasických řeckých dramat, díla křesťansky
orientovaných západních filosofů a theologů, díla z estetiky, psycho
logie a náboženství a pochopitelhě díla českých, slovenských a ruských
exilových autorů. Velkou pozornost západního itislku vyvolalo, že na
index se dostal i Václav Reme, který byl ve známém spisovatelském
procesu v roce 1952 odsouzen na 25 let těžkého žaláře, pro údajnou
“ špionáž ve prospěch U S A a Vatikánu” . V roce 1968 hyl zcela reha
bilitován. Z Renčova případu se dá usuzovat, že pod ostrým cemsonním
dohledem je řada autorů, kteří hýli v padesátých letech ve vězeních.
Listina pochopitelně není úplná. Z edičních programů zmizela jména
autorů, kteří hýli v Husákově éře odsouzeni či ve vězeni, jako Ota
Filip, Vladimír Škutin/a a další.
(Z tohoto ministerského dokumentu vyplývá, že opět částečně se do
stávají na index díla T. G. Masaryka (Základové konkrétné logiky)
Josefa Pekaře (Postavy a problémy československých dějin ), dále díla
Airne Nováka, Václava Černého, Jaroslava Durycha, ale i díla Heřberta
Marcuse, Romana Jakobsoma a celé řadý dalších. Na indexu je i Hemingwayův román “ Komu zvoní hrana” , pro doslov Josefa Skvorecké-

ho.
Zvláštnosti literární fronty na Slovensku
Výrazné specifidké aspekty slovenské kulturní fronty ‘nastínil sloven
ský ministr kultury Miroslav Válek na 14. sjezdu KSČ. Zdůraznil, že
zatímco v Čechách musely být umělecké svazy pro Své pochybné poli
tické postoje rozpuštěny, na Slovensku existují dále, kromě filmařů.
Cíle kulturní politiky v Čechách a na Slovensku, zdůraznil ministr
Váldk, jsou ovšem stejné. Slovenské ministerstvo kultury vypsalo ¡také,
společně se Svazem slovenských spisovatelů, literární soutěž k 50. v ý 
ročí KSČ. V soutěži, zaměřené na čs.-sovětské vztahy v historii1KSČ,
posoudily poroty v šesti kategoriích 38 prací 37 autorů. Za prózu byly
uděleny dvě ceny. O. Logvinovi za práci “ Jar sťnkom zalita” a O.
Obuchovi za práci “ Vykroč na červenů” .42 Poesie byla rovněž odmě
něna dvěma Cenami: P . Valenta získal cenu za Verše pro člověka a pro
socialismus a G. Hupka za Kompas istoity. Dále byly uděleny ještě ceny
za knihy pro děti a populárněHnaučná a historická díla. Slo venští spi

52

sovatelé za dané situlace postupovali diplomatičtěji ale Ifaké oportuinistiůtěji než jejich čeští kolegové. Přesto zůstává skutečností, že ne
existuje dosud na Slovensku náhrada za Kulturný život či za orgán
mladé generace Mladá tvorba.
(Opravdovou situiaci odhalil poněikud Michal Hruškovic, vedoucí od
dělení kultury ia umění Ú V KSS, v rozhovoru s Novým s l o v e m Hruškovic zdůraznil, že pravicové síly tím, že nemají legální prostor a mož
nost, vytvářejí optický klam, že je všechno v pořádku a že konsolidace
v uměleckých svazech postupuje. Skutečnost ale prý je, že pravice se
zakopala a čeká na svou příležitost. Pravice prý uskutečňuje i dnes ra
finovaný duchovní teror proti těm umělcům, kteří se chtějí angažovat.
iVedle nadiktovaného oficiálního vztahu mezi přípravným výborem
Svazu českých spisovatelů a Svazem slovenských spisovatelů4* existuje
j iž delší dobu, prakticky od dob Antonína Novotného, pozitivní spolu
práce českých a slovenských spisovatelů. Čeští spisovatelé, kteří ne
m ají možnost publikovat v Praze a jsou terčem útoků, publikují ve
slovenských literárních Časopisech. 'Byli to na př. prof. Václav Černý,
prof. Zdeněk Kalista, docent Oleg Sus a další. Tato spolupráce pokra
čovala i v první půli roku 1971. Literární časopis Rom boid45 otiskl
studii Květoslava Ohvatíka z oblasti estetiky “ Možnosti a intepreřace
uměleckých děl” . Chvatík spolupracoval úzce se zrušeným Svazem čs.
spisovatelů a s Literárním i novinami. N;a odlišnost celkové kulturní fron
ty v Čechách a lna Slo vensku poukázal Franz Peter Kiinzel v Süddeutsche
Zeitung46 v rozboru indexu současných zakázaných knih v ČSSR. Podle
Kůnzla slovenský censorní dokument se liší od českého daleko menším
počtem zakázaných autorů - je jich pouze deset. Slovenský index,
který připravilo' Slovenské ústředí knižní kultury v Bratislavě, obsa
huje niapř. i seznam slovenských autorů, kteří měli být propagováni u
příležitosti oslav 50. výročí KSČ.
Přes všechno oficiální ubezpečování o pokračující “ normalizaci” , se v
první půli roku 1971 kulturní fronta na Slovensku jevila napovrchu
vyrovnanější než v Čechách, ále přece s jasnými znaky pasivní resistence.
Závěr
Kulturní fronta v první půli roku 119 7 1 byla poznamenána vyčká
váním výsledků 14. sjezdu KSČ. Sjezdové materiály v oblasti kultury
mimo všeobecných 'dogmatických pasáží nepřinesly nic nového, a byly
v podstatě zklamáním. Zdůrazňovala se nutnost prosazení vedoucí úlohy
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strany v umění ia zintensivnění boje proti revizioiniamu, pravičáctví a
zbytkům elitářství.
¡Metoda padesátých let v ¡kulturní politice se projevila vydáním listiny
zakázaných knih a autorů; dá se předpokládat, že ¡to není listina první
a že censorní orgány ministerstva kultury 'budou listiny vydávat pravi
delně. Existenci listiny, která se dostala na Západ v únoru, potvrdil
nepřímo šéfredaktor Tvorby Jiří Hájek při rozhovoru se zástupcem
jednoho rakouského listu.
¡Nerepresentativní přípravný

výbor Svazu českých spisovatelů zfa

asistence ministerstva kultury navázal kolntakty se sovětskými spisova
teli a ostatními východoevropskými spisovatelskými svazy. IPo stránce
literární nevyšel v prvním pololetí žádný původní titul hlubšího umě
leckého dopadu.
INa Slovensku vypadá situace komsolidovaněji, alespoň na povrchu.
Nicméně ani v první půli toholto roku se nepodařilo ani slovenským1
spisovatelům prosadit si obnovení svého tiskového orgánu. Ze sjezdo
vých materiálů a z projevů především českého ministra kultury a jeho
náměstků vyplývá, že prosazování stranickosti v kultuře bude prová
děno daleko důsledněji a že celá kulturní fronta se nezadržitelně vrací
do situace na počátku padesátých let.
23Tvorba, 31. března 1971.
2“W elt, 1.4.1971.
2,Listy, březen 1971.
2“Listy, květen 1971.
2“O pelík - H avel: Slovn ík českých spisovatelů, Praha, 1964.
30Lé Monde 19.1.1971.
slrV. stjezd Svazu československých spisovatelů (P rotok ol), Ptraha 1968.
22Jeho protest proti televizním u pořadu, “S vědectví od Seiny” (zkreslené
dialogy s prof. Černým ) adresovaný Rudému právu a televizi nebyl otiš
těn. Le Monde, 10.5.1970.
33Tim es (London) 6.4.1971.
“ ‘ Radio Praha, 1.3.1971.
2“Literárn í noviny, 28.4J.956.
“"aFurche, 23.6.1971.
3 Lettres Françaises, 10.2.1971, Süddeutsche Zeitung, 10.3.1971, Die Presse,
11.3.1971, Listy, březen 1971 a další.
’ ’ Süddeutsche Zeitung, 10.3.1971.
2“Tribuna, 18.11.1970.
3“Práce, 8. (července 1970.
‘ “Č TK, 18.12.1970.
“ ’ Předseda Svazu československých spisovatelů Eduard Goldstücfcer žije
v A n glii.
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“ U dělení ceny Otu Obuchovi je určitou pikantností, poněvadž Obuch na
sebe upozornil prvotinou napsanou jasně -v duchu obrodného procesu
“ Stíny se dotkly země” , zaměřenou proti komunistické justici. Je možné,
že knihu “ V ykroč na červenou” Obuch napsal z existenčních či bezpeč
nostních důvodů.
“ Nové slovo, 20.5.1971.
44V iz Radio Plraha, 9.6.1971 - rozhovor s Vladim írem Pazourkem a (Mirosla
vou Tomanovou.
“ Romboid, č.2, dubem 1971.
4'Süddeutsche Zeitung, 10.3.1971.

DUBČEKUV POLITICKÝ PROFIL
Jaroslav Bouček
(Druhá část)
iPražské jaro a Alexandr Dubček jedno jsou. Představuji jednu z nej
pohnutějších period československé historie. Celé knihy byly a budou
napsány o oněch osmi měsících nabitých událostmi, kdy byl učiněn po
kus o symbiózu komunistického režimu s demokracií.
Konec Novotného éry
Autokratická vládla prvního tajemníka komunistické strany Českoslo
venska, ’presidenta republiky, vrchního velitele ¡branných sil a velitele
lidových milic, Antonína Novotného, skončila neslavně 5. ledna 1968;
sltalo se tak po vzrušených >a překvapivě svobodných debatách na třech
plenárních schůzích Ústředního výboru strany. Útok na kumulování
funkcí v rukou Novotného, který bezděčně zahájil Dubček v plénu Ú V
KSČ dne 30. října 1*967, vyvrcholil v předvánočním plénu v dramatic
kých projevech Oty Sika a Josefa Smrkovského. Novotný se držel úřa
du zuby-nehíy; dokonce si pozval počátkem prosince na pomoc Brežněva. Po jednodenním pobytu a rozhovorech s různými aparátčíky
(Novotný si stěžoval, že Brežiněv hovořil déle s Důbčekem než s ním),
Brežněv řekl soudruhům na rozloučenou známou větu : ‘Eto vaše dělo’.
T o znamenalo pro Novotného protivníky zelené světlo k dalším útokům
na jeho všemocnou pozici.
(Novotný nebyl ochoten ustoupiti bez hoje a plánoval ku konci roku
1967 policejně-vojenský puč, který byl však vyzrazen a zmařen. (Z á 
sluha zia ¡to se přičítá generálu P.rcblíkovi a tajemníku Ú V Štrougalovi).
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Novotný nakonec ‘podlehl ¡tlaku a kapituloval. Předsednictvo Ú V pově
řilo Novotného a komsulitativní dkupinu, aby připravili návrh na jmeno
vání nového prvního sekretáře. 'Novotný tvrdošíjně odmítal jména té
měř všech kandidátů; obzvláště oponoVal kandidatuře Smrkovského a
Šiká. Jeho kandidáti - Laštovička, Lenárt a Martin Vaculík - hýli zase
nepřijatelní konzultativní skupině. Nakonec b yl navržen Černík; ten
však měl větší zájem o technokratickou funkci ministerského předsedy
a sám navrhl nového kandidáta - Dubčeka. Novotný se po jistém vá
hání rozhodl návrh podpořit, neboť považoval Dubčeka za poddajného
člověka. Dubček se zprvu bránil. Uvědomoval si velikost úkolu a ne
chtěl prý vyvollat dojem, že jeho původní říjnová roztržka te Novotným
hýla snad motivována osobními ambicemi. Trval lna skutečném kolek
tivním vedení a rozhodování.1
Dubček - tvor neznámý
Do pohnuté diskuze pléna Ú V o rozdělení funkcí prvního tajemníka a
prezidenta, se přihlásily desítky soudruhů, pro i proti. Nakonec Alexan
der Dubček, první sekretář Slovenské komunistické 'strany, byl jedno
myslně zvolen prvním tajemníkem Ú V KSČ. V e své nesouvislé řeči
Dubček mimo jin é řekl:
“ . . . je to snad jedno z nejtěžších rozhodnutí, které mě kdy v životě
potkalo . . . T o je takový nápor na duševní stav, že sám nevím . . . co
bych řekl s odstupem času. P rvn í tajemník Ústředního výboru má být
jako jeden z rovných . . . Chci za sebe říc i na adresu těchto soudruhů i
všech pracujících příslušníků vašeho (českého) národa a vyjádřit to tak
nějak skrze drobného člověka - Čecha, svého švagra Vaška, nebo strýce
ze Slaného . . . že udělám všechno . . . pro upevnění jednoty naší česko
slovenské nerozborné státnosti . . . pro všestranné upevňování vztahů ke
komunistické straně Sovětského svazu . . . Vím, soudruzi a soudružky,
že záleží především na kolektivu . . .

(a p roto) v neposlední řadě je

důležitá samozřejmě i pom oc soudruha Novotného, který mě tuto po
m oc přislíbil, což samozřejmě pro mne není lhostejné . . . udělám
vše . . . aby se všestranně pozvedla úroveň, činnost, místo, úloha a p o
stavení naší KSČ . .
K původnímu desetičlenému politbyru, na půl konseřvativnímu (N o 
votný, Laštovička, Lenárt, Šimůmek, Cbudík) a na půl neutrálnímu, či
progresivnímu (Dubček, Dolanský, Černík, Kollder a Hendrych), býlí
Dubčekovi přidáni pro posílení další čtyři členové (špaček, Borůvka,
Rigo, a P ilfe r). Dubčekova úloha nebyla záviděníbodlná. Nehledě na
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rozbroje ve straně, reforma zdecimovanébo hospodářství hýla vnitro
politickým problémem číslo jedna.
'Na mezinárodním poli se Československo stalo bezděčně klíčovou f i 
gurkou v sovětské šachové hře s Německem. Evropské “ 'détente” se za
čalo prakticky projevovat ve sbližování západního Německa s východní
Evropou. Iniciativu převzalo - k nelibosti Kremlu - Rumunsko. Na kon
ferenci evropských komunistických stran v Karlových Varech, na jaře
1967, bylo dohodnuto, že nikdo z dalších členů Varšavského paktu ne
bude jednat s 'Německem na vlastní pěst. Kreml začal tehdy zdůrazňo
vat důležitost severní osy - Polsko, Východní Německo a Československo,
Tvrdí se, že Sověti se znovu pokoušeli o 'umístění svých vojsk lna česko
slovenské půdě, ale že žádost byla Novotným zamítnuta.’ Dubček si
pravděpodobně tuto závažnou politicko-strategickou okolnost dost jasně
neuvědomoval.
(První dva měsíce v novém úřadě Dubček studoval dokumenty, radil
se a improvizoval. Jebo přítel a nástupce v sefcretářské funkci na Slo
vensku, Vasi'1 Bilak, mu prý poradil, aby rychle odletěl do Moskvy a
vysvětlil tam, co vlastně čs. bratrská strana zamýšlí. Dubček prý mu
odpověděl “ že to neudělá, že do Moskvy nepojede, že si budou muset
■v Moskvě odvyknout a nemyslet si, že ¡to bude ¡tak, jako za Novotného.” 4
(Jestliže BiPak nelže, pak Dubček se nám nejeví jako příliš realistický
politik.)
(Úřední zpráva o zasedání pléna Ú V KSČ zamlčela kritiku Novotného
politické minulosti a chválila jeho obětavou práci. Dubček jako by měl
pouze pokračovat v dobré práci svého předchůdce a udržet kontinuitu
stranického vedení. Zpráva se nezmínila ani o významu základních
změn, jako na př. podřízení předsednictva sekretariátu Ústřednímu vý
boru strany, což znamenalo ¡zvýšení autority ¡tohoto kolektivu. Zamlčeno
bylo i omezení moci prvního sekretáře strany, který se stal “ první mezi
rovnými” .5 První dojem veřejnosti byl, že od Dubčeka, kterého málokdo
znal, se nedají čekat žádné revoluční změny.
(Ale nová éra čs. politiky se začala ¡brzo rozvíjet před užaslými zraky
straníků i nestraníků. Po dvaceti letech lží, morálního i hospodářského
úpadku, vysvitla naděje na ¿lepšení situace. Zglajfehšaltované sdělovací
prostředky se hěhem dvou měsíců jako zázračným proutkem ¡změnily v
tlampače pravdy. Svoboda projevu neuvěřitelně vzrůstala. Neoficieiní
zastavení cenzury je ¡nutno připsat Ik dohru Dubčekovi, a ť už jeho po
hnutky byly jakékoliv.
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Dubčekovo krédo
'Poslechneme si Dubceka, jak obhajoval svou tehdejší politiku pře1«!
plenem Ú V KSČ v září 1969:
“ Naléhavá nutnost živějšího tvořivého vztahu k uplatňování demokra
tického centralismu ve straně, ale i strany a společnosti . . . plnější
angažovanosti občanů . . . vypořádati se s vleklým problémem ekono
mického rozvoje, což v politické oblasti znamenalo zase zvýšit angažo
vanost a účast lidu. Více než naléhavá byla i úloha upevniti naše ná
rodní vztahy.
T o vyžadovalo prohloubiti socialistickou demokracii a maximálně
odstraniti subjektivism, Voluntarismus a monopolizování politického
rozhodování na úzký okruh stranických funkcionářů . . . k řešení jsme
přistupovali solidním demokratickým způsobem, diskusí v Ú V . . .

v

celém tom úsilí šlo o zásadní třídní otázky jak dále plnit a uskutečňovat
revoluční cíle dělnické třídy, uplatňovati teorii marxismu-leninismu ve
výstavbě socialistické společnosti v Československu, respektující pod
mínky, ve kterých pracuje KSČ, ve kterých žije náš lid, jakož i obecně
platné zákonitosti socialistické výstavby z hlediska mezinárodního ko
munistického hnutí.”
¡Zde máme v kostce politickou filozofii Dubčeka, která, přes svůj mar
xistický žargon, představuje zajímavou motivaci.
(Hlavní příčiny hospodářské kalamity ČSSR tkvěly v nelidskosti a
neschopnosti komunistického režimu. (Náprava byla možná jen v získá
ní obyvatelstva pro dobrovolnou spolupráci s vedením Státu, reprezento
vaným všemocnou a vševědoucí komunistickou Stranou. Získání důvěry
apatického obyvatelstva, vyžadovalo izlidštění režimu, odstranění -ne
schopných hospodářských a administrativních činovníků a vytvoření
podnětů, které b y pozvedly katastrofální produktivitu. Nikdo si nedo
volil uvažovat o odhárodňování podniků a nastolení třeba i částečně
kapitalistické soustavy; šlo o to učiniti socialistický systém výkonným.
Heslo “ socialismus s lidskou tváří” mělo být tou Aladinovou lampou.
(V druhé polovině ledna byl člen prezidia Kolder pověřen sesta
vením týmu stranických sekretářů, ekonomů, historiků, právníků a so
ciologů, kteří měli vypracovat nástin nového programu strany. V e sku
pině byli zastoupeni jak dogmatici, ták progresisti, jako na př. Mlynář.
Oto Šik a Slováci mébyli členy tohoto aktivu.
fTeprve koncem ledna Dubček odletěl do Moskvy na první ofiicielní
návštěvu. Proiti všem zvyklostem, nevzal issebou žádnou delegaci. Během
diskuse s Bréžněvem, Dubčék prý jej ujistil nepostradatelností Novot-
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něho pro 'nový čs. režim. Brežněva, který měl sám !k No votnému výhra
dy, to překvapilo. Oficielní zpráva uveřejněná o 'těchto konzultacích,,
mluví o ovzduší srdečného přátelství a úplné jednotě názorů ve všech
projednaných otázkách. P o návratu Dubček se prý chlubil Silákovi, že
“ v krátké době si budou muset v Moskvě na nás zvyknout, a do roka
hu'dou před námi malí” .7
Únor bílý, pole sílí . . .
Prvn í závažný veřejný projev Dubček učinil I . února. Prohlásil, že
bude vycházet z československé historické tradice a ze všeho, co se v
minulé době osvědčilo1
. Nemíní změnit základní lin ii vnitřní a zahranič
ní politiky. Komunistická strana zůstává vedoucí silou ve Státě a avant
gardou sociálního pokroku. Znovu zdůraznil neochvějné bratrství a spo
jenectví se Sovětským svazem a s jeho komunistickou Stranou.8
P ř i oslavách '20tého výročí únorového převratu, za přítomnosti Brežněwa, došlo k zaj 'tmavému incidentu. Řeč, předem pro Duhčeka připra
vená, byla podle BiPaka “ od začátku do konce revizioinietidká a likvidátorská” ta byla proto u Dubčeka ¡celou noc přepisována. BiPalkpokračuje:
“ Bylo asi 12 hod. v noci, když nám soudruh Brežněv telefonoval.
Soudruh Dubček mu dal totiž svůj referát přečíst. Soudruh Brežněv,
zhrozen, do telefonu dlouho vysvětloval, co to bude za skandál, jestliže
to bude předneseno na slavnostním zasedání ÚV. Museli by na to reago
vat a patrně odejít. Celý referát se přepracoval. Už tehdy soudruh Brež
něv měl strach.” "
V e své přepracované řeči, kterou přednesl v přítomnosti Brežměva,.
Dubček připomněl posluchačům, že po Vítězném únoru 1’94Í8 lid hýl
omámen úspěchem a byly učiněny mnohé chyby, které je nutno napra
vit. Vládá bude muset být plně zodpovědná' Národnímu shromáždění.
Odporovalo by též internacionálnímu komunismu, kdyby byly přehlí
ženy národní zájm y a pokrokové tradice.10
ITisk a rozhlas se stávají v úhoru mnohem kritičtější. Žádají lepší
informovanost občanů a zesměšňují cenzuru. Filosof Sviták mluví ve
řejně o nutnosti obnovení občalnských svobod'. Objevuji se články po
žadující rehabilitaci politických vězňů. President No votný naproti tomu
objíždí průmyslové závody a kritizuje své odpůrce. Dubček se setkává
s Gomulfcou a s Kadárem.
Jaro je tady
Březen 1968 je ¡ve znamení “ pukání ledů a dmoucích se vln.” Vzpo59

míná se výročí smrti obou Masaryků. Otázka sebevraždy či vraždy
Jana je znovu na pořadu 'dme a Moskva ¡brzo ostře reaguje, když za
jeho smrt jsou viněni sovětští (B erloví) agenti. Rezignace a sebevraždy
čelných kompromitovaných osobností se 'mlnoží. V

polovině března

Dubček slibuje brzké zveřejnění Akčního programu strany. Sebevědomě
prohlašuje, že se nebojí “ plného otevření dveří demokratické výměně
názorů . . . antikomunisté se sice mohou cítiti na koni . . . avšak oni
už nebudou ¡těmi, kteří by ovlivňovali náš proces. 'Naopak tento proces
jim vezme živnou půdu” . ’D ubček pak znovu vyznává své krédo t
“ Socialismus je vyšším typem společnosti nejen tím, že ruší vyko
řisťování, ale i tím, že se musí stát základnou pro daleko všestranější
rozvoj osobnosti. K tomu neodmyslitelné patří široké demokratické po
jetí politických a osobních práv občanů a reálných záruk jejich usku
tečňování.11
Dubčekovy projevy jsou ¡nyní pečlivé připravovány a on sám je upřím
ně rozhodnout lnové myšlenky uskutečňo vat. Bohužel, spontánní domácí
kvas začíná znepokojovat lj'ak Východní Němce, tak Poláky, a hlavně
Moskvu. Československá delegace vedená Dubčekem, je pozvána lna
schůzku členů Varšavského paktu 28. březina do Drážďan. Hlavní body
programu byly Rada Vzájemné hospodářské pomoci a konfrontace se
Západním Německem. A le podle přítomného Bifaka, D rážďany byly
pro čs. delegaci “ velkou koupelí, velkou očistnou sprchou” .
“ Soudruzi nám tlum očili své obavy z vývoje u nás . . . řek li: ‘V ši
mněte si, co se u vás připravuje - rozvrat strany, státu, všech článků
řízení. Podívejte se na to, co vám dělá Smrkovský. Dělá to Ú V , aneb
vám přes hlavu Smrkovský? Nevidíte, že vám připravuje kontrarevolu c i? ” 11
IBiPak jedním dechem připomněl, jak Brežněv varoval Dubčeka na
březnové schůzce konzultatívního výboru Varšavského paktu v Sofii.
Řekl prý m u:
“ Sášenko, ntusíš udělat to a to ; došlo u vás k velkým změnám, je
potřeba jinak rozestavit kádry, nemůžeš se opírat o ty, ve kterých není
záruka, že budou důsledně plnit politiku KSČ, důsledně prosazovat
správné leninské metody.”
P o zd ěji prý Brežněv 'vyčetl Dubčefcovi v Moskvě v přítomnosti Bil ’ aka, že mu slíbil, že všechno udělá až se vrátí domů, a že neudělal nic
a Rusy prý oklamal.”
Vlna veřejného rozhořčení po útěku “ semínkového generála” Šejny
do Spojených států, uspíšila konečný odchod Šejnova protektora N o 
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votného z veřejné scény. Novotný resignoval ma presidemtský úřad 23.
'března a jeho nástupcem by1
! zvolen generál Svoboda. Veřejné mínění
přálo b u ď Smťkov.-kému (který byl jmenován předsedou Národního
shromáždění) aneb Císařovi.
(Když mladí lidé protestovali, že inebýl zvolen jejich idol, Císař, a
Dubčelk je chlácholil, byla mu položena otázka: “ Jaké jsou záruky, že
se nevrátí staré (špatné) čaisy?” Dubček odpověděl: “ V y sami jste tou
zárukou. Existuje jenom jedna cesta a ta je vpřed . . .” Podobnou dů
věru v budoucnost šířil Smrkovský, který v interview prohlásil, že
“ demokratizační proces tak pokročil, že jeho zvrácení je vyloučeno.”
Taková sebedůvěra převládala v ČSSR koncem března.
A kční program a nové tváře
Akční program KSČ, přijatý v plenu Ú V d'ne 5. dubna, obsahoval na
60 stránkách spíše zásady a dobré úmysly než konkrétní reformy. Byly
v něm zdůrazněny plány na “ zhumanizování” režimu, jako na př. reha
bilitace nevinně odsouzených, nová role strany a státu, politická práva
Slovenska. Existujícím nekomuinistickým stranám byla sice přislíbena
širší působnost, v rámci Národní fronty, ale vědoucí úloha Komunistic
ké strany byla znovu výslovně potvrzena. Nárys vnitřní demokratizace
strany sliboval odstranění monopolu moci z rukou ústředních stranic
kých orgánů. Strana už neměla ¡býti nástrojem diktatury proletariátu,
ale měla vyvolávat socialistickou iniciativu přesvědčováním i osobním
příkladem komunistů. Tyto perspektivy, jakkoliv vágní, představovaly
neobyčejný pokrok a tak zaslouženě zvyšovaly Dubčekovu popularitu.
(Radoslav Selucký napsal ve svém 'komentáři fc Akčnímu programu, že
všechen československý lid nyní očekává institucionální záruky součas
ného stavu čs. socialistické demokracie. Řekl, že je “ zřejmě nevyhnu
telné, 'aby status quo, nyní založen na čestném slovu, by! legálně formu
lován a zaručen autoritou nej vyššího zákonodárného sboru naší re
publiky” .14
[Nové předsednictvo Ú V KSČ, zvolené plenem 4. dubna, mělo už jen
menšinu konzervativních živlů. Členy politbyra byli: Barbirek, Bifak,
Černík, Dubček, Kolder, Rriegel, Piller, Rigo, Smrkovský, Špaček,
Švestka. Další navržený člen, prof. O. Šik, ve volbě neprošel. Novotný,
Hendrycb, Šimůnefc, Laštovička ta Koucfcý odcházejí z funkcí. Novým
předsedou Vlády se po Lenártovi stává Oldřich Černík a jeho náměstkem
Ota Šik. N ovým ministrem zahraničí byl jmenován Dr. Jiří Hájek.
Dubčekovi se tak ve třech měsících podařilo dosáhneuti kontroly
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vlády, strany 1a do veliké m íry celé země; 'tuto kontrolu si udržel při
dalším rozvíjení ¡svého nového druhu socialismu. Rostoucí sovětská kari*
tíká čs. politického vývoje začala všalk záhy ohrožovat jeho program;
Moskva též podněcovala domácí Itlak zdola. Tylto zásahy místo aby zvol
nily tempo reforem, zriadikalizovaly čs. veřejné mínění. Dubček, ahy
si udržel rostoucí podporu národa, hyl nucen jednati 'uryohleněji ve
věci reforem 'a tak jenom naháněl vodu na mlýn svých domácích ia za
hraničních kritiků. Ocitl se mezi dvěma ohni.
Duben se vyznačoval aktivitou nových organizací, které stály mimo
kontrolu strany: Kruh nezávislých spisovatelů (na rozdíl od komunistic
kého Svazu spisovatelů), Klub angažovaných nestraníků ('hezpartajní
občané přející si účast v demokratickém procesu), iSpoleěnost pro lid 
ská práva a především Klub 201, sdružujíce desetitisíce bývalých poli
tických vězňů. P íše se dokonce o zrušení Lidových milic.1“ Došlo též
k pokusům o obnovení strany soci álně-demokratické.
probíhaly krajské konference KSČ, kde se kritizovali ‘sekerníci’ a
neschopní funkcionáři. Volá se po urychleném svolání X IV . sjezdu
KSČ, který b y očistil stranu od stalinistů a dogmatiků. Dubček veřejně
prohlašuje: “ Potřebujeme především potvrdit noVou, form ující se potickou linii . . . zvolit nový Ú V . . . neměli bychom zřejm ě čekat do
sjezdu . . -16
¡Na východě se objevují první hrozivé mraky. Proslýchá se, že během
zasedání Ú V K9SS 20. dubna v Moskvě, Brežněv se prý vyslovil pesi
misticky o v ý v o ji ¡v Československu. I když Dubčeka chválil pro jeho
lojálnost, hyl názoru, že mu reakcionářské an tikomunisťidké ¿ M y brá
ní vládnout. Současné události v Praze prý ohrožují socialismus nejen
v ČSSR, ale i v ostatních socialistických Státech. Generál Jepišev prý
dokonce hrozil vojenskou intervencí.1'
pohnuté události od dubna do srpna se dají zhruba rozdělit d:o dvou
období: (1 ) periodu rostoucích nadějí a požadavků, vrcholících koncem
června v “ Manifestu dva tisíce slov” ; (2 ) údobí červencových obav a
obnoveného optimismu po Čierné.
Ledový závan v květnu
Květen byl zahájen opojným májovým průvodem Prahou, oslavujícím
Dubčeka; máj byl také svědkem povolání Dubčeka, SmrkoVského, Čer
níka a Bibaka do Moskvy, ostentativně na jednání o hospodářských
problémech. Podle BiFakova svědectví, Dubček před odjezdtem d!o Mos
kvy prohlásil, že tam jedou “ jen tak, aby se neřeklo. Co budeme cbtílti,
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to nám musí dát.” Namísfto toho, delegáte -vyslechla tvrdá, ale prý spra
vedlivá slova:
'“ Československo je důležitou součástí socialistického tábora a jeho
západní hranice je součdsně i sovětskou západní hranicí. Dopustit, aby
Československo vypadlo ze socialistického tábora, by znamenalo zradu
socialismu, znamenalo by anulování výsledků druhé světové války v
Evropě, pošlapání památky m ilionů mrtvých, a to sověti nemohou do
pustit, ani za cenu třetí světové války.”
Jsou-li tato BiPakova slova pravdivá, Dubčekovo pokračující shoví
vavé chování vůči uspěchaným liberálům bylo politicky ¡neúnosné.
iBiBak ve své výše zmíněné poznámce dal ¡též k lepšímu rozkošnou
episodu -z květnové moskevské konference, kdy uprostřed jednání byl
Dubček odvolán k telefonu:; vrátil se celý bledý a všem přítomným
oznámil, že mu právě z ¡Prahy prozradili, že v Moskvě má d ojiti k po
rušení navigačního zařízení ¡na jeho letadle a že se má při zpáteční
cestě zřítit. Šokovaný Brežiněv a Kosygin prý Duíbčefcovi ihned nabídli1
jejich osobní letadlo i s pilotem, hrdinou Sovětského svazu.1*
iPo návratu domů, 5. května, 'Dubček sděluje novinářům, že “ sovět
ští soudruzi vyjádřili obavy, ¡aby demokratizační proces ¡nebyl užiit proti
socialismu.” Dubček dodal, že KSČ pevně potlačí jakékoliv protisocialistické výstřelky.1"
Počátkem května byla učiněna první zmínka ministrem národní
obrany Dzúrem o připravovaných manévrech Varšavského paktu v
Československu. 10. května palcové titulky mezinárodního tisku mluvily
o sovětských sborech blížících se ze severovýchodu k čs. hranicím. Pa
řížský “ Figaro” píše 14. května, že “ na schůzi vedoucích funkcionářů
KSČ, Indrova skupina otevřeně napadla Dubčeka, že ztratil kontrolu nad
událostmi” . O tři dny později přijížd í na “ návštěvu” Československa
delegace sovětské armády, vedená generály Grečkem a Jepiševem. Zá
roveň přiletěl na krátkodobou dovolenou a léčení A. N. Kosygin.
IV plénu Ú V KSČ, konaném koíieem května ve Španělském sále, bylo
rozhodnuto uspíšit svolání mimořádného sjezdu KSČ na září 1968; N o
votný byl vyloučen z Ústředního výhonu; Dubček vyjádřil ohavy z
akti vizace pravicových sil, které by mohly zvolnili obrodný socialistický
proces:
“ Okrajové extrémní síly samy o sobě nemohou představovali vážné
ohrožení strany a socialismu. Realita je jich hrozby spočívá ve faktu, že
se snaží vytvořit bázi v atmosféře anti-komunismu a anti-sovětizmu.” 10
63

Červnové akce a reakce
ÍV cfolbě, tedy tak1!« Dubčdk /mluvil - tedy 'koncem 'května - první jed
notky branných sil Varšavského paktu 'vstupovaly na půdu Českoslo
venské socialistické republiky. Během jednání výše zmíněného pléna,
Dubček ohlásil program o 'osmi bodech. M ezi nimi b yly: provedení
akčního programu, obrození 'Národní fronty, upevnění socialistické le
gality, federální přestavba Republiky, atd.
/Dne 13. června odjela delegace vedená Dubčekem do Maďarska podepsa/t 20-letou smlouvu o přátelství a vzájemné pomoci. Po návratu
Dubčelk prohlásil:
“ S maďarskými představiteli se nám dobře jedná právě proto, že
si dobře rozumíme.Potěšilo nás, že m aďarští soudruzi a osobně soudruh
Kadár, s nímž se léta dobře znám, velm i citlivě a s porozuměním sle
dují náš vývoj a drží nám palce, aby se naše věc podařila.” 2''
jSoučasně se vrátila z dtesejtidenní návštěvy v SSSR delegace N árod
ního shromáždění, v čele s jeho předsedou Smťkovsikým. Ten vyjádřil
radost nad srdečným přijetím, jehož se delegaci dostalo. 'Delegace prý
vysvětlila sovětským přátelům zásadní /skutečnosti z probíhajícího čs.
obrodného procesu a zdůraznila odhodlání čs. lidu pokračovat na čs.
cestě. Simrkovský se snažil vyvrátiti domněnky části čs. veřejnosti, že
delegace mluvila v Sovětském /svazu příliš o proitisocialistických je 
vech.” O dva dny později, jin ý člen téže delegace, prohlásil v ‘Lidové
demokracii’, že Brežněv v rozhovoru litoval protisovětdkých 'výpadů čs.
tisku a údajně řekl: “ Náš vztah k Československu zůstává nezměněn,
je /stále srdečný a vřelý.” Poslanec Zediník pak dodává: “ Neočekával
jsem, že uividím slzy v očích /tak vysokého funkcionáře a bývalého vo
jáka.” Čtenáři a posluchači musili v té 'době býti nejen “ dojati” dobro
tou Brežněva, ale jistě se ptali, jak srdečné bylo přijatí Smrkovškého
delegace.
IŽivo/t v ČSSR šel však dál, jako by se v Moskvě nechumelilo. Císař
odpovídá na útoky moskevské Pravdy, že “ ani M arx ani Lenin ne
mohli předvídat! nynější čs. situaci a nezanechali nám žádné recepty,
jak j'i řešit” . Klub Studentů filozofie na Karlově universitě zasílá vládě
petici 's 13.000 podpisy, žádající obnovení diplomatických styků s Izrae
lem. Národní shromáždění ruší oficielně cenzuru, která ve skutečnosti
neexistovala již 4 měsíce. Byl /též přijat zákon o rehabilitaci politických
odsouzenců.

64

“ Dva tisíce slov” a Varšava
iNadšené snahy 'O urychlenou 'liberalizaci vyvrcholily v manifestu ‘Dva
tisíce slov, sepsaném Ludvíkem Vaculíkem. Výzva hýla nejprve uveřej
něna dne 27. června v Literárních listech, které o)d března byly hlavním
ohniskem intelektuálního kvasu. Hlavním účelem (této statečné a záro
veň dojemné výzvy, ibyio vyburcovali obyvatelstvo, aby nepropadlo letní
letargii a zabránilo reakčním komunistickým funkcionářům 'obnovit je
jich politické pozice na zářijovém sjezdu strany. Manifest lbyl otřása
jícím “ J’aeouse” komunistického režimu. To, že jej napsal mladý ko
munistický idealista, dalo mu zvláštní tragický význam. Reakce čs.
oficielních kruhů hýla smíšená, charakterizující horečnatou atmosféru
země. Předsednictvo Ú V KSČ odsuzuje manifest, který prý se obrací
pro|ti novému vedení Strany, a ť už byly záměry autorů jakékoliv. Dubče!k jej odmítá, jako pokus vyvolat masovou1psychózu a nazývá je j veli
ce vážnou překážkou pro příští rozvoj socialistické demokracie a spo
lečnosti. Ministerský předseda Černík označuje výzvu k vyhození istaré
partajní gardy za nesprávnou, vedoucí k určitým nezákonnostem. Slo
venské politbyro nazývá manifest závažným politickým signálem proti
existující státní moci. V celku však oficielní reakce hýla relativně mírná
a v několika dnech se zdálo, že autorům bylo odpuštěno.
INásledky manifestu byly však dalekosáhlé. V očích Sovětů a někte
rých bratrských socialistických spojenců 'byla míra v té době dovršena.
Manifest představoval “ poslední pírko, které Zlomilo velbloudův hřbet.” '
Ositré reakce přicházejí z Moskvy, Berlína a i z 'Budapešti, kde srovná
vají obsah ¡manifestu s kontrarevolučními výzvami v Maďarsku roku
1956. Vedení KSČ dostává naléhavé pozvání na konferenci 'do Varšavy,
která má být Dubčekovou “ Canossou” , za účasti představitelů celého vý 
chodního bloku, kromě Rumunska. Rozštěpené politbyro KSČ, po po
hnuté debatě, pozvání dne '8. července zamítá většinou hlasů a navrhuje
místo toho bilaterální konference s jednotlivými socialistickými zeměmi.
Mezitím průtahy s odchodtem “ bratrských” vojsk z ČSSR pokračují.
(Ústav pro výzkum veřejného mínění, ČSAV, konstatuje, že komunis
tická strana Československa má naprostou důvěru u 11% a důvěru u
40% obyvatelstva (obdobná předledlnová procenta byla: 6 % a 1 7 % ).
JVaťšavská schůzka představitelů SSSR, (Polska, Maďarska, N D R a
Bulharska se koná ve dnech 14. a 15. července bez ČSSR. Je tam odhla
sován ostrý dopis československým komunistům, vyzývající ke změně
politiky a dokonce, hude-li nutné, i 'vedení. 'Ochromení vedoucí úlohy
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.sírany by prý vedlo jak k likvidaci socialistické demokracie, tak i sa
motného socialismu. Československá odpověď z 18. 'červenice byla ana
lytického rázu, zdvořilá, ale pevná v odmítnutí všech obvinění. Dulbček,
po svém emocionálním projevu k národu, prohlásil generálnímu řediteli
čs. televize Pelikánovi: “ T o m i Moskva nikdý neodpustí!” Byla to pro
rocká slova.
(Válka nervů roste. Podle moskevské Pravdy se prý v Čechách našlo
skladiště amerických zhraní. Útoky 'komunistických států proti Dubčekovu vedení se stupňují, povzbudivé články přináší pouze rumunský
tisk. Obyvatelstvo se táže, kdy konečně odtáhnou všechny jednotky
.sovětské armády, které přility v červnu “ na manévry’*. Dulbček prohla
šuje na ÚV, který mu.(jednomyslně vyjád řil důvěru:
“ Uskutečníme úkoly obsažené v Akčním programu. Ustoupit od nich
by mělo za následek, že lid by se odvrátil od strany a zdiskreditovali
bychom tak socialismus v naší vlasti.” **
(To j'sou silná, Statečná slova. Duhček cítí, že má íiárod za sebou a že
ho nesmí zklamat. Podceňuje však, inebo nechápe, sovětské odhodlání
nedovolit další reformy. Moskva pochybuje, zda Dudček je pánem ve
svém domě, vedoucí postavení Strany .se jim zdá, a pravděpodobně
správně, ohroženo.
IDne 23. července generál Prchlík, vedoucí tzv. státně-administraťivaího oddělení ÚV, kterému podléhala armáda, ¡bezpečnost a justice, je
ostře napaden v listu sovětské armády “ Kralsnaja Zvez/da” pro své v ý 
hrady iř Varšavské smlouvě a k jejím u vědění. Za dva dny jebo odděle
ní je předsednictvem Ú V zrušeno. Sovětské ministerstvo obrany ohla
šuje zahájení rozsáhlých manévrů v západní části SSSR, které si vyžá
dá částečnou m obilizaci záložníků.
Cesta do Čierné
Mezitím Sověti pokračovali v tlaku na uskutečnění konference na
nejvyšší úrovni. 'Nakonec došlo ke kompromisu, který vypadal jako
sovětský ústupek. Politbyra obou zemí 'se sešla ve dnech 29. července
až 1. srpna v bezúltěšné pohraniční Stanici mezi Slovenskem a U kraji
nou, 'v Čierné nad TisOu. Zraky celého světa byly upřeny na tuto. želez
niční přeMudištaí sfcalniei a očekávalo se to 'nejhorší. Nálada v ČSSR
byla sklíčená, ne-li zoufalá. Tato beznaděj zrodila, přesně měsíc po
výzvě “ Drn tisíce slov” , druhý manifest, zkoncipovaný údajně jiným
spisovatelem, Pavlem Kohoutem. Razí se v něm patetickým způsobem
heslo: Socialismus! Spojenectví! 'Suverenita! Svoboda! Předsednictvo
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Ú V KSČ v Čierné ise vyzývá, alby 'tlumočilo Sovětům, že “ potřebujeme
demokracii, klid 'a čas, abychom se stali lepšími socialisty a hodnotněj
šími spojenci” .23 Tenlto dramatický dokument, podepsaný na ulicích 'a
pracovištích více než milionem občanů, měl So větům manifestovat pod
poru čs. lidu jdho zástupcům v Čierné. Členo vé politbyra SSSR p rý m i
lionem podpisů oslněni nebyli, a poukazovali na to, že organizování
podpisové akce není v lidově demokratickém režimu problém !
Třídenní jednání v Čierné je opředeno legendami. Duběek prý v
argumentu s členem politbyra, Ukrajincem Šelestem, udeřil ¡pěstí do
Stolu a křičel: '“ ’Soudruzi, z nás žádné bolomky dělat nebudete!” Načež
prý president Svoboda k tomu dodal: “ Víš, Sášo, na to si zvykneš. Ze
mne dělal bolomka maršál K onev celou válku.” 24 Konečné komuniké,
namáhavě slepované, je bezbarvé; jeho hlavní význam spočívá v tom, že
neobsahuje žádné oznámení drastických změn v čs. 'záležitostech. Byla
v něm však ohlášena další schůzka na nej vyšší úrovni, tentokrát s ko
munistickými stranami pěti socialistidkých zemí východního bloku.
Sdhůzka se měla !kona|ti 3. srpna v Bratislavě.
První zprávy z Čierné působily doj mem nového Mnichova, neboť
bylo též zřejmé, že íDubčdk nakonec muisil opustit stanovisko jednat s
představiteli zemí Varšavského paktu jen bilaterálně. /Tyto obavy byly
potvrzeny Svobodovou televizní řečí z Košic. Studenti v Praze žádají
“ pravdu o Čierné” ; (Smrkovský, který právě z Čierné přiletěl, mluví s
nimi vyhýbavě a dochází k rozhořčené ddbatě. Členové čs. delegace,
překvapeni toulto veřejnou nedůvěrou, snaží se j i rozptýlit. Čterník a
Dubčdk mají krátké 'televizní proljevý. ’Druhý den Císař cituje na tisko
vé konferenci Dubčdka v tom smyslu, že jednání v Čierné skončila pro
Československo “ velmi příznivě” ; nebyly uzavřeny žádné tajné dohody;
sovětská vojska definitivně odtáhnou ze země; novináři nesmějí veřejně
příliš jásat nad dosaženými ‘výsledky, sovětům a ostatním signatářům
varšavského ’dopisu musí být umožněn “ důstojný ústup” ; zdržme se
proto polemik - “ alespoň 48 hodin 'to musíme ’vydržet” .25 (S odstupem
času jsme v pokušení ř íc i: Svatá prostoto!)
Je možné, že Duběek ¡a druzí mysleli, že v Čierné zvítězili, protože
došlo (k anulaci varšavského dopisu, byl zajištěn konečný odchod so
větských vojsk a Sovětský svaz znovu slíbil nevměšovat se do vnitřních
čs. záležitostí. Konečné komuniké bratislavské deklarace, psané v od
porném marxistidkém žargonu, působí však spíše dojmem příměří, než
skutečně trvalou dohodou mezi rovnými partnery.
(Optimismus Dubčdkův nebyl sdílen členem jdho politbyra, Dr. Krieg67

lam. N a schůzi Ú V KSČ 6. srpna prý řekl: “ Visí mlaď námi Damoklův
meč a šňůra ma níž visí, se rychle prošoupává.” 26 A 'skutečně, “ šňůra
se přetrhla” již 20. srpna 1968.
(Historie srpnových dnů jeví ise téměř Ijiako kafkovské prolínaní Snění
a skutečnosti. Po bratislavské konferenci zastavil sovětský tisk (až do
16. srpna) své časté protičeskoslovenské výpady. Pokladní sovětská vojska konečně opustila ČSSR. T ito je vítán jásajícím i Čechoslováky 9.
srpna a nacionalistický komunistický vůdce Rumuska, Ceauisescu, při
jíž d í o týden později. Obyvatelstvo doufá, 'že se obnovuje předválečná
“ Malá dohoda” .
(Ulbrichitovo krátké, chladné setkání s Dubčeketa v Karlových Varech,
dne 12. srpna, je veřejností mylně vykládáno jako doznání porážky to
hoto tvťdého stalinisty. Tisk zdůrazňuje Solidaritu západních komunis
tických stran s Dubčekovými liberalizačními snahami. Světový tisk
blahopřeje DubčekoVi, že získal podporu Moskvy pro pokračování v
jeho osobité cestě k socialismu.
Ústřední výbor KSČ mezitím pilně pokračuje na přípravách mimo
řádného X IV . sjezdu strany, svolaného na 9. září. Všeobecně se 'doufá,
že tento důležitý sjezd vyčistí Ústřední výboir od posledních Stalinistů
a konzervativců, jak k tomu nabádal manifest “ D va tisíce slov.”
Poslední předinvazní číslo “ Reportéra” dobře vyjadřuje převláda
jíc í náladu v ČSSR mezi Bratislavou a in vazí:
“ . . . jestliže bratislavská deklarace žádá upevňovat vedoucí úlohu
komunistické strany, jako avantgardy pokroku, pak právě uplynulý půl
rok a uplynulé tři týdny učinily z naší komunistické strany . . . uzná
vanou vůdkyni . . . národ poznal, že strana konečně opět začala m luvit
jeho ústy a hájit jeho zájmy. Rovněž i mezinárodní odpovědnost stra
ny . . . vystoupila do popředí především upřímnou snahou rehabilitovat
socialismus”’.21
Nejistota a pochybnost o skutečném smyslu bratislavské deklarace za
znívá z další části této úvahy A d o lfa Hradeckého, nazvané “ Přece jen
křižovatka?” . Reaguje na výrok “ Paris Jour” , že hlavní výtkou odpůrců
komunismu je ¡Skutečnost, že strana musí poslouchat! příkazy zahranič
ní mocnosti, autor dodává:
“ ( V bratislavské deklaraci šlo by o mezník) jestliže . . . nejde jen o
první kolo, jestliže se nečeká někde za bukem na kolo druhé. T o by
ovšem bylo strašlivé a takové zjištění osudné.” 2S
To, že Bratislava byla skutečně pouze tím “ prvním kolem” , pochopil
zdrcený Duhček teprve o půlnoci z 20. na 21. srpna, když Černík ohlásil
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na aaseldání předsednictva O V KSČ, že “ vojska pěti stran překročila
hranice republiky” . Dubčekův plačtivý 'výkřik:
“ Ako je to m ožné? . . . Já, ktorý som celý život zasvětil spolupráci
se Sovětským svázom - toto urobia mne? T o je m oje životná tragédia”
Ibýl upřímným výrazem bolesti zrazeného přítele. Býl ito též důkaz Dubčekovy politické naivity.
'V příštím čísle Uzavřeme naše pojednání úvahou, jak jinak Dubček
mohl, neb měl, jednat a zda-li výsledek by byl jiný.

'P . Tigrid , Kvadratura kruhu, Paříž, ¡1970; str. 33.
’ Svědectví, Paříž, roč. IX , č. 34-36; str. 174.
*P. W indsor and A . Roiberts, Czechoslovákia 1968, Institute o f Strategie
Studies, London, 1969; Str. 8.
'P ro je v B ifa k a na zářijovém (1969) plénu KSiČ: Svědectví, roč. X , č. 38,
str. 282.
“H. G. Skilling, The F a ll o f N ovotný, Canadian Slavonic Papers, V ol. XH,
No. 3, Str. 241.
'S vědectví, roč, X , č. 38; Str. 267-8.
'Tam též, str. 282.
“Pravda, Bratislava, 2. února 1968.
“Svědectví, roč. X , č. 38; Str. 283.
1“D. V iney, Cutting the M oorings in Czechoslovakia, Studies o f Comparative
Oommunism, U niv. o f Southern C alifom ia, JuJy 1969.
"L id o v á dem okracie, Praha, 17. března 1968.
"S věd ectví, roč. X , č. 38; str. 283.
"T a m též, Stř. 283.
"P rá c e , Praha, '11. dutaná 1968.
1‘ Reportér, Rráha, 24. dubna 1968.
"R u d é právo, Praha, 27. dubna 1968.
" L e Monde, Paříž, S. května 1968.
"S věd ectví, roč. X , č. 38; Str. 284.
"R ep ortér, Praha, roč. IH , č. 47.
’ 'Tam též, str. vi.
"S věd ectví, roč. IX , č. 34-36; Str. 385.
"S věd ectví, roč. IX , č. 34-36; str. 388.
"Z v lá š tn í vydání Literárních listů, Praha, 26. července 1968.
"K va d ra tu ra kruhu, Str. 47.
"T a m též, Str. 51.
"T am též, Str. 52,
"R ep o rtér, Praha, role, II, č. 33; 14.-21. srpna 1968.
"T am též, str. 4.
"K va d ra tu ra kruhu, Str. 61.
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Naše nová poezie
O R Á K U L A SÝčKCr N A O SIČ K ÁC H
O. Toman.
Na vejci v skelném rákosí
(syrinx ¡hluchého Beethovena?)
křídlatá úzkost 'dlí, než nakosí
stín píšťal, jím ž tu vítr sténá.
Ten ultraton, ita šedá hudba krysí
trém tremola až ze dne srdcí pije
a z koles o les kolísá a mísí
v solární vítr žal. A žaluzie
tu prosté po sté stáhl Jan. Anebo já ? Či ty
za cimbuřími řas? A le už hned se zase vrací
střemhlav nad onen tvar, tvar vejčitý,
od něhož pozpátku jak stín couvají raci
všech “ jestli, kdyby, pak” , s ohiíinem na podbřišku.
Zas jako každý den, trhavě, stěží,
lámaný kolem, v horečkách !tu Bytí ostří stříšku
■zatímco plavně nad protěží
jak vločka huňatá se nese kozoroh . . .
Bez žízně opodál, na vyzáblihě noh,
jak za trest přikovaní, moskiti těžních věží
usají nocí dnem. Ssají ropu,
krev. Černou krev tepnám zmaru.
Může snad, může snad být slepý
kdo v nočním dómu Palomárů
po půlměsíčku bělma lepí
na těžké bulvy teleskopů,
namířených, jak kanón trošku,
přímo až k Tobě, pod’ třínožku???
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Jen ve výseči vidět, škvírou,
jak denně démon dlouhoruký
nad zemí, zemí sirou
z vemene oblok vytrhává struky
bomb a potom zvrhle v oné změti
vkresluje značky v lidské pleti — •
A přece, přec, ač z všeho vrací vrak a
napalm Sodom na vše cáká
(ve fuze sleiiné, při níž přetne
jak stéblo mešitu)
na pepře pří a nelásku!
z kresbiček dětí, z jejich sešitů
sněží tu hejna bělásků . . ,
Jak, IPane, j ak to něžné, ryzií, cudné, bílé
prodloužit na vše jako 'tečnu1
a potom už, po strofách katastrof a po Sibylle,
přistát konečně ve slunečnu?
Otázka ta tu vaří v hlavě lysé
stejně jak v obrácených miskách fezů;
a děti j doučí sem víc a víc batolí se
v botičkách z klouzku, přímo na itrapezu.
Tak nucen, lidský duch, negativ opů,
ztracený j)ako muška v muškách
lnoucích nožkama vzhůru k stropu,
se 'naučí chodit i po rozbuškách
vteřin, z nichž každá může už už řezat
krvavé pruhy ze 'z'ad Šeherezád,
poslední ráž a růže
pro noc Ultiímu. Noc bezevřesou . . .
Před ní už jenom bočné dí vky střesou
s kudnn zlou rosu Uranu. A s pleší pák tací,
již j'ako o'ny veménlkfa slepotu vzpurné Vzhůru nesou'
pod Mléčnou drahou lafctací.
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A talk jen dio Němot,
iv nichž osičně, ,s roubíkem šumí bor,
jen sivé koktání nevyplněných bot . . .
A přímo, vstříc, vstříc oné léčce,
tam kďesi na pasečce
sehnutý kmet, sám spora diaíspór,
v bezmocném hněvu, ¿leva 'zprava
zuřivě uřezává
'dýmávý klobouk pýchavkám . . .

Kam se životem, iPane? Kam ?
Do čeho jít? A lkám se stulit,
když dneska fičí tu
už nejen od pólu, ale i z ulit?

Jak v křehké dny, jin ým i 'nedovážené,
jak žena zažene Iten nálet můr a poví Janu
o blizně prstíčku, růžově vztažené,
nad serpentýnkou povijánu?

M lčky tu tápe 'jen tou nenapsanou kňihoui
j'ak náměsí čník, mimo ose.
Tlačena k (zemi dvojí tíhou,
te ď n'a'd kosatce naklonila kose
rostoucí ňadra v šedi 'svetru.
A na zdi za květy těch prstů sítny hosé
se roztřásly jlak (jehly manometrů.
“ Nejsoucí ještě, můj, můj hošku,
co dala bych za pohled za škrabošku
futurismu tvých le t!” šeptlo to lomně
pod monstrancí vlasů. A pak 'ticho. Ticho v 'domě.
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A č celý bez dechu a se šňůrkami čůrlků
kmet 'za praskotu zad
pasečku ztečkoval jak muchomůrku,
přec domů, na západ,
nacpaná vrchem do sotůrku,
zas nese orákula chorá . . .

Ode dne ke dni víc ttu zebem . . .
Jak? Se sivým volkem kdosi orá
'tu [ještě černou brázdu, vonnou chlebem?
'Nač ale nač, když dnešní 'nežáci temného Pythagora
louskáčkem rovnic vylupují
'jádra z pramatečného lůna hmot? ? ?

'Blíž k městu dál slabiky ukofctaných bot
jak dlažbu křivic klade . . .
Šrafován zábradlími, mříží, plotem,
v město se 'sune linkou samý třas.
Zmrazený náhle ztrnul. Jako totem,
je jž pomaloval hlinkou čas.
A uvlnitř tká a měkce taje.
Jakoby cit, jenž bez 'víček se budí,
přiložil dmyohavku k obručím modré 'hrudi.
Snad vzpomínka, jež vydutá je ?
Snad že se uzřel sám?

Tu hošíček s kukadly sněžné sovky,
lidství jen p íď , rozvírající krovky,
daleko před mečem, v nečtivém Ráj í
jak okouzlen motouzem švihá káču .
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Jak ijá? Ale už Iria košťálech integrálů zrají
nájemné mozky počítačů,
které v mžiku
knězi či vrahu, jen když platí,
vypočtou ballisltiku1
k střelbě z laguny, lnu či lun.
Jak myslet, myslet be'z závrati
a nepřevrhnout čluin,
jejž povedeš, povedeš přes Potopy?
Mašličku, motýla a copy
vidí se lámat, poltom p ů lit. . .
Do čeho jít? A 'klam se stulit,
když dneska fič í tu
už nejen od pólů, ale i z ulit?
Neviděn na dlažbě a nad kořeny thuje
koňské 'si klapky inalsaz uje,
aby tak ještě jednou zcelil
■mašličku, motýla )a cop . . ,
A modré ruce mna si, těše se na oukrop,
•jak červotoč nazpět se zatunelil. . .
*

OPRAVA:
V e 2. čísle 9. ročníku Prom ěn, v básni A . Cekoty, b ylo nedopatřením za
měněno pořadí jednotlivých stroí. D ruhý sloupec m ěl b ýt vytištěn jafeo
p rvý a vice versa. V básni P . Javora “Verše o růdné řeči” , má p rvý verš
znít: Střenka uvízla ve skřele.

■Chcem, aby dnešní činy
budoucna zvážil soud:
Stoupnout si před dějiny
a studem nezrudnout!

Stesk není bez příčiny.
V zor táhne cizích měst.
A tíhu spoluviny
na srdci nechci nést.

Otokar Fischer, Jeden za mnohé (Lidové noviny 29.12.1934)
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Beletria
IN SO N TES
Hana Ciprisová
Zkrátil se den, už je ho jen několik hodin od roizedhění
k soumraku. Nestočím procitnout, lamipa osvětluje 'výsek
Stolu :s bílým talířem, nad1kterým sním.
Chléb mi nechutná. Za okny sníh taje v bláto.
Na -velký čistý list jsem začala včera psát: Můj m ilý . . .
Poslal mi vánoční pozdrav. Namalo val tam - bůhvípťoč slunko a cesty přes paseky do šírá .. .
Je přece sychravo-, schoulené dny. Ale on - slunce! - ne
sněho vý mrak.
Třeba to neví, že je už zima. A proto nemohu dál: Můj
m ilý . . . Jak mu to říci?
Vzali ho v létě, !kdy rychlý vbnící déšť spadl z modré
oblohy, j en aby omyl třešně v aleji a islunce se tomu smálo
za duhou. Třeba si 'odnesl s sebou ten 'den, a léto mu
trvá a pořád mu bude devatenáct.
Nesmím ho zarmoutit až mu dnes večer budu psát na velký
čistý list . . .
Bez barev do svítalo a chodí se z kostela; většinou stařen
ky, které zde nevyrostly. 'Pořád se toužebně dívají lk horám
a m ají tu jen svého boha, který se za pár dní narodí . ..
M ít B'oha ! V ejit tak do 'chrámu a říci: Svěřuji ti ho,
Pane. Já, já jsem bezmocná, a cesty daléké, zůstaň s ním,
Pane, v té n'oci neviňátek, kdy člověk hledá domov a spra
vedliví ¡jsou v nevýholdě, protože odpouštějí . . .
Jenže já nemám boha, otevřený chrám mlčí, a co si ti,
kteří 'odtud vyčházejí, odnášejí v očích, nevyčtu.
Ostatní pospíchají kolem obchodních domů, které 'září d'o
prázdna. A ž odpoledne, až večer hude čas ina chvilku zastaven.
Na boty a šaty v nudné, elegantní výloze.
V kině hrají válečný film. Pranic se neděje - vánoce, komerční
záležitost, nám se Spasitel nenarodil, my jsme se vykoupili sami.
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Dlouhá tma není roztátá kometou s nebe, žádná ¡překvapení, prosím,
nezastavujte se, nic se nebude dít. Je smutná, ta dlouhá, sou
vislá tma.
Tak zbyli jen ¡malí, kteří čekají na zvonek shůry, a sníh .. .
Zvířata zimu přespávají, proč člověk vynalezl lampy, a mermo
mocí chce žít, prochodí, protápe marně čas, jako by cosi
hledal, jako by ho mělo potkat něco, co nesmí minout.
Je mi v zimě cizí, toto irůžtové město. Nenapadlo mě to nikdy
dříve - že je cizí. Je to první zima bez něho, první zima,
co jsem dospělá, první ¡zima v mém osudu.
H odiny se posouvají jako krychličky ma dětské stavebnici.
Od rána se zase stmí vá . . .
Cestou ze školy j du koupit vánoční stromek - 'tohle se smí.
V e všech koutech města kupy živých stromků. A zítra přivezou
nové z Beskydských hor.
Uzáblý prodavač se dívá n evraživě: Končíme, slečinko.
Rydhle platím za stromek, který m i právě zůstal v ruce,
když jsem se probírala spletenými větvemi.
Nemám ráda, když se někdo dívá nevlídhě. Člověk má potřebu
být vítán ia být vyprovázen; má potřebu postát, poodejít,
dotknout se věcí a znovu se vrátit.
U ťaté stromky voní a píchají do dlaně jehličím.
H odil je na hromadu a zamkl ohradu.
Cestou domů už vím, že toto není rodinný strom, nevybrala
jsem dobře. Je nízký a řídký, má křehké nemocné větve.
Olámem pár větví do vázy a tenký peň svěříme o h n i. . .
Rozsněžilo se . . . Je ticho, teplo, zůstává za mnou sypká 'átopa.
Naproti v osvětleném domě hraje ¡někdo koledy. Někdo starý,
v kom zůstal řád, kdo hledá věci na místech, kam se po genera-<
ce kladly, nepoučitelný starý blázen hraje koledy.
Nebo je to někdo jako já ? Někdo, kdo nahlíží do chrámů, píše
do vězení, pláče v hodinách odlivu a nemá čím zaplnit srdce?
Někdo, kdokoliv, hraje koledy, a já je znám. N eozývají se
v rozhlase, ve školách jsme se je neučili. A le zpívaly se tu
odjakživa mezi lidmi, ¡a ¡tak je znám.
Stojím na prahu, v dlaních ten nemocný stromek. Stojím Itu a
p íši dopis. !N e ten rozepsaný na velký bílý list, jiný.
Házím návnadu do proudu času, do moře dálky - ¡tu píseň, Co zní
naproti za okny, ¡sen ¡o adventu, který se naplnil.
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Vložím sentimentálně úlomek větévky 'db obállky, jako 'dávný symbol,
po ¡kterém mě pozná.
Nikdy z tobo neprocitmu, vím to už. Mohla jsem přijmout krutodt,
kterou by m i byli odpouštěli. Krutost ■ Zvykli si, 'každý si zvykne . . .
Není nic, oo bych mu mohla povědět. Zná ’dnes všechno a je na to
sám.
Začíná nejdelší in'oc . . . 'A přece se plachá zvěř odvažuje z lesů . . .
A člo věk se potěšil, že se narodil Kristus Pán.

MATURITA
Ivan Kraus
¡Léta jsem trpěl při hodinách matematiky a snil o dnu odplaty a pom
sty. Sedával jsem nedobrovolně při hodinách té divné vědy v první
lavici a čekal, až se ozve mé jméno. Stokrát jsem pak stál u poprav
čího stolku a dozvídal se podmínky, jež jsem měl splnit, abych si ale
spoň částečně zachoval svou čest. Byly 'to kruté a rafinované úlohy,
(Tak jsem měl třeba zjistit, kde bude prvý vlak, jestliže vyjede o ho
dinu dřív druhého a potká se s třetím, jehož hodinu odjezdu mi pro
fesor laskavě sdělil, tajemným způsobem, připomínajícím ilegálního
pracovníka.
(Jindy se zase shodou dodnes nevysvětlených okolností stalo, že vy
plula od jednoho břehu náhle lo ď . Kolébala se pak po tabuli, směrem
k druhému břehu, nikým neočekávána, až na profesora, který te'n
incident způsobil, abych se, {jak říkal, procvičil. Jednou se mi pro
fesor svěřil s podivným příběhem. Vyprávěl o bazénu, do něhož vtékala
voda současně třemi trubicemi, z nichž každá byla jiného průměru.
Očekával jsem, že se mi přizná, že je náruživým potápěčem, který tou
ží po tajemství ineproniknutejných vod, ale mýlil jsem se. 'Náhle mi po
ručil, abych osobně zjistil, za jak dlouho se taková nádrž naplní. ¡Pro
testoval jsem, že s takovou věcí nechci mít nic společného a že pokud o
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bazénu ví i další podrobnosti, měl by je neprodleně hlásit policii, ale
trv-al na svém. Teprve když jsem zjistil, že se bazén naplní za dvaadevadesát let a že zbude navíc kolem dvou deci vody na praní, vrhl se můj
profesor k oknu a drže se za srdce, rychle vdechoval. K zaručeně nejhorším příkladům patřil určitě ten s příbuznými důstojníky.

V životě

jsem už nikdy o něčem podobném neslyšel. K aždý z ¡těch divných lidí
sloužil totiž u jiné zbraně, v jiném městě a šlo o to, zjistit, jak dlouho
který z nich sloužil. Pracovali jsme na tomto bojovém úkolu skoro
měsíc, k veliké ■radosti spolužáků, oddávajících se spánku. Těsně před
tím, než jsme dospěli ke konečnému výsledku, zajistil si profesor lázně.
Udělal dohře.
[Vyšlo totiž něco, co muselo zůstat v tajnosti, obludný výsledek, který
by, vyřčen na veřejnosti, mohl znamenat celonárodní pohromu - demisi
vlády, v čele s ministrem obrany. Někteří z důstojníků sloužili totiž
kolem tří set let u tankistů. N ejvíc Karel a V láď a. Jiní, naopak nesetrvali, z podivných příčin, u dělostřeleb déle, než pět vteřin. A to
jsem, pro jistotu, ještě zaokrouhloval.
Pak přišla maturita. Dodnes j i podezírám, že p řijela a to některým
z těch podivných vlaků, co vyjížd ěly později

než prvé, ale dříve než

druhé, aby se pak setkaly ia dorazily nakonec jako první. Velká inkvisitarfca přispěchala. Přišla, aby mne Ztrestala za mé hříchy početní, a aby
sej mula nej těžší břemeno s beder mého profesora.
V osudný den, oba pořádně vyšňořeni, jsme předstoupili před ko
misi. Inkvisitory byli inspektor, ředitel školy a lid, zastoupený pro tu
vážnou chvíli mlékařkou, domovním důvěrníkem a okrskářem VB. In
spektor s ředitelem na mne pohlíželi s nedůvěrou. Za to lid očekával
umění svého syna s největší nedočkavostí.
Ze školníkovy rádio vky jsem si vytáhl otázky a přečetl jseim je na
hlas. Profesor přistoupil k tabuli a psal poznámky. A pak (jsme se do
toho dali.
”A ku B má se jako? . . ” tázal se profesor.
“ A ku B ” opakoval jsem . . ” má se jako . . . ”
“ Přece jako C” , pokračoval profesor.
“ Jako C” řekl jsem o poznání samozřejměji.
. K u ? ” tázal se profesor.
l“ K u ” opakoval jsem.
“ D é pravil profesor.
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“ Dé,” řekl jsem Masitě a pak jsem to celé napsal na tabuli.
'‘“Správně usuzujete,” řekl profesor. “ T e ď už můžete celý přiklad
řešit.”
/První příklad zvládl slušně. K d yž dopočítal, prohlásil, šlehnuv po
mně očima, že jsem se jistě pilně připravoval. T o potěšilo mne i ¡ko
misi. H orší to bylo s druhou úlohou.
'Šlo o látku, kterou zřejmě moc ¡neznal, ¡neboť byl tehdy v lázních.
Pomohl inspektor.
“ Myslím, že příklad tohoto druhu 'lze řešit jedině složitou rov
nicí” - řekl.
/Dal jsem samozřejmě najevo, že Ije to i můj názor.
'“ Jistě” řekl profesor, který se celý chvěl. A le bylo vidět, že stejně
neví, jak na to. Znervosněl a Ztratil přehled.
'“ V takové situaci je nejlépe zopakovat si celé zadání” , pomáhal
■znovu inspektor. Mezitím se začal třást i1 ředitel, který už patrně pře
dem ohlásil na okrese vynikající předpokládaný průměr maturitních
zkoušek.
Zopakoval jsem zadání, aby se profesor mohl trochu soustředit. Po
mohlo to. Vzpomněl si na vzoreček a jakž takž příklad vyřešil. Když
iškončit, prohlásil, že jsem z počátku trochu bloudil, ale pak jsem to
napravil. U posledního úkolu se pokusil o úhybný manévr. Řekl, že
si myslí, že by stačilo, kdýbych řešeni: jen naznačil, protože jde o
jednoduchý příklad. Inspektor nesouhlasil. Po předchozích příkladech
se mu profesor zdál zřejmě slabý ¡v základních početních úkonech, ne
b o ť se dvakrát spletl v násobení a jednou v dělení. A tak se profesor
musel procvičit. Rval se statečně. Vrhal 'se na tabuli jako Kychot na
větrný mlýn. K ryl se trojúhelníkem, uskakoval a znovu kružítkem
útočil. K dyž dopočítal, podtrhl jsem třikrát výsledek, neboť profesor
už neměl sil. Pak jsem ledabyle odhodil křídu a s vítězoslavným úsmě
vem jsem pohlédl na komisi.
Zatím profesor, dívaje se kamsi do neurčitá, hovořil o tom, jak mi
to během roku nešlo, ale jak jsem se itěď vytáhl. Na ředitelově obličeji
se objevil úsměv. Bylo vidět, že mu spádl kámen ze srdce. Nejhorší ¡poč
tář prošel. Plán bude splněn. Profesor skončil hodnocení, podal mi ru
ku a poděkoval. Okrskář kýchl. Mlékařka se vzbudila a s údivem se
rozhlížela kolem sebe.
¡Opouštěl jsem bojiště s hrdě vztyčenou hlavou. Jako- vítěz. Pravda,
profesor svými znalostmi sice nijak zvlá šť neoslnil, ale prošel.
A o to mi šlo.
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SETKÁNÍ
J iří Sýkora
(Někam jsem spěchal, ale nedokážu si již vzpomenout kam a proč.
M ezi námi, pochybuji1
, že jsem inějalký rozumný a určitý cíl či důvod
ke spěchu vůbec měl. Možlná jsem si chtěl popud! k akci jen vsugerovat.
(Jaik jsem spěchal, vrazil jsem nechtě do protijdoucího. Omluvil jsem
se aniž bych se zastavil - a řekl jsem tu omluvu takovým způsobem,
že omluvou se to mohlo zdát ze všeho nejméně. Ohlédl jsem se, abytíh
si o věřil, ják omluva zapůsobila.
(Brýlatý chlapík, trochu při těle, 'sbíral po zemi papíry, které se mu
m ojí vinou rozházely po chodníku.
(Vzhlédl ke mně a mávl rukou tak, abych pochopil, že mu to nevadí.
Sbíral pečlivě list po listu a opatrně je vkládal 'd'o šedých tvrdých de
sek. Lysina 'mezi řídkými vlasy mu ztemněla námahou. Tlaky trošku
funěl ják se mi zdálo.
JMěl jsem něfcolinásobhě provinilý pocit, že jsem spěcb jen předstí
ral, že jsem do něho vrazil, že m oje omluva hýla podrážděná a koneč
ně, že se po tom všem blížím s pocitem nechuti, protože On byl příči
nou, proč jsem se tak zachoval a on je svědkem toho jak se chovám.
Přistihl mne. Pomáhal jsem mu mlčky, rychle a nenávistně. 'Ano, jsem
pokrytec. Pomáhám mu, ¡ale nerad. Pomáhám, aby se neřeklo.
Radostně odfoukl, když byly všechny papíry sébrány. Se spokoje
ným výrazem se zvedl a oprášil si koleno kalhot svého šedého obleku.
(Mockrát děkuj u. Děkuju vám.
¡Není zač. Promiňte, že jsem byl tak nešikovný. Byl jsem zamyšlen ý ------T o nic. To je vpořádku, děkuju. ¡Hlavně, že se nic neztratilo. Jsou
to moc důležité dokumenty.
(Zamrkal n'a mne a já mu v té Chvíli odpustil, že jsem se k němu tak
nehorázně Zachoval. Zároveň jáém pocítil zvědavost co že to může být
za důležité dokumenty, které áni nejsou přenášeny v dktovce, ale jen
tak v dteskách, které ‘b yly navíc, slušně řečeno, poněkud ošoupané.
(Ušklíbl jsem se tak, aby se to při troše nepozornosti dálo považovat
za úsměv a aniž bych chtěl jsem vyhrkl:
1C 0 'to máte? Prom iňte! Nejdříve do vás vrazím a pak jsem ještě
Zbytečně zvědavý. Odpusťte.
A le to nic. Jsou to sice dokumenty, ale nic tajného. Tajn é ty doku
menty nejsou. Kdepak tajné! On tyhle každý zná. Tajné dokumenty
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by takhle asi nikdo nenosil.
T o tedy ne, řekl jsem se zbytečným 'despektem. Tak já už — •
Zarazil mne v mé snaze se rozloučit;
Jsou ¡to j en hříchy.
INemám -Do slovo rád, 'jako ostatně každý atheista. Neupřímně jsem
se zasmál:
T o jich je ále hodině, jestli patří jenom jednomu člověku.
T o nejsou m oje hříchy, řekl ¡ten laskavý pán.
¡Usmíval se, ále oči 'pod brýlemi se dívaly vážně. Anebo, chcete-li1
,,
dívaly se jako oči krátkozrakých. Malinko se uchichtl:
T o jsou hříchy všech lidí, řelkl a omluvně se usmál, tedy i vaše.
[To utž se ale hodně papíru poztrácelo, zevrčel jsem nevesele.
A to ne, bránil se. Dávám na to pozor. Je to vlastně moje povinnost,,
dodal a trochu se při ¡tom ziapýřil. Zde mám většinou jen hlavní hříchy.
A ty platí pro všechny.
(Stál, tiskl Ik sobě balík papírů s hříchy všech lidí na světě a díval
se na mne trochu pobaveně, ale již bez úsměvu. Díval se na 'mine ták,,
jafcoibych byl jedním z mnohatisícového 'davu. ¡Sedl mi za krk nepříjem
ný pocit a marně jsem potřásal hlavou, ahych se ho zbavil.
iPochopil to jinak, protože přiblížili obličej ke mně:
(Nevěřte, že? To nic. On Domu inikdo nevěří. Ták to má 'asi být.
V ž d y ť já to Znám z vlastní zkušenosti. Každý z nás je takový nevěřící
Tomáš. Ano, i já vím 'co jsou to pochyby, natož vy.
A zase těch pár posledních slov řekl 'takovým způsobem, jím ž se mlu
ví k mnohatisícovému zástupu.
Dotklo se mne ito. N ikdy nechci být zrníčkem určeným k semletí 'a
tak j sem nam ítl:
'Ale jděte, já vám věřím. Nosíte hříchy celého světa, že? Můj ty
bože, sám 'si tak někdy připadám!'
V iď te, řekl tišeji než před tím. A to je dobře. T o je m'oc dohře, že
jste ještě tací, co si tak připadáte.
Nemyslete ale, že záse nějak mo'c často, namítl jsem.
'Pak jsem se vzpamatoval -a nadýchl jsem 'se, abych ze sehe dostal
slova rozloučení. Místo toho se v štuk slyším říkat:

|KamIDo nesete? K soudu?
Nechtěl jsem se zasmát, ále už se stalo.
/Přikývl a dobrácky se na mne usmál. Tentokrát si z celého zástupu
vyhrál jen a jen moje oči. Zahleděl se do nich přímo a bezelstně.
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Ano, k soudu. K poslednímu - jak jste jistě ráčil uhodnout-------

Jděte k čertu!
fTo je zbytečné. On chodí za mnou. Polkou:ií mine, víte?
Shovívavě jsem se ušklíbl jeho vtipkování.
T o máte před sébou ještě hodině dlouhou cestu, politoval jsem jej.
Já ano, přisvědčil, ale pro vás se to již chýlí; ták jako pro každého.
Vaše cesty nejsou zdaleka tak dlouhé jako moje. Vaše trvají vždy jen
jeden lidský život.
(Opět, Wak jáko na začátku, jsem k němu pocítil nenávist. Byl to blá
zen, ale nezbývalo než mu závidět jeho přesvědčení, že nás všecky
přežije.

(Že přežije mne. Kde je spravedlnost?
Co tam máte o mně? Myslím, mimo ty hlavní hříchy ještě. Celkem.
Tak jak jste řekl sám - to bych kde musel mít ještě o štus papíru
víc. V y budete mít těžký soud. A nemůžete vyh rát. ..
(Ledaže b y se záznamy ztratily, řdkl jsem inahlas ia v duchu jsem do
dal : Anebo ty, ty postavičko!
INeříkal nic. Jen se ina mne díval jakoby odkal na něco nesmírně dů
ležitého. A usmíval se.
(Zatáhl jsem jej do průjezdu.
Neuhodil jsem jej asi mOc silně, protože se ještě probral. Hovořil
něco, ale já mu nerozuměl. Stačil jsem si ale uvědomit, že celou tu
dobu byl náš rozhovor veden podivným způsobem. Ten člověk ke mně
hovořil jazykem, který bych odhad! jako latinský. A já se nikdy .neučil
latinsky tolik, abych rozuměl i té nej prostší větě! A přece jsem všemu
rozuměl. 'Přestal jsem o tom uvažovat a stiskl jsem mu hrdlo*. Místo
aby se bránil, roztáhl jen ruce, pak se přestal hýbat a nejevil známku
života. Ják tak ležel na zemi s rukama rozpáčenýma, vypadal jako
oM oustlý svátý na kříži.
(Posbíral jsem papíry a nacpal je do popelnice. Ostražitě jsem se roz
hlédl kolem, vrazil jsem Si klobouk do čela a vykročil k odchodu z to
hoto místa.
Vysoko nade mnou se zkřížily blesky a spustil se hustý déšť. Ulice
Ztemněla a já se podíval k nebi. Od obzoru k obzoru visel černý mrak.
Tak to vypadalo, že bude pršet nejméně čtyřicet dnů. Rozhodně se
zdálo, že takovýhle déšť nemůže nikdy přestat.
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Rozhovory a polemiky

HLAS DOMÁCÍHO ODPORU: ABSURDITA
('Na okraj dvou románů os. inteWSdtuální opozice.)
Ivan Pfaff
¡Zase <tedy jedinou (po 'kolikáté už v posledních 40 letech?) vyrůstá
literatura v myšlenkového strůjce a ¡hlasatele odporu proti cizí 'okupa
ci i domácí totalitě, poplatné okupaci. Je to iale vlastně ¡logické: začal-lL
liberalizační a 'demokratizační vývoj léta přeď rokem 1968 nejvýraz
n ěji právě literaturou, (jako mošnou silou Společenského 'Vzestupu (a tlumočí-li literatura odpor proti cizpimu násilí a domácí kolaboraci (tedy
silám, které ten Vzestup srazily), jd e jen o posun poloh jedné a téže
linie ¡a zároveň o nový projev specifika českého společenského vývoje:
literatura u nás vždy supluje funikci politiky tam, kdy 'ba degeneruje
nebo *se nemůže volně 'uplatnit. Co spojuje (ty dvě polohy jedné linie
dnes, je myšlenkově a umělecky Ztvárněná analýza moci jako (takové i
vztahu člověka a moci, zejména v jeho rozměru zároveň tragickém i
absurdním. Dva romány doma žijících a perzekučnilmu tlaku vystave
ných autorů, oba dokončené začátkem r. 1971, (tedy zhruba dva a půl
roku po okupaci, vyjadřují každý po svém a přece příbuzně v Civilní
humanistické dimenzi propastně hrůznOu a až k ¡debilitě absurdní ži
votní realitu systémové struktury i mezilidských vztahů. A ni jeden z
románů nemohl vyjít doma: jeden vydalo cizojazyčné zahraniční na
kladatelství, druhý v českém znění nové nakladatelství exilové. 'Oba
autoři však osvědčili nelj výšší stupeň občanské odvahy i intelektuální
zodpovědnosti, když neváhali svá svědectví - nikoli dokumenty! - po
depřít plnou vahou svého ¡celého jména. Oba romány 'vypovídají svou
literární projekcí deformovaného a podupaného lidství do 'Sfér zdán
livě privátních a odflažitých

(projekcí, jáká se vymyká žánru krypto-

grafiekých románů a vnáší ¡do české literatury proto novou kvalitu)
víc než 'stovky domácích poselství a proklamací; odtud i zamyšlení nad
mimi nemá být recenzí, ale ¡daleko spíše ne Zcela běžnou formou úvahy
ke čtvrtému výročí oné srpnové noci.
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Ludvík Vaculík, autor prvního z románů, vešel zatím 'clo dějin na
šich, ale i světových ('to není nadsázka) jako 'tvůrčí osobnost spíše po
litická než literární isvým 'vášnivým protestem iprolti totalitní moci v
červnu 1967 a svým demokratickým programem v ěelrvnu 1968. Ve
Stínu humanisticky angažované politické aktivity, ustupovaly jeho umě
lecké kvality do pozadí, jak ozřejmuje nepříliš výrazná pozornost, ja 
kou vyvolal jeho román “ Sekyra” v době svého vydání (1966). Že ne
právem, dokládá jeho román “ M orčata” , vydaný na podzim T971 švýcarsko-němedkým nakladatelstvím, které se 'Specializuje na překlady
nejnovější české literatury.1 Stejně jako Sekyra, jsou jistě i Morčata
tománem politickým, podaným ale fabulačmě i výrazově ták vyhraně
ným uměleckým Stylem, že jeho, politický podtext musí čtenář i kritik
teprve dešifrovat, aby se pletivem jeho reflexí i všedních událostí,
zhuštěným ještě přesunem do dětského 'světa, propracoval k jeho po
litickému záměru 'a jádru. Fabulace románu, koncipovaná ve dvou
souběžných a prolinujífcích se vrstvách, svedla už nejednoho západního
kritika k nechápavému výkladu, že jde h uď O román o dětech a pro
děti nebo o domácím zvířectvu a lidské rodině kolem n ě j: bankovní
úředník původem z venkova, žijící teprve 15 let s ženou a dvěma
chlapci v Praze (zřejm á autostylizace autora Samého) koupí svým
dětem (sobě samému?) morče a pak jedno po druhém, aby fikcí ro
dinné idyly kompenzoval neúnosný tlak, jemuž je vystaven na svém
pracovišti. Všidhini jeho spoluzaměstnanci se každý večer pokoušejí
vynášet z banky ukradené peníze; u východu je prohledávají stráže,
které jim odebírají nejen ukradené obnosy, ale i jéjich 'vlastní peníze a
nechávají zabavené částky záhadně mizet, aniž by je vracely do banky
nebo uvedly do oběhu, zatímco v zastrčeném kamrlíku v mejvyšším
patře mramorového paláce banky sedí s tajemným sudem starý inže
nýr s přezdívkou “ Maelstrom” , poslední žijíc í odborník na finanč
ní lombard, který se zabývá nesrozumitelnými propočty, plány a ma
chinacemi, nesouvisejíqími s Činností banky a který jednoho dne i se
sudem záhadně zmizí. 'Druhá souběžná rovina: na návod svého přímé
ho spolupracovníka, jehož nakonec náhodně odhalí jako komplice
MaClstromovu, si opatřuje hrdina románu (pro své děti, skutečně však
pro sebe) jedno morče za druhým (z pronesených ukradených peněz,
pochopitelně), které jedno za druhým umírá na důsledky s vivisekcí
hraničících experimentů, jež s nimi úředník doma provádí. Záhadně se
v bytě objevující kočka, nikým nepřinesená ani nevpuštěná, která se
žere všechna morčata právě, když 'si hrdina odvádí svého syna z ne
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mocníce, vyjadřuje absurditu životního pro středí osobního i veřejného,
stejně jako hrdinův příchod do opuštěného bytu Maélstrómova, na
který doplatí živoitem: ¡když probodl příšeru s pistolí a vyhodil mrtvolu
ze dveří, objeví se v nich okamžitě úplně stejná kreatura.
(Co Vaculík subjektivně svým románem sledoval, o tom podal vlast
ní výpověď :
"“N eb yl jsem Schopen napsat něco (jiného. N evěděl jsem, jak se tém a v y 
vine. M oje d ěti m ají skutečně morčalta, často jsem je pozoroval a m yslel
přitom na to, že my všichni jsme v jistém sm yslu morčaty v rukou někoho.
N en í to celý můj světový náizor, zdaleka ne. C ítil jsem to tak: každý člo
věk, d ry zí optimista, má často náladu, v níž se c ítí stísněn a každý prožívá
během jednoho dne, jednoho Itýdne víc nálad. Tato kniha popisuje jednu
z těch nálad. N en í to Itedy úplná výp ověď mého vztahu k životu a světu,
ba ani k poměrům v naší společnosti, protože já se zdaleka ne vžd y cítím
jen jako m orče . . . M orčata byla to jediné, oo jsem b y l schopen napsat,
na tom jsem m ohl odreagovat svou tehdejší situaci roku 1970. O čekával
jsem tehdy s několika přáteli proces. N echtěl jsem o tom m luvit, zkoušel
jsem to a omo a toto b ylo jediné, co b ylo m ožn é. .. ¡Protestující chce b ýt sly 
šen, chce, alby se něoo 'změnilo, i pro něj. V tom to smyslu jsem neprotesto
val, prostě jsem se vysm íval. Neočekávám žádnou změnu k lepšímu od pá
nů, pokusil jsem se tedy prostě upozornit na své stanovisko, tvrdohlavě,
bez ohledu na rezonanci”,2'

(Vaculíkovo vlastní určení původu a poslání románu1pomáhá 'dešif
rovat jeho společenské a politické pozadí i pro čtenáře, který neprožil
osobně 20 let totalitní reality, i k'dyž jeho vyznání obsahuje řadu formu
lací, které dílo samo relativizuj í. Tvrdohlavý výsměch bez ohledu na re
zonanci - to je ovšem typicky vaculíkovské. Formotvorné prostředky ro
mánu - apoStrofické vyprávění dětem, definice .abstraktních pojmů a cizídh slov pro děti, opakované formulace jako dělííko meditativních,
reflexivních partií od fabulační linie, různorodě zaměřená podobenství,
lexikální výraz smyslu a Ijebo posunu (hypotéka x hypotéza), přechod
od první osoby .vyprávěče ke ¡třetí ošobě, to vše je spolu s citlivým
uměním nédořečené nápovědi funkční pro nosný m otiv celé knihy, zá
měrně Střídavě zasouvaný a překrývaný nebo prudce explodující v
proměnlivých zdvizích a poklesech mnohotvárné, ale jednotné myšlen
kové křivky. Banka znamená ovšem systém (což dosud žádný recen
zent nepostřehl nébo aspoň n e v y já d řil); kontroly vynášeni; peněz perzonififcují policejní režim a jeho zásahy do lidských práv; “ brilantní
řešení dát výpověď ’ z banky vyjadřuje touhu vypadnout ze systému;
idiotská příšera, která rozdrtí fysidkou existenci protagonisty, symbo
lizuje STB-mana i nemožnost úniku z mašinérie tajné policie indivi
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duální akcí; ezopská podobenství vztahu 'člověka a zvířete promíta
j í vztah člověka a moci; pochybnosti 'o existenci Maelstroma zachycu
j í pokus nevěřit v neviditelné mechanismy, které manipulují člověkem
•a svou obludností ubíjejí lidství. Oo začíná jako výprava do lidského
privatisima psychickým ponorem 'do života jednotlivce, jako ptokus o
vystopování odrazu společenských 'sil v psýchidkém ustrojení protago
nisty románu1
, končí nutně ničivou srážkou se společenskými determi
nantami téže privátní existence. Závěr? 'Diferenciace mezi “ veřejnou”
a “ 'privátní” existencí je iluze, takové dělíltko neexistuje nikde, kde se
uplatňují absolutní mechanismy moci, které destruktivně zasahují do
vnitřního života člověka, jenž se nemůže vyhnout jejich ¡tlaku ani V
soukromí nej iniimněj áím.
Z autorových pregnantních, sevřených parabol 'Sovětů a jejich vzta
hu k nám, agresivity, svobody, vztahu literatury a politiky, mocenského
monopolu jedné strany, omylů Pražského jara, příští krize systému, zá
chrany člověka v 'odporu, 'humanistického vidění světa, dudha jako
formy existence, pasivní rezignace lidí, koirupčnosli a zbytečnosti in
stitucí, zároveň zlodějslké i neúčinné organizace hospodářského systé
mu (z parabol, jejichž analýtickou hodnotu nezastiňuje stylistické umě
ní, jakým se podávajií) výstupuje stále znovu centrální rozměr románu:
zrůdná svůdhosit moci v proporcích systému' i člověka. Hrdina, vystavo
vaný denně agresivnímu tlaku svého prostředí a absurdním mechanis
mům mocenské struktury (mašinérii “ ’b anky” ), zjistí sám pozorová
ním a pak mučením bezmocných zvířátek, jím ž kompenzuje svou ¡bez
mocnost vlastmi, Isvůdnost moci, fascinaci ovládání bytostí, vydlaných
na pospas systému nebo jednotlivci, a souběžně rozpoznává, jak silně )je
v každém z nás vyvinuta dispozice ke krutosti, která proráží mentální
zábrany tehdy, jakmile se jí naskytne možnost volného, nekontrolova
ného průchodu'. 'Poznání svůdnoSti moci (je jí sebepozmáiní vlastně) se
posuzuje z osobní oblasti do 'veřejné, ¡společenské existence protago
nisty, který se pokouší v důsledku zjištění vlastní, úzce ohraničené mo
ci postihnout struktury a mechanismy rnotei i na svém pracovišti: jeho
rešerše v hanee, líčené s vyzrálým psychologickým smyslem pro absurd
ní logiku krimimaiisticky komplikovaných zápletek a ohratů, vedou ne
úprosně k likvidaci ¡jeho existence privátní i veřejné, k jeho fyzické
likvidaci. Jako je tragická absurdita obou poloh jeho soukromé i spole
čenské OeíSty, 'ták je absurdní i 'tragika jeho konce, připravovaného už
old půle románu i obratem v autorově metodě, v jeho přístupu ke ztvár
nění látky. T o se promítá i v 'jeho specifickém uplatnění jazyka, o němž
sám říká:
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“ Sám jsem se bavil jazykem , možnostmi, jaké jazyk poskytuje . . . Tato
kniha je také příběhem řeči, která je čtvrtým postiženým. N ik d y jsem. se
nebránil, když něco vyšlo z jazyka a přineslo m i (teprve z něj nápad” ,

IVaeuiík není autor, (který (by prolstě užíval j azyka (jako pouhého komu
nikačního prostředku myšlenky, jak výrazně ozřejmil svou novátorskou,
ostře konturovanou a zároveň průzračně křehkou1jazykovtou kulturou v
Sekyře, ale objektivním měřítkem pro vědomí individuální i společen
ské. Řeč Morčat je ¡také mnohem víc než vyjadřovací základna psy
chického dramatu autora, žijícího pod nej těžším politickým (tlakem.
Je Vaculíkův obrat k absurditě výrazem jefak> rezignace? Signalizuje
jako obrat nejreprezenitativnějšího představitele intelektuálního odporu
snad i rezignaci společnosti, jestliže sám lidskou pasivitu v mezní situ
aci postihuje otevřeným odsudkem? Vaculík naznačuje odpověď sám
už na počátku čtvrté z 19 kapitol:
“Psaní je vžd y nějak výrazem bezmocnosti nebo plodem pocuchaných
nervů, prozrazuje kom plexy nebo špatné svědom í. Pam atuj si: čím větší
literatura, (tím větší hysterie. Tich ý Don: je to špatné (svědomí k vů li mnoha
ubitým nebo kom plex ménělcennosti k vů li málo ubiftým v tak přízn ivé
sezóně?”

Vědomí tohoto nebezpečí dovoluje autorovi vyhnout se hysterii a
uchovat si chladnou jasnost pohledu pod mrazivým ¡nebem, z níž vyrůstá
ona síla spisovatele, která ;ne po prvé v historii popírá jeho bezmocnost.
Fyzické zničení Vaculíkova hrdiny je zároveň literární metaforou V a
culíkovy strhujíteí výpovědi: člověku zhývá, ¡chce-li se ubránit a ucho
vat, jen boj, boj stále zutovu ztracený; ale (to není ještě nijak (rezignace,
označuje-li autor sám (své dílo jako “ intermezzo” , tedy mezifází, která
je už svým charakterem východiskem nových perspektiv - literárně i
společensky, stupněm k přechodu odporu v nové vzepjetí lidského étosu
v jeho vzpouře proti absurdnu násilí.
¡V jin é rovině se pohybuje autor druhého románu J iří Hochman, na
rozený ve stejném roce 19(26 jako Vaculík a zatčený počátkem února
1972, :s vrcholnou pravděpodobností právě pro exilové vydání své lite
rární ¡prvotiny “ Jelení Brod” .3 Je to dílo ¡tím pozoruhodněj ší, že vychá
zí z tvůrčí dílny autora, literárně aktivního dosud výhradně v novinář
ských žánrech komentáře a reportáže: jakási nerudovská nebo čapfcovská jiskra žhne z ¡toho riskantně sklenutého oblouku, ina jehož dru
hém pólu dovedl novinář odvést skutečné dílo, nepostrádající na svých
vrcholcích rysy mistrovské a vyhovující svou specifickou stylovou for
mou i svou dimenzí tragické satiry nejvyšším literárním nárokům. V y 
právění, dynamizované častěji ¡retrospektivní projekcí, začíná jako
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svérázná “ science fiction” , jako fantastická utopie o vesnici naprosto
odříznuté od vnějšího světa, 'od vlastního národního prostředí a po
kračuje v překvapivém obratu jako jistá kriminální “ atory” , v niž se
pokouší zavedená totalitní moc vyřešit ¡a vyjasnit ‘takový mepocbopitelně záhadný zjev “ normálním” policejním vyšetřováním, protože přece
něco podobného se nemůže vyskytnout v “ socialistické” společnosti, kde
se každý všední detail precizně registruje a eviduje, >a v předepsaných
myšlenkových stereotypech funkcionářského Systému se jeví nejprve
neuvěřitelně, později nepochopitelně. Základní myšlenka románu existence české vesnice v původně německém pohraničí, izolované nejen
od celého Státu, ale i od bezprostředního okolí blíže nevysvětlenou p ří
rodní katastrofou, je jíž obyvatelstvo v důsledku této izolace může žít
docela normálně a lidsky a kde je dokonce katolický farář dlouholetým
předsedou Národního výboru - není zdaldka jen produktem autorovy
fantasie. Odpovídá naprosto přesně hlubokému rozporu mezi absurdi
tou systému a téměř idylicky raženými, 'bezkonfliktními tolerantními
životními formami “ ztraceného” 'lidského společenství, nedotčeného
uniformitou totalitního diktátu. “ Jelení 'Brod” prožil sice i poměrně
krátkou periodu jisté “ vesnické diktatury”

(krátké v relaci k trvání

diktatury celostátní), perzonifiikovalné místním holičem ’N ovákem, 'kte
rý nejen podobností jména, ale především svým ipsyChopatickým sty
lem, primitivním

a arogantním vystupováním jednoznačně symbo

lizuje Novotného. Obyvatelé vesnice ale velmi záhy překonali a odstra
nili ‘takovou leninskou “ 'dětskou nemOc” zdravým selským rozumem.
iUž samo prostředí románu určuje prolínání řady 'originálních lidovýdh typů s typickým českým, ale nově ztvárněným humorem, který
působí tím trefněji,

čím nepřímější

a naznákovější; základní po

lohou románu je ale především výrazná společenská satira, jednou roz
košně vtipná ‘a duchaplná, jednou drásavě a hořce tragická. Roku 1968 v roce, o němž obyvatelé vsi bezmála nevědí, že se vůbec píše - rozvrátí
však ostrovní klid Jeleního Brodů záhadný příchod komického cizo
jazyčného vojáka (obyvatelé samozřejmě nemají sebemenší tušení o
sovětské ‘okupační ‘a rmádě) a o něco později vynoření tří tupých do
mácích stranických funkcionářů, kteří se náhodně dozvěděli o existenci
izolované vesnice ia chtěli b y vypátrat reálný základ záhady, nepřípustné
v předem vymezených mechanismech totalitní mocenské Struktury. Pro
tože nejsou svým myšlenkovým potenciálem schopni rozpoznat a rozli
šit absurditu a racionalitu a ‘obě roviny zaměňují, odmítají dlouho
uvěřit, že kdo do vesnice zabloudí, nemůže Z ní nikdy uniknout, ‘a
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přesvědčí se o tom teprve (začarovaným kruhem Vlastních pokusů o ná
vrat, které je 'ovšem vždy přivedou zpátky d;o Jeleního Brodu. Všichni
čtyři nováčci, podaní s jemným tíharakterizačnlím uměním lehce k o 
nického přízvuku, reagují iddividuelně podmíněným rozdílným způso
bem na cizí, dosud nikdy nepoznaný svět (a jádro jejich lidské indbo ne
lidské mentality, stupeň jejich inteligence musí přitom přestát těžkou
zkoušku, která roztaví krunýř jejich uniformity a odhalí skutečnou pe
čeť jejičh 'bytosti až na dřeň. Všechny funkcionářské exempláře b y
byly v Praze po schizofrenním pátrání bezmála už prohlášeny za uprch
líky nebo emigranty, kdyby - opět zcela záhadně - nenašel stařičký,,
silně podnapilý důchodce z Jeleního Brodu nechtěně cestu do “ normál
ního” světa, aniž by dovedl objevit zpáteční Cestu (stejně jako ztra
cení funkcionáři). Živoucího hmatatelného svědka 'záhadné aféry ne
mohou a nechtějí pražští mocipáni popřít, takže policejní aparát stra
nické a státní mašinérie se rozběhne na plné obrátky, aa použití spikle
necké mánie přirozeně, 'což autorovi dovoluje, aby z takové absurdní
zápletky vytěžil psychologický a umělecký kapitál.
Přirozená, nedeformovaná, netaktizujíeí lidskost obyčejných lid í;
smysluplný barvitý lidový jazýk se vší nekomplikovanou životnou dik
cí; byrokratický žargon a partajní frazeologie; zástup životných typů
sedláků, řemeslníků, funkcionářů, policistů; konfrontace tolerantní
křesťansko-sociální vesnické koalice s dehumanizo vanou iStalinistiCkou
ústřední m ocí; citlivě vyvážený a 'diferencující tón mezi hořkou ironií
a sžíravým sarkasmem a mezi klidným, střízlivým výrazem, prostým
vší zlovolnosti a chápavým pro každou lidskou slabost, iluzi, naději,
sen - to jsou kvality, které zařazují román do nejlepší satirické tradice
česlké literatury, mezi takového Haška, Čapka, Poláčka, Vančuru, Jirotku, Drdu, ŠkvoreCkébo. Vyzrálé umění náznaku a nápovědi silně při
spívá k vysoké umělecké úrovni prózy, která zpracovává politickou
realitu s až pitevně přesným analýtičlkým smyslem pro je jí absurditu
a kterou promyslil a vytvořil literárně nezkušený a neosvědčený poli
tický novinář ve své prvotině, 'aniž by upadl do schematizace nebo žur
nalistických manýr. Hochmanova ¡tvůrčí vyzrálost se jistě sotva dá
srovnávat s Vaculíkem a přece jeho román ne vyznívá v neprospěch
Hochmanův.
Oha protagonisté románu, uvedeného vystižným oceněním Milana
SChulze, důchodce Piskáček ia policejní důstojník Mareš, kteří obracejí
svůj pohled od absurdní “ reality” stále ¡toužebněji k Jelenímu Brodu, k
neporušené lidské atmosféře a jejím u čistému morálnímu 'kodexu,,
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cestu, 'do Jeleního Brodu totiž, nedovídá se už čtenář ani v ná
povědi; je mu ale zcéla jasné, co 'by přinesl lidskému individuu i lid 
skému Společenství únik z absurdní reality a nález “ pravé cesty” , a ť už
do Jeleního Brodu nebo jímám. ¡Na rozdíl od svých hlavních postav ne
má autor sám žádnou možnost stáhnout se do nějakého humanistického
Jéleního Brodu, nalézt do něj pravou cestu a kdyby i ano, tedy j i na
stoupit, stejně jako nemá možnost takového úniku z těžkého vnitřního
přetlaku ani Vaculík a žádný ěeiský spisovatel a tvůrčí intelektuál, z
nichž každý hledá úporně osvobozující ventil iz kotle, přetopeného du
sivou absurditou okupované a spoutané země. T o hledání vychází sice

z osobní, subjéktivní, individuální potřeby, ale nabývá vždy obecně 'lid
ského rozměru a širší platnosti celospolečenské, jak by prokázalo srov
nání románu Vaculíkova a 'Hochimanova se záměrem o rok dříve vy
dané alegorické absurdní satiry Pavla Kohouta4, znázorňující rovněž
vztah člověka a moci 'a člověka jako o b ě ť je jí absurdní mašinérie. P rá 
vě Kohout ukázal ostatně, proč vlna absurdity v české literatuře od r.
1970 vyzařuje itak 'silnou bezprostředností:
‘ÍNTaše situiace poskytuje neočekávanou možnost nově vid ět a nově hodno
tit živolt, poMtibu, člověka, 'ale i dosavadní vlastní literárn í práci. Spisova
tel, k terý se sám nachází v kon fliktn í situaci, k terý musí bojovat o exis
tenci a samozřejmost, v id í přirozeně daleko ostřeji a mnohovrstevnětji než
v dobách, kdy je chválen nebo aspoň není hanoben.” 5,

V silně redukované modifikaci m ají závěry románu Vaculíkova i
Hocbmanova platnost všelidskou, aniž to autoři tuší. Z nich Hochmanovi vyneslo vydání jeho románu na západě osobní důsledky mnoho
násobně tvrdší než Vaculíkovi: pouhé 2 měsíce po vydání byl zatčen,
ačkoli ani jeho krajně provokativní, opovržlivá proklamace, adresovaná
ústředí strany v únoru 1970, k jeho trestnímu stíhání nevedla, což sil
ně zvyšuje oprávněnost odhadu, že hlavním, ne-li jediným důvodem
Ijého uvězněni byl právě Jelení Brod, resp. jeho vydání v exilovém vy
davatelství. (IPo Praze se vypráví, že president Svoboda, jemuž se měl
Hochmanův román prý líbit, se pokoušel ochránit autoría před zásahem
p o licie; hylo-ii tomu tak, pak jeho pokus, jako už tolikrát, nevydržel flak
extrémistů a S TB .) Byla-li Sekyra nébo Žert (a řada dalších literárních
projevů ) před r. 1968 především účtováním s minulostí společenskou
a vlastní, pak románová tvorba let 11970-71 účtuje především s přítom
ností a je jí pohled neusiluje o překonání minulosti, ale současnosti se
silným akcentem na perspektivní řešení spoutaného života proražením
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ndickké a odlidštěné hradby absurdity systému ;a moci. Společnou zá
kladní polohu obou románů neporušují jin é postupy & prostředky, jiná
Stavba, jin ý prostor, jin á typologie: Vaculík třeba neužívá ironie a sati
ry téměř nikde tak přímo jako Hochmain, jehož Pi-skáček nekončí ztrá
tou vlastní existence jako Vaculíkův Vašek nebo Kohoutův Juráček;
jeho podobenství jsou složitější a transponovanější tnež bezprostřed
nost Hochmanova. K aždý pracuje jinak a přece oba manifestují týž
odpor proti téže ¡realitě společným záměrem - znázorněním a analýzou
absurdity moci i absurdity destrukce člověka a lidství mocenskou ma
šinérií dospět v alternativním obrazu vztahu člověka a moci k popření
oné absurdity. Kafka?

Ioneisco?

Orwell?

Albee?

A le kdepak, jen

absuiidní satira, prastará česká duchovní zbraň, jako východisko z tra
gédie i jako základna odporu.
'L u d vík Vaculík: !Die M eerschweinchen, Bulcher-Verlag Frankf urt-Luzem
1071, 102 str.
2D ie Verführung der Macht: ein Gespräch milt Ludvík Vaculík, F ran kfu rter
A llgem eine Zelitunlg 4,12.1971.
“Jiří Hodhman: Jelení Brod, W dex - K öln 1971, str. 231.
‘¡Pavel Kohout: WeiSSbuch in Sachen Adam Jurálček, Professor fü r L e i
beserziehung und Zeichnen an d'er Pädagogischen 'Lehranstalt in K . kontra
Sir Isaac N'ewton, Professor fü r Physik an der U niversität Cam bridge,
nach zeitgenössischen Unterlagen, ¡Bücher-Verlag Frankfurt-Luzern 1970,
str. 252.
“P. Kohout v telefonickém rotehovoru nakladatelství Bücher s p ěti praž
ským i spisovateli 2:11. 1971, in: KonJTexte, Luzern 1971, Str. 29.

UMĚNÍ, KTERÉ ŘEKLO: NE
Vladim ír Valenta
\Ludvík Vaculík citoval na - dnes již historickém • sjezdu českoslo
venských spisovatelů r. 1967 tuto radu Benjamina K ličk y : “ Pom ni, člo
věče, že schopnost je drzost, jíž urážíš svého nadřízeného, a buď proto
- je -li to možno - pitom nějsí než v plote kůl, bys dlouho živ byl a dobře
se ti vedlo na zemi” . Tato rada se snad někdy může hodit některému
jednotlivému pozemšťanovi, ale aby se j í dlouhá léta řídilo celé jedno
velké odvětví umění - to patrně nemá v dějinách obdoby.
\Českému filrriu se to dlouho dařilo a jeho nejvyšší pán - ideologie
KSČ - byl s tou zásadou celkem spokojen. Člověku dnes zůstává rozum
stát nad tím, kdo všechno se p ropů jčil a ponížil, s jakým nestoudným
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cynismem i skuteční intelektuálové užívali socialisticko-realistického
smetáku k vymetání nejen barandovských ateliérů, ale i mozků myslí
cích lid í! V těch “ pohyblivých obrázkách” byla i u nás ukryta obrov
ská síla. P o celé deseiletí si komunistická “ evangelia” vycucávala z tu
žek sóudruzi-spisovatelé a realizovali je soudruú-režiséři, i ti, jejich ž
jména diváci kdysi vyslovovali s respektem.
'¡Nebyl jsem přím ým svědkem údobí kolem r. 1950 a později jsem
slyšel všelijaké zkazky. Tenkrát na Barrandově seděl muž, který o ně
kolik let později vládl železnou rukou i celé naší kultuře: Jiří Hendrych. Film y produkované v té době byly početně nemnohé a je jic h
Umělecká úroveň takřka žádná. Jen letmo si vzpomínám na některé z
nich. Tak na př. M artin F ric natočil r. 1949 svou Pětistovku, Vávra
Řezáčův Nástup, K re jčík Fronu a Nad námi svítá, Weiss točil film o
ostravských hutích. Všechny byly poplatný své době; zkreslovaly m inu
lost i přítomnost,, glorifikovaly KSČ, š ířily třídní nenávist. Takovým
tendencím neunikly ani některé veselohry. Miloslav Cikán na př. natočil
Bylo to v máji, v němž Marvan představoval sebevědomého, omezeného
soustružriíka; Mach ve svém Vzbouření na vsi dokonale zkreslil poměry
na vsi, Zeman natočil Pana Nováka, (hloupoučký film o hloupoučkém
úředníčkovi, který - představován Jindřichem Plachtou - nalezl pravou
cestu k samospasitelné p a rta ji). Velká pozornost byla věnována i těm,
kdož “ zradili” a odešli za hranice.
P r o kulturu východoevropského prostoru bylo štěstím, že tvůrce so
cialisticko-realistických pouček, soudruh Ždanov, zemřel celkem včas.
V době, kdy jeho bledý stín, Vašek Kopecký, m ěl plné ruce práce se
skupinou Slánského a spol, nebylo naštěstí mnoho času starat se o
jilm . A n i pozváním Jiřího Marka do křesla generálního ředitele Čs. fil
mu se mnoho k lepšímu nezměnilo. Hlídací aparát fungoval mocně, ale
někteří zodpovědní činitelé se začali ohlížet po nějakém zázračném lé
ku, který by oživil činnost, jíž se kdysi říkalo: film ová tvorba. Z fil
mové fakulty, jež se časem stala dobrou školou skutečných talentů, za
čínali do ateliérů přicházet někteří mladí, kteří to m ěli kádrově v po
řádku, a nemuseli se proto bát, že za každým je jic h slovem nebo činem
bude hledán je jich “ živnostenský dědeček” . A tehdy se vynořila dvě
jm éna: Jasný a Kachyňa. P řiš li na Barrandov z dokumentárního studia
čs. armády, kde slávou posedlý “ zeť Čepička” budoval svůj stát ve
státě.
Jako u mnoha jiných později, také u Jasného a Kachyni se ukázalo,
že čím lepší m ěli příležitost podívat se na praxi komunistického řeži92

mu, tím poctivěji se snažili nalézt nějaké východisko. I oni se však
mylně domnívali, že takové východisko lze nalézt uvnitř ideologického
systému. Vojtěch Jasný se již r. 1956 chopil kacířské, proti-čepičkovské
divadelní hry Zářijové noci a natočil film ostře kritizující stav nejen
armády, ale celé společnosti, ovládané dělnickými kádry . Bylo štěstím
nejen tohoto film u, ale mnoha dalších, že politický rozklad a pád ne
bezpečných osobností byl hříčkou osudu spojen s premiérou tohoto
film u.
Ovšem největší průšvih zaznamenal film scenáristy Vratislava Blažka
a režisérů Kadára a Klose Třetí přání. Než byl natočen, Blažek napsal
divadelní hru, jež do posledního místa zaplňovala Divadlo komedieMěstská divadla pražská. D iváci si tehdy počali uvědomovat, jak daleko
se už smí jít v kritice režimu, b y ť i stále jen ze stranických pozic.
Toník Novotný do divadel nechodil, měl prý radši “ pohyblivé obráz
ky” . A když níu jednou ten film předvedli, velice se zlobil a nechtěl se
smát nastavenému zrcadlu. Dokonce prý nařídil ( roku 1958) zavřít
všechny, kdož na film u pracovali. J iří Hendrych, tehdy už zas mocný
pán v Praze, m ěl přece jen o trochu víc inteligence a pochopil, co je
ještě možné, a co již ne. Nakonec celá aféra skončila varováním adre
sovaným režisérům, aby si p řipravili teplé prádlo a kartáček na zuby.
A le k niěerriu většímu už nedošlo. (K ad ár s Klosem totiž předtím nato
č ili Únos, film vyznamenaný státní cenou, a byli zatím m im o podezření,
že jsou ve službách zahraniční rozvědky, jak tehdy obvykle znělo stu
pidní obvinění). Jak už se pomalu stávalo za panování třetího dělnic
kého presidenta zvykem, celá aféra skončila fraškou.
'Ideologické oddělení KSČ pozvalo do kina Olympic film aře a jeho
členové s nim i společně shlédli film dosud uzavřený v trezoru. Účastník
toho prom ítání m i vyprávěl, jak hrůzně působilo mrtvolné ticho, pře
rušované jen bujarým smíchem promítače, který viděl film po prvé.
Pak se rozmnula debata, v níž někteří ustrašenci přispěchali soudruhům
z ideového oddělení na pomoc. Hlavní role byly v tom film u svěřeny
jugoslávským hercům, což se velmi líb ilo Novotnému, pokoušejícímu
se po řadu let o proti-titovskou politiku. Z Kadára a z Klose se tedy
stali zbloudilé ovce-titovci a z trestu byli na pět let od film u distanco
váni. Tato historka s Třetím přáním je klíčová. Byla předehrou k dlou
ho připravovanému prvním u festivalu čs. film u v Báňské Bystrici. Jmé
no tohoto střediska slovenského národního povstání se stalo synonymem
tvrdého byrokratického zásahu do zdárně se rozvíjející film ové tvorby.
Podrobné vylíčení festivalu by bylo dobrým námětem pro nějakou ty93

pícky hrabalovskoii novelu. (Svět a jeho běh je patrně řízen spíše ze
zlodějských putyk a z královských ložnic než z oficielních politických
m íst). Soudruh ministr školství Kahuda byl asi sám překvapen, co to
ve svém zahajovacím projevu čte (c o mu podstrčil soudruh J iří Purš,
autor nejednoho marxistického žvástu). Nikdy nezapomenu, jak po
Kahudově projevu vylezl na tribunu Pavel Kohout a místo oslo
vení pléna, se obrátil na pana ministra těm ito slovy: “ V ždyť ty to,
soudruhu ministře, přece tak zle nemyslíš, že jó . . . Nebo se skutečně
domníváš, že v tom film u jsou skryti nějací naši třídnlí nepřátelé?”
A soudruh m inistr - k všeobecnému veselí - kýval na souhlas i vrtěl hla
vičkou na zápor - zcela podle vůle Pavla Kohouta.
IV té době se vedly útoky především na dobytí ptízic. Tehdejší film o
ví k ritici Rudého Práva útočili na ředitele Marka a Hofmana, jem už
dlužno přičíst ke cti, že otevřel značně široko dveře novým talentům.
Zato vždy šikovný a vždy opatrný soudruh A. M . BroUsil, rektor Aka
demie muzických umění, se ostře distancoval od autora scénáře, Vladi
míra Skuliny, který m ěl na svědomí i dva zdkázané film y Hvězda jede
na jih

(protože se to natáčelo v Jugoslávii) a komedii Hlavrií výhra,

která prý glorifikovala bezpracný zisk. Škutina, nesporně velmi talen
tovaný autor, byl vyhozen z film ové fakulty a pan rektor Brousil si stě
žoval na film ovou dramaturgii, že poskytuje “ takovým nedostudovaným
živlům příležitost k práci” .
Neinform ovaný pozorovatel by se m ohl domnívat, že podobné zásahy
byly jen

náhodné a improvizované. N ik oli. Novotný a celá jeho

smečka se chvěla o svůj osud. V žd y ť Chruščev tehdy “ odhalil” Sta
linovy zločiny a nejeden soudruh si uvědomoval, že být p říliš chytrý
nebo nápadný, je velm i nebezpečné. Film a ři se už nedali udržet na
uzdě ekonomickou závislostí na režimu. M nozí Už m ěli značnou finanč
ní rezervu a nehodlali padnout do kalhot p ři prvé pozastavené výplatě.
KSČ si zároveň začala uvědomovat, že film nemůže dělat každý, koho
Strana vybere.
Strana sice dávala jasně najevo, že bude odměňovat spolehlivost a
věrnost, nikoli inteligenci a schopnost. A le Umělci se přestali bát. Nad
cházela doba, kdy “ dialektický materialismus už nedokázal uplatnit svá
měřítka na sebe sama” - jak prohlásil marxistický filosof Hermách.
Novotného vysočanská zaťatá pěst Už kolem sebe neměla mozky, kte
ré by j í poradily kam a jak bouchnout. Komunistická mašinérie se vždy
velmi brzo zadejchala a kdokoli chtěl učinit nějaké přísné opatření,
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musil počítat s odvetou. Fronta komunistů se začala prolínat s něko
mu nisty proti Hradu.
N ová vlna režisérských osobností se již nedala zastavit. Vedle Jasného
a Kuchyni vyrostli znenadání Brynych, Helge, Polák, Vláčil a řada dal
ších. T i všichni dokazovali, že skutečné režírování je druhem jisté ma
gie, jež vyžaduje osobitého vidění a vyjádření. Je samozřejmé, že i
tato nová vlna režisérů byla v mnohém poplatná době. Tito noví lidé
chápali, že je třeba vidět a vyjadřovat se nově, že je třeba mnohé vědět,
ale všechno neprozradit, protože - jak jsme již konstatovali - “ schopnost
byla stále ještě drzostí urážející vrchnost” . A tak nebylo divu, že trvalo
téměř ještě deset let, než nový pohled byl přija t všeobecně.
Zajím avé pom ěry se počaly rozvíjet ve štábu scenáristů a spisovatelů,
kteří propadli kouzlu Barrandova. Metoda dramaturgické práce je ve
film ovém procesu mimořádně důležitou, což pochopilo i ideové oddě
lení KSČ, která byla stále jediným producentem vlastnícím výrobní mo
nopol. P ě t autonomních výrobních skupin bylo plně zaměstnáno a trva
lo vždy značně dlouho než byla schválena definitivní verze scénáře.
Film ové výrobní skupiny hledaly scénáře všude, kde se dalo. P ř i vý
robě asi třiceti celovečerních film ů ročně (asi od r. 1956) celkový
prům ěr předkládaných scénářů a námětů byl zhruba čtyřista kusů za
rok. (N a Slovensku, v bratislavské K olibě, se natáčelo asi šest film ů,
ve Z lín ě dva pro mládež; studia dokumentární, animovaného a kresle
ného film u vyráběla sice také celovečerní film y, ale nikoli pravidelně.
Celovečerní film y vyrábělo - zvláště v padesátých letech - také studio
armádního film u .)
Komunisté se holedbají, jak “ do široka otevřeli brány Umění” , zvláš
tě film ové tvorbě; nedodají však, že zároveň z devadesáti procent
zabíjeli dobré, vskutku nové scénáře a film ové náměty, jež se jim neho
dily do krámu. Některé z takových výborných námětů byly nakonec
sice natočeny, ale s takovými “ úpravami” , že je je jic h autoři na plátně
sotva poznali. Přečíst ročně na čtyři stovky film ových treatmentů ne
byla snadná práce. O bjevit mezi takovou záplavou něco skutečně nové
ho, byl ještě větší úkol. Jedním z takových objevů - alespoň pokud šlo o
intenzitu produkce - byl Jan Procházka. Nastoupil jako pozoruhodný
scénárista a protéžé doznívajících reakčních sil, které - z přikážu samot
ného Novotného - měly ve film u prosazovat osvědčenou socialistickorealistickou tendenci, která už ovšem lezla kdekomu z krku. Procházka,
jako autor, i nový ředitel Poledňák, jako tehdejší vrchní administrátor,
dokázali, že byli nejen schopní, ale dokonce i čestní, čehož svědectvím
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je m.j. Procházkovo uštvání k smrti. Procházka chrlil jeden scénář za
druhým a kromě toho vyvíjel pozoruhodnou činnost spolkovou a do
značné m íry i politickou. Zprvu byl oslněn přízní rudého Hradu, ale
pak se snažil postavit se na vlastní nohy a pranýřoval ty a to, co mu
původně pomáhalo do sedla. Procházkovi přátelé tvrdili, že si vzal za
vzor balzacovskou metodu: využít talentu i přízně mocných tohoto světa.
Chtěl vytvořit film ovou fresku českého života a české společnosti své
doby. Myslím, že v této snaze ztroskotal. A ž na několik málo výjimek,
Procházka zanechal jen průměrné scénáře pro průměrné filmy.
\Na začátku šedesátých let se film oví pracovníci začali spojovat do
jednotné fronty se spisovateli. Zatím co v padesátých letech režiséři se
spokojovali většinou s film ováním románů, leckdy už značně ‘zaprá
šených’ ( viz na př. Otčenáškův Občan B ry ch ), o desítku let později
celá plejáda mladých spisovatelů psala přím o pro film ové zpracování
svých námětů. Bylo především zásluhou tehdejšího ředitele nakladatel
ství Čs. spisovatel, L. Fikara, že mladí absolventi F Á M U nalezli cestu k
mladým spisovatelům. Z takové spolupráce vzešel na př. doslova manifestační film Perličky na dně, v němž se ke spolupráci spojilo sedm re
žisérů s řadou autorů výborných povídek. Tento film dal jasně na sro
zuměnou, jak se komunističtí oficiálové a je jich přisluhovači mýlí, jak
jiná tiž je doba a je jí člověk. Najednou divák pochopil, kda a jak ži
j í skuteční socialisté, které nezničila ani éra tří dělnických presidentů.
Z celé plejády nových režisérů na sebe upozornil na př. M iloš Forman,
který si s kameramanem Ondříčkem vypů jčili aparát a natočili ve svém
Konkursu poctivou pravdu o lidech populárního Semaforu. S Form a
nem nastoupili scenáristé Jaroslav Papoušek a Ivan Passer, který pře
kvapil svým Intim ním osvětlením i americký kontinent. Také oni uvedli
na plátno skutečný svět skutečných mladých lidí, který se komunistické
ideologii nepodařilo zdeformovat.
Pak už následovaly desítky nových, výborných film ů (na př. N ěm 
covy, Chytilové, Schorma, Juráčka, Menzela, Passera a j . ) . Vzpomínámli na tu dobu, nezdá se m i nyní důležité hodnotit jednotlivé film y, ale
spíše onen spontánní pohyb, onu vlnu, již jsem sám pomáhal rozhoupat a
rozbouřit. Byli jsme přece předtím celá dvě desetiletí krmeni defaitistickými poučkami o umění, o tom, že “ svoboda uměleckého projevu vlastně
nikde neexistuje” , že je třeba pracovat jen v rámci oficielní socialistické
zakázky a smlouvy o dílo. Je jen málo podobných příkladů, kdy Umě
ní začalo tak silně a úspěšně protestovat a prosazovat skutečnou huma
nistickou ideologii, jíž se komunisté zaklínali, a kterou v praxi ubíjeli.
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Hodnotím e-li údobí nejtemnějšího stalinismu a ždanovštiny ( jež u
nás doznívalo ještě pěknou řádku následujících le t), shledáme, že naše
nejmladší umění - film - řeklo, jako prvé mezi prvním i, k veškerému
tomu mrzačení, k přetvářce a nedůstojnému ohlupování své kategorické:
N E ! Věřím e, že jednou bude po zásluze uznáno, jak významná a in
spirující byla ta mravní a umělecká revolta.

JAR 1968 NA SLOVENSKU
Ján Samák
(Pxe načtrnutie obrazu rozloženia politickýdh sil na Slovensku počas
- dnes už legendárnej - jjiari 1968 sa třeba najprv věnovat’ situácii před
rokom 1968. N ajprv však si třeba položit’ otázku: preěo hovoříme o
politickom profile Slovenska osobitne a osobitne o politickom profile
Čiedh a M oravy? Ide o dva rozličné celky. Okrem známých rozdielov
národného charakteru, politickej, kultúmej, náboženskej tradicie, je tu
rozdiel a disproporcia v ekonomik« a inaviac Ije to rozdiel, který sposobi'1 vplyv komunistického centralizmu so sídlům v Prahe. Venuijme
tera1
z pozornost’ itejto formulácii: hovoříme o komunisltidkom centraliz
me so eídlom v Pralhe. O čo šlo? Zadal’, čo v Čechádh <a na Moravě,
právě vplyvom toho, že teídloím komunistického centralistického aparátu
bola Praha, vznikal dojem a často bolí oprávneiný, dosiahnultej a dovršenej národnej revolúcie, národnej samobitnosti a národného života. Čo
před rokom 1968 v Čechádh a na M oravě dhýbalo bolí výlnčne a najma
demokratické dohody. Právě vplyvom už spomenutého centralizmu - na
Slovensku bola situácia podstatné 'iná. N a Slovensku inebolo, ešte před
rokom 1968, možno ho vořit’ o dovršení národnej revolúcie, nebol o mož
né hovořit’ o národnej dohodě a preto, popři tom, že ipred rolkorn 1968
«hýbala na Slovensku demokratická sloboda, chýbala úplná národná
sloboda. A to je najdoležitejšia skutočnosť, ktorá vytvára odlišný podo-rys situácie. Preto, a)k ea ja r 1968 v Československu hodnotí ipre jej
demokratizačné výsledky je azda inamiesite, ak sa prípomenie, že priniesla aj riešenie v oitázke spolužitia dvoch rovnoprávných národov v
Spoločinom štáte.
IVraťme sa však íteraz k obdobiu před rokom 1968. N a jp rv budleme
trie d iť hrubo: Pokusím sa prisposobiť si termín, ktorý v roku 1967 po
užil slovenský spisovatel’ Dominik Tatarka. Slovensko možno v tom ča
se zhruba deliť na “ súhlasitďov” , pasivných a potom aktívnych nesú97

MasitePo v. P řelo ž« nám naozaj nejde o týdh súhlasitePov - holá ich
vlastně len hrstka, nejde nám, ipredbežne o pasivných nesúhlasitePov,
v tomto případe Inaozaj váčšinu národa, ktor.í sa postupom J'ari 1968
měnili zvačša na alktívnyeh nesúhlasitePov, alebo presnejšie teraz už
súhlasitePov is reformným hnutím, sa budeme věnovat’ zpočiatku ne■vePkej Skupině aktívnych nesúhlasitePov.,
iA hudeme ich

opat’ d eliť. N a

prvnom mieste - zpočiatku je

to nediferencovaná skupina, sústreďuje s[a - a itu třeba ís ť ;až do rokov
1962-1963 okolo iredakcie Kultúrneho života. V KŽ, pod vedením mla
dého estéta a filozofa Dr. Pavla Števčdka sa sástreďuje potenciálny náhoj odporu proti - hlavtne pražskému centralizmu. Paleta je vePmi
r&zinofardbná: od komunistov Mňačku, Husáka - a tito dvaja sú v tom
čase itesne pri sebe, Rašlu, Falťlana, Karváša, Lohla, Ličku, Ťažkého,
ndkomunisti Kaliiský, Jesenská, Tatadka, Hylkiš, Rozner a inapokon mladá skupina, z btorých málo sice patřilo - organizačně, ešte z čias vysokoškolskýdh štúdii do KSS - ale filozofidky sa už dávno s KSS rozišli,
sú to Števček, Drug, Strinka, a iní. Nespomíname všetky mená, zabralo
b y to mnoho miesta. Táto skupina - zárodek aktívnyeh nesúhlasitePov
sa začíná postupné diferencovat’ : tNekomunisti sa oddePujú od komunistov, pravda, mariíkom nie /je stranická legiitimácna. M edzi nekomunistov počítáme skupinu Števčdkla, přidává sa Lobl, Lánger a iní. K o 
munisti sa sústreď.ujú okolo Husáka, Rašlu, Holdoša, Okáliho. Karvaš
stoljí, ako kritický, komunistický publicista, člen ÚVKSČ, osamotene.
Komunistická skupina nesúhlasitePov razí, ako hlavně heslo národnostmi
otázku. Tá sa Stává vel’mi populárnou. Vtedy vzniká itretia skupina ne
súhlasitePov, ¡budete sa možno čudavať, nesúhlasitelia z riaídov najvyš
ších Stranických mieSt na Slovensku. Mladá stranická byrokracia. Nemajú program, búria sa však proti centralizmu. Na 'ich čelo sa veTmi
premyslene postaví Vasil BiPafc ¡a rovnako premyslene RiPak - Rusín,
začne presadzovať otázku inárodnu, Slovenskú. Na nej si prrebrieva politidkú polievočku. Možno hovořit’ ešte o jednej skupině. Je ¡to skupina
v podstatě vePmi malá -ale o to sverepejšia, regrUtuje sa z generačne
najstaršej vrstvy - sú ito zatajení - zaťatí Půdách Ich program má sporadiekú podporu niekedy zvedenej mládteže . . . Takto pridhádza Jamuár
1968. Prvá reakcia na celom Slovensku - Dulbček, Slovák - viaeej Slo
venskéj samostatnosti. Ozývaju sa hlasy, Iktoré hojujú Vtedy, tesne po
januári, len za slovemákú samohytnosť, alebo lepšie; viacelj slobody pře
Slovákov, viacelj priestoru v ekonomike, kultúre, v politiokom živote.
Truhadúrmi ¡tejto fázy sú Husák, BiPak, Rašla, v oblasti efconomidkej
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integraci© Pavlen'da, Loíbl, Koětúch a iní. 'Dochádza k známej schódzke,.
alebo zhromaždeniu mládeže v marc i v (PRO, kde sú Mavnými rečníkm i Husák, Rašila, iPavlemda. Rašlu však študenti vykričiia ipre jeho
aktívmu účast ma Stalinských iproeesooh - hovoří alj B ii’ak, řeči sú na
hranici separatismu, dochádza k neskoro večennej démon šltráeii stu
demtov ulic'ami Bratislavy a počas damonštrácie sa vynoria doslova Tudádke heslá a transparenty. Toto varuje skupinu okolo šíevčeka. Razia
haslo - fedenalizáeia, (ale mie je nám jedno, klto bude sltáť na čele. V
rovniakom čake sa vynára nový faktor - skupina redaktorův mládežnic
kého denmíka Směna. Opat’ zpočiatku nediferencovaná. V podstatě *
jediným cieTom - revoltovať proti centru. Sú to akcie; Alweg, šlo o
vybudovanie jedhokol’ aljovej ¡rychlodráhy v Tatrách, lakcia 'mlala úplné
nacionalistický mádych, získala ohiromnú podporu más. Potom, otvorený
list komunistu - ’šéfredaktora Směny Kálneho komunistovi (Novotné
mu, v fctorom sa poprvý raz oitváríaju plné hranice slobody tlače v Čes
koslovensku. Káiny žiada v lišíte Novotného, aby odstúpil z funkcie pre
zidenta Republiky. A j odboj v Smene má vlastný vývoj, Skupiny sa di~
ferelncujú. Komunisti, nekomunisti, nacionálne ladění ’a ti, čo vidia ciel’
iv hl’ adami demokratických slobod. Spoločnou akciou Ije xehahilitácia
generála Štefámika - robí ju Směna a obrázkový týždeinník Svět. (Patří
do akcie obrodzenia, oživovamia tradicie národnyeh hrdimov. Sem
patří aj Drugov zápas o očistu Dav-u a osobitne o rehahilitáciu Clemeniťiisa. Piroclememtisovské hnutie je hnutím odporu proti centru. Tasme
nasldduje irehabilitácia živých a napokon hTadanie vimmíkov. Za ’vyvrčholenie tejte 'akcie třeba považovat’ interview redaktorův Smetly, Smolca 'a Procházku s Bacílkom a bývalým šéfom oddelenia pre “ bezpeč
nost’ pri Ústredmom Výbore - btorý mimochodom připravoval před
poklady pre hromadné zatýkania a sám sa zákonité Sbal ©baťou vlastného aparátu - STB - Valáškům. Poprvý raz v Československu Zaznieva,
že deformácie sú priamym Idósledkam zásahu Sovietov, riadené priamo
ich poradcami. A opat’ Směna žiada - prvá v Československu - vyšetřeme
okolností ¡smrti Jána Masaryka a začímia pre Moskvu nepríjjemnú kam
paň. 'Dósledkom je napokon akc’ia skupiny v Smene a okolo Směny, sku
piny, fctorú možme ©totožnit’ s póvoduou skupinou K Ž a to je Zalozemie
Klubu rnladej slovemskelj inteligencie, který mal v stanovách, že bude
platformou na slobodnú, verCjnú výměnu názorov.
Klub má zakladaljúce zhromaž denic v Imce, účast’ je veTká, vytýčila
sa ciele . . . Hlavným cieTom je nedávat’ přednost’ otázkám márodlnym
před otázkami demokracie. Už sa vykl’ùva sídlo z vreoa a ti, čo chcú za-
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vá d za ť vykřikováním len národnýeh (hesiel sa pomaly odharujú. Klulb
má ešie niekol^ko akcii, meno vite :tú na pode teoretických a praktických
vědeckých ústavo v SAV, kdle sa s Kluhom ztotožňuje ozaj smotánka siovenskej inieligencie. Takto prichádza Čierna, Bratislava a 20. august.
Třeba podotknut’, že 20. laugust a ito čo následovalo, spontánně akcie
Odporu mládeže, inieligencie, robotnldtva, yldiedkého 1’ uidu, sú vyjá 
dřením - doslova - v heslách aj skuitkoch, vole slovenského národa žit’ v
jednotnej, federalizovanej repuhlike dvoch národoch - Čechov a Slovákov.

K V Ý V O JI NEOHERCENISMU
L ib o r Brom
Porozumět spletitému rozpoložení marxistických emigrantů znamená ro
zebrat filosofické předsudky západního intelektuálního ovzduší, které je
zrodilo a podmíněné 'reflexy východního socialistického mesianismu, které
se v nich budí. Základní rysy prvého jsou tyto:
(L Materialismus, jenž zahrnuje přesvědčení (či alespoň pracovní před
poklad), že Bůh neexistuje a že soůčasný horizont je vše, co existuje, či
o čem je třeba uvažovat. Tento filosofický předsudek, pronikající každou
stránkou moderního života tak důkladně jak to kdysi činilo nominální křes
ťanství, není ničím jiným než novým náboženstvím v tom smyslu, že jej
nelze ověřit. Jeho představitelem nejsou jen známé sekulární směry, ale
také mnohý theologism, který popírá relevarítní existenci prozřetelnosti s
tím, že toto popření je projevem samotného Boha.
2. Iracionalismus, jenž prohlašuje, že vesmír nemá nůtně Smysl. Tento
postoj (pravý opak přesvědčení romantických myslitelů 18. století, že ves
mír přeochotně vydá všechna svá tajemství do služeb zkoumavého lidského
rozumu) se nejen vzdává nadějí na zjištění vesmírného smyslu, ale navíc
se i přímo honosí svou neschopností najít odpověď. Člověk, klterý vyrostl
v iracionálním intelektuálním ovzduší, umí sice bravurně citovat filosofy od
Platona do Santayany, 'ale je neschopen pochopit, natož ocenit Kalvína,
Tomáše AfcvínSkébo či jiného křesťanského myslitele.
3. Relativismus, jenž vychází z předsudku, že nic není dobré či špatné
samo o sobě, ale jen lepší či horší ve srovnání s nějakou alternativou. Člo
věk, vystavený takto sebeklamu, 'že při rozlišování mezi relativními dobry
používá rozumu hlouběji, ve 'skutečnosti jej omezuje k pouhé diskrirninaoi
namísto k rozhodování. Navíc, při ztrátě představy absolutně dobrého Bo
ha, jehož vůle určuje, zda individuální mravní volhy jsou dobré či špatné,
relativismus vytváří a udržuje dekadentní Stereotyp odcizeného vahavce,
ponechaného na pospas revoluci.
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4.
Filosofická syntéza dokonává pustošivé dílo na lidském myšlení. Po
čínaje Hegelem, filosofie se vzdává hledání pravdy, která již (nespočívá ve
volbě mezi protivnými 'alternativami, ale, a ť jdlž jsou tyto jakkoli nesmiři
telné, v jejich syntezi. Tato filosofická synltéza védě nejen k osudným kon
vergentním perspektivám mezi totalitou a demokracií na politickém poli,
ale Itaké k laíbsurdním ekumenickým snahám po sjednocení křesťanů a ne
křesťanů, to jest duší, které věří v osobního Boha a ve věčný život a těch,
kteří odmítají obé.
Západní (intelektuální ovzduší vyvolalo nutně reakci. V dnešním světě,
kde většina lidí nemá dostatek potravy, přístřeší a příležitosti k plnému
živOtu, filosof, zmámený toužebným přáním vyprostit se z bludného kruhu
trpce nemohoucího intelektualismu, se vyzbrojil mečem duchovního nihilismu, ekonomidkého determinismu, ethiekéfao oportunismu a dialekticko-materialistidkého absolutismu. Zatímco v intelektuálním vakuu učenec při
pomínal člověka, který hledá v temné komoře černou kočku, která tam
není, proletář, osvícený marxismem, směl v téže temné komoře vykřiknout:
“ Ulž jsem ji chytil!” Socialista vyvstal jako moderní nadčlověk s medicínou
“pro všechny neduhy lidstva” . V e spasifelském postoji dějinného chirurga,
předete omluven pro případ, že pacient zemře, marxista smí “přehlížet”
oběti jako nevyhnutelnou cenu každé operace a lidské naděje. I když revo
luce má připravit o drobné lidské štěstí či životy Stamiliony duší, operace
bude úspěšná, když zbytek osekaného těla lidstva bude zdravý í.j. “nekapitalistický” ,
Podmíněné reflexy socialistického mesianismu, probouzející se i u ně
kterých marxistických emigrantů, jsou utopisticky zaměřeny na budouc
nost nadcházejícího “socialistického ráje” . Postupné vystřízlivění z taenševicfco-bolševilckébo systému, který slibuje učinit každého šťastným zítra
tím, že jej činí zoufalým dnes, naznačuje marxistickou bezradnost. Schi
zofrenie je korunována ironií osudu, že nakonec - pro vlastní bezpečí marxista Utíká na odsuzovaný křesťanský západ.
P ro křesťany, kteří se v 'životě nedívali jen dopředu či dozadu, ale v du
chu národních dějin a odkazu slavných předků také nahoru, k nebi, kteří
tedy přímočaře prošli křížovou cestou novodobého německého a ruského
socialismu, není ovšem obtížné exponovat křivolaké tápání i nejobratnějšítíh marxistických orátorů.
(Křesťanským úkolem v emigraci není rozebírat marxistické úvahy a po
chybné závěry, jako spíše vítat jejich nový vývoj, pokud čestně napravují
psychologickou škodu spáchanou marxismem doma a navazují na důstoj
nější socialistickou tradici. Loni tomu bylo 125 let, co přední východoevrop
ský intelektuál, zaslepený socialistickým utopismem, založil ‘tradici východ
ních socialistických emigrantů v západním světě. Alexander Hercen, filosof
a politický myslitel na přechodu od romantického idealismu k posiiávismu,
zklamaný ve svém socialistickém Utopismu Únorovou revolucí roku 1848,
(Paříž), vykázal nezvyklý politický takt a b yl v praksi ochoten podporovat
jakékoli, i monarohistické reformy, pokud věřil v jejich upřímnost. Hercen
neměl konkrétní program, spíše jen iniciativu k omlazení stárnoucí tkáně
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evropské humanity. Jsa 'zaměřen více politicky než .sociálně, horoval spíše
pro svobodu než píro rovnost. B yv naplněn lásfcou k vlasti, sytil svá díla v í
rou v životní sílu a práva svélhio národa. Více než správnost myšlenek,
Hercem vzýval intelektuální 'slušnost. 'Zatímco jieho instinkt měl pochopení
pro širokou perspektivu děj inné evoluce, jeho objektivita nezanedbávala
žádnou podrobnost. Jeho velký význam pro nás spočívá v jeho sugestiv
ních popisech, bouřících ne 'tak proti “staré Evropě” , jako především proti
socialistickému optimismu a proti náboženství revoluce. lJze-li od součas
ných marxistických emigrantů očekávat kladný přínos k lepšímu stavu na
šeho zbědovaného národa a světa, pak je to právě v povznesení nejlepších
pracovních Hercenových kriterií na novou moderní úroveň, zejména jeho
'snahy po nahrazení oficiálního socialistického 'sebeklamu jasnou a střízlivou
vůlí po harmonii, s ryzím, 'skutečným pokrokem dějin. Hercen popsal si
tuaci takto: “ Velká část našeho osudu leží v našich ¡rukou. Vedle nás všech
no s p mění, všechno kolísá. Stojíme na okraji propasti a vidíme, kterak se
půda hroutí!”
Vpravdě, tato slova platí pro nás všechny v exilu, a ť již jsme marxisty
nebo ne.

CHMURY NAD UMĚNÍM
M ilan Schulz
Nepočetné hejno soudobých pražských kulturních publicistů - rozuměj:
pUhliciStů v oboru “kultura” se podujalo nepříliš nadějného úkolu vnést do
hry, která se kolem československého uměleckého 'života provozuje, znovu
pojem “ socialistický realismus” . D ěje se tak zcela zjevně na pokyn shora,
neboť také prvním řečníkem následné série 'býl sám ministr kultury, který
opakoval známou tezi o Iťom, že “socialistický realismus znamená bohatost
forem a Stylů, při čemž obsahové zaměření jde jednoznačně ve prospěch
socialismu” . Ministrovi následníci pak - jak tomu při podobných příleži
tostech bývá - objevili další nezapomenutelné teze, jako že “ pojem socia
listického realismu vyjadřuje socialistický obsah umění” , které musí být
“ živé, realistické, přesvědčivé, srozumitelné” - nebo že “pro díla socialis
tického realismu je Itypidké, že se soustřeďují na velké revoluční události” ,
což je pro třetího znalce tohoto “zákonitého jevu vývoje moderní světové
.literatury” pohnutkou k 'tvrzení, že “i umělecké dílo musí být součástí ¡tříd
ního boje našich pracujících” . Odtud je už jen krůček ke zjištění téhož pá
trače, že jedním z prvních děl socialistického realismu byla internacionála.
Ano, nemýlíte se, jde 'o píseň, v ¡níž psanci této země spějí oid minulosti
zpátky.
jCelá akce, která měla onen značně ošumělý pojem vykutat z hromady
historií vyřazených slov, byla součástí řady různých pokusů vyvolat v ži
vot aspoň nějakou uměleckou činnost a přitom se nezpronevěřit příkazům
shůry, podle nichž je nutno zachovat ábsolUtní čistotu a nedotknutelnost

102

n&kolika nákladních ideologických tezí, Ona nutnost vyplývá z pudu sebe
záchovy. N eb o ť pouze striktním trváním na několika dohodnutých heslech
lze udržet v činnosti kretku rozhodujícíoh státních byrokratů, kteří by na
opak použitím širších tezí znejistěli a Stali se nevýkonnými. N a druhé stra
ně - a to je skutečně v logice věci saimé, nemá právě tato, programově dog
matická, politika naději na jakýkoli úspěch u početnější w Stvy myslících,
nemluvě už o celkem (v tonuto smuslu nepochybně) lhostejné širší veřej
nosti. UhostejnioSt publika, i strnulým vládcům kultury nemilá, b y (mohli
zvrátit oni “myslící” . Lee oni se nesmí nebo nechtějí účastnit tvůrčího ži
vota, takže zůstáváme u známého, už dosti dlouho setrvalého stavu na
československých kulturních tocích: něco Státních úředníků (počítaje v to
i zástupce byrokraoie stranické) se vzájemně ujišťuje o neustálém vzestu
pu aktivity a o pokračující konsolidaci, leč skutek útek, ticho po kulturních
pěšinách a - jak Zpívá jeden šlágrový lyrik - “ nikde nikdo, kdo b y ruky
podal” .
Hlasatelé často Státně-uměleckýeh teorií ovšem vylíčený 'Stav dávno
dobře znají a přiznávají, že k oněm - jak říkají - “ideově-tvůrčím otázkám
se jaksi řada umělců nerada vyslovuje” . K aždý prý, jak svědčí opět sám
rezortní tniinisltr, hněd začne vzpomínat na padesátá léta, na “zúžené pojetí”
socialistického realismu, čímž ise má naznačit, že pojetí nynější je mnohem
širší. Leč tu hned přiskočí jin ý vytyčovatel žádoucí (trasy a prohlásí, že tedy
ani při veškteré šíři nemůže mít tato metoda nic společného s hrůzyplnou
revizionistiekou koncepcí realismu bez břehů, neboť - citát! - “ koncepce
socialistického realismu předpokládá určité vymezení tvůrčí aktivity” . Což
je až na jedinou malou předponfcu - pravda. Socialistický realismus - jak
kaTta už desetiletí ukazuje - předpokládá určité, a to dosti rozsáhlé ome
zení tvůrčí aktivity.
[Popravdě řečeno je to obranářStví dogmatických věrozvěstů až dojemné.
A vyžaduje kromě zatemněného rozhledu i dobré nervy. N eb o ť některé
skutečnosti lze už 'dnes pominout jen s nej větším vypětími. [Pohleďme jen
na kulturu zakladatelské země socialistického realismu, která už po více
než padesát let provozuje politiku (tvrdého jZolaCionismu, jliStěže nejen v
umění a v kultuře, b y ť tam s důsledky nejoťřesnějšími. Je pravda, že So
větský svaz jen pokračuje v tradici svého historického předchůdce, carského
Ruska. Už tehdy, v dobách, kdy si samovládce ještě Otevřeně říkal car, a
nikoli generální tajemník, už tehdy (to měli umělci na Rusi těžké. Dnešní
Obři 'světové literatury platili v oněch dobách za vyvrb ely společnosti. Jen
namátkou: ¡Fušikin po mnoha potyčkách u carského dvora končí bulkou v
podivném souboji; Gogol, popsav děsivé poměry v prohnilé říši, pálí v po
minutí smyslů své rukopisy a v naprostém rozpadu osobnosti umírá; Puškin
v 38, Gogol ve 43 letech; DoSbojevskij je v e svých 28 letech odsouzen k
treštu smrti, což car velkomyslné v poslední chvíli změní a provinilec po
bude “pouze” víc než deset let ve vyhnanství kdesi na Oiibiíři. A to jsou
příklady, vybrané skutečně jen namátkou a Vlastně jen největší jména.
Desítky dalších jsou 'známy. ¡Stovky jiných zapomenuty.
A le sovětská vláda se nedala opravdu v ničem zahanbit. Hned od sadného
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počáltku věděla, že přemíra ducha překáží rychlému uskutečnění monopolně-mocenských plánů. Přesněji řečeno: v -opravdu nejčasnějších počátcích
moci Sovětů se některým umělcům zdálo, že snad vážně nadešla chvíle lidovlády a přidali se. N e na dlouho. Podstata věci se brzy odhalila. Velcí
lyrici té doby, Sergej Jesením a Vladimír Maj akovákij, nenašli jiného v ý 
chodiska než skončit se životem vlastní rukou, M axim ¡Gorfcij pobýval dlou
há léta v západní Evropě, aby pak - už na domácí půdě - skonal v podezřelé
péči Stalinových lékařů. A celá řada předních umělců dovršila svou tvůrčí
dráhu ve věznicích prvního socialistického Státu na světě.
(Hovoříme zátím jen o výloženě tragických následcích diktátorského pojetí
života pro velká kulturní jména. Neuvádíme desítky a stovky smutných
dramat, která prožili dnes už bezejmenní. Nepočítáme a nikdy nespočítá
me, kolik Solženicynů se na této vyprahlé půdě vůbec ani nemohlo objevit,
protože byli zadupáni dřív, než mohli naznačit nadání; nepátráme po tom,
kolik uměleckých projevů ve všech možných oborech nemohlo vzniknout,
protože celková - a je třeba říci: průběžně udržovaná - atmosféra nedovo
lila, aby se i jen ustavila osobitě myslící ¡individualita, která Se také osobitě
vyjadřuje. Uvědom ím e-li si ¡třeba jen obrovskou a slavnou tradici ruské
literatury a začneme-li pátrat po novodobých pokračovatelích této tradice,
zapláčeme nad výsledkem,
K do dnes zná jakého sovětského básníka, který b y patřil ke světové
špičce? A prozaika, dramatika, satirika? šolochov, řekne možná někdo má Nobelovu cenu; ale všichni, kdož jsou jen trochu seznámeni s touto
historií, vědí, že titul “ velký prozaik” patří Solochovově 'minulosti a že nej
větší žijící klasik socialistického realismu se dnes vyžívá pouze v občasných
idealogickojčetnických projevech na spisovatelských schůzích. Solženicyn
- má taky Nobelovu cenu - řekne snad někdo jiný, b y ť sám dobře ví, Že
ve své vlasti se těmito nádaný !a Statečný autor vydání svého díla nedočká.
N eb oť pro K rem l je dnes tou mejčemější ovcí mezi neposlušnými ¡intelek
tuály. A le jděme dál od literatury: ani sovětské výtvarné umění nevydalo v
posledních desetiletích jediné mimořádné jméno, ¡ani hudba a - což je
skutečně výsledek desetiletí posledního a důkaz mejsmuitnější - už ani umě
ní - podle Lenina - mejmiasovejší, film. Nej lepší a nejplodnější umělecká
metoda, za kterou se socialistický realismus oficiálně vydává, tedy nemůže
nějak příliš hýřit příklady, jež b y toto tvrzení jakkoli potvrdily.
Jediné, čím se ruské umění podnes udržuje m ezi světovými špičkami,
je - jistěže příznačně - umění reprodukční: ruský balet, v podobě klasické
i folklorní, slaví po světě právem stálé úspěchy; a ve Stejné míře to platí
o hudebnících: housle, klavír, violoncello, ¡taktovka v ruských rukách za
ručují pořád mimořádnou událost. A le tady se jaksi těžko dá mluvit o ně
jaké nové, zvláštní ¡tvůrčí metodě. Hady se samozvaní teoretici vždycky
dostanou do úzkých; neboť jak přesvědčivě vysvětlit, že te ď právě hraje
Richter Čajkovského nebo ¡RoStropovič Dvořáka socialisticky? Jak dokázat,
že “ pas de deux” paní Plisecké vypadá docela jinak než v kapitalismu?
Po pravdě říkával jeden moudrý komik: Zkus vysvětlit nevyš větíiltelno!
To nevysvětlíš!
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(Na druhé straně jsou, žel, vysvětlitelné i následky, které způsobilo zestát
nění umělecké produkce v zemích východní Evropy. V první polovině to
hoto století byla třeba pro kulturní Evropu polská moderní próza a poezie
pojem. ¡Spojení mezi kulturním děním na 'evropském kontinentě a Frahou
a 'Brnem a Bratislavou bylo samozřejmostí. 'Dobrý maďarský román ležel
na pultech všech lepších knihkupeckých firem. P ři nejmenším románská,
oblast byla v 'činném Styku s prostředím rumunským. Jugoslávie, Albánie,
Bulharsko - 'byť m ěly spoustu starostí is ustavením vlastní státnosti - v y 
dávaly zřetelné známky prudce postupující afctivizace i na poli kulturním.
A ptejme se dnes - na počátku druhého desetiletí druhé poloviny tohoto
Století - na jedno známější jméno z celé táto oblasti, které se mezi soudný
m i lidmi (nikoli mezi isnoby) počítá mezi idbecně uznávané představitele
evropské kultury. Jednoznačné odpovědi se nedočkáme. Není 'takových
jmen, která by okamžitě napadla průměrné vzdělaného Evropana. Je prav
da, jistá řada jmen, která znají fandové nebo zasvěcenci určitých oborů:
leč tato jména není obvykle příliš vhodné vyslovovat při příležitostech ofi
ciálních'. Jejich nositelé se obvykle netěšívají přízni vládnoucích 'kruhů. A
zpravidla o ni ani nestojí. To, že jsou přesto známi, bývá výsledek shody
různých Okolností, které se Itam oi onde shluknou v příznivý moment
dobře známého “milostivého léta” . Tehdy - na dobu předem těžko odhad
nutelnou - zavládne ovzduší tvorbě příznivější; dychtivé síly rychle vyd ají
'své plody, aby byly vzápětí znovu označeny za rozvratné, škodlivé a ne
gující, čímž je komedie skončena a jede se dál po staré známé slepé koleji..
Znovu se objeví samozvaní teoretici, které trápí, že - opět citát! - “jsme
nechali lidi n'a pospas tomu, co na ně doléhalo a výsledkem nyní je, že mo
rálně zdraví zůstali jen zčásti zdravými a morálně narušení se ještě víc
zkazili” . Konec citátu - ale nikoli konec rádoby ušlechtilé snahy vyvést patrně z titulu své funkce - z bloudivé temnoty jakési 'života neznalé tup
ce. N eb o ť v návaznosti na slova, jež právě odzněla, jin ý soudobý estetik,,
kupodivu Stejně jako jeho předchozí kolega také z dnešního vedení film o
vého průmyslu, usoudil: “A n i v televizi se snad od poloviny šedesátých
let neobjevila ¡inscenace, která b y podněcovala širokou veřejnost, jak správ
ně jednat v životě soukromém i veřejném.”
K d yb y to nebylo tak smutné, daly by se tyto výroky přiřadit k oněm
dlouhým řadám autentických prohlášení, které se kupí v zásobárně svě
dectví o bezděčném černém humoru, vytvářeném vřavou dnešního světa.
K dyby to nebylo tak 'smutné! A kdyby nebylo známo, že tato situace už
nějaký ten páitek trvá, že nejde o náhodu, ale o zásadu, neodvratně vkoře
něnou do totalitního systému. Důkazů o 'tomto protikulturním stavu je,
bohužel, na Statisíce. O braťm e se o jednu přesvědčivou svědeckou výpo
v ě ď k člověku, který -onen postupný vývoj zažil na vlastní dči, neboť byl
po dlouhá léta jeho 'aktivním aktérem. V e své známé knize Nová třída
někdejší přední jugoslávský stranický a vládní činitel Milován Džilas v
jednoznačných formulacích píše:
‘“Socialistický realismus, který 'se nikde nevyvinul v ucelený směr, zna
mená ve 'škutečnoslti 'ideologický monopol komunistů. V jeho jménu se po105

zaduje od umělců, aby omezené, zpáteěnické názory vůdců odívali v umě.
lecké roucho a aby opěvovali jejich činnost v románech a ódách. Vede k
farizejskému ospravedlňování úředních zásahů do umění a k byrokratické
mu usměrňování uměleckých potřeb” .
(Na jiném míšfcě Milován Džilas říká: ‘Komunistický systém v zásadě
dusí a potlačuje každou intelektuální činnost, s níž nesouhlasí; jiným i slovy
potlačuje všecko, co je hluboké a 'originální.” Příslušnost kapitolu své úva
hy pak Džilas uzavírá: “Omezení duchovní svobody je nejen útok na určiItá politická a sociální práva: je to útok na samu lidskou bytost. Touha člo
věka po 'svobodě ducha se Vždy konkrétně projeví. Jestliže v komunistic
kých režimech ještě není viditelná, neznamená to, že neexistuje . . . Jako by
totálnost útisku stírala všecky rozdíly mezi jednotlivým i vrstvami národa
a spojovala všecky lidi v touze po 'svobodě ducha a po svobodě vůbec.”'
Dlouholetý komunistický 'funkcionář shrnul svou úvahu stručně a jasná.
Dnešním halasným znovu-propagátorům prakticky už zapomenutého socia
listického realismu není zatím takového prozření a takové odvahy dáno.
A le sem tam i jim něco pravdivého uklouzne. N ej vyšší slovenský kulturní
funkcionář - 'kdysi dokonce dobrý básník - si před časem v poměrně slav
nostním projevu povzdechl: “Přestáváme si rozumět s dobou - nebo si
doba přestává rozumět s námi” . Vzácné, ale bohužel příliš pozdní eebepoznání!

MODERNĚ SMĚRY V UMELECKEJ TVORBĚ
MAJSTRA ZACHA
V. E. A ndic
ÍÚčastníci sjezdov S V U malí možnost’ sa osobné po střetnut’ s Maj strom
Jánom Zadhom, profesorem umenia 'Oregon University v Eugene, v stá
te Oregon, připadne vypočuť jelho přednášky, vidieť 'jeho exponáty, a
podobné. Nakol’ko pisatel’ itýdhto iriadkov posobil evojho času v síldle
oregoinslkého státu (v Salem, Oregon) a nakol’ko sme m'a'li dost’ bodne
styčných záujjmov s Maj strom Zachom, považujeim za účelné upozornit’
'veřejnost’ v Spojených štátodh a v Kanadě rna Záchovu umeledkú čin
nost’, která je voinkoncom modernébo rázu a zasluhuje si nasej pozor
nosti. Už v New Yorku, kde anal exponáty na Světověj výstave v rokoch
19139 'až 1940 a v International 'House (v r. 1939) sme malí viac věcí
spoločných: Výstava holá totiž započatá, ale nedokončená, před Hitle
rovým záberom a jednyrn z aktov výslanca Vladimíra S. Hurbana, fctorý sa preslávil nielen v Amerike ale 'aj v osltatnom svate, k e ď odmietoJ
■vydat’ vyslanectvo Nemcom, lholo dokončit’ Čs. pavilon na Světověj vý
stave - a to najma s pomocou kraj ano v, ale aj s po,mo'cou mayora Fio106

rella La Guardiu; výstavu dekoroval 'Ján Zach. K e ď ž e pisatel’ hol
aktívny talk v čs. zabraň iěnej akcii, ako alj v študentskom hnutí

(alko

předsedu Ústredného svazu čs. študensitva v ’N ew Yorlku), dhodieval čas
to ’do International House, 500 Riverside 'Drive (¡keďže zrovna naproti
aj býval) a poznal sa tiež s našim spoločným priatóťom, uměleckým
maliarom Jánom Matulkom, ktorý v jeseni minulého roku (1970) sláv il svolje osamdesiate narodeminy :a ’dostal pri tej příležitosti pěkného
ocenenia v denníku N ew York 'Times. Jeho manželka, L. Matulková ho
lá knihovničkou Čs. oddefonia newyorskej vereljnej knižnice

(Webster

Branch) a mala neohyčajne živý styk s krajanmi. V itejto knižnici (b ý 
valo tam až 20.000 knih) sme tiež mávali kultúrne přednášky Čs. kultúrneho krúžku a Matice sto venskejj.
|0krem osobných nozhovorov a výměny korešpondencie s Majstrom
Zachům, naljma v rámci Společnosti pre védy a umenia, získali sme
iteraz úvahu ním napísaná v časopise Leonardo ('Pentagon Press, Oxford,
New York, Oktoher 1970). Úvaha nesie titul “ Imagery, Light and
Motion in M y Sculptures” s fotografickými ¡ukázkami jeho exponátov
na stránkách 2B5 až 293. Úvaha (s menovaným časopisům holá vydaná
V Anglicku) je nanajvýš zaujímavá, protože autor sa zaoberá jedno

tlivým i fázami jeho činnosti a foitoexponáty jeho ’diel sú priiamo uchva
cuj úce pestrotou a uměleckou krásou, ale tiež svojon praktičnosťou. Súeošie spuštěné zo stropu, alebo Květina isloiboldy (50 stSp vysoká) pře
kvapuje nielen krásou a harmomiou, ale aj tým čo je vstave výkúzliť,
boči súčasne naznačuje potencie moderného života aké priemyslová vý
roba v našem storočí je vstave vytvořit’ . L ’ ahkost’ námeitov majsirovsky rýsuje ale nedopovedá myšlienky, vzbudzuje ilúzie, ktoré vnímavý
pozorovatel’ je vstave vyfcúzliť o tendénciach moderného života.
jVo vyššie citovanej úvahe Zach píše, že v svojelj umeleckej práci
hol ovlivněný Pešánkovým elektrickým pianům, vystaveným v Čs. pavilolne na Světověj výstave v Paříži, v iro'ku 1937; čo Viac, práca eocháťa
architekta Zdeňlka Pešánka ho ovlivnila k Stádiu svetiel a tieňov, alkýchSi “ letiacich tieňov” , o kterých písah naši slovenskí literárni pěvci. Pešánek je známy s vojnu knihou Kineíizmus

(vydanou v Prahe v noku

1941). Pešánikova umělecká tvorba zahájila nový směr, charakterizova
ný priestorovými a sveteťnými námetmi. N iet divu, že Zach sa v svojej
úvahe zaoberá vlivom Pešánkovej tvorby, alko aj svojim působením v
Brazílii

(po dobu jedenásť rokov), /alko .aj v Kanadě

(v rokoch 1951

/až I 9157). Opisuje svoju šťastná kariéru v Architektoni ckej škole Oregonskej univerzity a venulje zaslúženú pozornost’ mexickým zážitkům
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a vtivom

ma {jeho tvorbu. Sedem objefctov venuje “ mužom a ženám,

Jk’í'Oirí 'pracovali a umienali za slobodu” >a vyjadřuje vďaJky oceliarskym
spoločinosťam a ústavom, ktoré mu umožnili realizovat’ svoje myšlienky
a vyrobit’ umělecké objekty. Zachova Stádia umožňuje poním/ať Majstrove koncepcie svojej umeleckej činnosti.
Světový ráz a svetovú úroveň získal Ján Zach už na Vysokej ume
leckej škole v Prahe, od Pešanfca. Póvodom zo Slaného (narodil ea 24.
júla 1944), Zach sa dostal do Prahy na umelecko-priemyslovú školu a
hol žiakom prof. A. Zeyera. Vystavoval už v Prahe (Galerie moderných
umění Mestske podniky) v Plzni a Košiciach. K eď že po dekorovaní Čs.
pavilonu na výstave v New Yorku, ktorú v r. (1939 zahajoval prez. Be
neš, sia nevrátil domov, zostal exulantem a ž ije už vačšinu svojho života
mimo vlasti, Zostal však věrný svojrnu po vodu a prí jeho vel’lkej a uzná
vané j práci udržoval styky s čs. kulturou a pomáhal ju udržovat’ 'a
rozvíjat’ aj v Zahraničí dodnes. Svoj návrh na priemyslový rozvoj Bra
zílie předložil hned’ v roku 1939 spolu s Baťovým návrhom preziden
tovi Getulio Vargasovi. Spolupracoval s čs. vládou v exile aj výstavou
čs. fotografických priemyslových ohljektov v Rio de Janeiro, před obno
vením obchodných stykev medzi 'Bťazíliou a Československom. V juni
1947 usporiadal výstavu čs. umeleov pod* egidou brazilského minister
stva školstva, V r. 1949 pomáhal založit’ Muzeum moderných umění
v Resede (v Rio de Janeiro) a školu výtvarných umění; podobné ško
ly organizoval v radě brazilských štátov, ktoré pomáhal aj vybavit’ nákupom uměleckých malieb, 'kresieb a grafikou.
Rovnako plodná bota jeho činnost’ v Kanadě. V roku 19511 sa totiž
presťahoval do malebného kraja v Alberte a vyučoval imaliarsku tech
niku v Bauff School of Fine Arts. V rokoch 1951 iaž 1956 posobil alko
profesor na umeleckej a architektonickejj škole vo Vidtorii (British
Columbia). Bol členom poroty vo Victoria A rt Gallery. Pisatel’ na
vštívil Vietonu, ktorá je “ naijhritskejším mestom” v celej severnej
Amerike a svojou krásou předčí iné malebné město Vancouver, a
može preto svědčit’, že Zach nemohol volit’ kraj ší ráj na zemi, afco před
stavuje Victoria, ozalj perla nielen Kanady, iale světa. V Kaniade sotrval
Zach do roku 1958, keď že sa v tomto roku stal šéfom oddelenia sochárskeho umenia na Oregonskej univerzitě. A j v Oregone bol a je
dodnes velmi činný, Podařilo sa mu umiestiť sbierky svojich kresieb v
Seatťle Museum. A j (jeho súsošia holi ocenené odborníkmi, takže pre
jeho umenie a pre jeho osobné kvality sa už v r. 1959 stává predsedom
oregonskej

odbočky společnosti Northwest Institute o f Sicullpture. V
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máj i rotu 1964 sa stel Zach členom umeleckej poroty Northwest Bientnial Show. V Komže roku navštívil Taliian^k© a v roku 1965 zase Mexioo,
za účeíom štúldia starých mexických kultur. Jeho sochárske diela možno
inaljsť v Piťtsburghuý Moither Baríh), v Torontě (W iad flow er), a v iných
mestách. V roku 1967 bol poraldcom spoločnosťt Republíc Steel Corpora
tion a Cbapelbrook Foundation v Bostone. Dostalo se mu viac zaslužených od'mien v obore ©celiarskeho sodhárstva; jeho výtvory sú právě v
tomto obore tak významným priekopníkom. S pomocou svojích študentov- graduanitov zhotovil z nehrdzajúcej ocele súsošie ( v rozmere '100
stop krát 80 stop) pre výstavu Development Fund Oregonskej univer
zity.
(Dr. Ján Zach je aktívinym členom Společnosti pre védy a umenla a v
jeho případe sa znovu potvrldzulje fakt, že aj najváčšiu itnagediu možno
prem eniť vo víiťazstvo tak pracovně ako aj osobné. Isteže nemože b y ť
pre umelca horšie poníženie ako b y ť odtrhnutý o/d svojho rodného kraja. Avšak ako Rafael Kubelík volil exil před neslobo-dnými pomerami
doma, tak aj Majster Zach pokračuje v Ijeho umeleckej tvorbě ďaleko
od vlasti, na pacifickom pobřeží. Iste povolanější krítikovia podajú svo
je posudky o Zachovej umeleckej práci, avšak my, v SV U , si jeho kvalitnej práce, fctorá je světověj úrovně, hlboko vážíme a považujeme
Zacha za jeden z prílkladov, ako móžu iaj naši exulanti prispeť k obohateniu světověj kultury a pri tom zostať věrní duchovným itradíciam
stojích predkov.

Poslání spisovatelů? Především vydržet, vidět stále, ©o Je hlavním úko
lem v básnickém i uměleckém tvoření, pro tuto 'tvorbu žádat duchovní svo
bodu ia úctu k osobnosti. ISpisovaltelé musí projevovat aktivní zájem na
všech národních a politických záležitostech. (Nevynese jim to sice nic jiné
ho, než že dostanou vynadáno, ale na to jsou již zvyklí. A něco musí v y 
držet.
Karel Čapek, O poslání kulturních pracovníků (Světozor 6.12.1934)
T o je nepochybná 'budoucnost lidského ducha: a ť jakkoli násilně, jmé
nem čehokoliv bude glajchšaltován, usměrňován, činěn služebným, vyvsta
ne v něm vždy znovu vítězný požadavek svobody ducha. Duch může být
znásilněn, ale ne natrvalo; pokud myslí, pokud soudí a tvoří, bude nutně
vždy překračovat dané ohrady, a ť ukládané jakoukoliv despocií.
Karel Čapek, O jiných věcech našich (Lidové noviny 25.12.1934)

109

Čtoucím pozdrav
M ezi ¡nejstarší členy SVU patři jistě dr. Bedřich Heřman z Phila
delphie, který se letos v lednu dožil devadesáti let. Mladoboleslavský
rodák B. Heřman je úspěšným překladatelem 'Goethova Fa ústa ¡a 'auto
rem mnoha odborných pojednání. K jeho devadesátce mu blahopřáli
přátelé z celého světa ¡a dr. Heřman odpověděl redakci Proměn básní,
již zde otiskujeme, jako důklad autorovy duševní svěžesti:

V E S M ÍR BU'DE T R V A T N E KO NEČ NĚ
Bedřich Heřman
Vesmír bude ¡trvat nekonečně,
všechno pozemské, 'je (dočasné.
Člověk ví, že nebude žít věčně
na té svoj í Zemi překrásné.
Překrásnou lze naši Hvězdu zváti,
zemský ¡ráj to věru ¡napohled,
jenže obdiv je jí krásy zvrátí
žal, že bědný na Zemi je svět.
Lidé se ¡tu nenávidí, vraždí,
ve dne v noci ž ijí v úzkosti.
Blázni národy své k válkám dráždí,
neznámé jsou míru radosti.
Dlouhé, sírastné cesty minulosti
věřit svedly lidtetvo častěji,
že jej zakrátko již útrap zhosltí
splnění všech jeho nadějí.
Člověk zklamán ¡byl, však dále hledá
útočiště, dkončit bloudění,
přání v klidu žíit mu pokoj nedá,
mír je vrchol jeho tou žen í. . .
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Kritické marginálie
pouhých pěti stránkách předmluvy
seznámit anglické čtenáře s význa
mem Komenského-vychovatele, ja
kož i společenského a náboženského
reformátora. Velkého významu je
Spinkův odkaz na Komenského
“KonsUltaei” , '(“ De rarum humanorum emendatione eonsultatio catholica” ), jež -bývá neprávem nedoce
něna i poučenými 'znalci Kom en
ského odkazu.

Záslužná ediční činnost SV U
John Amos Comenius:

The Labyrinth of the World
and the Paradise of the Heart
Do angličtiny přeložil Matthew
Spinka, vydala Společnost pro vědy
a umění v New Yorku spolu s od
dělením slovanských jazyků a lite
ratur University of Michigan, Ann
Arbor, 1972. Stran 148, s připojeným
faksimile celkem 362, cena $ 4.00.
iSpinkův Vzorný překlad tohoto
stěžejního díla Jana Amose K o 
menského je pořízen podle amste
rodamského vydání ‘Labyrintu’, (Z
roku 1663,) jehož exemplář je pa
trně jediným toho druhu na seveiro-ameridkém kontinentě. Připojené
faksimile je definitivní vydání, jak
je pořídil Komenský, bez jakýchko
liv změn a úprav pozdějších vyda
vatelů. Pro jazykozpytce je teto
©kolmost mimořádně významná, pro
tože mohou študovat všechny lingudstické zváštniOsti, jichž Komen
ský užíval.
Profesor Spinka, jeden Z našich
předních komeniologů, seznamuje v
lapidární poučené předmluvě anglic
ké čtenáře se životem a dílem J. A.
Komenského, správně vym ezuje je 
ho místo mezi takovými mysliteli, ja
kým i byli na př. Plato, sv. Augustin,
Dante nebo Spemser. Spinka konsta
tuje, že Komenského Labyrint “není
Utopií, ale alegorií, t.j. popisem sku
tečnosti, zachycené metaforicky” .
Autorovi překladu se podařilo na

ISipinfcovo závěrečné konstatování,
'že Spojené národy, UNESCO, M e
zinárodní soudní dvůr, Světová ra
da církví i moderní ekumenické
koncily kotví svým původem v ne
jedné myšlence i konkrétním ná
vrhu Komenského, alespoň naznačí
nezasvěcenému příslušníku anglo
saského světa plný význam tohoto
vélkého exulante.
Nelze než poděkovat prof. Spdnkovi za Skvělý překlad a jeho v y 
davatelům za vzorné vydání svaz
ku, klterý je dalším dokladem o ne
smírném významu publikační čin
nosti SVU. P o nedávném vydání
souboru Studií prof. Romana Jafcobsona ( “ Studies in Verbal A ťts” ),
Čtenáři se mohou oprávněně těšit na
Chystanou antologii anglických pře
kladů 'české poezie, pořízenou prof.
A . Frencfaem, jež vyjde rovněž v
řadě “Michigan Slavic Oontributions” . Společnost pro vědy a umě
ní naznačuje, jakým směrem a B
jakým posláním se zaměřuje je jí
vydavatelská činnost ták, aby ‘ne
konkurovala’ již existujícím nakla
datelstvím, a plnila jedno ze svých
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'hlavních poslání: seznamovat také
jiné než české a slovenské čtenáře s
vrcholnými projevy naší vědy a
umění.
Jiří Škvor

Jaroslav Kučera:

Pražský srpen
vydalo CCC Books Mnichov, 1971.
Knih o událostech v Českosloven
sku v roce 1908 jsou desítky. Ty,
jež byly napsány nečeskoslovenskými autory jsou většinou vzdáleny
faktům, jak je poznali lidé v Čes
koslovensku na vlastní kůži. Tito
autoři mají své poznátky - celkem
pochopitelně - z druhé ruky, do
chází tudíž i k mylným závěrům,
ba dokonce i ke Školáckým chy
bám, jako je třeba ta, že slovenská
řeč má blíže k polštině než k češti
ně. K nihy napsané účastníky či do
konce tak zvanými tvůrci uldálostí
roku 68 jsou většinou zkresleny v
tom smyslu, že podceňují vlastní
viny a přeceňují zásluhy.
Kučerova 'kniha je jiná. Tato útlá
knížka je napsaná věcně a úsporně.
Psána perem kronikáře, klade vedle
sebe fakta, aby mluvila sama za sebe - Vi!z stručné životopisy Černíka,
Dubčeka, Svobody a Simrkovského.
Autor veden sebekontrolou nikde
nepozvedá hlas, nikdy čtenáři nenahrává a nikdy nevnucuje emoce.
Není to samozřejmě náhodou.
Kučera je Zkušený autor. Je to znát
na každé větě, ostavci a 'kapitole.
Knihy, které mají k dispozici to
lik materiálu jako se nabízelo zde,
m ívají většinou stovky stránek. V
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tomto případě si však autor uložil
půst a b yl k 'sobě přísný. Z mate
riálu, jenž by se jinému rozsypal
pod rukama, vybral to nej důležitěj
ší. Oblékl události, které již samy
svou povahou křičely, ido oděvu
střízlivých ¡slov, z nichž každé býlo
váženo. Ano, Kučerův cíl byl jiný,
než vyložit na trh rychle a všechno,
co se dá posbírat. O to je kniha pů
sobivější.
My, kteří jsme b yli při Itom, zná
me onen pocit skepse na dně nadše
ní oněch dnů. Nadšení se zmocňo
valo každého, někoho na delší do
bu, někoho na chvilku. Pocit skepse
b yl však trvalý. Jen člověk, který
chtěl napravovat svoje domnělé či
skutečné viny anebo na druhé Stra
ně nenapravitelný bláhovec mohl
věřit v nemožné.
ODnes, ve výprodeji slov, iluzí i
nadějí, je Kučerova kniha klidným
zastavením nad dobou, jež dosadila
do čela národa ty, kteří b y se tam
za normálních okolností nikdy ne
dostali; nad dobou, kiterá ve své
bouřlivosti brala za bernou minci
i falešný peníz. Falešný peníz byla
však jediná šance, kterou národ
měl. Kučerova kniha je klidným
zastavením a je také výpovědí
svědka,
přinášejícího
objektivní
světlo do celého případu, svědka,
který nepřišel vypovídat proto, aby
přitížil jedné anebo ulehčil druhé
'straně.
K nih o událostech roku 68 byly
napsány desítky. N e všechny jsou
silné v tom, že byly napsány dobře
a pravdivě. Kučerova kniha taková
je.
Jiří Sýkora

J. Danius:

mučením a justičními vraždami,
které nespáchala cizí soldateska,
nýbrž lidé vlastního národa.

Zrod satanova atomu
I. dfl. K smrti odsouzený vypráví,

Knize by se dalo ledacos vytknout,
především po stránce stylistické a
jazykové. Ovšem písemná svědectví
z vězení mají v podstatě jiné po
slání a jiné zákony než krásná lite
ratura.
J.R,

Ilágersten 1971, str. 160.
¡Podobně jako po osvobození v
roce 1945 ise objevilo na knižním
trku několik desítek knih, které
povídkovou, vzpomínkovou či re
portážní formou zachycovaly hrůzu
nacistických koncentráků - tak i po
obrodném demokratizačním procesu
v roce 1988, kdy se jednak -rehabi
litačním komisím otevřely tajné
archivy StB a kdy s krátkou dobou
zrušení censury mohli autoři začít
psát o svém vězení, se objevilo v
'Československu několik básnických
sbírek básníků - -politických vězňů
(Kostohryz, Ranč) či prosaiickýdh
prací (napf. K arel Pecka a Ota
Obuch). Dnes ovšem je možno pu
blikovat vzpomínky z komunistic
kých věznic, táborů a vyšetřoven
StB - zkrátka z komunistického
podsvětí - pouze v zahraničí. O ce
lé řadě knih psali jsme v Prom ě
nách a -v dalších exilových orgá
nech (Brodský, Drobeček, London
atd). Dnes několik slov o nové
knižce, kterou pod pseudonymem
John Danius vydal ve švédsku
autor několika úspěšných knih pro
mládež, který odešel po roce 1968
na Západ. Kniha se jmenuje ZROD
S A T A N O V A A T O M U a je to za
myšlený triptych o metodách StB,
o
vyhlazovacím
Jáchymovském
¡koncentráku, o pracovních lágrech
atd. Prvn í díl, který nedávno vyšel
se jmenuje “ K smrti odsouzený v y 
práví” .
Není to “k-o-ncentráčnická litera
tura” jak jsme ji znali po válce, je
to něco víc - je to úděs člověka nad

Radmila Lexová:

Písně stesku
(Z
deníku
exulantky
1947-49.>
Edice Sklizně svobodné tvorby, red.
A. Kratochvil, 8 Miinchen 22, Postfach 166. Vytištěno v Římě, 1971.
Ú tlý svazek veršů předčasně zem
řelé autorky ( + 7. února 1951) je
citlivým záznamem typicky exu
lantských myšlenek a nálad. Rad
mila Lexová otiskovala svého času
verše v krajanském tisku, kde vzbu
dily pozornost především proto, že
byly citlivým záznamem pocitů no
stalgie a exulantské bezútěšnosti. I
po značném časovém odstupu, ne
jedna z těch autorčiných “zpovědí” ,
vyjádřená formou poněkud tradič
ní, neztrácí na svém půvabu dení
kového básnického záznamu (jak
autorka sama v podtitulku nazna
čuje).
V nejednom případě je jí úsilí v y 
bočuje z okruhu přátelského zájmu
a dosahu (všude, kde se autorka
zamýšlí nad osudem vlasti) a je jí
verše pak nabývají významu nad
osobního, exulantského, obecně lid
ského. Po technické stránce Lexová
projevuje mimořádný smysl pro
pevnou strukturu sloky a pro je jí
melodičnost, která celou sbírku
charakterizuje.
Pavel Javor
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R. H. Liddell Hart:

Vojenská historie
II. světové války
History of the Second World War.
New York: G. P. Putnam’s Sons,
1971. Cassell and CO., Ltd., Londýn,
1970. Pages 768.
Kapitán Basil Liddell Hant b yl až
do své smrti v lednu 1970 uznáva
ným britským vojenským 'bheoreiákem a historikem, který, jak už to
bývá, byl zhusta úspěšnějším proro
kem v cizině než ve své vlastní ze
mi. Talto podrobná a velm i obsáhlá
vojenská historie II. světové války,
která vyšla až po jeho smrti, je jeho
vrcholným dílem a zřejmě také do
sud nej lepší a nejofojeiktivnější prací
o vojenské taktice a strategii na
všech frontách v letech 1939-11945.
Autor považuje druhý světový vá
lečný zápas za zbytečnou a posléze i
zbytečně prodlužovanou válku. Z b y
tečná byla podle něho, protože se jí
mohlo zabránit, kdyby Velká Brita
nie a Francie zakročily proti H itle
rovi již roku 1936, když obsazoval
Porýní. Válka v Evropě však mohla
podile něho a jím citovaných odbor
níků skončit už na podzim roku
1944, kdyby se spojenci nedopustili
několika takltickýoh a strategických
chyb, o kterých bude ještě řeč.
“ Zbytečné prodloužení války,” píše,
“ nakonec prospělo jen Stalinovi a
otevřelo cestu komunistické nad
vládě v Evropě.” Pro zajímavost
uvedeme některé autorovy vývody.
Především tvrdí, že první britská
ofensiva v severní A frice v letech
1940-41 mohla rozhodnout už tehdy
o Africe, kdyby Churchill najednou
nezastavil vítězný postup Britů v

Kyrenaice směrem na Tripolis proti
zbytkům italských sil a nenařídil po
chybné vylodění britských sil v
Řecku, odkud byly Stejně brzy v y 
tlačeny Němci. Autor tvrdí, že toto
rozhodnutí přivedlo Rommela do
A frik y a způsobilo odklad konečné
ho vítězství spojenců v Africe o dva
roky.
Je zajímavé, že anii v případě spo
jenecké kampaně v Itálii se tento
britský autor neztotožňuje se stano
viskem britské generaliity a s plány,
které v této souvislosti navrhoval
'Churchill. Úzký italský poloostrov
■není podle jeho názoru vhodným
terénem pro moderní útočnou válku.
Tehdejší britské, Zejména Churchrllovy plány s postupem do severní
Italie a pak přes tzv. Lublaňskou
bránu směrem na Vídeň označuj e za
příliš 'optimistické, protože, jak při
pomíná, už Italové za první světové
války poznali problém 'horských
překážek, které je třeba zdolat mezi
Benátkami a Vídní. Liddell Hart
zde opakuje to, co už o věci napsali
američtí odborníci, že se Churchillovi plány o evropské “ underbelly”
líbily především jako alternativa
velkých ztrát a opakování Dunquerquu, kterých se obával v souvislosti
s plánovanou invazí “ Ovarlord” do
Francie.
¡Pokud jde o invazi samu, autor
píše, že probíhala podle plánu, ale ne
podle stanoveného časového roz
vrhu, a že je jí úspěch visel v po
čátcích na vlásku. Jakmile však spo
jenci zahájili vítězný postup k ně
meckým hranicím, německá 'obrana
se zhroutila. K d yž spojenci v září
1944 Stanuli na německých hranicích
a pronikli do Belgie, došlo podle
autora k velké chybě. N a podporu
svého 'argumentu cituje německé
generály Blumentritta a Westphala,
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kteří napsali, že do poloviny října
mohli spojenci kdekoliv prolomit ně
meckou západní frontu, která tehdy
ostatně v pravém slova smyslu ani
frontou nebyla, a proniknout sou
středěným výpadem do vnitra N ě
mecka. Liddell Hart píše, že tento
soustředěný výpad mohl provést
maršál Montgomery na levém křídle
směrem do severního Německa nebo
generál Paitton 'směrem do středního
Německa v oblasti M et nebo Lucem
burska. Oba zmínění vojevůdci, jak
známo, takové plány předložili, avšak
generál Eisenhower a jeho jílánovatelé ze zásobovacích a jiných vojenško-Strategidkých důvodů roz
hodli ve prospěch postupu na široké
frontě. Autor sice souhlasí se zná
mým plánem, se kterým v této věci
přisel maršál Montgomery, avšak
přiklání se k názoru, ze generál
Patton mohl 'být lepší volbou vzhle
dem k tomu, že Montgomeryho po
čáteční nesnáze v Belgii neposkyto
valy velké naděje na rychlý postup
na Berlín. V každém případě úspěš
ný soustředěný klínový výpad spo
jenců do Německa mohl způsobit,
že by západní armády obsadily B er
lín 'i Prahu před Rusy a válka v
Evropě b y asi Skončila už roku 1944,
píše britský vojenský odborník.
;K prodloužení války, tvrdí autor,
přispělo také vyhlášení spojenců o
bezpodmínečné kapitulaci Německa.
T o prý morálně i prakticky znemož
nilo pnotibitlerovskou opozici, která
v opačném případě mohla uspět s
plánovaným odstraněním Hitlerova
režimu a požádat o příměří.
Liddell Hart přináší ještě několik
jiných zajímavých pozorování. T v r 
dí na příklad, že Guderianiovy pan
céře mohly po vpádu do Francie
znemožnit nalodění Britů v Dun-

querquu, kdyby Hitler nečekaně je 
jich postup na dva dny nezastavil.
Autor připouští možnost, že H itler
stále ještě doufal v nějakou dohodu
s Anglií.
'Podobně autor připomíná méně
známý 'Gudarianův plán rychlého
jednoproudového soustředěného po
stupu pancéřové armády směrem na
Moskvu krátce po vpádu Němců do
Ruska roku 1941. K d yb y H itler ten
to plán nezamítl, píše, Guderian by
asi Moskvu dobyl a válka by se v y 
vinula jinak. Druhé Strategické chy
by se prý H itler dopustil roku 1942,
kdy svůj plán dobýt naftová pole na
Kavkazu oslabil současným druho
řadým útokem na Stalingrad. Sovět
ské vojenské strategii autor nevě
nuje tolik pozornosti jako britsikoamerické, německé a japonské, pro
tože zřejmě neměl fc disposici sovět
ské prameny.
deště dvě věci, týkající se sovětskoněmeckýdh vztahů, stojí za zmínku.
Sovětsko-německý pakt z roku 1939
označuje Liddell Hart za druhý
evropský 'Mnichov a na jiném místě
přichází s novým odhalením v hi
storii německo-sovětských vZtahů.
Je celkem známo, že ještě i po vpá
du nacistů do Ruska docházelo ze
jména v neutrálních zemích k urči
tým neoficiálním kontaktům mezi
Hitlerovými a Stalinovými pověřenci a jednalo se o možnostech sepa
rátního míru. Liddell Hart se však
ve své knize zmiňuje o přímém jed
nání mezi ministry zahraničí, Ribbentroipem a Molotovem, a to v do
bě, kdy německé armády byly hlu
boko v Rusku.
“ Na jaře 1943,” píše britský od
borník, ‘^byla vojenská situace v
Rusku nejistá a to byl důvod k di
plomatické mezihře, než začala roz

115

hodná bitva. V červnu se sešel M o
lotov s Ribbentropem v Kirovogradu
za německými liniemi k diskusi o
skončení války. Podle německých
důstojníků, kteří se zúčastnili jed
nání jako techničtí poradci, Ribbentrop navrhl jako podmínku míru

ruské hranice na Dněpru, zatím co
Molotov trval na obnově předváleč
ných hraníc (z r. 1939). Jednání se
dostala na m rtvý bod a byla pře
rušena, když přišla zpráva, že zá
padní spojenci mají informace o
tomto jednání . . . ”
Vojtěch N. Duben

V ILLO N : Pověste básníka, přibijte kulturu na pranýř. Jenže co potom,
viď te? Písničku neoběsíte a veršům nikdy nezlomíte vaz! A le do kultury,
páni, mluvit nebudete! Jen si věšte básníky a palte knihy. Shoří jen papír,
ale pravda z těch fcnih vám zpřeráží hnáty!
(Voskovec a Werich, Balada z hadrů, 1935)
My, spisovatelé se nedáme z národa vyhazovat; upírá-li nám někdo přísluš
nost k národu, je na to jediná odpověď: rána do zubů*
Karel Čapek, Na pár slovíček (Lidové noviny 4,1.1935.)
Imperialista: Rovnováha sil, to j e, když už máme převahu.
Diplomat: D íky bohu, smlouva je uzavřena; te ď jen musíme vymyslet,
jak ji budeme porušovat.
Karel Čapek, Bajky (1936)
Konečné řéšení zůstává politickým a duchovním dějinám, na kterých ne
jsme angažováni jenom jako diváci, nýbrž jako spolubojovníci, kteří mu
sejí vědět, na které Straně světového dramatického konfliktu leží celé prá
vo a celý 'život malého národa.
Karel Čapek, Bílá nemoc (předmluva), 1937
Zatím se odehrává nejfcrutější boj našich mladých dějin. Není ito jenom
boj o naši půdu, je 'to 'také boj o naši duši, o duši každého z vás. Haj te tu
duši, hajte tu svou duši v těchto hrozných dnech zkoušky. Neustupujte ze
své víry, neopouštějte svou naději: mravní posice se nesmějí výklidit nikdy,
děj se co děj. Dožijeme se toho, věřte, dožijeme se toho, že sena věky zhroutí
Babylon lži a násilí; kolo dějin se nedá zastavit. Ten boj se vybojuje, a ť dnes,
a ť za rok, a ť ještě později. Snad právě m y v tuto Chvíli připravujeme děj
ství světové, ve kterém pravda zvítězí. Všechno předržíme, abychom se
toho dožili.
Karel Čapek, Úvod ke zprávám o politické situaci (Lidové noviny 21.9. 1938)
Dějiny našeho národa a dějiny světa nejsou a ještě po Statisíce let ne
budou dopsány. To, co nám jest nyní snášeti, je jenom historická episoda.
I my, 'dnešní lidé, se dožijeme toho, že věci budou vypadat hodně jinak.
Žádná mocnost světa nemá vyměřeno víc nežli p íď dějin.
Karel Čapek, Budeme žít! (Lidové noviny 1.10.1938)
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PUBLIKACE SVU
Autor

Název

Pw čet

R ok

Cena

stran vydání

$

A. Heidrich

International Political Causes of the
Czechoslovak Tragedies, 19o8/1948

27

1962

.75

F. C. Štěrba

Češi a Slováci v Latinské Americe

61

1962

1.25

René Wellek

Czech Literature at the Crossroads
of Europe

15

1963

1.00

René Wellek

Essays on Czech Literature

SVU (red. Miloslav
Rechcígl. Jr.)

The Czechoslovak Contribution to
682
World Culture.

Egon Hostovský

Tři noci

208

1964

3.00 *2.50

Vladimír Vaněk

Kniha povídek

118

1965

2.50 *2.00

SVU (redigoval
M. Rechcígl, Jr.

Czechoslovakia Past and Present
2 vols. (Second Congress, 1984)
jednotil, svazek I nebo II

214

1889

1963 7.50 *3.90
1964 19.75 *12.25

1969 97.00 *60.60
48.50 *30.60

SVU
(redigovala
Eva Rechcíglová)

Directory of Members, SVU, 2nd ed.

Otakar Machotka
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