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DO DESÁTÉHO ROČNÍKU
JIŘÍ ŠKVOR
Dočká-U se český nebo slovenský časopis v zahraničí desátého
výročí svého založení, je to zpráva radostná. Svědčí o obětcvvosti a zájmu nejen čtenářů, ale i těch, kdož je j vytvářejí.
“Proměny” jsou čtvrtletníkem Společnosti pro vědy a umění a
tato okolnost sama o sobě mu vymezuje zvláštní poslání a po
stavení mezi ostatními českými a slovenskými periodikami.
Jedním z hlavních úkolů SVU je pokračovat v tradici svo
bodné české a slovenské kultury, seznamovat s ní okolní svět
a v plodné soutěži různých kultur národních, ve svobodném
světě naši duchovní tradici rozvíjet a podílet se tak na budování
šťastnějšího a důstojnějšího zítřku naší vlasti i světa mnohem
širšího. Plníce tento úkol, jsme si vědomi svých značně omeze
ných prostředků a možností. Nevydávali jsme se a nehodláme
se vydávat za povolané ani za vyvolené. Víme, že národ jako
takový zůstal doma a dobře tak jest! Nepovažovali jsme se a
nehodláme se považovat za oficielní mluvčí českého a sloven
ského lidu, ale vždy jsme byli, jsme a budeme nedílnou částí
velkého československého duchovního bratrství.
Sledujíce ideové poslání SVU, jsme do jisté míry živým,
patrně nepříjemným svědomím těch, kdož doma zavírají oči
před pravdou a morálkou, těch, kdož věří spíše dočasným oportunistickým “pravdám”, nebo vědomým lžím, kdož dávají před
nost taktice před zásadou. V tomto směru chceme hovořit za
ty, kdož svobodně hovořit nemohou. S tímto posláním vznikla
SVU a s tímto úkolem založil — před deseti lety — Ladislav
Radimský (Petr Den) i “Proměny". V jeho práci chceme
pokračovat.
Zdůrazňujíce duchovní tradici národní, nehodláme setrvávat
v minulosti. NikoU namátkou zvolil dr. Radimský pro náš

čtvrtletník jméno “Proměny”. Tento časopis chce být zrcadlem
všech hlavních metamorfóz, jichž je svědkem náš rodný domov,
zahraniční svět i náš vlastní duchovní obzor. Jako každý list
vycházející v cizím prostředí, i Proměny musí počítat s celou
řadou nezměnitelných, často značně nepříznivých okolností:
s nevalnou finanční základnou, se značně odlišnými zájmy a
požadavky příslušníků několika různých immigračních vln, a
s celou řadou dalších okolností.
S potěšením však pozorujeme, že v tomto směru se nám
podařilo soustředit živé, tvořivé síly českého a slovenského ži
vlu v zahraničí — jedince přemýšlivé, zodpovědné a demokra
tické. “Proměny” sledovaly s plným porozuměním a s účasten
stvím československý obrodný proces šedesátých let, morálně
je j podporovaly a po srpnu 1968 uvítaly spolupráci předních
představitelů “pražského jara”, kteří — z protestu proti
omezování základních práv lidských i politických — opustili
území Československa. Jejich aktivní účast na našem společném
díle znamená podstatné rozšíření a prohloubení práce SVU i
jejího tisícového orgánu.
Jak tomu u časopisu tohoto druhu patrně jinak ani nemůže
být, i “Proměny" jsou vystaveny nejedné kritice čtenářů a při
spěvatelů. Někteří si stěžují, že věnujeme příliš mnoho místa
zevrubným kulturně-politickým úvahám, na úkor příspěvků
beletristických; jiní tvrdí pravý opak a další zdůrazňují, že
“Proměny” by měly seznamovat čtenáře především s výsledky
vědecké nebo umělecké činnosti členů SVU. Na každé z tako
vých myšlenek nebo námitek je něco pravdy. Třeba však brát
v úvahu omezený rozsah našeho čtvrtletníku, který je důsled
kem omezených prostředků finančních.
Naši vědečtí a umělečtí pracovníci publikují své rozsáhlejší
práce v cizojazyčných odborných revuích, zatímco “Proměnám”
je vyhrazeno víceméně referování o uvedené činnosti, nebo
otiskování jejích “vizitek”, či zkratek. Totéž platí o rozsáhlej
ších dílech uměleckých, především o beletrii. Proto Proměny
věnují dost místa i příspěvkům populárním, jež zajímají mno
hem širší než výlučně akademickou čtenářskou obec. Jedním
z hlavních poslání našeho listu bylo a je poskytovat příležitost
autorům novým, především mladým a nejmladším, kteří zatím
nemají možnost publikovat v cizojazyčných revuích. Právě v
této kategorii čtenářů však došlo v posledních letech k “promě
nám” nejradikálnějším. Mnozí z nich (někdějších absolventů
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čsl. středních škol) v cizině absolvovali vysoké školy a dosáhli
ve vědeckém či uměleckém světě významného postavení. Ve
smyslu neúprosného příkazu “Publish or perish!” naši mladí
profesoři, pracovníci předních vědeckých či jiných odborných
ústavů a organizací, musí publikovat v t. zv. “velkých jazycích”.
Je to tak správné, třebaže redakce Proměn se po nich dívá s
netajenou lítostí a s přáním, aby si alespoň někdy na ni vzpo
mněli s českým či slovenkým příspěvkem.
SVU a její tiskový orgán si vytkly úkoly, jež plní nehlučným,
neokázalým způsobem již pěknou řádku let. Zatímco mnohé
české nebo slovenské organizace a jejich časopisy v poslední
době zanikly, naše organizace a práce se rozšiřuje i prohlubuje.
Náš konkrétní pracovní program zajímá i odborníky jiného
než českého nebo slovenského původu.
Kromě služby a oddanosti společnému programu, nemáme
jiných cílů. Hodnotná vědecká a umělecká díla našich členů
jsou nejlepší vizitkou našich snah a budou svědectvím, že jsme
v cizině duchovně žili a že jsme nežili zbytečně. Třebaže ohlas
naší práce dochází pozoruhodné odezvy i v cizích akademických
kruzích, finančně jsme závislými výlučně na vlastních prostřed
cích a možnostech. Jistěže bychom své poslání mohli plnit ús
pěšněji, kdyby se nám dostávalo podpory z cizích fondů a na
dací. Takové dary však bývají často závislými na jistých pro
tislužbách nebo podmínkách, k nimž se nehodláme zavazovat.
Kdyby každý čtenář Proměn získal alespoň jednoho odběratele,
mohli bychom jejich obsah ještě rozšířit.
Prvých deset ročníků našich Proměn je četbou v nejednom
směru zajímavou. Je svědectvím o nepotlačitelném odhodlání
a odporu proti omezování svobodného ducha, příkladem pozi
tivního příspěvku k budování světa a i člověka stále svobodněj
šího a lepšího. Sloužíme s vědomím, že pomáháme věci spra
vedlivé a dobré. Nemáme peníze, ale máme pravdu. Kdo ji vyz
nává, jistě nám pomůže. Svou práci konáme bez odměny a bez
nároků, v naději, že přinášíme skromný, ale poctivý i osobitý
příspěvek ušlechtilým snahám, jež jsou osou a páteří naší
duchovní tradice národní.
Děkujem, bože, za svou chudobu,
za lásku děkujem, jež neměla by mizet,
za tvrdé skývy dlaň, za mírnou pohodu.
My připravovali jsme úrodu,
třebaže bude někdo jiný sk lízet. . .
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Východní Evropa v perpektivě minulosti
V. KUSÍN
1. MODELY
Pojem “modelu” je vypůjčen z jiných kontextů, ale jde-li
nám o věc, a ne o slovo, vystačí. Y c$aném případě označuje
“model” určitý druh politicko-ekonomického uspořádání spo
lečenské jednotky, který zachovává některé společné rysy od
vozené z nejblíže vyššího “rodu”, avšak připouští volnost v ře
šení “druhových” zvláštností. Rozpětí rozdílnosti může být
různé a lze je názorně přiblížit na stupnici zoologického třídění:
Felis catus, Felis concolor a Felis pardalis patří k šelmám
kočkovitým, při čemž v jistém ohledu jsou si puma a pardál
bližší než ten či onen se sousedovou micinkou. Analogie tohoto
druhu je ovšem čistě pomocná a má za účel podtrhnout, že svět
akceptuje třídění jevů na základě vertikální stejnosti a hori
zontální rozdílnosti jako něco samozřejmého.
Na tuto prostou skutečnost ostatně poukázali obhájci reform
ního komunismu v Československu: přistoupíme-li na dělení
států na kapitalistické a socialistické, musíme přiznat — nejsme-li raněni slepotou — že ne všechny kapitalismy jsou stejné.
To se ostatně obráží i v sovětské zahraniční politice. A nejméně
od okamžiku, kdy Nikita Sergejevič blahé paměti vrátil Jugo
slávii punc socialistického státu, nelze se vyhnout konstatování,
že ani všechny socialismy nevykazují naprostou totožnost. Čína
a Kuba pak učinily další dohadování o existenci různých socia
listických modelů již zcela evidentně zbytečným.
Málo si snad uvědomujeme, že spor o multilateralitu komu
nismu se v jisté formě táhne hnutím už od jeho ranných dob
po první světové válce. Nezdá se mi náhodné, že právě Česko
slovensko, země ustrojená po západoevropském způsobu, má v
historii své komunistické strany sérii dokladů o životnosti to
hoto sporu. Mám na mysli opakující se pokusy nejdříve Šme4

rala a později i Gottwalda prakticky uplatnit české “druhové
odlišnosti” oproti “rodovým stejnostem” prosazovaným Kominternou. Tak u Šmerala nacházíme pozitivní chápání národ
ní státnosti, protikladné tuhému internacionálnímu centralis
mu, např. v roce 1921, když šlo o přijetí 21 podmínek pro vstup
do Komunistické Internacionály a když v Maďarsku hrozil monarchistický zvrat. Rovněž si zaslouží pozornosti jeho názor,
vyslovený formou otázky (a rozhodně spíše implicitně než ex
plicitně), zda v kulturně civilizovaném Československu by za
přirozeného spojence dělnictva neměla komunistická strana po
važovat spíše inteligenci než “zbídačelé rolnictvo” jak dikto
valo dogma. A konečně tu bylo jeho chápání hesla “dělnické
vlády” ve smyslu alianční koalice přesahující komunistické
hranice, a tudíž odlišné jak od buržoazní tak od proletářské
diktatury. Jistě ne nadarmo nazvali orthodoxní odpůrci soubor
jeho názorů “šmeralismem, t. j. československou odrůdou pra
vicového oportunismu”.
Gottwald sám třikrát připustil možnost vymazat rovnítko
mezi centrálně oktroj ovanou teorií a lokálně uskutečňovanou
praxí: v roce 1932, kdy se KSČ nakrátko orientovala na spolu
práci s nekomunistickým dělnictvem; kolem 7. kongresu Kominterny v letech 1934-6, kdy se “dělnická vláda” vrátila v po
době hesla “vlády lidové fronty” ; a posléze v letech 1944-7 s
nejodkrytěji formulovanou teorií nového “modelu” jako tak
zvané československé cesty k socialismu. Sluší přičinit, že ve
všech třech případech se Gottwald podvolil orthodoxnímu tlaku
a svůj souhlas s teoretickou i praktickou autonomií českoslo
venského komunismu vzal zpět.
7. sjezd Komunistické Internacionály v roce 1935 byl nepo
chybně nejmarkantnějším případem hledání cesty, která by
vyvedla komunistické strany ze sektářské izolace. Vždyť od
odlivu revoluční vlny po první světové válce udržoval evropský
komunismus svou pozici hlavně díky vnějším vlivům. Nemálo
stran se drželo nad vodou jen v důsledku přímé i nepřímé pod
pory vyvěrající z existence SSSR a samozřejmě v reakci na
hospodářskou depresi a fašismus.
Asi bychom se zcela neshodli na tom, zda politika “lidové
fronty” byla vybrána v náhradu za heslo “třída proti třídě”
a agresivní postoj k “sociál-fašismu” jen jako taktická derivace
sovětské zahraniční politiky, anebo jako opravdový “dimitrovský” pokus o východisko z kvapem se uzavírajícího a škodlivého
kruhu izolace. Pro první alternativu svědčí opuštění politiky
5

“lidové fronty” v době sovětsko-německého paktu o neútočení
(1939-41) a opět po úplném převzetí moci v řadě východoevrop
ských zemí (1948-53).
Jedno je snad jisté, že totiž 7. kongres zůstal na půl cestě.
Nová linie připustila rozdílnost přístupových cest, ale impli
citně předpokládala, že konečným výledkem bude ve všech pří
padech sovětský model. Lapidárně by se tato linie dala vyjádřit
sloganem “se sociální demokracií a celým národem proti faši
smu za komunismus”.
V podstatě tentýž konflikt mezi přístupem a cílem se opako
val ještě dvakrát. Někdy na sklonku války a bezprostředně po
ní, a pak znovu po 20. sjezdu KSSS v roce 1956. V obou přípa
dech zůstal nerozřešen. Je vůbec možno tolerovat specifické,
národní cesty k socialismu a současně vyžadovat, aby na jejich
konci byl sovětský model ?
Zkušenost posledních let se zdá ukazovat, že z nerozřešeného
teoretického konfliktu plynou obrovské praktické svízele. Život
sám znovu a znovu naléhá na odhození teoretického postulátu
o generické jedinečnosti komunismu v sovětském bloku i mimo
něj. Maďarsko a Polsko v roce 1956, Československo v období
1963-68, znovu Maďarsko se svou ekonomickou reformou od
roku 1968, znovu Polsko a pád Gomulky v roce 1970, Itálie a
zdráhavé i Francie s politikou lidového společenství, nemluvě
už ani o Jugoslávii, Číně a Albánii, Kubě, dvou východoasij
ských komunistických zemích a konec konců i Rumunsku, tam
všude šlo a jde v podstatě o diference od sovětského modelu.
“Klíčová slova v kontextu” označující orientačně hlavní typy
těchto modelů je možno formulovat asi takto: model samo
správný — Jugoslávie, technokratický — Maďarsko, demokra
tický — Československo a Itálie. Nad ostatními si lámeme
hlavu.
Jistěže záleží na tom, co se definuje jako “rodové” stejnosti
a co jako “druhové” odlišnosti. Poslední autoritativní vymezení
generických atributů pochází od Leonida Brežněva, z projevu
nja Leninově výročí v roce 1970. Podle něj to na brzké uvol
nění dogmatu nevypadá, protože povolené specifické partikularity nijak nevypočítává. Brežněvův socialismus musí obsahovat
toto: moc v rukou pracujícího lidu v čele s dělnickou třídou,
společenský vývoj kontrolován marxisticko-leninskou stranou,
kolektivní vlastnictví výrobních prostředků, plánované hospo
dářství na nej vyšší technické úrovni pro blaho všeho lidu,
uplatnění zásady “každý podle schopností, každému podle zá
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sluh”, výchova všeho lidu v komunistické ideologii a k přátel
ství s bratrskými stranami a dělnictvem všeho světa, a zahra
niční politika založená na proletářském internacionalismu.
Těžko si představit jak dalece významé by mohly být rozdíly
v cestách, kterými by se různé strany a země měly ubírat, aby
došly k tomuto kýženému stavu. Nehledě na vůbec nezměřitelné
ideologické postuláty, jako je “moc v rukou pracujících”, narnačuje tato definice zcela jasně, že obsahově se o uvedených
itributech musí rozhodovat centrálně. Je to statická definice.
Ani slovo o tom jak má lid či dělnictvo či strana spravovat spo
lečnost, a zřejmě pod čerstvým dojmem z československé hereze
ani slovo o sociální, politické, mravní a duchovní svobodě, jež
oyla kdysi vložena komunismu do vínku.
Promítneme-li tedy dlouhodobou zkušenost z minulosti do
budoucnosti, zdá se, že můžeme předpovídat pokračující napětí
te vztahu k otázce, zda a do jaké míry mají existující i případně
nově vzniklé komunistické společnosti právo adaptovat doktrínu
ke svému obrazu. Mnoho mocných by je rádo vidělo spokojit
se adaptací sebe sama k obrazu centrálně interpretované doktrí
ny. Jinými slovy, spor se bude týkat dilematu zda reformace,
anebo návrat k církevním Otcům — jak přikázal Koncil tridentský: “Aby se nikdo neodvážil vykládat Písmo svaté v pro
tikladu k jednomyslnému souhlasu Otců.”

2. NACIONALISMUS
Sociálně-demokratické hnutí v mnohonárodnostním Rakousko-Uhersku se tak či onak národnostními problémy muselo
zabývat takřka nepřetržitě. Komunistická kritika mu vytýká
v podstatě dvojí hřích: nekompletnost v tom, že tu nedošlo vý
razu právo na odtržení, a opuštění nepevné teorie tváří v tvář
nacionalistické atmosféře první světové války. V tomto ohledu
tedy Sovětský svaz převzal implicitní závazek napravit chyby
minulosti. Po více než polovině století zůstává však Finsko
jediným národním státem mimo sovětskou svrchovanost z těch
evropských území, kterým v revolučním vzmachu let 1917-20
musela být dopřána samostatná existence či opce pro jiný
státní útvar. O tom, že vlastenecké momenty sehrály v druhé
světové válce nemenší úlohu než v první, rovněž není pochyb.
Kolaps sovětské orientace z let 1939-41 zákonitě vedl k formál
nímu rozpuštění mezinárodního komunistického centra.
Následnické a jiné s habsburským odchodem ze scény spoje7

né státy ve střední a východní Evropě prošly dnes už více než
padesát let pod zástavami, někdy dost roztřepenými, samostat
nosti. Některé, zejména Jugoslávie, Československo a Rumun
sko, se musely a musejí potýkat uvnitř vlastních hranic s po
dobnými národními problémy jako Rakousko-Uhersko a Otomanská říše, protože jsou samy mnohonárodní. Pro ně, ale i
pro Polsko a Maďarsko, nabyla však národní problematika po
státním etablování ještě jiného rozměru. Mám na mysli obrá
cení nacionalismu navenek, za hranice státu, především vůči
dvěma velkým národním kolosům, operujícím v evropském
prostoru, německému a ruskému.
Nebylo to ovšem pro ně nic neznámého. Český historik v 19.
století kvalifikoval česko-německý vztah jako hnací sílu českých
dějin, maje na mysli jak konflikty tak přejímání hodnot. Se
státní samostatností se právě tento nacionální element nyní
chápaný “mezistátně”, utvrdil. Jeden z cílů národního snažení
— vybojovat svrchovanost — se změnil v úkol pro mnohé ne
méně obtížný — udržet ji. Navíc, dokud byli Češi součástí Ra
kouska, nebylo takřka místa pro zkřížení zájmů s Ruskem, na
rozdíl od rozparcelovaného Polska či Maďarska. I tento mo
ment, obnažení národa na dvou frontách, viděli prozíraví du
chové už v 19. století, a báli se jej. Odmítaje splynutí s němectvím, Palacký napsal frankfurtskému sněmu:
“Víte, 'pánové, která mocnost drží veškeren veliký východ
našeho dílu světa; víte, že tato mocnost, již nyní vzrostši u veli
kost ohromnou, sama ze sebe a v sobě každého desetiletí větší
měrou se sílí i zmáhá, nežli to díti se může v zemích západních;
že jsouc ve středu svém nepřístupna skoro každému outoku,
stala se již dávno nebezpečnou svým sousedům . . . ( Ona) hrozí
během čím dále tím rychlejším zploditi a založiti universální
monarchii, to jest nepřehledné i nevyslovitelné zlé, neštěstí bez
míry a hranic, jehož bych já, Slovan tělem i duší, pro dobré
lidské neméně těžce želel, byť i tato monarchie prohlašovala
se za slovanskou.”
A tak pro Čechy v letech 1918-45 končilo milénium takřka
výlučného “střetání s Němci” a v důsledku Mnichova, druhé
války a zborcené specifičnosti “československé cesty k sociali
smu”, začínalo “střetání s Ruskem”. To je dnes jedna z nejzá
važnějších změn v orientaci národní obrany u středoevropských
států. V podstatě není mezi nimi a Německem sporných otázek
a ty, které jsou, dožívají z minulosti. O kulturně-politické ná
rodní pohlcení češství němectvím již vůbec nejde.
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Přece se však národní existence nestala samozřejmou. Za
vedení komunismu pod sovětskou patronancí, natolilo nové
problémy. V rovině mezinárodní vyplývaj í z rozšíření sovětské
ho vlivu do oblastí, kam před válkou zasahoval jen spoře a ne
přímo. Y případě Polska a Maďarska se s touto novou skuteč
ností mísí tradiční obava 19. století, v případě Československa
vyvěrá hořkost nacionálního cítění i ze zhrzených představ
vlastních romantickému období obrození.
V rovině teoretické se sovětský typ marxismu přičinil o rege
neraci nacionalismu dvojím způsobem. Především tu bylo od
začátku podřizování národních faktorů hlediskům třídním.
Takřka od prvních krůčků se sovětský marxista učí, že národ
nostní otázka je druhořadá. S tím je spojena víra v automatismus řešení: duha nacionálního míru a bratrství se rozklene,
jen co strana dobude politické moci. Za druhé se šíří simplicistní téže o národním uspokojení vyrůstajícím z industriali
zace. Místo participace se nabízí koncentrované investice do
těžkého průmyslu a z nich rezultující vyšší životní úroveň.
Zkušenosti ukazují, že národní celky (některé více, některé
méně) nevidí vývoj stejně, jlako straničtí ideologové. Navíc
byli lidé ve střední a východní Evropě za posledních padesát
let svědky několikeré “změny linie” v politice komunistických
stran vůči vlastnímu národu. Odmítání národních států jako
buržoazních či dokonce, v případě Československa, imperialis
tických, bylo v polovině 30. let vystřídáno aspirací na vedení
národa proti fašismu. Pak se znovu upadlo do národního nihilismu v letech 1939-41, jen aby opět nastalo období vzedmutého
patriotismu po zbytek války. Taktické přihlášení se k odkazu
velikých národních postav, například T. G. Masaryka, v letech
1945-49 předcházelo prudkému útoku právě na tyto tradice.
Kolísání tohoto druhu, dosvědčující tézi o podřízenosti ná
rodního elementu momentálním potřebám revoluce, je už svou
povahou protikladné povaze národního vědomí. To je totiž fe
noménem dlouhodobým, uzrávajícím po mnoho let, ba staletí, a
nelze s ním beze škody manipulovat tímto krátkodechým způ
sobem.
Ani nacionální vývoj v SSSR nedává za pravdu autoritativ
ním postulátům o řešení národnostní otázky přes centralizova
nou stranickou moc a industrializaci. Ukrajina, pobaltské re
publiky, Moldávie a Gruzie jsou toho dokladem, nemluvě už o
ozvěně tak svévolných akcí jako bylo vysídlení krymských Ta
tarů. Navíc je poměr mezi ruským a neruským obyvatelstvem
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číselně zhruba vyrovnán a problémy národní participace na
správě věcí veřejných jsou na pořadu dne i přes záslužné po
zdvižení životní a kulturní úrovně.
Nacházíme tedy v minulosti zjevné rozpory mezi internacio
nální doktrínou a národním vědomím, které dodnes nebyly teo
reticky rozřešeny. Nejzazší mez, kam ideologové komunismu
byli zatím ochotni dojít, leží nepřekročena ve verbálních pro
hlášeních o nutnosti respektovat národní zvláštnosti. Je to chy
bně pojatý problém, protože nejde o zvláštnosti, aie o národní
vědomí. “Zvláštnosti” to jsou jen v poměru k uměle etablova
nému dogmatu. I tak se tyto proklamace o národních zvláštnos
tech střídají s utvrzováním priority sovětských zájmů, naposled
tak vehementně vtělených v tézi o omezené svrchovanosti nesovětských komunistických států. A v praxi je pak vidět od
teorie málo závislý oportunismus a snad i polovičatost. V Ma
ďarsku Sovětský svaz zasáhl v roce 1956 dávno před formulací
Brežněvovy doktríny, zatímco Rumunsko (a stejně i Maďar
sko) zůstává ušetřeno i čtyři roky po ní. Sankce proti Albánii
a čině nepřekročily rámec ekonomicko-ideologického ostrakismu, a tolerance národní suverenity Jugoslávie je vůbec případ
pro sebe.
Zkrátka, vedle nevyřešené otázky možných odlišností obsahu
a formy socialismu od sovětského modelu, visí na krku komu
nistickému hnutí kámen nacionalismu. Pokouší se jej setřást
různými způsoby, od prohlášení, že národní oříšek je uchopením
moci v podstatě rozlousknut, až po vojenskou intervenci. Z do
savadních zkušeností lze snad dovodit, že jedinou čáku na ús
pěch má spojení národního vědomí se socialismem, samozřej
mě tam, kde si nejsou z gruntu protichůdné. I tady se českoslo
venský experiment z roku 1968 nabízí jako poučení. Takové
řešení však zájmy sovětského vedení zatím připustit nemohou.
Pokračování, a možná i zostření, národních rozporů uvnitř ko
munistického hnutí nebude tedy pro nikoho překvapením.
V poslední době nabyl národní moment širšího rozměru, pře
kračujícího hranice komunismu. Začíná vystupovat v podobě
problému malých a středních národů, jejich seberealizace a
statutu na mezinárodním poli. Tak jej tradují již delší čas Jugoslávci a odnedávna stále jasněji Rumuni. Je to vážný úkaz,
protože vlastně poprvé se tu z hlediska mezinárodních styků
přestupují hranice dvou bloků směrem k součinnosti některých
socialistických a kapitalistických zemí v obraně vůči jiným
socialistickým i kapitalistickým zemím. Ač od přírody divizivní,
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nacionalismus se tak může dokonce stát dočasným tmelem “li
dové fronty” menších a slabších. Sluší poznamenat, že jejich
řady se rozmnožují dokonce rychleji než jak klesá počet větších
a silnějších.

3. PARTICIPACE
V jistém smyslu se komunismus, jako socialismus, narodil a
delší dobu existoval jako participační hnutí. V reakci na menši
nové sebe-emancipační i populistické snahy šlechty, buržoazie
a inteligence učinil svým cílem masovou účast lidu na politické
a ekonomické správě věcí veřejných.
Problém se začal zauzlovat v okamžiku, kdy se ruští komu
nisté, tehdy jen stěží přesahující svým vlivem konspirativní
skupiny v emigraci, rozhodli vytvářet k převzetí moci centrali
zovanou stranu. To ještě samo o sobě neodzvánělo budoucí de
mokratičnosti kýženého systému. V ruských podmínkách bylo
pochopitelné, že se vynořila frakce orientovaná na uchopení
moci násilným převratem. K tomu byl po vojenském způsobu
hierarchizovaný štáb asi nezbytný. Ještě po revoluci se dala
určitá participační exploze vysledovat ve svých primitivních,
takřka předpolitických formách na činnosti vojska (útěk z
fronty, odstraňování velitelů a volení nových), dělnictva (socialize ad hoc), malé části rolnictva (zabírání půdy) i bezej
menných zástupů v ulicích. Politické formy účasti se zdály vy
růstat ze sovětů a nacionální kvas věstil obrodu i v této oblasti.
I tehdy, uprostřed nezměřitelného chaosu, bylo možno argu
mentovat pro další existenci jediného štábního centra, z něhož
výlučně se situace může zvládnout. Tomu musel být obětován
parlament a politické strany, vzápětí pak už i “dělnická opozi
ce” a autonomie odborů a nakonec i nezávislost sovětů a volnost
diskuse ve straně. Tak postupně zmizel mechanismus, přes
který se široké vrstvy mohly do politiky dostat zezdola.
V podstatě nebylo lidu nabídnuto výměnou nic z prakticky
či teoreticky známých participačních možností. “Samospráva”
ve smyslu přímé demokracie přes výbory výrobců, byla brzy
zatracena. Zbyla účast souhlasem a nesouhlas neúčastí. Postup
ně zmizela i možnost vyjádřit nesouhlas při zachování účasti
a neúčast sama se posunula povážlivě blízko k hranici trestné
činnosti.
Přesto se vyvinul určitý kvasi-participační systém. Správa
státu, včetně ekonomiky a kultury, se rozrostla do té míry, že
centrum muselo distribuovat část pravomoci na nižší orgány.
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Ve dvou sférách, teritoriální a odvětvové, může určitý počet
občanů mít moc, autoritu a vliv. Vedle tradičních prostředků,
jako jsou vzdělání a schopnosti, potřebuje však aspirant na
mocenskou pozici placet seshora. Jde o decentralizaci pravo
moci na jmenované funkcionáře, nikoli delegaci části práv
jednotlivců na volené zástupce.
S výjimkou krátkého revolučního intermezza, nemělo Rusko
na této obecné rovině potíže s kontinuitou. I v samoděržaví
vyvěrala moc z centra. Co však počít se zemí jako je Českoslo
vensko, kde bylo k imitaci výše uvedeného vzoru třeba kon
tinuitu demokracie přerušit? Napomohla válka. Vždyť od pod
zimu 1938 přestal fungovat klíčový vztah tradiční demokracie
mezi vládou a opozicí. Se souhlasem valné většiny (jak se zdá
post hoc prokázáno) vytvořil se po roce 1945 systém řízené, tedy
omezené, demokracie v rámci Národní fronty. Svým způsobem
to byl pokus přeložit vztah vláda-opozice dovnitř vládní koalice.
I když se udržel vysoký stupeň lidové participace zezdola
(každý čtvrtý občan byl členem nějaké politické strany), nově
vzniklý model přece jen byl příliš labilně hybridní, než aby
přežil známý odklon komunistické strany od “specifické cesty
k socialismu.” A tak, deset let po zrušení vztahu vláda-opozice,
přistoupili komunisté k definitivní výměně tradiční demokra
cie za decentralizaci pravomoci na jmenované funkcionáře.
Dnes je z těch deseti let více než třicet, časový úsek již delší
než období první republiky. (Žije vůbec nějaký princ, jehož
polibek je s to probudit Šípkovou Růženku, anebo nám chudin
ka už docela zesnula?)
Počátkem šedesátých let došlo k řetězovému výbuchu participačního úsilí v Africe, se všemi chvály i hany hodnými prů
vodními jevy. Od té doby prožila Amerika několikeré horké léto
černošských nepokojů, které lze zařadit pod stejnou hlavičku,
a při dobré vůli spadá do stejné kategorie i leckterý novolevicový proud. Ve všech případech (s výjimkou totalitně oriento
vaných skupin) zní jako podtón touha po participaci vyvíjející
se zdola proti všemocné centrále. Mnohý pokus přitom ovšem
zplaněl nebo se zvrtnul ve vlastní protiklad.
Bylo by s podivem, kdyby obyvatelstvo východní Evropy
zůstalo nehnuté vězet v objetí jmenovaných funkcionářů, a to
i v těch zemích, které se k vlastní demokratické minulosti pro
poučení či aspoň posilu obrátit nemohou, protože takovou minu
lost prostě nemají. Naši pozornost si opět zaslouží tři státy,
které jsou v mnohém klíčové, totiž Československo, Polsko a
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Maďarsko. Vyčleníme-li z jejich nedávné zkušenosti hlavní
obecné participační rysy, dojdeme k pozoruhodné kombinaci
kvalit, které pravděpodobně bude muset budoucí princ vdech
nout probuzené Šípkové Růžence. Stručně se dají vyjádřit tak
to: parlamentarismus a členitá politicko-společenská infra
struktura plus samospráva, především dělnická, při autonomizaci ekonomiky a kultury, ve vztahu ke státní politice.
Nedá se říci víc, než že program obsahující tyto participační
prvky by nepochybně byl velice atraktivní pro široké vrstvy
obyvatelstva a že jej alespoň zčásti přijímá i stále větší počet
politiků těchto zemí. Parlamentarismus, tedy existence volby
mezi několika politickými stranami, bude ovšem nej tvrdším
oříškem a není vyloučeno, že pro nejbližší generaci je jeho
rozlousknutí prostě nemožné. Ale ani jinak není vše jasné. Jakou
samosprávu, aby se vyhnula jugoslávským potížím? Jak insti
tucionálně spojit samosprávu s parlamentem? Kolik pravomoci
technokratům? A ovšem především, jak se vypořádat s dogma
tem o vedoucí úloze komunistické strany? Může se vyvinout
jakýsi osvícenský vztah mezi komunistickou vládou a omezeně
participujícím občanstvem? Je lépe pracovat pro takový kom
promis, anebo trvat na nedvojsmyslném demokratickém aranž
má i u vědomí, že jej uskutečnit prostě nelze?

UTOPIE A SKUTEČNOST
A N T O N ÍN C E K O TA
Jsou jen dva základní typy představ, jež si vytvořil lidský duch
o šťastném světě v p růběhu asi jednoho sta generací. První, in te
lektuální, v níž rozum v ytváří společnost, v níž vládne rozvahou
organizovanou v systém' uceleného řádu, k terý zaručuje spravedl
nost, bezpečnost a m ír. D ruhá, senzuální, v níž osvobozené smysly
člověka uvolňují cestu do světa senzuálních radostí anebo vytvá
řejí společnost, jež m u nabízí — ba dokonce i zaručuje individueL
ní blaho. A ntičtí bohové Dionysus a Bacchus, filosofové hedonismu, Ovidiovy M etamorfosy, středověký sen o šťastné zemi Cokaygne, J. J. Rousseauovy ideje o “ušlechtilém divochu” a vroze
né dobrotě člověka v přírodní společnosti nezkažené civilizací a
jedna ze stěžejních zásad A m erického Prohlášení Neodvislosti o
vrozeném práv u na štěstí, jsou různým i příklady druhého typu.
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D říve nežli začneme studovat p raktický vliv Utopií na lidské osu
dy je třeb a si položit několik otázek: J a k a z čeho vznikly, které
z jejich p rvků v y tv ářejí konglom eráty m yšlení a citů, jež jak
vy tv ářejí historii, a čím jsou vlastně utopie ve vývoji lidské my
sli a lidské společnosti s jejím i základním i institucem i.
Snad nejlepším způsobem odpovědi na tyto problém y je otázka,
jak ý viiv měly na lidské osudy vynález jazyka, písm a a soustavy
čísel. Jazyk, písmo a čísla jsou symboly bez podstaty ve skuteč
ném světě — nic nežli pouhé, čiré ideje. Jejich praktická síla a
moc jsou v oné zvláštní stru k tu ře lidského m ozku (cortex), která
je evolučně nejm ladší a jíž se člověk zmocňuje světské skutečno
sti v m íře, jíž ovládá, používá a v ytváří symboly. Jednotlivé
zvuky a znaky jazyka a čísel osamoceně nejsou ničím'. Spojeny
zázračnou schopností cortexu v kom binace a soustavy, jsou roz
hodující silou a mocí, jíž si člověk vytvořil svůj m inulý i dnešní
svět.
Utopie jsou symboly. Jakkoli tyto symboly dosud nejsou ozna
čeny specifickým i znaky — ba dokonce nejsou dosud známé jako
symboly — jejich síla proniká, m ění a vytváří lidské instituce a
pom ěry vlivem, jenž m á svou obdobu v latentní potenci virusu
v biologii nebo katalyzátoru v chemii. Chceme-li poznat jejich
vliv n a historickou a dnešní skutečnost, je účelné nejen označit
několik základních utopií jako pra-typů, ale všim nout si také
okolností a prostředí, z nichž vyšly.
V Z N IK U T O P IÍ
Kdy, ja k a z čeho vznikají utopie, a to zejm ena ony, jez před
stavují díla vysoké intelektuální úrovně, jako např. “Republika”
(Plato — 427-347 př. Kr.), “De C ivitate D ei” (“O městě božím”
Sv. A ugustina 354-430 p. Kr.), “U topia” (Thomas More 14781535), “New A tlantis” (Francis Bacon 1561-1626)? Jakkoli tyto
a jin é m éně základní utopie byly živnou půdou, z níž vyrůstaly
Ideologie se všemi praktickým i následky, otázka o původu Utopií
je nezodpověděna — snad proto, že si ji dosud nikdo nepoložil.
Mé knihovní pram eny jsou ovšem omezené a je proto možné, že
v některém ze světových jazyků existují díla popisující okolnosti
a historické prostředí autorů Utopií a jejich osobnost a pohnutky,
z nichž vyšla jejich díla. Protože jsem je nenašel, je můj vlastní
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průzkum Utopií omezený. Nicm éně i s tím to omezeným průzku
mem jsem dospěl k těm to závěrům :
1) Utopie se dělí na dvě základní skupiny, z r.ichž první, daleko rozsáhlejší,
lze označit jako U T O P II INTELEKTUÁLNÍ, druhou značně omezenější,
jako U T O P II SENZUÁLNI.
2) Utopie intelektuální jsou produktem individuální mysli, skutečně brilantní
mysli. Mezi jejich autory je přehrada staletí.
3) U TOPIE SENZUALNÍ jsou vesměs anonymního původu a jakkoliv tu a
tam jsou vyjádřeny jednotlivci, jejich skutečným autorem je hluboká, ano
nymní lidská touha překlenující čas (generace) i prostor (státní a národní
hranice).
4) Půda, prostředí a okolnosti, v nichž vznikají Utopie v lidském světě, mají
svou obdobu ve světě hmoty, v němž fyzické a chemické síly vytvářejí
vnitřní tlaky, které nakonec utvářejí jak podstatu, tak i povrch planety.
5) Ve světě lidského ducha jsou základní prvky Utopií nezničitelné a nesmrtel
né, stejně jako jsou nezničitelnými a nesmrtelnými energie a hmota ve svě
tě fyzickém (atom) a organická buňka ve světě živém. Jejich forma se
mění, podstata zůstává jako rodná půda a prvky IDEO LO GIÍ (v utopiích
intelektuálních) a TUŽEB a NADĚJÍ (v utopiích senzuálr.ích).
6) Utopie obého druhu mají stejný sklon k prolínání a splývání jako je tomu
u řady prvků fyzického světa.
7) Utopie jsou symboly, a protože Homo Sapiens vytvořil svůj lidský svět v
minulosti a přítomnosti svou schopností vytvářet symboly (jazyk, písmo,
matematiku a hudbu), je vliv utopických symbolů na lidský život stejně
silný jako vliv jiných symbolů.
8) Fokud jde o utváření budoucnosti — jak ukazuje historie — je vliv uto
pických symbolů na lidské osudy silnější nežli vliv jiných symbolů.

Protože většina lidí neví, že Utopie jsou Symboly, je p řip ra
vena p řijím at je v každé generaci jako skutečnost, třebaže jen
snad skutečnost v neznám é budoucnosti. Homo Sapiens je to
tiž ve svém m ládí v každé generaci věčný pionýr, jsa připraven
vyrazit na cestu, jejíž neznám o vzrušuje jeho jinou základní
vlastnost — zvědavost — a touhu věřit, jde v každé generaci za
Utopií jako za svou Polárkou.
V L IV U T O P IÍ
Kdyby Utopie a utopické koncepty států a společnosti nebyly
ničím jiným nežli sbírkou idejí nebo fantazií ojedinělých myslí v
generacích dávno m inulých, bylo by zbytečné se zabývat jim i
vážně a studovat je podrobně. Nicm éně kdokoli pozoruje skutečný
život a lidské osudy (včetně osudu Československa), nemůže pře15

m eanout vuv utopii na sKutecnost. L-o nyio arive — vejce a
slepice? Co bylo dříve — utopická idea či skutečnost?” P ro mysli
tele typu Platona a Sv. A ugustina je začátkem všeho idea. C\
však v y tv áří ve světě lidí ideu, k te rá — ačkoliv nehm otná — na
konec vybuchne na povrh procesem obdobným výbuchu sopky
chrlící plam eny a lávu a otřásající okolím? Je to latentní, věčna
lidská touha? Jsou to u trpení a vášně probuzené a uvolněné tla.
kem okolností v kom binaci ještě jiných latentních prvků a si\
v lidské povaze, k teré neznám e a jež za určitých okolností vy
rážejí na povrch? Jsou utopie a utopické koncepty jakým si ven
tilem lidských představ, jakousi trhlinou v solidním řád u věci,
jim iž vybuchuje na povrch, za určitých okolností, lidská povaha
jednotlivce jako jednotlivce i jako člena obce, jež se proměnila v
dav? Nevíme. Víme jen tolik, že utopické ideje, stejně jako láva,
se rodí pod tlakem z hloubky a v hloubce a dálce, a že po vý
buchu, sil, k teré jsou slepé a bez cíle, kanalizují tyto síly bez ohle
du n a skutečnost m íříce — v nt jušlechtilejších konceptech, ku
království, jež není z tohoto světa, anebo — ve zdrcujícím počtu
historických p řípadů — k budování P rokrustova lože, v němž del
ší jsou osekáni a k ratší nataženi tak, aby vyhověli utopické ideji.
P R O S T Ř E D Í U T O P IÍ
Když Plato vytvářel svou “R epubliku” (asi 380 roků př. Kr.) v
prostředí intelektuální elity své Akadem ie, A thény měly sa sebou
období své největší slávy věku Perikleova, k terý se zhroutil v
dlouholeté strašlivé válce Peloponneské. V této válce Sparta se
spojenci porazila A thény jako hlavu řeckého světa a řecké civi
lizace, jež pronikala v koloniích za hranice m ěstských států.
A thénská dem okracie po sm rti Perikleově se zvrhla v demago
gický populismus koželuha Kleona, jenž skončil několika revolu
cemi, v nichž se střídaly tyranie elity oligarchů s tyraniem i elity
dem okratů. Plato pod vlivem Sokratovým (jehož athénská demo
kracie odsoudila k sm rti pro údajnou neúctu k bohům a kažení
mládeže) dospěl k přesvědčení, že ideální společnost a stát mo
hou vytvořit jen ideální, vybraní jedinci. Jeho R epublika je uto
pickým státem vytvořeným , udržovaným a ovládáným elitou nej
lepších. V této Republice je všechno kom unální, včetně žen a
dětí, a proto lidská povaha se v ní změní tak, že elita nejlepších
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bude udržovat tu to ideální republiku věčně. Do jaké m íry vnikl
tento ideál elity u L enina v koncept kom unistického státu u tv áře
ného elitní skupinou revolucionářů — hrdlořezů, ovládaného sku
pinou kom isařů a technokratů a m ířícího adm inistrativním a vý
chovným systém em založeným na závěrech Pavlovovy psycholo
gie o podm íněných reflexech na přem ěnu člověka, ukazuje p ra k 
tická skutečnost sovětského R uska a jeho satelitů. Ideál “stra 
nické m enšinové elity” a cíl “vytváření nového sovětského člo
v ěk a” je uhelným kam enem dnešního kom unistického státu a je 
ho společnosti. To, že podobný ideál byl uhelným kam enem spo
lečnosti feudální a po ní uhelným kam enem států a společnosti
fašistické a nacistické, s jejich úsilím o “vytvoření nového člově
k a” a že z japonské k u ltu ry S am urajů vytvořil agresivní obrov
skou velmoc, svědčí o virilní životní síle utopického ideálu Plato
novy Republiky.
Nicméně trv á zde otázka vznesená v senátě starého Říma
“Quis custodiet custodes?” (v přibližném překladu: “Kdo bude
dohlížet na dohlížitele”?). Y sovětském Rusku a jeho satelitech
je ovládá několik jedinců v Politbyru. Kdo však ovládá Politby
ro? Jednotlivec! Jak? Všemi trik y korupce, jim iž se dá ovládat
lidská povaha, včetně strachu před m učením a sm rtí. Utopie
platonického kom unism u státu řízeného intelektuální elitou, jež
zářila jako Polárka intelektuální elitě posledních dvou generací
po celém světě, se prom ěnila v realistickou skutečnost sovětského
impéria, politbyra a d iktaturu, k terá m á blízko společnosti a
státu staroegypských Faraónů. Rohové, ja k již dávno objevili
autoři řeckých tragedií, trestají lidi splněním jejich přání.
C IV IT A S D E I
Město Boži Sv. A ugustina lze povazovat za utopii jen potud,
pokud se tím to výrazem rozumí ideový koncept. Esoterická idea
“božího m ěsta”, k terá je pro agnostika nejm ohutnějším idealistic
kým konceptem společnosti, již kdy vytvořil lidský duch, je pro
katolického k ře sťan a logickou představou života věčného, která
přesvědčivostí v íry ovládá, buduje a řídí lidskou obec pozemskou.
Jakkoliv je však idea Božího m ěsta ideou theologickou a koncep
tem lidského života, společnosti a státu, založeným na theologické
theorii, její původ byl čistě praktický stejně jako byly praktický
mi její historický vliv a následky.
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Když Alaric a jeho Gothové dobyli Řím (24. srpna r. 410 p. Kr.)
a zplundrovali jej a když tato rá n a se ukázala sm rtelnou pro řím 
skou ad m inistrativu v Itálii, západní Evropě a severo-afrických
řím ských državách, řím ský adm inistrátor v severní Africe napsal
svém u příteli A ugustinovi, biskupu v Hippo, zvláštní dopis. Žádal
ho, aby vyvrátil tvrzení vzdělaných Řím anů-pohanů, k teří přičítali
porážku Ř ím a a zhroucení jeho cvilizace k řesťan ů m a vlivu kře
sťanství. Český básník, Svatopluk M achar, vyslovil ve svém cyklu
“Svědomím věk ů ” a “Jed z Ju d e i” podobné m yšlenky, jaké vyjádřil
Řím an (pohan) Volusianus Řím anu (křesťanu) Marcellinusovi, kte
rý je p ak tlumočil A ugustinovi. Když A ugustin začal psát svou od
pověď, bylo m u 59 let. Když ji skončil (ve 22 knihách), bylo m u 73.
Jeho odpověď “De C ivitate Dei” je odpovědí nejen uváženou, ale
je tak é produktem zralého ducha. Je odpovědí muže, k terý nežil
jako akadem ický filosof ve skvělé izolované osamocenosti věže
z kostí slonových, ale k terý měl praktickou odpovědnost za sprá
vu rozsáhlé náboženské obce a k terý se cítil odpovědným za
existenci rostoucí církve v řím ském světě, jenž se hroutil. Tato
p rak tick á snaha vysokého církevního hodnostáře naplňuje větší
nu k nih “De C ivitate Dei” polem ikam i a argum entací, jež samy
o sobě by uvedly celé dílo dávno v zapom enutí, kdyby Augustin
jím byl nehledal odpověď n a smysl a cíl lidského života a takový
životní styl, k terý by člověka a jeho společnost, včetně státu, k
tom uto cíli přivedl. Ideový koncept, k terý vytvořil svým “De Ci
v itate Dei” měl proto p raktický vliv n a vytváření západní civili
zace od V. až do XIII. století. Pokud jde o Čechy, základní kon
cept tohoto díla a k řesťanské obce, zosobněný v Jan u Husovi a v
táboritském hnutí, se stal naším národním osudem.
Základní ideou “De C ivitate D ei” je v íra v Boha tvůrce a člo
věka, jehož osobnost je rozdvojena, člověk ve svém fyzickém
žití žije ve fyzickém světě v hranicích času a prostoru životem,
k terý zaniká fyzickou sm rtí a je proto přechodným . Skutečný
člověk žije duší, která, jsouc spojena se svým Tvůrcem , je nesm r
telná a žije věčně v “Městě Božím”, které je mimo prostor a čas
a bez hranic. Jeho občany jsou všichni kdož ve svém fyzickém
žití sloužili duchu, dobru a pravdě — tedy Bohu. Sm rtelná část
člověka, jeho tělo, je částí m ěsta lidského, obce světské. Světská
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obec prosperuje jen tehdy a potud, pokud slouží Bohu a tím lid
ské duši, jež jsou nesm rtelným i, a proto pravou životní skuteč
ností života věčného. Je to úchvatná idea dualism u řádu, v němž
minulost, přítom nost a budoucnost tvoří jednotu i stabilitu ply
nulého trvání. Ačkoliv uběhla staletí nežli tento theologický kon
cept se stal praktickou základnou západního světa gotického vě
ku, jeho velikost a sláva se zrcadlí nejen v katedrálách, ale hlav
ně v ideji dualism u moci duchovní a světské, jež m á říd it lidskou
společnost. D ualistická idea moci jako základna civilizovaného
života, přežila gotiku i reform aci. Jakkoliv náboženské války
XVII. století a revoluce století XVIII. oslabily a nakonec úplně
odstranily ideu dualism u moci ve form ě krále z boží milosti a cír
kve, jako držitele moci duchovní, v západním světě tato idea dua
lismu moci se přesunula do státních konstitucí a práva, jejichž
instituce, ve form ě volených parlam entů, konstitučních zákonů,
form álního p ráv a a neodvislého soudního systému, respektují a
chrání jednotlivce i společnost. Tato idea chrání člověka jako
osobnost vrozených, nezadatelných a věčných práv a takový
stát, k terý m á sloužit jejich udržování a ochraně.
Do východního světa R uska a Asie nepronikla idea dualism u
moci nikdy. Rusko, historický dědic Byzance, utvářelo svou
společnost a řád n a základě sjednocené moci duchovní i
světské v osobě cara a systém u samoděržaví. Dnešní sovětský
kom unism us m á své kořeny stejně v byzantském konceptu vý
chodního Říma (Konstantinopole) usilujícího o vládu nad světem,
jako v historické skutečnosti carského samoděržaví, jeho ideolo
gii i jeho adm inistrativě. “F ak ta m ají tvrdošíjný život”, říkal L e
nin, a protože idea a ideje jsou nejtvrdošíjnějším i historickým i
fakty, idea sjednocené a jednotné absolutní moci je ruské duši
vrozena a přirozená.
N aproti tom u idea dualism u moci byla a je ruské duši cizí, “západnická”, dávno před sovětským kom unismem, a nyní je v SSSR
přímo kacířská. P řepadení Československa v r. 1968 a Brežněvova d oktrína o práv u na vojenskou intervenci v kterém koli “so
cialistickém státě”, kde je ohrožena d ik tatu ra kom unistické s tra 
ny jako držitelky jednotné, absolutní moci duchovní i světské,
jsou živým i doklady tvrdošíjného života ideje totalism u moci, a ť
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již carského sam oděržaví, byzantského m esiánského imperialismu
anebo m arxisticko-leninského kom unismu.
V íra v nového boha (historický m aterialism us) a jeho příští
světové království, v němž stát se svým násilím zanikne, až tato
nová v íra a její instituce — kom unistická stran a a komunistický
stát — úplně zm ění lidskou povahu, je světlem Polárky, jež uka
zuje cestu k cíli. J e jí přitažlivost je v m lhavosti Utopie. Síla uto
pického symbolu, k te rá je stejně neviditelná jako síla m agnetu, je
v tom, že otevírá lidská srdce a stim uluje rozum, aby naplnil mysl
tím, po čem člověk touží. M ezitím tv rd á elita m alé m inority, již
vytvořil L enin (a k terá připom íná ideje Platonovy R epubliky pro
m íchané s životní praksí staré Sparty), v ytváří z Utopie Karla
M arxe skutečnost, jež je pravým opakem utopického ráje. Histo
rické ideje m ají tvrdošíjný život. Sam oděržaví ducha i těla zů
stává, stejně jako zůstává idea m esiánského poslání o vládě nad
světem, z něhož tato idea nakonec vytvoří pozemský ráj.
U T O P IE S T Ř E D O V Ě K U , R E N A ISA N C E A N O V O V Ě K U
Ačkoliv evropská renaisance dala utopii jm éno (Thomas More
r. 1516 svou knihou “U topia” ), v renezančních utopiích není nic
z robustního ducha Hellady anebo z heroické vise A ugustina v
“De C ivitate Dei”. Renezanční utopie (Thomas More — 1516.
Cam pannella “C ivitas Solis” 1623, Francis Bacon “New Atlantis— 1629) byly zapom enuty v první generaci. Bylo třeb a dalších
300 let a vášnivé nenávisti, jež je silnější nežli nenávist někte
rých starozákoních proroků, nežli se ve světě vynořila UTOPIE,
k terá jím otřásla — utopie K arla M arxe. Jeho vize je vizí systé
mu, k terý vytvoří blaženou lidskou obec v celém světě tím, že
zm ění člověka změnou společenského řád u tak, že stát zanikne a
lidstvo bude žít šťastn ě v “civitas M undi” — v obci světového
kom unismu. M ohutná síla tohoto mlhavého' utopického symbolu
čekala jen na inženýra — technokrata a stratéga moci, který by
ji uvolnil, a na okolnosti a prostředí, v němž by ji zkanalizoval a
použil. Leninova osobnost, katastrofa první světové války, roz
vrat carského R uska válkou, v n itřn í hniloba a byzantská tradice
m esianism u přem ěnily utopii ve skutečnost. Osobnosti Josefa
Stalina a M ao-tze-Tunga jí daly aparatus, k terý nyní diktuje ži
votní styl stam ilionům lidí.
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M oderní utopie XX. století nejsou ničím nežli buď protestem
(Orwell “A nim al F arm ” a “ 1984”) proti utopii kom unistické, ane
bo pokusem podplatit člověka senzuálním i utopiem i komerčního
konsum erism u a etatického W elfare Státu. Zatím co v íra v první
utopii (komerční konsum erism us a víra v pokrok) se nyní zm ítá v
pochybnostech a mizí, d ru h á utopie (W elfare Státu) je n a vzestu
pu v celém nekom unistickém světě. Jejím i symboly nejsou jen
nekonečné sliby politiků, obrovské a stále rostoucí státní a obec
ní aparáty a stoupající inflace a nezam ěstnanost; jejím i symboly
jsou věčná lidská touha dostat “více za m éně” anebo “něco za nic”
a věčný sen o blaženém životě senzuálního pozemského ráje s život
ním stylem, k terý většina pozoruje u nepatrné m enšiny vyvolených
v každé společnosti. Tento m oderní populistický sen o zajištění fy
zického blahobytu bez osobní nám ahy, nebyl nikde vyjádřen d ů 
kladněji nežli v utopii pozdního středověku a rané renaisance o
hedonistickém nebi n a světě v daleké zemi Cokaygne.
ŠŤ A ST N Á ZEM Ě CO K AYG NE
Utopický ideál sťastn e zeme Cokaygne ležící za slunce zápa
dem, blízko Blažených ostrovů, se nezrodil z jediného mozku. J e 
ho autorem je venkovský poddaný lid XIII. století plahočící se
okolo některých zbohatlých opatství a v okolí některých požitkářských baronů. Na začátku XIV. století legendy o pozemském rá ji
našly v Anglii svou lite rárn í form u v utopické básni o šťastné
zemi Cokaygne.
“F u r in see bi w est Spayngne — is a land ihote Cokaygne”, za
číná staroanglický poem, jenž popisuje rozkoše onoho pozemské
ho rá je do detailů. Zákony jsou tam neznámé, hádek tam není,
nemoc a sm rt neexistují, počasí je příjem né, práce neznám á a
nadbytek všeho. “T her beth rivers great and fine — of oile,
melk, honi and vine”. Husy létají na rožeň, pečená selata běhají
okolo, zdi domů jsou obloženy koláči, řeky naplněné nápoji podle
m ístní chuti. (Když anglická idea Cokaygne se dostala do Francie,
ony řek y byly naplněny vínem vybraných značek. Kolik p rvků z
utopie o Cokaygne se dostalo do m oravské pohádky o hanáckém
nebi, je těžko říci.) Nicméně, když se tato utopie objevila v A m e
rice během těžkých životních pom ěrů XIX. století, její historická
ozvěna je vyjád řen a v písni o “Rock Candy M ountains” . . .
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“In the big rock Candy M ountains
You never change your socks
A n d the little streams of alcohol
Come a trickling down the rocks” . . .

Zm ěna doby a pom ěrů přinesla ovšem nové podrobnosti. Poli
cisté m ají dřevěné nohy, buldoci gumové zuby, cigarety rostou
na strom ech a je tu
“A lake of stew and of whiskey too
You can padle all about, em in a big canoe” . . .

Kolik p rv k ů ze středověko-renaisanční lidové Utopie o zemi
Cokaygne proniklo do dnešní skutečnosti anglického Welfare
S tátu (from “Cradle to the G rave”) a am erického konsumerismu
a unionism u a virulentní inflace západních dem okracií, je těžko
říci. Utopie o šťastné zemi Cokaygne je věčná, protože touha
člověka dostat více za méně, nebo něco za nic, je věčná. Forma
se mění, touha zůstává a u tv áří si jinou form u. Je to snad náhoda,
že historický název Cokaygne m á něco příbuzného s moderním
anglickým výrazem “cockaid” (bláznivý)? Ačkoliv tato otázka
může snad zajím at jen filology, myslící lidé v Západních demokra
ciích nemohou nevidět, že idea hedonistického nebe a materielního blaha na zemi, je zatím jediným ideologickým katalyzátorem
praktické politiky všech dem okratických vlád Západu. Je to je
diný utopický symbol čelící utopickém u symbolu M arxova ko
m unism u.
S K U T E Č N O S T P O S L E D N Í T Ř E T IN Y X X . S T O L E T Í
Podle současné (1972) studie U nited Nations, na konci tohoto
století vzroste populace světa n a 6500 m ilionů lidí z dnešních
3600 m ilionů. Světová populace roste tem pem 2% ročně, ale tento
vzrůst je nerovný. V prům yslových státech je pomalejší, ve stá
tech, v nichž prům ysl je nerozvinut, rychlejší. Zatímco v USA
roste o 1.1% ročně, v Rusku 1%, v Západní Evropě 0.6% a v Ja
ponsku 1.1%, v Indii stoupá o 2.6%, v A frice 2.7%, v Číně 1.8%,
v ostatní Asii 2.3%, v Latinské A m erice 2.9%. Protože většina
lidstva žije ve státech prům yslově nerozvinutých, jejich populač
ní vzrůst je pro osud lidstva rozhodující.
Kdo je skutečným otcem této záplavy lidstva, jež hrozí poto
pou? “P rům ysl” — prohlásil Tomáš B aťa v třicátých letech
světové hospodářské deprese, před svou velkou cestou do severní
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Afriky, Středního Východu, Indie a Asie. Podle něho (v projevu,
který je zachycen n a pásu tehdy právě vynalezeného zvukového
filmu) “Svět m á 2000 m ilionů lidí, z nichž polovina chodí bosa.”
Byla to situace, k te rá m u dodávala důvěru. Když připravoval
tento projev, v souvislosti s plány n a budování podniků ve s tá 
tech, kde prům ysl byl v začátcích nebo neexistoval, nechal si
předložit nejrůznější statistiky, včetně historického rů stu obyva
telstva a byl velmi překvapen, že zeměkoule za života jeho pra
děla měla přibližně jednu m iliardu lidí. Podle něho skutečnýrn
otcem oné druhé m iliardy byl “m oderní prům ysl a doprava, jež
vznikly podnikavou prací, jež aplikovala vědu, k terá naučila člo
věka myslet, domyslet a jed n at . . . ” V jeho uvažování tehdejší
světová hospodářská deprese byla výsledkem “lenosti myslet, n e
ochoty domyslet a jed n at . . . , když byl problém domyšlen”. To
máš B aťa letící m alým letadlem n a Východ, n a konci r. 1931 byl
svým m yšlením a svými plány n a světové řešení světového problé
mu nejm éně padesát let před svou dobou. Jeho zhodnocení prům yslu
jako jediné revoluční síly odpovědné za vzrůst obyvatelstva svě
ta, bylo správné. Jeho v íra v technický pokrok a v to, že stálý
rozmach prům yslu vyřeší všechny ostatní lidské problémy, byla
však iluzí a dokladem lim itované schopnosti lidského mozku za
chytit a obsáhnout budoucnost v celém rozsahu.
V roce 1930 si neuvědomoval nikdo a v roce 1972 si uvědom u
je jen m alá m enšina lidí, že prům yslová revoluce, v níž žijeme,
ukončila nen áv ratn ě historickou epochu, k terá trvala asi 10.000
roků a v jejíchž začátcích osamělé hloučky lidí přecházely z lovu
zvěře k ochočení zvěře, k pastýřství a zemědělství. Neolitická
revoluce, již Homo Sapiens vytlačil svým způsobem života Neanderthale, Cro-Magnom a každý jiný typ svých předchůdců, se
stala kolébkou všech jeho vynálezů, institucí a kultů, jim iž vytvá
řel svou osobnost, svou civilizaci i svůj počet. Počet obyvatelstva
světa až do poloviny XVII. století se opírá jen o odhady, jež kolí
sají mezi 450 až 480 miliony. Tento počet byl po celá staletí sta
bilní. Na konci XVIII. století, po necelých šesti generacích, v
nichž začínal prům ysl a m ezikontinentální doprava, tento počet
vzrostl na 870 milionů. Začátkem našeho století, po necelých čty
řech generacích, dosáhl 1600 milionů, které vzrostly, po necelých
třech generacích, n a 3600 milionů. Současná studie U nited Na23

tions, jež ukazuje n a 6500 m ilionů lidí začátkem r. 2000, je kon
zervativní. Jin é pram eny naznačující počet 7000 až 7500 m i
lionů, jsou pravděpodobnější.
K O N E C N E O L IT IC K Ý C H U T O P IÍ
všechny utopie, jejichž emocialm a intelektuální p rvky pro
nikly do současných lidských institucí a jež takto spoluutvářely
člověka a jeho společnost, vznikly v různých časových periodách
neolitické a zemědělské civilizace. Utopické m yšlení Marxova
“K ap itálu ” s celou dialektikou historického m aterialism u, patří
mezi ně stejně, jako v íra Leninova v technokratickou a vládní
elitu, m esiánské poslání kom unism u s monolitickou diktaturou
stran y a státu, podobnou m onolitické stru k tu ře dynastií egypt
ských F araónů 1000 až 3000 roků př. K r. Hluboké přesvědčení
H enry Forda, že všechny lidské problém y se dají rozřešit laciným
automobilem, trak to rem a technickým pokrokem i hluboká víra
Tomáše B ati v rozvoj lidské osobnosti racionalizovanou prací v
prům yslu a takovou službou veřejnosti, jíž prům ysl umožní stále
rostoucím m ilionům lidí, aby se podílely na výsledcích prům y
slové práce, m ěly své kořeny v poslední periodě zemědělské ci
vilizace XIX. století. Víra, jíž žili společenští vizionáři XIX. sto
letí, byla poslední fází víry neolitické civilizace usilující o nemož
nost — o stabilitu lidské společnosti. Utopická iluse o stabilizaci
lidských pom ěrů až socialismus plus elektrizace plus elita nové
církve kom unistické stran y vytvoří člověka takových vlastností,
jež učiní státn í násilí zbytečným , a tím odstraní stát, je stejným
dědictvím neolitické civilizace, jako idea o zemi zaslíbené a o
Platonově Republice. Rozpoutané síly prům yslové technologie a
rozpoutané touhy stam ilionů lidí vy tv ářejí nyní jinou civilizaci,
k terá je nestabilní. Tato civilizace nejen že přesahuje všechny
nynější hranice politické, geografické a ideologické, ale vytváří
životní styl, v němž se hluboce mění, anebo dokonce hroutí nej
starší instituce m inulosti — rodina, církve, nacionální stát, umě
ní, výchovné instituce, stru k tu ra obce a zejm éna názor n a život.
Toto je skutečnost poslední třetin y XX. století.
S K U T E Č N O S T L E T SE D M D E SÁ T Ý C H
Tato skutečnost se nyní vynořuje z řad y kn ih a ze speciálních
studijních zpráv veřejných i soukrom ých institucí, které katalogi24

zují přítom nost a p rom ítají své nálezy do budoucnosti. Nejhlubší
vliv na ty to studie měly a m ají výzkum né lety n a Měsíc a p rů z 
kum y vesm íru. Tyto průzkum y u tv ářejí v lidské mysli realistic
kou představu o základní životní skutečnosti, že totiž zeměkoule
není ničím jiným nežli kosm ickou lodí naplněnou cestujícím i, m e
zí nim iž lidstvo před stavuje je n jed n u skupinu a jejíž zásoby
naznačují, že její únosnost m á své hranice. Geografické hranice
jsou známé — pouhých 25.000 mil obvodu na rovníku, které lze
obletět v tryskovém letadle za 45 hodin. J e jí pevnina — 58 m i
lionů čtverečních mil — je ze značné části neúrodná — velehory, pouště a arktické pustiny. Pozorujem e, že počet cestujících na
Prostorové Lodi Zemi se množí každou hodinou o dalších 8000.
Dr. R. O. Greep z H arvardu poznamenal v r. 1970 na sjezdu dvou
set lékařů a vědců v Quebecu (na U niversitě Sherbrooke): “J e s t
liže m ethody dobrovolné kontroly nepovedou k snížení populace,
je logické, že dojde k nucené kontrole populace.” F airfield Osborne, k terý studoval výrobu potravin n a zeměkouli ve své knize
“The L im its of th e E a rth ”, jež vyšla před 20 lety, uvedl, že jen
pět států světa produkuje přeb y tek potravy — K anada, USA,
Austrálie, A rgentina a Nový Zéland. W inston Churchill, jehož
schopnost odhadování budoucnosti byla přím o prorocká, pozná
menal v Bostonu r. 1949 ve své řeči: “J e jasné, že lidstvo se n e
dohodne dobrovolně o tom, aby všichni hladověli rovnom ěrně a
že vzniknou ostré rozpory o tom, ja k se podílet o poslední k ůrku
chleba.” Ja k ý to rozdíl oproti církevním encyclikám, jež v těch
to letech stále vycházejí z dvacátého osmého verše první kapitoly
Genesis “Ploď te se a množte a naplňujte zemi a podm aňujte ji.” !
Roustoucí počet lidských těl není ovšem jediným činitelem ,
který rozhoduje nejen o kvalitě života, ale také o možnosti pře
žití. Mnohem mocnějším i a v podstatě' rozhodujícím i činiteli se
ukazují rozpoutané touhy zm ěněné lidské mysli. Opilý nám ořník,
který náhle zdědil odkaz výsledků práce a úspor předků a k terý
se snaží rozházet je v přístavě dříve, než jeho loď odpluje, je
celkem přesným symbolem života posledních dvou generací. Vli
vem životního stylu těchto generací, zásoby oleje, vytvořené slu
neční energií a organickým životem stam ilionů let, m izí v a t
mosféře jako carbon dioxide tem pem , jež naznačuje jejich vy
čerpání v příštích 80 až 100 letech; hladina spodní vody nahro25

m aděná statisíci roků ledových dob a neodvratně klesající všude,
kde prům ysl a zemědělství jsou nejpokročilejší; úbytek kovů;
úb y tek dřeva kácením lesů přes m íru obnovy. Rostoucí hlad po
energii všeho d ruhu s rostoucím zbrojením , rostoucí výrobou ne
jen strojů a nástrojů, ale i m echanických hraček, ve form ě mo
torových saní, dětských m otocyklů, vehiklů jezdících přes pole,
hory, řeky a močály bez účelu, výroba trete k a šm ejdů, jež končí
brzy na rostoucích sm etištích, rostoucí tlak davů nahromaděných
do Megapolis se stoupajícím počtem duševních chorob a krim ina
lity; znečistění vzduchu, vod, pevniny a m oří; rostoucí pokusy o
útěk před touto skutečností, pomocí opiátů a alkoholu. Je zbyteč
né pokračovat v litanii skutečností “nové civilizace”, k terá je do
sud bez jm éna, přesto, že je zaplavována ve dne v noci potopou
slov, hluku a obrazů obrovského kom unikačního aparátu. Ja k ji
označit? Snad povzdechem Goetheho, jehož Dr. F aust toužící po
ú n ik u kouzlem M agie volá: “To je m ůj svět — to zove se svět . . .”
Tato civilizace m á nejhlubší vliv na m ládež v celém světě,
k terá je v rebelii všude. Je v otevřené vzpouře ve státech s urči
tou m írou svobody a ve skryté rebelii ve státech diktátorských.
N ejm éně si ji uvědom ují ony k ru h y společnosti, jim ž mládež ce
lého světa nevěří, t j. vládám všeho druhu, politickým stranám,
církvím , vedoucím Unií, prům yslu a obchodu, vyššího školství,
ba dokonce i vědeckých institucí. V mysli m ládeže tyto kruhy
p ředstavují “th e E stablishm ent”, jehož vůdcové jsou považováni
buď za neschopné pochopit dnešní skutečnost a odvrátit katastro
fu, anebo za zkorum pované zájm y svého postavení. V tomto spo
čívá v podstatě dnešní propast rozdělující generace rodičů a dětí,
mládeže a dospělých.
Jakkoliv dnešní lidské m ládí neví co chce, chce to s energií, v
níž je in stin k tiv n í zuřivost touhy přežít. Dlouhé vlasy, nedbalý
oděv, volný sex, život na účet rodičů anebo státu, demonstrace,
protesty, vřískavá hudba, neartikulováné skřeky písniček — jaká
to směsice zavržení m inulosti, strachu před přítom ností a nadějí
v budoucnost! “Velké ideje vstupují často do skutečnosti v podiv
ném přestrojení a s disgustujícím i spojenci”, napsal harvardský
filosof Alfred W hitehead dávno před dnešní světovou rebelií mlá
dí. Bylo by však došlo bez této rebelie k tomu, že dnešní vlády a
instituce si začínají vším at alespoň fyzického prostředí, jak je
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vy tv áří technologie a životní styl současné civilizace? A bylo by
došlo k tomu, aby asi 65 vedoucích současného prům yslu a vědy
se spojilo ve volné sdružení s cílem prozkoum at a posoudit ne
průmysl, obchod a vědecký pokrok, ale současnou životní sku
tečnost, ja k se tom u stalo r. 1968 utvořením volného sdružení
pod názvem “The Club of Rome”?
Iniciativa k utvoření tohoto klubu vyšla z Evropy. Jestliže So
krates před 2300 léty provokoval občany A thén k přem ýšlení o
smyslu života a o tom, co dělají, B r. Aurelio Peccei, bývalý v e
doucí ředitel společnosti “F ia t”, vyprovokoval určitý počet zkuše
ných a schopných mužů, aby začali m yslit podobným způsobem o
skutečnosti současného světa. “Nejsm e politickou institucí”, pro.
hlásil nedávno Dr. Peccei. “Naším hlavním zájm em je ovlivňovat
sm ěr lidského života n a celé zeměkouli.” “The Club of Rome’
není form ální institucí, nem á úřední ap arát a není spojen s žád
nou církví, vládou nebo stranou. Je volnou společností myslitelů
nekom unistického světa, ale jeho ideje a poznatky začínají p ro 
nikat i do světa kom unistického.
Hlavní poznatky, k nim ž dospěli m yslitelé klubu, jsou:
1) Rozsah zeměkoule a její podstata ukládají meze jak počtu obyvatelstva
světa, tak i jeho činnosti.
2) Každý vzrůst má své meze, jež vyžadují systém, který tyto meze respektuje.
3) Lidstvo musí pohlížet na zeměkouli a svět jako na celek.

P rv n í zpráva klubu vyšla pod titulem “The Lim its to G row th”
(Burns and M acEachern). Je to průzkum současných hlavních
proudů současné lidské činnosti a životního stylu, jež byly pro
m ítnuty m atem aticky do příštích 130 let. J e jí závěry jsou m ra 
zivé.
N ejm ohutnější ohlas této evropské ideové iniciativy se proje
vil v jejím spojení s am erickou vědou. V roce 1971 informoval
totiž profesor Ja y W. Forester z M assachusetts In stitu te of Tech
nology a pionýr ve vývoji digitálního kom puteru o svých studiích
zkoumajících vliv m ohutných sociálně-ekonomických činitelů na
lidstvo. Jeho průzkum y m u ukázaly, že lidský mozek, bez pomoci
kom puteru, si nedovede u činit úplnou představu o kom plikova
nosti skutečného světa a že dnešní názory, instituce s existujícím i
zákony, politickým i proudy a vládam i jsou produktem mozku,
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jehož p ředstava o skutečném světě je neúplná. Složitost života
dnešní lidské společnosti v y tv áří tolik různorodých činitelů, jež
se ustavičně prolínají a vzájem ně ovlivňují, že lidský mozek sám
o sobě je nem ůže ovládnout, podobně jako provazolezec balancu
jící svou pozici n a dvou lánech v prostoru, nem ůže současně sle
dovat a ovládat tucet gumových míčů, vyhazovaných a létajících
okolo něho a nad hlavou. “The Club of Rome” pověřil prof. Forestera projektem nazvaným “The P redicam ent of M ankind”
(“P ostavení lidstva”) s výzvou, aby prozkoumal podstatu a směr
hlavních sociálně-ekonomických činitelů n a budoucnost života a
přežití příštích generací. Výsledkem jeho zkoum ání za spoluprá
ce kvalifikovaných odborníků MIT, je kn ih a nazvaná “World Dy
nam ics”, jejíž inform ace a ideje budou m ít n a současnou a příští
generaci stejný vliv jako D arwinovo dílo “The O rigin of Species”
mělo n a generaci XIX. století.
Foresterova k n ih a ukazuje, že již nyní existuje něco jako
“world systém ”, k terý v y tv áří svými hlavním i činiteli současný
ty p života n a zeměkouli a tím lidský osud. Hlavním i “činiteli” v
tom to systém u jsou populace, přírodní zdroje zeměkoule, kapitá
lové investice v prům yslu a zemědělství a znečistění. Tito čini
telé, pohánění k expanzi lidskou myslí, k terá byla a stále je for
m ována staletým i tradicem i požadovat vzrůst a expanzi, rozhodu
jí o hlavním lidském činiteli, jím ž je “kvalita života a možnost
přežití lidské rasy ”, čímž se myslí hm otný životní standard, zá
soba potravy, životní prostor a znečistění. Všechny indikátory
Foresterových studií ukazují, že tento stav lidské mysli připravuje
obrovskou světovou krizi, asi okolo roku 2020.
F orester vidí jedinou záchranu před světovou katastrofou v
příštích dvou generacích, v radikálním snížení rů stu a expanze
hlavních činitelů dnešního světového systém u, hlavně v redukci
světové populace o 30% v jedné generaci.
Jsou ideje iniciátorů klubu Říma a výzkum y a nálezy americ
kých vědců z MIT odpovědí na skutečnost našeho věku a sou
časné civilizace? Technicky ano, protože jsou produktem čistého
rozum u a ověřeny m atem atikou kom puterů. Je však Homo Sa
piens schopným u tv áře t své osudy rozumem? Jeho historie uka
zující, že své osudy v m inulosti vytvářel citem (emocemi) říze
ným touham i, to popírá.
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KDO A CO V Y T V Á Ř Í B U D O U C N O ST?
Kdo mohl předvídat před první světovou válkou vliv jediného
muže, Lenina, na osud lidstva po této válce? Kdo mohl vidět bu
doucnost, již vytvořili jedinci ta k různých typů jako byl Hitler,
Stalin a Mao anebo Churchill a G handi? Kdo m ůže dnes vědět,
kde a kdy se narodí dítě — anebo žije dítě, k teré vytvoří záhad
ným vývojem své osobnosti symbol nebo symboly, jim iž zm ění
dnešní civilizaci a tím bud’ zachrání anebo zničí lidský svět?
Lidskou budoucnost n ev y tv ářejí rozum ní lidé a m atem atikové,
ale tvůrcové vizionářských Utopií “ism ů” — a proroci.
CO T E D Y Z B Ý V Á ?
Nic nežli víra. Homo Sapiens projevil ve své historii neko
nečnou schopnost v y tv ářet katastrofy a překonávat katastrofy.
Profesor P itirin Sorokin uzavřel své historicko-sociologické dílo
“The crisis of our tim e” napsané v létech čtyřicátých pozorová
ním, že “historie lidského pokroku je vlastně historií lidské stu 
pidity.” Můj starý (zesnulý) přítel Hugo V avrečka, inženýr che
mie, žurnalista, spisovatel a čs. diplomat, mi řekl asi před 35 léty:
“Svět je řízen lidskou hloupostí a božím m ilosrdenstvím ”. Dnešní
a příští generace lidí budou potřebovat toto m ilosrdenství více,
než všechny předchozí, ale zdarm a se jim jich nedostane.
Jediným skutečně efektivním učitelem člověka je u trp en í a
mizerie. “DIES IRAE” s “DNEM HNĚVU A SOUDU” nejsou li
turgickým i m ythy. “DIES IRAE” (fyzikální a biologické zákony
Planety) nejsou ničím jiným nežli funkcí zákona příčiny a n á 
sledků, k terý v jiných dobách byl označen starozákoním příslo
vím, že “hříchy otců přecházejí n a děti do třetího, b a čtvrtého
pokolení”. Profesor F orester poznamenal, že dnešní generace p ro 
žívá zlatý věk, aniž by si toho byla vědoma. Jeho průzkum y a
jeho kom putery však ukazují, že tento zlatý věk je spíše rájem
bláznů. Generace, k te rá dnes sedí v celém světě ve školních la
vicích a k terá dnešní skutečnost světa zdědí, bude donucena zá
pasit i s jeho m izérií a m yslit na jiné problémy, než jsou všech
ny dnešní Utopie a — ISMY.
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České umění (Vzkříšení n vanitas)
Č E S T M ÍR K R Á T K Ý
Vývoj českého m oderního um ění — a ten je vlastním předmě
tem našeho zájm u — by zajisté bylo možno n astín it výčtem a
charakteristikou jeho nej význam nějších představitelů, rozborem,
b y ť i stručným , jejich díla, zm ínkou o výtvarných skupinách,
závažných výstavách atd. To vše n a pozadí politických a spole
čenských změn téhož období. Ale bohužel nic víc než to — pouze
nastínit. Výsledek slibuje být m atný jako stín sám.
Obrysy téže, dnes již vpravdě historické skutečnosti, dovoluje
postihnout v našem případě daleko lépe ona nadm íru svobodná
stezka esejistická, jíž byla odedávna doporučována střídmost
pokud jde o dietu faktografickou a které nikdo nevyčítá vznášivý
pohyb s m noha neočekávaným i zabočeními, utkvělým kroužením
tu a rychlým přeletem onde, její klikatě důslednou pouť za sou
vislostmi skrytým i, vnitřním i, podstatným i.
N eboť podstatným zůstává nakonec jen “envoi”. N ejvlastněj
ší důvod osobitého v ýběru z tisíce skutečností, jejich zvláštního
uspořádání. Jed in á omluva poté, kdy byl celý příběh dovyprávěn.
N abývám e jistoty, že osud českého m oderního um ění je částí
našeho národního paradoxu. I ono je přitahováno propastí mezi
nadějí a její opětovanou porážkou, ponížením a znehodnocením.
N ejzákladnější aspirací našeho um ění se stala jeho touha po
“světovosti” — cíl jako stvořený pro to, aby jej nikdy nebylo
možno dosáhnout. N ejen proto, že pokusy o definici světovosti
trp í nechutí k jednoznačnosti a exaktnosti, ale především proto,
že k nám zpravidla přicházejí opožděně, doslova ex post.
Nyní, kdy se již stalo zřejm ým , že opět jednou se české uměni
(právem či neprávem ) světovým nestalo, naskýtá se nám příleži
tost uvážit proč asi. N avrhnout jistá vysvětlení, z nichž pravdě
podobně m álokterá nás uspokojí. A nezapřít před sebou samými
skutečnost, že v době velmi nedávné české um ění na své pouti
za světovostí zabloudilo. Světovostí nebyla vždy m íněna jen úro
veň — kde je vlastně její m ěřítko? — ale spíše vnějšková podo
ba, střih kab átu nebo, konec konců, cokoliv, co by dílu zajistilo
přední místo na stránkách m onografií o světovém umění. Ale
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na celkovém pozadí vývoje více než půl století trvajícího, jde jen
o velice k rátkou epizodu. Zásadně platí, že si touto snahou po
světovém uznání naše um ění odedávna toužilo ověřit hodnoty své
vlastní im aginace, svého osobitého přínosu, své neodvislosti. P ře 
vážnou část tohoto období prožilo totiž v dusivé izolaci nejen ve
vztahu ke světu, ale i vůči svém u vlastním u národním u prostředí.
Jako um ění nechápané nebo dokonce neznám é a zakázané. Dou
falo, že ve svém uznání zahraničním nalezne záruku své domácí
nezávislosti, respektu a podpory.
Proto rovina našich úvah bude napříště vždy dvojí. P rvní, o
domnělé či skutečné světovosti našeho um ění — pokud se nám
podaří tento rozdíl zjistit. D ruhá, daleko podstatnější o tom, ja 
kou úlohu tato aspirace u nás sehrála. Tedy touha po světovosti
jako rys českého “donkichotství”. Jak o rys v n itřn í atm osféry
českého výtvarného života, jeho vědom í sebe sama, jeho intencí.
C hápat to vše jako p říběh jednotlivce přibližně ve smyslu jedné
věty Anatola France: “Ale uvědom ujete si, pane, že se váš osud
tolik podobá vaší povaze?”
Snadnost p řístu p u sociologického je nám ta k nadobro odepře
na. české m oderní um ění nevznikalo a nevyvíjelo se jen jako
prostá funkce — nadstavba, korelát daných hospodářských, so
ciálních nebo politických determ inant dané epochy. Uvažme jen
na chvíli, že by tom u tak bylo. P ak by ovšem bylo čirým zázra
kem. Kde by v nich nalezlo m inim um podm ínek nejen svého rů 
stu, ale i samého vzniku? Kde mezi nim i bychom shledali vysvět
lení všech jeho v n itřn ích zvratů, zm ěn a návratů?
Bylo vždy více živeno svým vědomím sebe sama, svým i iluze
mi, očekáváními, předsudky a sny. Stravováno celým paradoxem
své existence, kterého se nicm éně nikdy vzdát nemohlo, pokud
toužilo zachovat si hodnoty a jedinečnost své duchovní kontinuity..
•

Laciné, a snad p rávě proto tolik rozšířené vysvětlení celé té
obsese světovostí, nabízí teorie o “českém kom plexu” (malosti).
Mimochodem v Cechách vzniklá a tam také nejúspěšnější. Poně
kud p řijatelnější je ta, k terá věří v onu doslova od pravěku se
vlekoucí smůlu všeho, co n a našem území kdy vzniklo — a to že
je možno napravit, dokonce se zpětnou platností. V rátím e se k ní
ještě za chvíli. Další je přesvědčena o tom, že světovost se stala
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nutnou odpovědí n a zatvrzelou nevlídnost českého kulturního
klim atu, k teré si p rý vždy dávalo záležet n a tom, aby se nikdo
nestal něčím, n ejen prorokem , ale ani umělcem, ve své vlastní
zemi. Odolejme pokušení být jejich soudci, každá z nich vedle
zrnka p ravdy přin áší zároveň celé h rsti prim itivního zevšeobec
ňování, a všechny dohrom ady, spolu s těm i, o kterých jsm e se
nezmínili, nám v našem pohledu spíše překážejí. Jsou příliš dílčí.

Teorie smůly českého um ění odnepam ěti si zaslouží naší po
zornosti nikoli jen snad proto, že ona, jako jediná, argum entuje
m nožstvím zajím avých faktů, ale především proto, že spolu s
teorií “pařížského klíče” sehrála význam nou roli v tom, ja k čes
ká v ý tv arn á k u ltu ra sebe sam a a svůj osud nazírala a hodnotila.
K dyby byl kdekoli natolik bláhový a sestavil historický kul
tu rn í atlas světa, asi tím způsobem ja k se vydávají atlasy událostí
daleko nicotnějších — bitev a válečných tažení například — m o
hli bychom následující řádky podstatně zkrátit. Atlas, jaký mám
na mysli, by měl své části hudební, literární, výtvarné a jiné,
rozdělené navíc podle staletí a jednotlivých územ ních nebo ná
rodních celků. Jeho oddíl hudební, země české, by v období předbeethovenovském zaznam enal plejádu našich barokních sklada
telů, zatímco v devatenáctém století by tučně vysázel přinejm en
ším jm éna D vořák a Sm etana. Na dalším listu by vévodila jména
Hába, Janáček, M artinů. Protože by šlo o atlas světový, nemusím
připom ínat, že jediným m ěřítkem zm ínky o tom či onom umělci
by byl jeho věhlas světový. L iterárn í atlas si rovněž dovedeme
představit, alespoň sekci z konce m inulého a z počátku našeho
století. Nepochybujem e, že bychom se tam shledali například s
Březinou a s Haškem. Ja k á polarita, mimochodem! Z důvodů
geografických, pro takový atlas ovšem rozhodujících, by se
na téže stránce objevila jm éna — pojm y jako Rilke, Kafka, Werfel, a j. I kdybychom tam pravděpodobně nenalezli ani stopy po
L . Klímovi, R. W einerovi nebo J. O rtenovi (mě osobně by to
ovšem velmi mrzelo!), celková tvářnost onoho listu by byla nic
m éně utěšující. Ale co oddíl výtvarný — čeští m alíři, sochaři,
grafici? Co malíři, grafici a sochaři v Čechách působící? P rvní a
druhé totiž nem usí být totéž. Zkoušel jsem cosi takového narýso32

vat sám, přičem ž jediným i rozhodčími byla díla světové autority.
Bělost výsledného n áč rtk u m ne ohromila.
Pokusm e se nyní podívat se blíže n a tuto skutečnost, k terá
sama o sobě by mohla být, a několikrát také byla, důvodem k
pocitu ukřivděnosti. Ten ovšem je spíše reakcí emocionální a v
naší rovině úvah naprosto bezcennou. V jistém ohledu si naší
pozornosti zasluhuje, opět jako součást českého kulturního sebe
vědomí a sebe-hodnocení.
Soudíme-li podle světových encyklopedií a souhrnných prací,
české um ěni v ý varné stejně jako um ění v Čechách, tém ěř neexi
stovalo. T ak alespoň stručně shrňm e to, co tyto úctyhodné publi
kace o nás vědí přinejm enším do konce devatenáctého století. A
přitom nechybí u nás dostatek prací a studií o prehistorii čes
kých zemí, o našem um ění rom ánském , gotickém, renesančním
nebo barokním . Ale ani ty nejzákladnější, do světových jazyků
často přeložené nebo v zahraničí kom entované, tedy práce Filipo
vy, Mašinový, Pešinovy, N eum annovy a jiných, nebyly jaksi
vzaty na vědomí. A tak kdokoli v zahraničí, s výjim kou h rstky
specialistů, vidí n a m apě Čech v nejlepším případě jen ony p ří
slovečné “lvy.” A nám již chybí ta prostoduchá důvěra v sebenápravné možnosti historie, k terá “jednou” vše spravedlivě zváží,
ocení a dříve spáchané k řiv d y s omluvou odškodní. Víme, že hi
storie se m álokdy starala, jen ta k sam a od sebe, o svá předchozí
bezpráví a přehlédnutí, pokud zde nebyle nového, zcela naléha
vého důvodu. N ějaké aktuální, zpravidla apologetické potřeby,
ideologického im perativu, k terý velel znovu, a pozorněji, p á tra t
v m inulosti. M oderní um ění jen tak přim ělo historii om luvit se
geniu Grúnewaldovu, El Grecovu, Boschovu a Fabritiovu — n a 
příklad.
Ale kdo kdy opraví — a proč také? — etiketu na světoznámém
dokladu paleolithického sochařství a začne nazývat Venuši z
W illendorfu podle jm éna jejího skutečného naleziště: Venuše z
Věstonic?
A kdo kdy poučí svět, že rom ánská nástěnná m alba měla vedle
svých uznávaných katalánských, sicilských, středofrancouzských
a jiných center i své české středisko, reprezentované například
33

m onum entálním i freskam i ve znojem ské kapli? — (Nikoli “Znaim ”,
prosím!)
České gotické deskové m alířství patřilo k vrcholným vý tv ar
ným projevům tohoto slohu vůbec. Vedle jm en jako Siena, Flo
rencie, Avignon a Zagorsk, naše střediska jako Vyšší Brod nebo
Český K rum lov zcela dobře obstojí. P řes to vše, co zaniklo v ta 
ženích husitských a ve válce třicetileté, a co nelze ani nahradit,
ani ocenit, zbytek, to jest několik sálů pražské N árodní galerie,
Alšovy galerie na Hluboké nebo trvalá expozice na hradě Kosti,
působí přesvědčivě. Jistě, otázka po národní příslušnosti by prav
děpodobně m nohé z tvůrců středověkého um ění nem álo překva
pila. Bývali si více vědom i své příslušnosti k určitém u řádu,
biskupství, feudální jednotce. Ale nezapomeňme, že stále ještě
uvažujem e v pojm ech našeho smyšleného kulturního atlasu. Býváli tedy naše gotika zpravidla odbývána jen jediným příkladem,
dílem M istra třeboňského oltáře ( — notoricky jako W ittingau) a
o českém gotickém sochařství ani zm ínky, kdo se může podivo
vat pocitům ublíženosti?
Uvedené příklady by jistě postačily a snad je zbytečné pokra
čovat dále v této trýznivé přehlídce. Pozm ěňm e tedy trochu hle
disko, ale neustávejm e předčasně.
A hlavně nevyčítejm e barokním u Škrétovi, že svolil, aby se
jeho jm éno komolilo až do sm ěšných podob (Creten, například),
ani nezazlívejm e symbolistovi Zrzavém u jeho signaturu Zerzavy.
Kom prom is se netýkal jejich díla, jen jm éno se přizpůsobilo. N á
hlé vzplanutí a pozvolné uhasínání národního cítění se odehrálo
v epoše mezi jejich životy. Ve Škrétově případě o ně ještě nešlo,
u Zrzavého již bylo toto cítění záležitostí druhořadou.
Ale právě mezi nim i, jak jsm e se již zmínili, spočívá tradice
českého um ění století devatenáctého. Stále živý průsečík našich
národních iluzí, sebeklamů, přehnaně obdivných a nespravedlivé
odm ítavých soudů a ukvapených hodnocení. Naučm e se proto
rozlišovat mezi význam em tvorby tohoto období pro naše národní
sebevědomí a sebeuvědom ění a skutečnou, či jen domnělou pů
vodností, hloubkou a objevností výtvarných počinů z té doby.
Domnívám se, že jen málo hodnot obstojí, dokážeme-li mezi obě
m a hledisky rozlišovat opravdu důsledně. Mánesové se nám pak
budou zdát příliš blízcí svým něm eckým obdobám a Aleš, především
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jako kreslíř, byl p atrně poněkud přeceněn. A kadem ism us m alířů
typu Brožíkova, Čerm ákova, Hynaisova, M ařákova a Ženíškova lze
ovšem úspěšně srovnávat s akadem ism em jejich německých, fran 
couzských, ruských nebo italských protějšků — ale tím hůře pro
ně. Obdobných zjevů, zdá se, měli tehdá všude nadbytek. A tak
co zůstává z celé té tradice, je n a př. m ladistvý rozlet K osárkův,
v m nohém připom ínající rom antické zaujetí barbizonských k ra 
jin ářů a ovšem P urkyně, jehož m istrovský realism us svým způ
sobem soupeří s plátny Courbetovými. Celkem vzato, v tom to
období, a to až do Bílka a Preissiga, se nám nevším avostí světa
patrně příliš neublížilo.
Oprávněně, podle m ého soudu, by mohli pocitem “přeskočenosti” (milý novotvar mého přítele, českého spisovatele), trp ět
naši im presionisté, pokud je ovšem k nim tento název spravedli
vý: Slavíček, Lebeda, H udeček — a Preisler, jako zjev sám o sobě.
Srovnávat je s im presionisty francouzským i se nehodí, protože i
Monet, kdyby se byl narodil a tvořil n a západ od Rýna, by bezpo
chyby musel m alovat jinak. N ejenže jejich tvorba se časově opož
ď u je za francouzským im presionism em o několik desítiletí, ne
jenže do jejich díla proniká atm osféra stylu jiného, fin de siěcle,
ale sám obsah jejich úsilí sm ěřuje jinam , mimo rovinu form ální
ho zájm u jejich předchůdců. Od nich k Renoirovi je například
tak daleko jako od něm eckého L. C orintha k P issarrovi — ale
C orinth si ovšem vede ve světových m onografiích lépe než k terý 
koli z našich umělců.
Alespoň okrajového postavení v dějinách evropského um ění
dosáhl z českých umělců m oderní doby jako první Alfons Mucha.
Za svého pobytu v P aříži se zpřátelil s P aulem Gauguinem a s
jeho okruhem a sám se prosadil jako vynikající kreslíř, grafik a
spolutvůrce nového stylu, především secesního plakátu (například
pro herečku S arah B ernhardtovou). Po n áv ratu do vlasti, po roce
1918, jeho věhlas pozvolna upadá až do bezvýznam nosti. Nové
proudy, v podstatě protichůdné jeho kultivovaném u dekorativi
smu, podemlely dom a dávno před jeho příchodem autoritu te n 
dencí, k teré zosobňoval.
Zato F rantišek K upka, který ze secesního expresionism u vy
šel, začíná již koncem prvního desítiletí našeho století zkoum at
možnosti kresby a m alby nefigurativní, abstraktní. N atrvalo od
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chází do Paříže a do Cech se nikdy nevrací. Dnes je prakticky
snad jediným Čechem, kterého světová historie umění nejen při
pomíná, ale i vysoce hodnotí. Je uznáván jako spoluzakladatel
evropského abstraktivism u, vedle Kandinského, Maleviče, Delaunaye a M ondriana.
Osudy M uchovy a K upkovy se v jistém smyslu doplňují a pod
le přesvědčení m nohých i navzájem objasňují. Omezenost domácí
ho prostředí a v opaku k něm u inspirující vliv Paříže, jsou pak
chápány jako společný jm enovatel prvotního rozletu Muchova a
jeho následného pádu, K upkovy výchozí prům ěrnosti a jeho poz
dějšího tvůrčího rozmachu. R anné K upkovy protiklerikální kresby
jsou tak srovnávány s M uchovým návrhem první československé
znám ky s m otivem H radčan. Tato teorie, jakkoli svůdná a jakkoli
třeb a i zčásti pravdivá, totiž teorie o “pařížském klíči” ke ge
nialitě — máme-li ji n ějak nazvat — nem ůže být přijím ána bez
obezřetnosti a bez vážných výhrad. N apovídá nám totiž, že pro
prům ěrného umělce může bý t ateliér n a M pntm artru větším
vkladem, než jeho vlastní nadání. J a k á to útěcha pro všechny
zneuznané talenty, působící mimo tuto m etropol . . .
Na dotvrzení tohoto očividně zjednodušeného výkladu, se pak
v Cechách zpravidla uvádějí dvě další jm éna: Bohumil K ubišta a
Otto G utfreund. Oba nikdy nadlouho své domácí prostředí neopu
stili a proto —- p rý — se k nim světová historie um ění zachovala
tak macešsky. Ačkoliv G utfreund se stal autorem originálních
kubistických plastik, jejichž časnost m á v zahraničí jen ojedinělé
obdoby a K ubišta byl ta k řk a od samého začátku osobitým, a v
m nohém smyslu daleko oduševnělejším souputníkem ranných
výbojů Picassových, B raquových a j. Oba jsou velkým i zjevy
české m oderní kultury, skutečným i základy celé následující velké
tradice české m oderny. Svět o nich, zdá se, neví a není jisté, zda
kdy bude ochoten toto přehlédnutí opravit. Na jejich příkladu vi
díme skrytou, snad až to této chvíle nezjistitelnou Achillovu pa
tu všech těch teorií o světovosti: podstata díla obou umělců zů
stala zachována, sehrála svou roli v našem kulturním vývoji, je
tu. Na tom, zda se stala světovým i, vlastně nesejde. Snad až říci
se chce — tím hůře pro světovou historii umění.
•

Z pera Bohum ila K ubišty pochází, jakoby mimochodem, věta,
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která ve vztahu k celé problém ové rovině českého um ění má
význam klíčový:
“Jed n á se hlavně o duchovní náplň nové form y. To, co přinesl
Picasso, je již jaksi sam ozřejm ým poznatkem , n a základě něhož
nutno jít dále do duchové oblasti” . Dom nívám se, že ještě dříve
než byly tyto řá d k y napsány, platily o našem um ění skoro vše
obecně — uvažm e jen vztah Monet — Slavíček. Poté ovšem se
staly pravidlem — platí o K ubištovi samém, jako o prototypu čes
kého m oderního umělce, ale nem éně kupříkladu o vztazích ty 
pu Seurat-Tichý, Ernst-M uzika, Soulages-Boudník, F autrier-M edek
atpod., jakkoli taková srovnání ve většině případů postihují jen
jeden aspekt jejich tvorby a jejich osobností. Ale naznačují, v
čem býval zpravidla náš přínos: nikoli zakládat nové sm ěry, n i
koli objevovat radikálně nové estetické prostředky, ale objevené
prohlubovat, spiritualizovat, obohacovat novými, často filosofic
kými nápověďm i.
Tato naše — pravděpodobně slovanská — nechuť k m ělkosti a
samoúčelnosti n ik tera k nepřispěla k naplnění našich aspirací po
světovosti. Jd e tu o konflikt kriterií, k terý ústí v neřešitelný p a
radox — b u ď být sebou sam ým i a zůstat opomíjeni nebo se přiz
působit navenek i vnitřně, ale to, co p ak bude nejspíše uznáno,
bude zároveň tím, co bude nejm éně osobité, jedinečné, zvláštní.
Faustovská h ra o duši, chcete-li.
V atm osféře po více jak půl století trvajícího d ik tátu pařížské
školy a jejích l’artp o u rlartistních m ěřítek její neotřesitelné po
zice jediného zákonodárce a soudce všech výtvarných hodnot, se
tato duchovní náplň stávala zátěží, nepříjem ným akcentem a
zpravidla vlastním důvodem nepochopení a zneuznání. Pozornost
světové m etropole um ění — a začasté světa vůbec, ja k víme i z
jiných oblastí, módou počínaje a politikou konče — upoutá ob
vykle daleko více bezvýznam ný, novostí se pyšnící trik, povrchní
zdokonalení, nezřídka i podvod či oslnivá hříčka. To platilo o
Paříži zejm éna v období jejího úpadku po druhé světové válce,
kdy již byla zčásti zkom ercionalizována a zam erikanizována.
Dvojnásob to ovšem platí dnes, kdy se těžiště definitivně
přesunulo za oceán. D řívější francouzský kult duchaplné virtuozi
ty, někdejší estetika form ální vytříbenosti a samoúčelného bon
motu již neplatí, n ah radila ji estetika šoku — což ovšem staví
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úsilí všech, k teří i dnes následují K ubistovy výzvy, do ještě ne
výhodnější pozice.
Víme, že ch arak teristik a P ařížské školy, ja k jsm e ji práv ě po
dali, není zcela vyrovnaná a přesná. Ale o to nám úm yslně nešlo.
Chtěli jsm e spíše ukázat n ěkteré záporné rysy jejího působení
ve zvýrazněných konturách. Snad abychom tím vyvážili působení
m ythů, k teré o ní tu a tam přežívají a přitom vysvětlili skuteč
nosti, k teré by nám jin a k zůstaly nepochopitelné.
N eboť světovým se nestal ani K ubištův m editativní kubismus,
v některých polohách se přibližující futuristické výbušnosti, v
jiných cézannovské, v podstatě m etafyzické utkvělosti a opět
v jiných barokní reflexi, ani se P aříž nepoučila z oduševnělé
poetičnosti Mužikovy, z nekonečných transm utací látky a tvaru
v díle Fillově. Nepodržela ve své pam ěti m ystický symbolismus
Zrzavého, přešla bez povšim nutí uhrančivou m agii Medkových
realizací, nerozpoznala jedinečnost grafických objevů Boudníkovýeh atd. atd. Celé generace českých expresionistů, fauvistů, ku
bistů, surealistů, ab straktivistů a jiných a jiných, sochařů, ma
lířů, grafiků, zmizely a mizí bez povšim nutí, často ještě zaživa.
P o u ť do Paříže a dostatečně dlouhý pobyt v ní nem ůže být
považován za dostatečnou záruku úspěchu a uznání. Tichý, Šíma,
Štýrský, Toyen a další v ní strávili dlouhá léta, aniž byli doce
něni. P řebytečný důkaz toho, že vysvětlovat rozdíly v osudech
Muchových, Kupkových, K ubištových a G utfreundových jen pa
řížským klíčem je nespolehlivé.
Byla tedy touha po světovosti v českém um ění pouze fikcí,
mylnou, přebytečnou chim érou? N ereálnou vidinou? Vše se zdá
tom u nasvědčovat, pojednám e-li o tom jen způsobem, jakého
jsm e se přidrželi až doposud.
V druhé části této úvahy se pokusím e pro změnu, o jinou
rovinu pohledu, o takovou, k te rá vezme více v úvahu zřetele
historické.
(Dokončení v příštím čísle.)
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REALISMUS A ROMANTISMUS V POLITICE
RAD O SLAV SELU C K Ý
Slyšel jsem nedávno zajím avou úvahu o realism u a o rom an
tism u v politice. Rom antism us byl kladen n a nižší m ísto — je to
prý fáze, k terá předchází realistickém u pojím ání světa. S národy
je to p rý jako s lidmi: m ladí lidé jsou rom antičtí, nespokojení s
poměry, do nichž se narodili, věčně protestující proti daným po
řádkům ; když dospějí, sm iřují se s realitou a nacházejí si pevné
místo v zaběhaných pořádcích. V této souvislosti byl připom enut
výrok Goethův: Mladí revolucionáři, staří reakcionáři.
Položil jsem si otázku, ja k ý je obsah této úvahy v souvislosti s
dnešní situací v Československu — kdo je tam rom antik, a kdo
je tam realista? Vyšlo mi, že je-li tato teorie o rom antism u jako
nižším stadiu realism u správná, pak realisté jsou konform ní přizpůsobilci, kdežto rom antiky m ohou být nazváni ti, kdo chtějí
dnešní m arasm us opět pozitivně překonat výkonnějším , dem okra
tičtějším a národně důstojnějším systémem. Nechci se pouštět
do hluboké úvahy, zda náš národ už dospěl do realistické fáze
či nikoli — jd e mi pouze o to, že přijm out tuto teorii by znam e
nalo vzdát se možnosti aktivně zasahovat do chodu historie a
plně se sm ířit s tím, že jednotlivec — nebo m alý národ — je od
souzen k pasivním u p řijím ání změn, přicházejících zvenčí.
M arx kdysi napsal, že filosofové dosud jen vykládali svět. Úko
lem však je svět zm ěnit. M arx byl tedy rom antik: chtít m ěnit
svět, není příliš realistické — alespoň pro toho nikoli, kdo chce
m ěnit svět k lepšímu. V době M arxově svět nebyl zm ě
něn podle jeho představ; obávám se, že podle jeho představ do
sud nebyl svět zm ěněn nikde i když některé systémy, režim y a
velmoci se stále ohánějí jeho jm énem a jeho revoluční doktrínou.
Sovětský svaz, jako p rvní velmoc, k terá nazývá svou státní filo
sofii m arxism em -leninism em , m á i nem á zájem na změně dnešní
ho světa. Tam, kde Sovětský svaz vládne, nebo tam , kde m á
vliv, by chtěl uchovat dané pořádky a daný stav věcí; tam, kde
dosud nevládne, ale kde by případně vládnout jednou mohl, nebo
kde by mohl aspoň získat či zvětšit svůj vliv, tam zájem o změny
má. Tato politika je nesporně realistická: sovětské politice je
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lhostejné, zda tyto zm ěny — nebo naopak uchování státu quo —
budoucí nebudou sloužit lidem , žijícím v daných zeměpisných
oblastech či státních celcích. Jed in á sovětská starost spočívá v
tom, zda moc Sovětského svazu bude větší či menší. Kdo tuto so
větskou moc neuznává, nebo kdo se jí brání, nepostupuje rea
listicky: neuznává sílu, kterou je nutno uznávat.
I když vím, že analogie jsou vždy nepřesné, nem ohu se ubrá
n it jednom u srovnání. Lidé, k teří se rozhodovali, co dělat koncem
roku 1938, tedy po M nichovské dohodě, se dělili n a rom antiky a
na realisty. Rom antici odešli bud’ do zahraničí — ať již na zá
pad, nebo n a východ nebo bojovali proti něm eckém u fašism u do
ma; realisté se přizpůsobili dané síle. Po 15. březnu 1939 se zdálo,
že rom antici jsou rom antičtí a realisté realističtí. Když Sovětský
svaz uzavřel smlouvy s H itlerem , když padlo Polsko, když kapi
tulovala Francie, a Anglie prožívala zoufalé dny leteckých bitev,
rom antici doma putovali do koncentráků, rom antici venku tv rd i
li, že dosud není všem dnům konec. Realisté se cítili spokojeni:
odhadovali správně situaci, mysleli si, že zvolili správnou stra
nu a že vsadili n a správou kartu. O p ár let později putovali rea
listé p řed národní a lidové soudy, kdežto rom antici trium fovali.
Samozřejmě, situace tehdy byla naprosto jiná, jin é bylo rozlo
žení světových sil — a realistům se říkalo kolaboranti, kdežto
rom antikům vlastenci nebo bojovníci proti fašism u. Realismus
tehdy neměl dobrý zvuk — když se jím kolaboranti hájili po
skončení války, nikdo jejich argum enty nebral vážně. A přece i
oni tvrdili, že pouze podlehli nátlaku, že uznali zm ěnu poměrů.
Že respektovali moc. Že se řídili daným i zákony. V podstatě to
byly stejné argum enty, jakých dnes používají kolaboranti s oku.
pačním režim em v CSSR.
V třicátých letech bylo Československo ostrůvkem demokracie
ve střední Evropě. Byl to jediný n a východ od Německa ležící
stát, k terý odmítl dělat realistickou politiku, podle tehdejších
m ěřítek realism u: dohodnout se s Hitlerem , zfašizovat se, ustou
p it hnědém u násilí. Rom anticky usiloval o to, aby i nadále žil
ideály, z nichž se v roce 1918 zrodil. Ano, přišel Mnichov, přišla
okupace; o šest let po ní se však vítězství dočkali rom antici, ni
koli realisté.
Koho by před patnáci lety napadlo, že am erický president po
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jede jed n at s Mao Ce tungem , kdežto Sovětský svaz bude podpo
rovat úsilí Japonska stát se asijskou supervelmocí? Snad jedině
rom antiky — realisté by nikdy nepřipustili, že něco takového by
bylo možné.
Nedávno jsem se zúčastnil konference, n a níž se jednalo c
vztahu K anady (a v širším smyslu i Západu) k východní Evropě.
Lidé, k teří tam mluvili, byli nesporně odborníci: vědci, národo
hospodáři, diplom até a vojáci. Jed n i byli optim ističtí, druzí
skeptičtí. Převládalo však mínění, že končí politika bloků — a to
nejen v Evropě, ale ve světě vůbec. Že i malé národy budou m ít
trochu více možností vm ěšovat se, když už ne do světové politiky,
tedy alespoň do svých vnitřních záležitostí. Ve světle Brežněvovy doktríny a sovětského pojetí rozděleného světa, je to sa
mozřejmě rom antism us. Z hlediska československé zkušenosti, se
to jeví jako n aivní rom antism us, k terý nem á s realitou nic spo
lečného. Byl jsem však přesvědčován řadou realistů (a nedělejm e
si iluze o tom, že západní politologové nebo diplomaté jsou ro
mantici), že tento zdánlivý rom antism us je ve skutečnosti re a 
listický. Pta] jsem se sam ozřejm ě, co by to znamenalo pro Čes
koslovensko —- tu to otázku jsem nekladl jim , ale sám sobě. Vyšlo
mi, že bezprostředně nic. Iluze, že bude-li evropská konference
úspěšná, Sověty odejdou a m y začneme znovu reform y, je nebez
pečná v tom, že je m axim álně optim istická -— kdo v ni věří,
nutně m usí být zklamán. Je nutno zcela otevřeně říci, že Západ
nebude zasahovat do pom ěrů v sovětské sféře vlivu. Že Západ
prakticky uznal, že tato sféra p atří do vlivu Sovětského svazu —
kdo zná všechna tato fakta, pak ony báchorky o chuti Západu
vměšovat se do východoevropské politiky, produkované českoslo
venskou propagandou, klesají n a úroveň Červené knihovny. Nic
méně sam otný fakt, že by došlo k uvolnění napětí v Evropě, k
normalizaci hospodářských, diplom atických a kulturních vztahů
mezi Západem a Východem, by měl p řisp ět i ke zlepšení českoslo
venských poměrů. Je dost obtížné sedět za konferenčním stolem
se zástupci desítek zemí a zároveň posílat do vězení filosofy, h i
storiky, spisovatele a novináře jenom za to, že m ají jiné před
stavy o v n itřn í i zahraniční politice, než dočasní vykonavatelé
moci.
I když na Západě převládá názor, že Sovětský svaz chce jed 
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n at a m á zájem o norm alizaci evropských pom ěrů, existuje i ji
n á alternativa: že po cestě presidenta N ixona do P ekinu se stala
Čína, a tedy asijská politika, sovětskou prioritou číslo jedna. Že
teď Sovětský svaz může m ít poněkud jiný bezprostředí zájem v
Evropě: odříznout Čínu od jejich potenciálních či faktických spo
jenců. Je-li tato úvaha správná, pak si lze představit, že Sovět
ský svaz se pokusí zasáhnout do pom ěrů v Rum unsku, Jugoslávii
a v Albánii prostředky, které bude považovat za přim ěřené a za
účinné. N etvrdím , že toto je n u tn á perspektiva — je to prostě
jedna z možných alternativ, a kdyby k ní náhodou mělo dojít,
optim isté by pravděpodobně byli zdrceni. N ěkteré věci by mohly
této druhé alternativě nasvědčovat, n a př. někdejší poznámky
Vasila B ilaka o nebezpečném ku rsu v M aď arsku a v Polsku, jeho
předchozí poznám ky o pročínské ose B ukurešť — B ělehrad — TL
rana. Nevím e ovšem, zda pan Bilak m luvil jenom za sebe. Zdá se,
že m luvil i za někoho jiného — bohové v Moskvě zjevují občas
svá p řán í ústy pacholátek. Ale mezi těm ito dvěm a krajním i al
ternativam i — optim istickou a k ra jn ě pesim istickou — je celá
škála m ezistupňů, kom prom isů a kom binací, které všechny jsou
možné. A protože politika je um ění možného, není nic ani rom an
tické, ani realistické — svět je v pohybu, a přestože obecné ten
dence tohoto pohybu k pluralitě velmocí jsou známy, není známo,
jak se bude v yvíjet konkrétní uspořádání pom ěrů v jednotlivých
geografických oblastech.
č ím m odernější jsou dějiny, tím kratší jsou úseky státu quo.
Poválečné rozdělení světa končí — to ví každý. Co z toho vzejde,
se zatím rýsuje jen v neurčitých konturách. Nic není osudově
předurčeno — věci jsou pouze lim itovány řadou variant, která
není nekonečná: je velmi omezená, ale i ve velmi omezené po
době je to škála od optim istického pohledu až po ten pesimistic
ký. Rozhodně však dnešní blokový a velmocenský realism us už
není realism em všeobecným; rom antikové dnes m ají právo být
zváni realisty, neboť v každém zlomovém okam žiku se vztah
mezi těm ito dvěm a pojmy, jakož i obsah každého tohoto pojmu
mění. Realistické velmoci se pouští do zdánlivě rom antických
akcí, zdánlivě rom antických proto, že tyto akce se opírají o před
tuchu budoucích realit. Strategické koncepce mohou v y jít nebo
zklam at — je to podobně, jako s Československem v prosinci 1967
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— tehdy zvítězila v arian ta optim istická, ale stejně ta k bylo mož
né, že věci mohly dopadnout jinak, ja k ostatně dopadly nakonec
o osm či šestnáct měsíců později.
Je-li rom antism us podložen znalostí fa k tů a historických te n 
dencí, je realističtější než pouhé uznávání daných silokřivek. J e 
li podložen pouze vírou, je-li přání otcem m yšlenky, nutně do
chází k tomu, že rom antism us se m ění v naivitu. Jsem přív ržen 
cem toho prvního rom antism u, jsem však odpůrcem toho d ru h é
ho. N evěřím v Castrovo “B uď m e realisty, chtějm e nem ožné” .
Konečně, kam s tím to heslem dovedl C astro svou zemi, není
zrovna příliš povzbuzující. Osobně si myslím, že stabilizace Číny
a její zapojování do světové politiky, stejně jako vstup B ritanie
do Společného trhu, je pro budoucí zlepšení československého
statutu důležitější než sam a konference o bezpečnosti v Evropě,
stejně jako i nesmělé pokračování v reform ách tržního typu
přispěje k uchování autonom ie východoevropských zemí víc, než
jakékoli zahraniční akce. Velké m ezinárodní události m ohou tu
rozšiřovat, tu zužovat prostor pro domácí aktivní politiku; n e
mohou však tento prostor naplňovat. To je věc, k terá zbyla pro
každý jednotlivý m alý národ, k terý si uchoval kus rom antism u
podloženého znalostí světových trendů. V tomto smyslu jsem ro
m antik a optim ista; jin ak však doporučuji spíše zdravou m íru
skepticismu: i když se svět m ění a může být m ěněn k lepšímu,
nevěřme, že lze stvořit ideální stav věcí. I tento skepticism us
však m usí obsahovat p rvky rom antism u, kom binované nikoli s
přijím áním , nýbrž s uznáváním reality. Myslím, že národy, k te
ré ztratily i takový zbytek rom antism u, m ohou sice přežívat jako
souhrn obyvatelstva, nem ohou se však uchovat jako skutečné n á 
rody, které m ají čím p řisp ět k společnému fondu světové kul
tury a civilizace. Světové zm ěny nelze zastavit; máme-li však na
nich m ít účast, m usím e k nim také něčím přispět. Jenom reali
smus k tom u nestačí; kus rom antism u nejen neuškodí, ale je p ří
mo nezbytností a potřebou.
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Západoněmecké představy o Evropě
ADOLF M Ů LLER
(Pokračování z říjnového čísla)
Vzhledem k tak úzké spojitosti mezi otázkou jednoty Německa
a způsobem jeho evropské orientace, byl vlastně již sám vznik
západoněm eckého státu současně i základním rozhodnutím o jeho
budoucí evropské koncepci. Sociální dem okracie sice ještě ve
sm ěrnici p ro své poslance ve Spolkovém sněm u hovoří o tom, že
by mělo jít o “celoevropské uspořádání” a o “jednotu Německa”,
ale to je jen doznívání poražených názorů. S eparátní stát na úze
mí Německa, vzniklý za spoluúčasti západních velmocí jako vý
sledek celkově zvrácené m ezinárodní situace, se nemohl vym ykat
představám doby, k te rá ho zrodila. Sám jeho vznik byl vlastně
jedním z vůbec posledních a k tů faktického rozdělení Evropy. A
řa d a kroků, k teré kladly základy postupné integrace její západ
ní části jako vojensko-politického bloku, existovala vlastně ještě
před vznikem tohoto státu (M arshallův plán, Západoevropská
unie, Severoatlantický pakt).
Evropanská koncepce tohoto státu tedy nem ohla být nijak
originální. Byla současně i koncepcí alianční (18) a z toho vyplý
valo úplné ztotožnění NSR (tehdy) se všem i oficiálními západní
m i plány na “m alou” Evropu, jako součást Severoatlantické jed
noty, pod silným am erickým patronátem . NSR po svém vzniku
byla již ideově i politicky součástí takto vytvářené Evropy, šlo
j í tedy jen o to, aby form ou svých vlastních hospodářských a vo
jenských příspěvků dosáhla rovnoprávnosti v alianci, t j. i místa
v “m alé” Evropě, k teré by bylo adekvátní jejím u významu. P rak 
tická evropská orientace západoněm eckého státu se tedy odrážela
v jeho začínající hospodářské expanzi a praktické politice znovuvyzbrojení. Hlavní nosnou silou této politiky se staly unionistické
stran y CDU/CSU. P řesto však vlastní rozhodnutí autoritativní
A denauerovy vlády vždy poněkud předcházela usnesení CDU,
k terá svým i sjezdy poskytovala těm to rozhodnutím spíše tribunu
a dodatečnou oporu.
Podobně jako se za výrazný m ezník považuje Churchillova řeč
ve Fultonu, můžem e za první, všestranné a již zcela otevřené sta44

novisko nové západoněm ecké vlády k Evropě a její situaci pova
žovat A denauerův projev na sjezdu CDU v Goslaru, 20. říjn a 1950.
Až dosud vyslovované p řán í celoevropské spolupráce, či vize b u 
doucí Evropy, později kritizované kom unisty ve východní Evro
pě, byly nyní nahrazeny ta k vyhraněným projevem , jaký nem á
ani v tehdejší době v západní Evropě tém ěř obdoby. Pokud jde
o pasáže vztahující se k Evropě, A denauer především vymezil
rozsah Evropy: “Sovětský svaz nepokládám za evropskou, nýbrž
za bolševickou velmoc.” Vyslovil se i k ideovém u poslání západní
Evropy: “Jd e o udržení k řesťanské západní kultury a o záchra
nu lidských svobod.” P oté zhodnotil m ezinárodní situaci, “kom u
nistickou výzvu” světu a “vznik dvou táborů, mezi nim iž je
NSR chráněná Západem ” a m á m orální povinnost přispět “zá
padním u sv ětu ” : “J e úkolem Německa vytvořit hráz proti in
filtrování sovětsko-ruských ideí.” K onstatuje sice správně, že
“evropská m yšlenka zapustila v Něm ecku hluboké kořeny”, ale
Evropu chápe jen jako synonym protikom unistického bloku. Vy
ústěním sjezdu bylo m anifestační schválení m yšlenek Schumannova plánu: “ . . . po základech, jim iž byl M arshallův plán, jem už
děkujeme za rozhodující pomoc, se snažím e o sloučení hospodář
ství evropských zemí. Doufáme, že zvláště společné evropské zá
sobování surovinam i bude podle Schum annova plánu společně
řízeno a že úloha znovuzřízení surovinového prům yslu, k terá p ři
padá nám, bude vyřešena v duchu našich hospodářských a so
ciálně politických direktiv.” (Z rezoluce sjezdu.) (19)

V tom to období již definitivně končí spor o to, na kterou v
historii Německa existující m yšlenkovou platform u o Evropě n a 
vázat, a teoretické diskuse a program ové form ulace nahrazuje o
to intenzivnější p rak tick á činnost, jejím ž cílem je vytvořit vše
stranně sjednocenou “m alou” Evropu. Jednotlivé stupně tohoto
vývoje jsou dnes již dostatečně znám é a p atří vlastně také již
do historie: vstup NSR do Západoevropské unie a NATO a vznik
a vývoj Evropského hospodářského společenství. Západoněm ěčti
“internacionalisté” p atřili v průběhu padesátých let k nejhorli
vějším tvůrcům tak to pojaté “jednotné Evropy”. Stali se základ
ním kádrem evropských “perfekcionistů”, t j. těch, kdo se jed
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noznačně p řiklánějí k m yšlenkám supranacionálních západo
evropských institucí. Zm ínky o federalizaci Evropy se staly v
očích západoněm eckých E vropanů v průběhu druhé poloviny
padesátých let tém ěř program em dne.
Teprve na přelom u padesátých a šedesátých let a v dalším p rů 
běhu m ěnící se m ezinárodní situace — ústup studené války, na
rušovaná m onolitnost NATA, “erose” sovětského bloku, revize za
hraniční politiky n ěk terých západoevropských zemí, především
hlavního spojence NSR — Francie, a odraz těchto změn ve vývoji
evropských společenství — vedlo v NSR ke značném u vystřízli
vění (20) a k novým rozporům u v n itř vládních stran i k latentní
politické krizi. Vedle “perfekcionistů” sílila stále více i skupina,
k terá chápala nereálnost supranacionální “m alé” Evropy a z
m noha (někdy i protikladných) důvodů se opírala o — řekněm e
konfederační —- evropanské představy Francie. Přesto však prak 
ticky po dobu celé první poloviny šedesátých let se západoněmečtí “perfekcionisté” a “konfederalisté” nelišili v tom, že jejich
představy o Evropě nepřesahovaly v zásadě rám ec Evropy “m a
lé”. Jen ojediněle lze zaznam enat hlas či m yšlenku, které by se
povznesly nad pesim istické klišé ovlivněné pouhým strachem z
kom unism u a uvažovaly o možné celoevropské spolupráci. Teprve
sílící vědomí nereálnosti jakéhokoliv řešení jednoho z hlavních
m otivů západoněm eckých evropanských představ, t j. německé
otázky (či něm eckého sjednocení) bez skutečného dialogu s vý
chodní Evropou, přineslo i v NSR — b y ť řídké a váhavé -—■nové
úvahy o řešení evropských problém ů. Časový předěl je v mnohém
totožný s nástupem “velké” koalice n a podzim 1966, i když se tyto
m yšlenky objevují již roku 1962.
•

Stanoviska “velké” koalice týkající se pojetí evropské jed
noty, m usela navazovat n a linii předchozích bonnských vlád a
plnit zděděné závazky, přitom však (a v tom byl sám důvod její
ho vzniku) tak é korigovat dosavadní politické linie z hlediska no
vých zahraničně-politických skutečností, t j. korigovat svým způ
sobem i dosavadní pojetí evropské politiky NSR. “Naše zahranič
ní závazky m usí být uvedeny v soulad s našim i m ožnostmi”,
zdůraznil nový kancéř K iesinger v prosinci 1966 ve vládním pro
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hlášení. Z této dvojaké skutečnosti vyplývá, že “velká” koalice
přijala n a jedné straně dosavadní úkoly, t j. souhrnem : opírat se
o vytvořené (západo) evropské instituce, zvyšovat v nich svůj
vliv, být iniciátorem optim ální spolupráce “šesti”, snažit se p ři
p ravit podm ínky pro rozšíření “šestky”, nikoli však za cenu no
vých rozporů mezi členským i zeměmi, s hlavním cílem dosáh
nout jednotného zahraničně-politického postupu, k terý by přijal
západoněm ecká stanoviska; na druhé straně však byla nucena
postupovat v m nohém sam ostatněji, věnovat se v daleko větší
m íře než dosud politice vůči východní Evropě, prohlubovat své
vztahy se západním i p artn e ry bilaterální cestou atd., t j. praktic
ky vycházet z toho, že společná zahraniční politika západní Evro
py (ani vůči Východu) neexistuje.
P rvní vládní prohlášení ještě m noho neukázalo. V pasážích
týkajících se bezprostředně1 Evropy se říká: “ . . . uvážit, jak
bychom mohli rozhodněji než dosud převzít svůj díl spoluzodpo
vědnosti za zachování světového m íru. Každá evropská země,
k terá je k tom u odhodlána, si však m usí uvědom it, že její vlast
ní síly jsou omezeny a že evropské národy by mohly přinést
mnohem vetší příspěvek k m íru ve světě a k blahu národů, kdy
by své síly spojily. Jsm e proto přesvědčeni, že hospodářské a po
litické sjednocení Evropy je v zájm u evropských národů stej
ně, jako v zájm u Spojených států. Odvažuji se v y jád řit naději,
že jednoho dne bude také Sovětský svaz považovat takovou sjed
nocenou E vropu za důležitý prv ek m írového uspořádání v našem
světě . . . Budem e usilovat o důsledný rozvoj Evropského hospo
dářského společenství a jeho institucí. Společenství šesti m á být
otevřeno všem- evropským státům . . . provádět obchodní politiku
otevřenou celému světu . . . ”
Přes tyto formulace, n ijak zvlášť odlišné od dřívějších, je v
prohlášení věnována daleko větší pozornost jiným zahraničně
politickým otázkám (například východní politice). Celkový duch
prohlášení, pokud jde o “m alou” Evropu, je značně um írnější než
v m inulosti. Hospodářské a politické potíže dokonce vyvolávají
potřebu zdůrazňovat více vlastní západoněm ecké zájm y, jako na
příklad: “ . . . spolková vláda . . . m usí dbát, aby v budoucnu n e
narůstalo zatížení z příspěvků supranacionálním institucím —
především EHS — v dosavadní m íře . . . ”, nebo: “K dyby se ne
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projevily úspěchy (z dosavadní m ezinárodně-konjunkturní poli
tiky, A. M.) m usí se hospodářská politika (NSR, A. M.) zam ěřená
na stabilitu a rů st zajistit proti rušivým m im ohospodářským vli
vům
Všeobecně je možno říci, že pohled “velké” koalice zabírá Evro
pu ze širších hledisek než dříve a hledá výraznější místo NSR ve
vývoji tohoto kontinentu. Jako krédo může sloužit jin á část té
hož prohlášení, v níž se říká: “Německo bylo po staletí mostem
mezi západní a východní Evropou. Rádi bychom tyto úkoly plnili
i v naší době. Porovnejm e si toto prohlášení s někdejším Adenauerovým : “Úkolem Německa je postavit h ráz” vůči Východu!
( 21 )

Jed in á součást evropské koncepce zůstala i v prohlášení vlády
“velké” koalice zcela nezm ěněna a tvoří kontinuitní linii všech
spolkových vlád. Touto součástí je nutnost Irancouzsko-německého přátelství a spolupráce. Prohlášení říká: “Rozhodující úloha
pro budoucnost Evropy připadá rozvoji německo-francouzských
vztahů. M írové uspořádání v Evropě, v něž doufá Východ i Zá
pad, není m yslitelné bez těsného a důvěryplného vztahu mezi Ně
m eckem a Francií. P rozíraví státníci v našich sousedních zemích,
ve Spojených státech i v Sovětském svazu, tuto elem entární sku
tečnost pochopili, i když z různých hledisek.” Prohlášení kromě
toho uvádí podrobný výčet důvodů a předpokladů této politiky a
uzavírá: “Evropu lze vybudovat jen s F rancií a Německem, ni
koliv bez jedné nebo dokonce proti jedné z obou zemí . . . Spol
ková vláda si p řeje co nejkonkrétněji využít možností koordinace
politik obou zemí, obsažené v německo-francouzské smlouvě z 22.
ledna 1963; k tom u předloží své návrhy . . . ” Neobyčejně silný
důraz n a něm ecko-francouzskou spolupráci, jako základ sjednoco
vání Evropy, nebyl n a počátku období “velké” koalice nahodilý,
ale vyplýval z nového pojetí stru k tu ry zahraničněpolitického
zájm u NSR a tak tik y “velké” koalice. Tato tak tik a předpokládá
nutnost věnovat větší pozornost “východní” politice, a právě ve
vztahu k “socialistickým ” zemím měla F rancie pomoci NSR.
To, co mohlo b ý t na konci roku 1966 vykládáno jako nahodilé,
se ukázalo v p růběhu roku 1967 jako skutečně vědom á (i když až
dosud stále jen opatrně form ulovaná) ko rek tu ra evropské politi
ky NSR. Jád rem všech nových akcentů politické linie “velké”
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koalice vůči Evropě, je přehodnocení vztahu evropské a německé
otázky.
Na rozdíl od předchozích vlád, které — pokud vůbec projevo
valy zájem o celoevropské problém y a jejich reálné řešení —
podmiňovaly řešení otázek evropské bezpečnosti a spolupráce
“pokrokem ” v řešení něm ecké otázky (v pojetí NSR), nebo ale
spoň spojovaly evropské problém y s německou otázkou, pak
vláda “velké” koalice začíná form ulovat řešení evropských problé
m ů jako “předpoklad” pro pozdější řešení něm ecké otázky, a m á
proto o celoevropské problém y větší zájem. K ancléř Kiesinger
formuloval tento problém ve svém projevu v O berhausenu 11. úno
ra 1967 takto: “Cílem této vlády je pokusit se překonat rozkol v
Evropě, v němž je obsažen i rozkol Německa, a překonávat jej
krok za krokem dlouhotrvajícím a trpělivým úsilím. Jejím cílem
je, aby se pom alu překonával evropský antagonism us.” Jednota
Evropy v pojetí “velké” koalice, není tedy zřejm ě (jako dříve) jen
prostředkem k dosažení rovnoprávnosti v západní alianci a ke
ztotožnění této aliance (nebo alespoň její důležité části) se západoněmeckýmí požadavky a představam i o řešení něm eckého p ro 
blému, ale stává se nyní i cílem, k terý by měl pomoci vyřešit po
stavení NSR vůči celé Evropě, s níž je stále spojována představa
o možnosti dostat do pohybu i vývoj v NDR a perspektivně ře 
šit německou otázku alespoň s částečným přihlédnutím k před
stavám NSR.
Vývoj v p růběhu prvního roku vlády “velké” koalice však u k á 
zal, do jak é m íry je tato korektura evropské politiky NSR nedo
statečná a nem ůže o dstranit zpoždění západoněm ecké politiky za
celkovým vývojem vztahů mezi Západem a Východem v Evropě,
především však, že bez základních změn v hlavním sloupu zá
padoněmecké politiky, t j. v pojetí, ja k řešit něm eckou otázku,
jsou nové akcenty evropské koncepce sice zajím avé, ale nijak
zvlášť reálné a v některých ohledech dokonce nerealizovatelné.
Zesílená orientace n a celoevropské problém y a s ní spojená větší
intenzita západoněm ecké politiky vůči “socialistickým ” zemím
nepřinesla vzhledem k nezm ěněným principům NRS (22) v něm ec
ké otázce p rak tick y žádné výsledky, pokud jde o přím é vztahy mezi
NSR a zeměmi východního bloku a jen dílčí uznání západoně
mecké ak tiv ity ve “východní” politice u některých jejích západ49

nich spojenců. Německá otázka byla také příčinou nového ochla
zení západoněm ecko-francouzských vztahů (viz de Gaullova cesta
do Polska a jeho další výroky r. 1967). K rom ě toho se snaha o
silnější orientaci n a celoevropské pojetí (byť třeb a jen rozšíře
ním “m aloevropských” institucí o další západoevropské země) a
současné setrvávání n a tom, aby se prohloubila politická jednota
“šesti” se vzájem ně křížila a oslabovala pozici NSR jako “málo
spolehlivého” p artn e ra u různých křídel západní aliance. Objek
tiv n í vývoj v Evropě po dobu “velké” aliance (především rozpo
ry mezi F rancií a dalšími členy “šestky” v otázce přístupu Velké
B ritánie a dalších zemí k EHS, prohlubující se rozdílnosti v n á
zorech na budoucnost NATO a naproti tom u všeobecný pokrok ve
vztazích Západ-Východ v Evropě) možnosti úspěchu tak to “po
opravené” evropské politiky NSR ještě zužoval. Proto v průběhu
roku 1967 docházelo i u v n itř “velké” koalice k další podstatné
názorové diferenciaci. Přesto, že odlišně představy existovaly i v
jednotlivých politických stranách, dá se tento vývoj zobecnit jako
prudce rostoucí názorový rozdíl mezi hlavním i protagonisty “vel
k é” koalice, t j. unionistickým i stranam i n a jedné a SPD na
druhé straně.
CDU si byla sice vědom a nutnosti většího zájm u o celoevrop
ské problém y i střízlivého hodnocení pozice NSR (Kiesinger:
“Nejsm e již velmocí, ale patřím e k vedoucím prům yslovým moc
nostem tohoto světa. Toto konstatování znam ená již i program
“ . . .stalo se už zřejm é, ja k málo platí ve světě hlas E v ro p y .. . ”), (23)
ba i neutěšené perspektivy západoněm eckých představ o řešení
něm ecké otázky (Kiesinger: “ . . . Zájem světa, i našich spojenců
o otázku sjednocení (Německa, A. M.) klesá . . .”), (24) neustále
však v podstatě ulpívala na existujících “m aloevropských” zákla
dech (Kiesinger: “ . . . bez m inim ální společné zahraniční politiky
nebude si moci Evropa (západní, A. M.) místo ve světě udržet . . .
bez takové zahraniční politiky se můžem e dopustit sebevražedné
chyby . . . (25) “pevně trv a t na cíli, jím ž je její politické sjedno
cení . . .”). (26) Dokonce i jeho snaha o zvětšení “m alé” Evropy
je lim itována těm ito obavami (“zvětšení EHS nesní jít za žádných
okolností na účet síly tohoto společenství, na účet jeho politické
jednoty . . .”, v témže projevu).
N aproti tom u SPD se začíná v oné době daleko zřetelněji vra50

cet ke své původní poválečné orientaci na “velkou” Evropu s
perspektivou dem okratických a sociálně angažovaných “národ
ních program ů” vlád jednotlivých států. (Existují i jisté náznaky,
viz jednání SPD s KSI, zájm u o program tzv. dem okratické al
ternativy pro Evropu, ta k ja k se objevuje u západoevropské le
vice). Především však SPD vychází ze značně kritického hodno
cení vývoje “m aloevropských” institucí a navazuje i na některé
vlastní n áv rh y (viz B randtovo m em orandum min. Ruskovi z
března 1967). To, co SPD především spojovalo s CDU, je k riti
ka tzv. “perfekcionism u” (H. Schm idt: “V padesátých letech jsme
v Evropě prožívali silné hnutí k supranacionálním u řešení. Me
zitím byly p řán í i naděje silně redukovány. Je možno m luvit o
procesu renacionalizace Evropy . . . západoevropská integrace je
již několik let ne-li na ústupu, pak alespoň ve stagnaci. Ani
vstup Velké B ritán ie do EHS, by nevyvolal nové supranacionální
evropanství, žádné nové nadšení pro supranacionální Evropu.” )
(27) Ani tato stran a (SPD) ovšem tehdy ještě neměla (a dodnes
nemá) ucelenou altern ativní evropskou koncepci a tento nedosta
tek spíše pragm aticky nahrazuje zdůrazňováním význam u tzv.
východní politiky NSR a intenzivním hledáním modu vivendi
pro vztahy NSR-NDR, i když ani v tom nepřekračují starý práh,
t j. všestranné uznání státoprávní existence NDR.
Rámec dosavadních oficiálních evropských představ p ře k ra 
čovaly pouze hlasy nejrůznějších “nonkonform istů” různé stra 
nické příslušnosti (i když se ani mnozí z nich nemohou vyvaro
vat iluzí a iracionalism u. Ve studii poslance R ubina (FDP) se
říká: “Německo m á šanci k přežití a k vlastním u životu mezi
velmocemi jen s Evropou, jen v překonání nacionalism u . . . cí
lem de Gaullovým (nacionalisty im ponujícího form átu) je úplné
zapojení NSR do západní Evropy, v níž by dom inovala F ra n c ie . . .
tato “m alá” E vropa není p řijateln á pro naše p artn ery v EHS,
ani pro státy ESVO . . . to nem ůže být evropská, a tedy ani n ě
mecká politika . .
(28) Jeho stranický kolega Schollwer k to
mu dodal: “P řednostním úkolem něm ecké politiky je form ulovat
historický úkol Něm ecka jako středoevropské země. NSR a NDR
se musí vzdát svých funkcí “h ro tů ” Západu a Východu ve stu 
dené válce a vytvořit model porozumění mezi Západem a Výcho
dem a spolupráce mezi státy rozdílného společenského zřízení.
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(Oba autoři se shodně vyslovovali pro plné uznání NDR, A. M.).
Nej vyšším cílem něm ecké politiky m usí být překonání evropské
ho rozdělení a vytvoření celoevropského m írového systém u”. (29)
V této situaci, kdy dosavadní představy ztroskotávají a nové se
hledají, je pevných jen několik faktorů: a) hlavním m otivem ev
ropských úv ah zůstává, stejně jako vždy v m inulosti, postavení
vlastního státu a stav, v němž se nalézá v této historické etapě
něm ecká otázka; b) zcela převládajícím n a rozdíl od minulosti-je
názor “internacionalistů”, t j. těch, kdo (přes všechny vzájemné
rozdíly) vidí jakékoli možné budoucí řešení něm ecké otázky a
postavení Něm ecka v Evropě jen v souvislosti s jeho těsnou spo
luprací s evropským sousedstvím; c) sílící názor na nutnost pře
chodu od “m aloevropských” východisek k širší celoevropské spo
lupráci a bezpečnosti. Vše ostatní zůstává zatím bez odpovědi.
Tím naléhavější je historický úkol sousedů Německa — nabíd
nout reálnou altern ativu evropské jednoty a ovlivnit tak positiv
ně ve svém zájm u i budoucí vývoj, na něm eckém území.

(18) Z hlediska historického vývoje německé státnosti byla ovšem jednoznačná
prozápadní aliance (související s protisovětskými a protikomunistickými zájmy
německých vládnoucích sil) zcela novým faktorem.
(19) Flechtheim, op. cit. 76
(20) “Fokud jde o spolupráci a jednotu v naší (rozuměj západní A. M.)
Evropě, pak jsou naše očekávání ve srovnání s bezprostředně poválečnými
léty značně skromnější.” W. Brandt, projev ve Spolkovém sněmu 13. řijna
1967, in: Deutseher Bundestag (stenograf. Berichte), 126. Sitzung,
(21) SVv. str. 45
(22) Těmito principy se rozumí neuznávání skutečnosti existence dvou ně
meckých států, definitivnosti německých hranic a pod. Přitom však je třeba
objektivně konstatovat, že i v těchto otázkách docházelo v NSR již tehdy ke
značnému názorovému vývoji, který se odrážel i v řadě oficiálních stanovisek
vyjadřujících snahu nalézt nové realističtější formulace, aniž by bylo třeba se
jednoznačně zříci dosud zastávaných stanovisek.
(23) projev ze 7. 12. 1967, viz Bulletin der Bundesregierung č. 145/1967.
(24) projev v Bundestagu ze 14. 6. 1967, viz Bulletin der Bundesreigierung č.
63/1967.
(25) projev v Oberhausenu ze dne 11. 2. 1967.
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(26) projev z 7. 12. 1967, viz Bulletin der Bundesregierung

č.

145/1967.

(27) Das Parlament (příloha) č. 34/1967.
(28) “Liberál”, Bonn, 12. 3. 1967.
(29) Der Stern, Hamburg, 3. 3. 1967.

“

Normalizace v Čs. historiografii 1969-1972
”

IV A N PFAFF
Proces “norm alizace”, zahájený v Československu stranickým
a státním vedením , etablovaným po definitivním odstranění Dubčekovy g arn itu ry od dubna do září 1969, a vedený v kulturním
životě a ve společenských (hum anitních) vědách sice s identic
kým záměrem, ale za silně odlišných předpokladů, vykazuje v
historické vědě — disciplině pro jakýkoli totalitní systém mimo
řádně choulostivé a nebezpečné — specifické rysy a specifické vý
sledky, s jakým i se v jiných angažovaných oborech (filosofie, po
litologie, ekonomie a j.) nesetkávám e. Normalizace v historio
grafii začala relativně velmi pozdě (v důsledku jak katastrofální
ho nedostatku skutečných odborníků, ochotných či způsobilých
v rá tit historii do nevědeckých kolejí jinak, než vulgárním i m e
todami, ta k bezmála “m asových” pozic “pravicových oportunistů”, t. j. vědecky myslících a objektivním i m ěřítky vedených
historiků. Výsledky, k teré přinesla za tři a půl roku po nástupu
Husákovy g arnitury, jsou nejen víc než sporé, ale také krajn ě
problem atické. Výsledkem není “norm alizace”, ale faktická lik 
vidace historické vědy; byla-li v um ělecké oblasti de facto zlikvi
dována celá literatu ra, ja k prokázal ustavující sjezd nového Sva
zu spisovatelů a jak je evidentní z trapných edičních plánů, pak
v oblasti vědecké se dostalo nej výrazněji takového údělu — t r a 
gického i čestného zároveň — historiografii, jak vysvitne z ná53

sledující rekonstrukce. K anadský historik, k terý už koncem roku
1968 přesně rozpoznal, že
“We ir.ay expect that new cultural commissars will rise again; that manuscripts will again be left to the ir.ercy of political overseers; that an historian’s
job will again be tumed into a test of courage. But, if the past is any guide,
these trials will produce new ferments and new dissent, and a day will come
when, against the power of the spirit, the power of force will be unable to
prevail (1),

odhadoval perspektivu nejbližších let m nohem spolehlivěji než o
rok později historik něm ecký, k terý propadl nereálném u opti
m ism u, když připojil k vysokém u hodnocení úrovně čs. historio
grafie, dosažené v 1. 1962-68, větu, k te rá zněla překonaně už v
okam žiku, kdy vycházela z tiskařského stroje:
‘'Es bleibt nur zu hoffen, dass die politischen Ereignisse nach dem 20. August
1963 und die auf massivsten sowjetischen Druck hin zu beobachter.de “Normalisierung” die Tschechoslowakei nicht wieder auf das politische und kulturell Niveau zuzuckwerfer.1, aus dem sieaus eigener Kraft erhoben hatte” (2).

Skutečný postup kolaboračního režim u proti historikům —
především a hlavně proti historikům m arxistickým — ovšem daleko
předstihl především form am i a m etodam i, jichž “norm alizace”
historické obce nabyla.
Kolaborační fro n ta nastoupila k totálním u útoku proti histori
kům a jejich institucím a publikačním orgánům teprve v prosinci
1969, kdy už represe proti um ěleckým svazům probíhala celé
měsíce, zřejm ě proto, že tato fronta byla tehdy ještě natolik nezkonzolidovaná, aby si m ohla dovolit úspěšný nápor proti vědecké
oblasti, reprezentované plně osobnostmi a skupinam i, ztotožňova
ným i s nej výraznějším i stoupenci, nam noze i hlasateli Pražského
jara, a propojené krizovým i vazbam i osobními i organizačními.
P roto tak é p rv n í ak t “norm alizace” v historiografii vykazuje
ostře politický přízvuk a nedotýká se ještě historie jako- takové v
plném rozsahu, jak dále uvidím e. Nejpozději od dubna 1969,
zčásti už od říjn a 1968, měli historici u nových držitelů moci čtyři základní nevyrovnané účty: 1. vědecky fundované odhalení
zločinů stalinism u, jím ž se cítili mnozí členové nové mocenské
centrály bezprostředně postiženi, (v důsledku své vlastní spolu
účasti na těchto zločinech;) 2. účast na tzv. “druhém centru’’ v
K S č, t. j. na skupině organizátorů a účastníků tajného 14. sjez
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du KSČ 22.8 1968, k te rá se uplatňovala už před okupací ve ve
řejném životě politickém i kulturním , jako nejdůsledněji demokratičká síla; 3. p říp rav a a vydání světoznám é “č e rn é knihy” (v
originále: Sedm pražských dní) v září 1968, k terá přinášela krajně nepohodlnou kom plexní dokum entaci m ezinárodního zločinu
i celonárodního cdporu, a vzdor svém u “interním u” určení (nikdy
nebyla na knižním trhu) byla rychle masově rozšířena mezi oby
vatelstvem; 4. vědecká revize dogm atického obrazu současných
dějin (“Zeitgeschichte”, od r. 1914), řečeno dnešní frází, “pošpi
nění dějin stran y ”.
Rozhodující mocenský předpoklad vytvořilo zářijové plénum
UV KSČ 1969, jež udalo “zelené světlo” k tažení proti historikům :
hned počátkem říjn a 1969 bylo zastaveno vydávání m ěsíčníku
“Dějiny a současnost”, v němž bylo možno ještě v srpnu 1969
číst statě (ve státě už rok okupovaném) tak řk a neuvěřitelné a
který už v letech Novotného systém u vyrostl v uznávanou t r i 
bunu kritického myšlení. Současně cirkulovaly po Praze pověsti
a domněnky, že H istorický ústav ČSAV — hlavní ohnisko h i
storického “revizionism u” od r. 1962/63 — m á b ý t buď úplně
likvidován nebo reorganizován m asovým i čistkam i pod očekáva
ným vedením pověstného řem eslného falzifikátora V áclava K rá
le (3), nehledě už na předpokládané trestní řízení proti au to r
skému kolektivu “Černé k n ih y ” (4). D ruhá alternativa by byla,
vzdor tvrdě stalinistickém u ražení Královu, přinesla jistě úno
snější řešení, než bylo ono, k něm už krátce nato vskutku došlo.
8. 12. 1969 oznámil “Český úřad pro tisk a inform ace” (nejvyšší
cenzurní orgán českých zemí), že Č erná kn ih a naplňuje skutko
vou podstatu trestného činu. Dne 19. 12. 1969 rozhodlo Presidium
ČSAV (přirozeně v důsledku příkazu ÚV KSČ a vlády), že Histo
rický ústav se ruší a nahrazuje novým “Ú stavem českosloven
ských a světových dějin” ; na “československý časopis h istoric
ký,” orgán ústavu, k terý se stále ještě plně držel v dim enzích let
1963-68, se už zapomnělo. Ve lednu 1970 bylo propuštěno z Vy
soké školy politické (neztotožňovat s Vysokou školou stranickou,
jak se na Západě z neznalosti stále děje!) 38 historiků, v čele
s rektorem M ilanem Hiiblem a prorektorem Janem K řenem ; v
březnu 1970 byl zastaven čs. časopis historický, ovšem teprve v
důsledku tehdy k rajn ě provokativně působící studie Z. Šolleho,
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(5) v dubnu 1970 byl jm enován ředitelem nového ústavu nikoli
K rál, ale Oldřich Říha, odborně naprosto neschopný a sterilní
starostalinistický fanatik; (vydal celkem jen dvě útlé knižní prá
ce, nadto kompilace, neopřené o vlastní badání a o pram eny),
dosazený 1948 protizákonně, jako “pověřený přednáškam i” na
pražskou filosofickou fakultu. (Roku 1950 byl bez habilitace
jm enován profesorem a i v 50. letech odsunut zcela na okraj vě
deckého života.) Ř íha (*1912) podm ínil p řijetí ředitelského mí
sta úplným odstraněním dosavadního, jím nenáviděného ředitele
HÚ, akadem ika Josefa Macka, známého husitologa, z ústavu. To
ovšem bylo nemožné, dokud Macek zůstával členem ÚV KSČ;
teprve po jeho vyloučení ze strany, koncem března 1970, se Řího
vi otevřela cesta: Macek byl přesunut n a podřízené místo řadové
ho dokum entátora v Ú stavu pro jazyk český (t. j. do funkce, vy
žadující pouze m aturitu) a lavina čistek se mohla uvolnit. Jen
několik málo historiků projevilo ochotu přizpůsobit se a provést
“seb ekritiku” (některým nepomohlo ale ani to a po své “sebekri
tice” byli stejně hozeni přes palubu); převážná většina byla do
konce června 1970 propuštěna (výpovědní lhůta posledních
vstoupila v platnost 31. 12. 1970). Tato ukázka “norm alizace” na
jednom, klíčovém historickém pracovišti, typická pro norm ali
zaci v historiografii vůbec, ozřejm uje plně norm alizační praksi,
jako pustou represi.
Těsně po zvratu z prosince 1969 byla zahájena v tisku, v roz
hlase a v televizi system atická štvavá kam paň proti historikům,
k terá stigm atizovala kolektivně celé skupiny a ústavy a na čtyři
cet historiků ocejchovala jako “nepřátele socialismu”, “protisovětské im perialistické agenty” a “ideology kontrarevoluce”. (6)
Od počátku r. 1970 do konce r. 1971 přinesly masové sdělovací
prostředky nem éně než 87 jednotlivých útoků proti historikům
(počet, jak ý “norm alizace” jiných vědních oborů nevyžadovala) a
kdo srovná jejich argum entaci s dikcí rozsudků politických pro
cesů z léta 1972, k teré postihly i pět vůdčích historiků, zjistí k ři
klavou podobnost, až identitu, a nutně rozpozná už v tehdejší
skandalizaci přím é zárodky, přím á východiska pro pozdější ob
žaloby. Oficiální punc vtiskl celé kam pani 1. 7. 1971 Jan Fojtík,
jeden z nejvyšších stranických funkcionářů, k terý obvinil bez
ostyšně' m arxistické historiky “pražské školy” šedesátých let ze
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“ znehodnocování vývoje, snah pošpinit stranu a dělnickou tříd u ”,
z “dezorientace, z nacionalism u, z antisovětské hysterie”, a celé
tvůrčí období 1960-69 označil za “černou kapitolu ve vývoji naší
historiografie’’. (7) Fojtíkovu skandalizaci je ovšem nutno chá
pat v příčinné souvislosti s “m em orandem ” o něco málo starším ,
v němž falzifikátoři K rál a Am ort otevřeně vyzývali ŮV KSČ k
vyhlazení celé jedné intelektuální vrstvy (po nacistickém vzoru)
a o němž ještě bude řeč. Náhodný výběr predikátů, jim iž kolaborantští publicisté obšťastňovali vysoce kvalifikované, i m ezi
národně uznávané badatele, pom áhá dešifrovat celou šíři nebez
pečí, jak é “revizionistická” historiografie představovala eo ipso
pro konzistenci totalitního systém u, aniž by to její nositelé plně
tušili:
“Nepůvodr.ost, nízká odborná úroveň, teoretická slabost, nedostatečná metodo
logická připravenost, vědecké podvody (sic!!), přejímání ideových vlivů růz
ných buržoázních domácích a zvláště západoněmeckých historických škol ( ? ) ,
účast r.a protikomunistické frontě, subjektivismus, skepse, nihilismuš, falšování,
hanobení a špinění nejsvětlejších stránek dějin strany, kladné přehodnocování
všeho, co záporně ovlivňovalo cestu dělnického revolučního hnutí . . . ”

Zrušením Ú stavu dějin KSČ (1968 přejm enovaného na Ústav
pro dějiny socialismu) 1. 4. 1970, doprovázeným dalšími m aso
vými výpověďm i, doznal režim svou těžkou ideologickou poráž
ku, musel-lí likvidovat instituci, řízenou bezprostředně ústředím
strany a přece zasaženou vlnou svobody badání a revize politic
kých legend stejně, ne-li silněji, než pracoviště ostatní. Nic n e
mohlo výrazněji sym bolizovat uzoučkou základnu normalizace v
historiografii než čs. účast n a posledním m ezinárodním historic
kém kongresu v Moskvě, v srpnu 1970, (šestkrát m enší než o
pět let dříve ve Vídni (181:29), protože d rtiv á většina historiků
do Moskvy jet nesm ěla nebo nechtěla. (8) Vyřazení prakticky
všech schopných m arxistických historiků (s několika málo výjim 
kami oportunistů Puršova nebo Polišenského typu) z pracovních
možností přivodilo do konce r. 1970 katastrofální stagnaci histo
rické vědy: od dubna 1970 do ledna 1971 se přihlásili ke slovu
právě jen A m ort a Král, příznačně oba dlouholetí falzifikátoři.
příznačně oba k tém atu předválečných a válečných vztahů k
SSSR, přičem ž zneužili svých propagandistických “m onografií”,
opatřených form álním pseudovědeckým nátěrem , k hanobení
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svých kolegů a jejich tvůrčího vzepětí v 60. letech, ovšem bez
sebemenší souvislosti s daným problémem. Srovnání edičního
plánu historické lite ratu ry (v nakladatelství Academ ia n a rok
1971) s produkcí během roku 1971, v skutku vydanou ozřejm uje
stagnaci víc než dokum entárně: z plánovaných sedmi monogra
fií byly vsk u tk u vydány jen 3 (J. Janáček, Doba předbělohorská
1526-1547; A. Mika, Doba předbělohorská 1548-1620; J. Polišem
ský, D er D reissigjáhrige K rieg und die Gesellschaft in Europa),
zatím co 4 svazky (tedy většina) byly staženy z tisk u bud’ pro
osobu autorovu nebo pro neúnosnou tém atiku (J. Macek, Macchiavellí a m achiavelism us; J. M arek, O historism u a dějepisectví; A.
Klíma, Česko-německá otázka v revoluci 1848-49; J. Kořalka,
Německo a české národní hnutí v 19. století). (9)
Tisková skandalizace se prokázala jako pouhý vnější symptom
neslýchané diskrim inace a přím é perzekuce celých stovek histo
riků. Zprávy pražských historiků, které mezi červencem a říj
nem 1970 pronikly tajným i cestam i n a Západ ze spolehlivých,
navzájem nezávislých pram enů, inform ovaly už n a podzim 1970
o sestavení “černé listiny” s 30 jm ény a o přinucení 90 z cen
trálních pracovišť propuštěných historiků jen k m anuelní práci
pom ocných dělníků. V době příp rav y prvního politického procesu
s 9 signatáři opozičního prohlášení 10 bodů ze září 1969, (mezi
nim i s historiky Tesařem a Šedivým,) se pevně počítalo pro jaro
až léto 1971, v iám ci m enších procesů proti intelektuálům také
s procesem proti 10-12 historikům , v němž měli bý t odsouzeni
jako hlavní obžalovaní M. Hubl, K. B artošek, K. K aplan a J.
K řen, pro údajnou “p ro tistátn í činnost”. Žádný div tedy, že na
sklonku r. 1970 se objevil pod m askou “politické analýzy” seznam
potencionelních politických obžalovaných, v něm ž bylo jmenovitě
uvedeno 59 historiků s otevřenou narážkou, že “mnozí z nich by
byli zralí pro p ro k u ráto ra” (10). Tento plán padl, když byl na
neurčito odložen první, n a 15. říje n 1970 už stanovený proces (k
něm už ostatně nedošlo dodnes); Tesař a Šedivý byli dokonce po
jednoroční vazbě propuštěni z vězení. Že ale odsun procesu s
historiky p ředstavuje pouhý taktický m anévr Husákův, nikoli ve
prospěch historiků, ale proti extrem istickým fanatikům , po odha
lení jejich spiknutí proti Husákovi počátkem říjn a 1970 (tzv.
“T rojanův puč”), dokládají zprávy z ja ra a léta 1971, podle nichž
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byli po půlročním oddechu Tesař a Šedivý zatčeni znovu a proti
Húblovi, Bartoškovi Kaplanovi, K řenoví a M lynáříkovi zahájeno
trestní stíhání stejně jako zpráva další, z léta 1971, o přípravě
procesu proti Prečanovi, O táhalovi a Seidlerové, za přípravu
Černé knihý (budiž hned řečeno, že ani k tom uto procesu dosud
nedošlo). Už počátkem r. 1971 byla ostatně propašována z Česko
slovenska au tentická zpráva, že od července 1970 je většina b ý 
valých i současných pracovníků HÚ ČSAV, v čele s Mackem, sou
stavně vyslýchána S tátn í bezpečností (pro vydání Černé knihy) —
v totalitní stalinistické term inologii pro “hanobení spojenců”.
“Je to asi poprvé”, kom entuje zpráva právem , “co jsou tím to
způsobem persekvováni historikové za jejich nejzákladnější p ro 
fesionální povinnost, za dokum entaci historických fa k tů ” (11).
V prosinci 1970 pronikla n a Západ v říjn u 1970 vzniklá a pů
vodně pro čs. tisk určená svědectví Húblovo a Mlynáříkovo,
první ve form ě otevřeného listu H usákovi (12). O čem oba zpra
vují suchými, chladným i slovy v těchto k ra jn ě autentických do
kumentech, je otřesná četba. Do říjn a 1970 bylo propuštěno z
Vysoké školy politické 75 historiků, z Ú stavu dějin KSČ 45, z
filosofické fakulty KU, HÚ ČSAV a Vojenského historického ústavu 110, tedy jen z centrálních pražských pracovišť 230, což
opravňuje odhad, že celostátně bylo do této doby propuštěno na
400 historiků (k pražským centrálním pracovištím nutno připo
jit brněnskou, olomouckou a bratislavskou universitu, brněnské
pobočky dvou akadem ických historických ústavů, HÚ Slovenské
akadem ie ved a Ú stav dějin KSS v B ratislavě a Slezský ústav
ČSAV v Opavě, tedy 8 pracovišť, nehledě už n a 3 pracoviště
Ústředního státního archivu, 5 centrálně řízených m uzejí, 10
krajských m uzejí a 10 krajských archivů; celkem tedy jde o 41
pracovišť universitních, akadem ických, archivních a muzejních).
Podle posledních autentických zpráv pražských historiků z konce
října 1971, důvěrných inform ací, získaných na přelom u listopadu
a prosince 1971 ve Vídni, a spolehlivých, k ritick y ověřených od
hadů, zvýšil se počet propuštěných historiků se zákazem odborné
práce od říjn a 1970 do 31. 12. 1971 v pražských centrálních p ra 
covištích na 318 osob, celostátně na zhruba 500 osob; (13) to ie
otřesný rekord, k terý představuje tém ěř plnou třetin u všech k
31. 12. 1969 v ČSSR profesionálně ve svém oboru činných histo
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rik ů a k terý touto relací daleko překonává stejně postižené p ra
covníky ostatních duchovědných disciplin. D rtiv á většina z nich,
(jak uvádí M lynáříkovo svědectví a potvrzují další důveřné in
formace,) nesm í pracovat ani ve svém oboru ani nastoupit jaké
koli nem anuelní zam ěstnání, ale smí pracovat jen jako pomocní
dělníci, většinou v opuštěných venkovských oblastech — (na př.
K řen, Pichlík, Bradáč, Belda, M lynářík;) jiní dokonce, jako
Hiibl, Reimann, Černý, museli a m usí “povinně” zůstat nezam ěst
náni, aby byli doslovně dohnáni k fyzické likvidaci, z níž je
může absurdně “vysvobodit” jedině uvěznění (Hubl). T ak Hiibl
vypověděl sám o sobě:
“Od 1. 7. 1970 . . . jsem bez zaměstnání. Od té doby nedostávám žádný plat,
nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebylo mi uděleno stipendium
literárního fondu, o které jsem. žádal a na které bych jako dlouholetý publicista
měl nárok; jsem prostě zcela bez příjmu. Také má již desetiměsičr.í pouť za.
zaměstnáním je stále neúspěšná. Nejenže jsem. nemohl najít zaměstnám odpo
vídající kvalifikaci historika novodobých dějin, ale nenašel jsem ani jakékoliv
jiné — nejen v Praze, ale ani v Bratislavě a kdekoli jinde. Není to proto, že
by mne nikde nechtěli přijmout. Jsem však na “černé listině” a vedoucí nej
různějších institucí se bojí mne přijmout, aby se to neobrátilo proti nim . . .
K 1. 10. 1970 dostala výpověď ze zaměstnání také má žena, odborná asistent
ka na katedře rusistiky na Universitě 17. listopadu . . . Máme nadějnou per
spektivu, že ke konci roku (t. j. 1970, I. P.) zůstaneme oba bez prostředků k
zajištění nutného životního minima. A to máme dvě děti, které máme nejen
vychovávat, ale i živit . . . Vytypovaní lidé jsou ničeni existenčně, jsou deptáni
morálně. Trpíte stav, kdy v rozporu s platnou ústavou je část občanů svévolně
zbavována všech práv — včetně práva na existenci a obhajobu své cti. Jsme
párii této společnosti, vůči nimž je dovoleno vše. Nepřeháním — doslova vše”

Jak ý m tem pem postupuje vyhlazování historiků, vydávané
za normalizaci, jejich oboru, prokazuje případ prof. Kladivy: do
konce března 1970 děkan pražské filosofické fakulty a člen ÚV
KSČ, musel už v prosinci 1970 napsat Husákovi dopis, že je nu
cen nastoupit jako um ývač mrtvol, protože v důsledku trvalých
zdravotních škod, k teré si přinesl z nacistického koncentráku,
nem ůže vykonávat žádnou těžší fyzickou práci, a protože m á v
tomto drakulovském zam ěstnání už praksi z M authausenu; Hu
sák a inform uje předem proto, aby se jeho rozhodnutí nepovažo
valo za politickou dem onstraci, ale za životní nutnost (14). Když
se naopak doc. M lynářík zdráhal přijm out m ísto pomocného děl
nika, byl o tom na odboru pracovních sil ONV zhotoven protokol,
60

který stranické orgány uveřejnily, jako důkaz M lynáříkova “vy
hýbání se p ráci”. D esítky dalších historiků byly opět nuceny
prodat své m nohatisícisvazkové soukrom é knihovny, aby aspoň
přechodně získali životní prostředky nebo zvýšili své m éně než
žebrácké p říjm y z dělnické práce. (Že byli nacisté žabaří, kteří
nikdy nedosáhli dokonalosti svých stalinistických následovníků?)
Kolaborantský novinář m á pro to “dialektické” vysvětlení, které
se ani nepokouší zastřít perfidní cynismus nejhrubšího kalibru:
“Jestliže mnozí nemohou dnes pracovat jako historikové, . . . pak je to proto,
že pro odpovědné, náročné a čestné povolání historika ztratili v dobách váž
ných zkoušek morální i vědeckou kvalifikaci (15).

Dne 31. 5. 1971 podali A m ort a K rál prostřednictvím Presidia
ČSAV předsednictvu ÚV KSČ obsáhlé “přísně ta jn é ” m em oran
dum “O situaci v čs. historiografii” jako “odborný” podklad k
mocensko-politickému řešení “ideové krize” v historické vědě,
jak zní eufem istické označení tvůrčího vzepětí objektivizované
historiografie, zam ěřené koncepčně i m etodicky proti politickém u
utilitarism u, k terý svými legendam i a ideologizacemi historio
grafii v 50. letech hrubě pokřivil a znehodnotil (16). Jde v pod
statě o denunciační dokum ent, k terý m nohonásobně jm enovitě
uvádí se skandalizačním zám ěrem asi 25 historiků (nejčastěji Mac
ka, Grause, Hubla, K řena, K aplana, Kladivu, Bartoška, Pichlíka, Lvovou, Reim ana, Prečana, Otáhala, a uvádí je do kom pro
m itujících politických spojení, jako členy okruhu Krieglova,
Goldstůckerova, Špačkova, Smrkovského, Šikova celkem v 9 jed
notlivých souvislostech, resp. jako přím é osobní poradce těchto
politiků Pražského jara. V této poloze nabývá celý pam flet, vzhle
dem ke svém u určení, rozm ěru expertízy pro soudní obžalobu se
seznamem jm en i “provinění”, jejichž konstrukce m á převést
vědecká východiska a m ěřítk a historiků do fiktivně politické
sféry, napadnutelné snadněji a jednoznačněji, ja k prokazuje i
druhá poloha “dokum entu”. V té se dovedli autoři (nepochybně
i v důsledku vlastní podprům ěrné odborné úrovně, ale zdaleka
ne jen jí) vyrovnávat s historiografií, oproštěnou od služeb to
talitní politice, jen průhledně p rim itiv n í frazeologií propagan
distického slovníku:
“Teoretická slabost a bezzásadovost se projevila i v přejímání cizích vzorů, v
pronikání rozmanitých ideologických vlivů ze Západu . . . Masa pracovníků
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ústavů, kteří poklidně vegetovali při svých nenáročných (!!) individuálních
úkolech, byla vždy ochotna podpořit jakýkoli námět, směřující proti principu
řízení a plánování vědy, proti politickému a ideologickému posuzování vědec
ké práce . . . uskutečňovat destrukci marxistického obrazu čs. dějin a postupně
skládat Obraz národních dějin, podle potřeb pravicově oportunistické ideolo
gie . . . F. Graus se ztotožnil plně s chuligánskou skupinou (!!!) kolem K.
Kaplana a K. Bartoška , . . Došlo znovu ke gjorifikaci Masaryka, Beneše a
Štefár.iika. Obraz Mnichova byl postupně interpretován tak, aby zmizela od
povědnost domácí buržoazie za národní zradu . . . Únor 1948 byl prezentován
doslova jako národní neštěstí, jako začátek tzv. politických deformací, jako
úvod k dvacetileté době temna . . . Heslo čs. historiků vypracovat vlastní samo
statný obraz sovětských dějin, oponující sovětské historické vědě, bylo jen dů
sledkem revizionistického přístupu k marxismu-leninismu . . . ”

Tento fém istický elaborát, k terý výslovně považuje “dosavadní
kádrová o p atření” za nedostatečná, a požaduje “konkrétní zá
věry”, podm iňuje přím o nejen uvedený už projev F ojtíkův z
1. 7. 1971, ale od něj vede přím á linie k zatýkací vlně, na přelomu
let 1971 a 1972, a k procesům z léta 1972. Je sice nesporné, že
Hubl, B artošek a Tesař — nej význam nější a také nejtv rd ěji po
stižené oběti procesů — a K aplan (neodsouzený sice, ale stále
držený ve vazbě) se po dubnu 1969 více či m éně podíleli na opo
zičním hnutí, jehož opozičnost, či dokonce “ilegalitu”, vytvořil
režim sám, když svou retotalizací zatlačil m yšlenky a snahy do
sud plně legální do rovin mimo zákon; v tom smyslu třeba ko
rigovat všeobecně falešnou interpretaci západního tisku, že ob
žalovaní pražských procesů z léta 1972 byli odsouzeni výhradně
za svou ak tiv itu během Pražského ja ra a že o jejich “subversivn í” činnosti se vůbec nedá m luvit. Na druhé straně ovšem se po
hybovalo a pohybuje toto hnutí odporu převážně v rozm ěrech po
litického myšlení, nikoli politické akce, ja k jednoznačně proka
zuje svědectví italského novináře, jehož zatčení v lednu 1972
v Praze dalo impuls k. celé zatýkací vlně (17). Oficiální výklad
agitací proti volbám,, resp. pro neúčast n a volbách, naprosto ne
obstojí, jestliže ,se dá použít , jen n a několik ze zatčených a od
souzených a jestliže ve zdůvodnění rozsudků figuruje celé období
1969-1971, nikoli pouze podzim 1971. T eprve prom ítne-li se do
smyslu a funkce celé represivní akce argum entace a obvinění
A m ortova a K rálova m em oranda, jehož form ulace plně přejím ají
pozdější oficiózní kom entáře procesů, vystoupí z přítm í justič
ních m achinací kolorit autentického obrazu: nejen “m sta za rok
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1968”, jak přesně rozpoznává F. P. Kiinzel, ale stejně i tre st za
samostatné, k ritické vědecké myšlení determ inuje výběr postiže
ných a celou kalkulaci procesů. Proto také ze zástupu odsouze
ných tak nápadně vystupují představitelé tvůrčí duchovědné in 
teligence a mezi nim i v první řadě historikové: historiografie má
pro každý totalitní systém (jak ukazují v podstatně m írnějším
vydání třeb a i pom ěry v Řecku, Španělsku a Portugalsku) klíčo
vý význam, jako jediná disciplina, k terá může daný systém le
gitim ovat jako nejvyšší stupeň vývoje, vykonstruovat jeho histo
rické oprávnění linií, v níž vše sm ěřuje k jeho konstituci. Tam,
kde historiografie takovou funkci neplní nebo dokonce progra
mově se ji plnit vzpírá, stává se nežádoucí a nebezpečnou, a musí
být prostě zlikvidována a nahrazena jinou. O dtud nejvýraznější
postavy intelektuální opozice se v současné době stále znovu
nacházejí mezi historiky, k teří právě z pozic své profesionální
povinnosti, svého autonom ně vědeckého poznání hnutí často u d á
vají tón (tak Am alrik, Jak ir, Medvěděv a další v sovětské opo
zici), odtud také je historiografie v podstatě nenormalizovatelná.
Není tedy možno podat takový obraz “norm alizace” v čs. histo
riografii, jak na tomto m ístě učinil pro právní vědu J. Vejvoda
a jak jistě by se dalo učinit v disciplinách dalších; dá se jen re 
ferovat o potlačování, pronásledování, likvidaci.
2e tento problém v y tv áří neřešitelný začarovaný k ru h a p ře 
dem diskvalifikuje nebo aspoň odvádí do prázdna každý system a
tičtější pokus o metodologický i koncepční přístup k základním
historickým problémům, jak ý by vyhovoval kulturní politice
systému, neurčuje jen masové vyloučení a potlačení historiků,
kteří se sam i odmítli konform ovat. Mimo nepodstatného houfu
oportunistů, systém nedisponuje — jako v m noha jiných obla
stech, počínaje literaturou — onou gardou odborně způsobilých
stoupenců, jako po r. 1948: v historiografii se může opírat do
slova jen o p ár dávno zkom prom itovaných panošů stalinism u
(vedle K rále a Am orta, Ju rij K řížek a K arel Herm an, na Slo
vensku L ’. Holotík a M. Gosiorovský); není divu, že pak historii
“dělají” kolaborantští novináři, což je zároveň k pláči i k popu
kání, a že i takový A m ort přichází k slovu, především v tisku.
Proces proti autorském u kolektivu “Černé kn ih y ” nebo jeho
části, byl potichu odložen ad acta, nedošlo ani k náběhu norm ali
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zovat “Čs. historickou společnost”, z níž nebyl nikdo vyloučen,
dokonce ani historici, k teří emigrovali, a ještě 27. 10. 1972 si
musel In d ra n a ideologickém zasedání pléna ÚV KSČ hořce stě
žovat, že společenské vědy a především historiografie jsou n ej
slabším m ístem systém u a že její “norm alizace” zatím zklamala.
J a k by ne, když samo program ové prohlášení, koncem říjn a 1970,
obnoveného čs. časopisu historického, v jehož redakci sedí jen
4 spolehliví stalinisté, (protože víc se jich nepodařilo sehnat,) se
vzmohlo jen na obehrané odsudky “liberalizace”, “libovůle”,
“živelného a pak organizovaného pronikání protim arxistických a
protisocialistických tendencí”, pozitivně ale nedokázalo ani na
značit výběr problém ů, pracovní postupy, vym ezení pojmů, me
todická vodítka a spokojilo se jen utilitaristickým důrazem na
“poznatky získané v souvislosti s rozpracováním úkolů státního
plánu” (18), tedy s hlediskem , které každý základní výzkum gnoseologického a noetického význam u vylučuje. P ak je přirozené,
že o novém sjezdu čs. historiků (poslední se konal v září 1966) se
dosud ani neuvažuje, ačkoli i v oblastech pro režim ideologicky
nejchoulostivějších (literatura, dram atické umění) se ustavující
sjezdy nových svazů během r. 1972 konaly a ačkoli teprve a prá
vě příslušné sjezdy, a ť jakkoli nechutné, se stále oficiálně vydá
vají za dovršení p rv ní fáze normalizace.
P rv n í a zatím zcela ojedinělý, přím o trapně vyznívající po
kus o jakous takous specifikaci obsahových i m etodických vodí
tek “znorm alizované” historiografie podnikl teprve v půli listo
padu 1972 znám ý archeolog akadem ik Poulík, jehož vývody pů
sobí eo ipso tím neautentičtěji, že autor není “čistým ” histori
kem. Poulík ohlásil příp rav u “D ějin českého a slovenského ná
ro d a” o 10 svazcích (!!!), tedy díla syntetického, bez jakékoli mo
nografické opory, a nadto zcela přebytečného, když v letech 195860 a 1963-68 vyšly už dvě m arxistické syntézy, čtyřsvazkový
“Přehled čs. d ějin ” o tém ěř 3000 stranách a “Čs. vlastivěda: Dě
jin y ,” o tém ěř 1200 stranách. Nebo je snad už i m arxistické po
jetí dějin z let 1958-60 “revisionistické” a “pravicově oportunistické”? Výklad funkce plánovaného m am utího m onstra, které
zřejm ě nikdy nevyjde, (nejen proto, že novým falzifikátorům ne
bude dopřána doba, potřebná pro jejich bohulibé předsevzetí, ale
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i z důvodů, proč svá pověstná “torza” nikdy nedokončil třeba Ne
jedlý), by tom u jasně naznačoval:
“Takto pojaté dílo m usí b ý t závazným činitelem p ři výchově
širokých vrstev obou národů a zejm éna nejm ladší generace k
socialistickému vlastenectví a tím i k chápání širších in tern acio 
nálních souvislostí. A utoři D ějin budou m ít též možnost ukázat
schůdnou form ou na zákonitosti historického procesu, na to, že
žádná dějinná epocha se nevrací, že vývoj lidské společnosti jde
nenávratně vpřed a že pracující m asy tento vývoj postupně u ry 
chlují” (19). To je vysoce zajím avá form ulace v několika směrech.
Ozřejm uje jednak, že zápas, k terý vedli progresivní m arxističtí
historikové nejpozději od r. 1962 o nahrazení “didaktické” ( t. j.
agitačně politické) funkce historické vědy její funkcí gnoseologickou, byl teprve na podzim 1972 rozhodnut ideologickým d ik 
tátem, ve prospěch plné regenerace ještě koncem r. 1969 zcela
otřesené a zdiskreditované funkce didakticko-politické, jednak
že ve stylu a intenzitě, jaké byly po r. 1956 výjim ečné a okrajo
vé, znovu nastupuje do historické vědy politický determ inism us
klasického stalinism u (t. j, u nás z let 1949-56), k terý m á daný
totalitní systém legitim ovat jako nejvyšší vývojové stádium , ja k
to přesně postihl ve své analýze funkce historiografie v totalitním
systému už před 8 lety švýcarský historik (20).
Že ale těžisko celého uzpůsobení “znorm alizované” historio
grafie nebude očividně ležet v tvůrčí vědecké práci, na jejíž ve
řejné uplatnění si čs. historik v posledních 7 letech před nástu
pem norm alizačního kurzu uvykl, ale v aktivitě jiného druhu,
vym ykající se vědeckém u hledání a nacházení objektivní histo
rické p ravdy “padni kom u padni”, dá se rozpoznat ze samorostlého kréda Poulíkova dost jasně. U kazují n a to plánované čs. —
sovětské historické konference, v září 1973 na čs. půdě, k tém atu
“Čs. — sovětské vztahy, jako faktor m ezinárodní politiky”, v
květnu 1974 v Kyjevě, n a vskutku badatelsky vysoce náročné
téma “Problém y dějin budování socialismu v SSSR a v evrop
ských socialistických zemích”, a vůbec “výhledy čs. historiogra
fie do budoucnosti”, ja k je nastínilo jednání čs.-sovětské histori
cké komise koncem září 1972 a ja k v podání Poulíkově poprvé
pronikají z kuloárového pozadí:
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“Pozornost bude především zaměřena k systematickému zvyšování teoretické,
metodologické a ideové úrovně a orientace dějepisců na základní úkoly, mezi
nimiž lze uvést studium dějin dělnické třídy a jejího poslání v 19. a 20. stole
tí, napsání a vydání Dějin českého a slovenského národa, kritické dějiny čs.
dějepisectví, dějiny socialistické revoluce v ČSSR, vznik a vývoj světové so
cialistické soustavy, kritiku buržoázních koncepcí, odhalování kořenů antikorr.unismu atd. (21)

Že tém ěř všechny uvedené problém y už detailně zpracovány
byly, zřejm ě nevadí, právě naopak, to je spíše n a závadu onomu
pojetí, k teré za obětavé pomoci sovětských “odborníků” před 
znam enává nejširší a nejhlubší stagnaci historické vědy, k jaké
vůbec ve vývoji české společnosti dosud došlo. Bezradnost a rozpačitost ve vytyčení badatelských úkolů a jejich zpracování, jaká
se dá vycítit z poslední konfese renezance stalinism u, potvrzují
plně z vlastní zkušenosti západoněm ečtí historikové, k teří se
vraceli z P rah y v den zveřejnění trapně odpudivého vyhlášení,
j-ehož autor sehrál spíše roli zneužitého m ouřenína.
“Za účelem dovolené se norm alizace neprovozuje”, dalo by se
říci ironicky; ironie ovšem není n a místě, jen paradoxní závěr:
historiografie byla ze všech oblastí vědeckých i um ěleckých za
tři roky norm alizačního procesu postižena nejbrutálněji a přece
(či p rávě proto) zatím aspoň její norm alizace v tom smyslu, co
systém od norm alizace očekává, ztroskotala n a celé čáře.
1) S. Z. Pech, Ferment in Czechoslovak Marxist Historiography, in: Canadian Slavonic Papers, Vol. X, 4, 1968, str. 522.
2) O. Pustejovsky, Der “Februar” 1948 in der Tschechoslowakei, in Bohe
mia 10 (1969) Múnchen 1969 (vyšlo v prosinci 1970), str. 378.
3) V. Král, původně vědec, pracovník HÚ Č:S'AV, od r. 1963 ředitel nové
ho akademického ústavu slovanských a východoevropských dějin s du
chaplným názvem “Ustav dějin evropských socialistických zemí” (doma
jsme jej zesměšňovali jako "úděs” ), v březnu 1968 zbaven funkce ředitele
vlastním personálem, od 1. 11. 1969 znovu ředitel téhož ústavu, dlouho
letý konfident sovětské ambasády v Praze, autor stalinistických “přehodnocovavacích” interpretací “O Masarykově a Benešově kontrarevoluční
protisovětské politice” (1953), “íntervenční válka čs. buržoazie proti Ma
ďarské republice rad 1919” (1954), “Politické strany a Únor” (1961) a
j. Poslední mu vynesla na jaře 1964 veřejnou polemiku v Dějinách a sou
časnosti, v níž E. Mandler drtivě prokázal jeho soustavné záměrné fal
šování pramenů jako jeho základní “metodu” . Na jaře 1966 se totálně
zdiskreditoval otevřeně stalinistickou kritikou Husákovy knihy o Sloven
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ském národr.írr. povstání, objednanou osobné Novotným, která v kultur
ním i odborném tisku vedla k frontálnímu útoku českých i slovenských
historiků proti Královi, Je tedy tím nechutnější, že dnes figuruje jako
dvorní historik člověk, který se pokoušel politicky pod zástěrkou “historic
ké odbornosti” vyřídit právě Husáka.
4) Fodle tří dopisů pražských historiků autorovi z července až října 1969.
5) V článku “O smyslu českého novodobého politického programu” v 1.
čísle ČsČH 1970 (vyšlo koncem února 1970) formuloval Šolle m. j. tyto
závěry: “ . . . vědomí, že ne jen vnější organizace a institucionalizace
života národního sama o sobě ná:s spasí. Že ani státní moc sama o sobě
není samospasitelnou. Že nejpodstatnější je vnitřní vědomí souvislosti a
soudržnosti národní, duch a myšlenka spojující lid, masy s duchovní elitou
národa. Tato vnitřní jednota lidu a inteligence, jejímž inspiračním zdro
jem je všechny stranické přehrady pronikající ideál harmonie individuál
ního morálního svědomí a občanské aktivity politické, to je onen hnací
motor . . . (str. 13) . . . Snad opravdu věda a kultura nemá jiné funkce
než kout stále dokonalejší zbraně pro tento boj (roz.: mezi demokracií a
totalitou, I. P.) Sr.ad opravdu je násilí jediným zdrojem práva. Tu pak
ovšem platí také jiná slova, pronesená kdysi Palackým, že totiž “disku
se o právo z násilí nekonávají se pérem” . Pročež i my ušetříme sebe i
čtenáře dalších svých výkladů a tento článek ukončíme” (str. 20). Po
žadavek obr.ovy akční jednoty dělnictva a inteligence z r. 1968 i přímá
výzva k rozkladu systému jsou zcela evidentní.
6) F. D. Pór, Proč Ústav dějin socialismu a ne Ústav dějin KSČ?, Tribuna
30. 12. 1969; J. Obzina, 120 let T. G. Masaryka a některé pochybné
interpretace jeho děl,, Nová Mysl č. 3, 16. 3. 1970; 375-387; A. Dolina,
Co chtěla pravice v ČSAV?, Tribuna 8.4. 1970; J. Hečko, V roli blu
diček, Rudé Právo 25.4. 1970: F. Marchal, Očima “tvůrčích” historiků.
Tribuna 29. 4. — 6. 5. 1970; J. Lesa, Dědicové Huberta Ripky, T ribu
na 6. — 13. 5. 1970; Nad jedním stranickým šetřením, Tribuna 27. 5.
1970; A. Dolina, O ustavující konferenci společného výboru ZO KSČ
pracovišť ČSAV, Tribuna. 12. 8. 1970; F. Marchal, Proč byl rozpuštěn
Ústav dějin socialismu?, Tribuna 2. — 9. 9. 1970; J. Lesa, Učeliví žáci
Pavla Tigrida, Tribuna 30. 9. 1970; Podivné pašeráctví, RP' 5. 12. 1970;
J. Hájek, Mýtus a realita Ledna 68, Praha 1970, 56, 76; Č. Amort,
SSSR a osvobození Československa, Praha 1970, 8, 246-247; Šli proti
nám RF 30.1. — 4. 2. 1971; V. Král, Spojenectví čs. — sovětské v
evropské politice, Praha 1971, 481 a d.; L. Brázda, Historici k 50. výročí
KSČ, Tvorba 19. 5. 1971; Nová historická věda?, Tvorba 17. 2. 1971;
Souvislost teorie s realizací politiky pravice, Tribuna 3. 2. 1971; F.
Marchal, Dějiny a odpovědnost historika I-III, 4. 18. 8. 1971; Týž, S
pravdou pod štítem, Tribuna 20. 10. 1971 a mnoho dalších.
7) J. Fojtík, Úkoly společenských věd po XIV. sjezdu KSČ: Za očistu so
ciologie a historiografie, RP 1. 7. 1971.
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8) Frankfurter Allgeir.eine Zeitung 20.8.1970; Neue Zurcher Zeitung
1. 9. 1970.
9) Věda a kniha: ediční plán NČSAV 1971, Praha 1970 (uzávěrka 20.7.
1970), str. 14-19.
10) R. Černý, Jak se dělá kontrarevoluce, Praha 1970.
11) “Vyšetřování čs. vědců”, LISTY (Rím), I, č. 1 (leden 1971), str. 22.
12) M. Hiibl, Zu Parias gestempelt; J. Mlynářík, Aus dem Institut vertrieben, oboje: Die Zeit (Hamburg) 11. 12. 1970. Húblův otevřený dopis
otiskly v plném rozsahu LISTY II, č. 3 (květen 1972), str. 16-17.
13) V populačním přepočtu by odpovídala tato výše 2150 historikům v NSR,
740 historikům v USA!
14) LISTY I, č. 1 (leden 1971), str. 22.
15) F. Marchal, Dějiny a odpovědnost historika, III, Tribuna 18. 8. 1971.
16) Memorandum otiskují v plném rozsahu LISTY I, č. 4-5 (červenec 1971),
str. 56-60.
17) V. Occhetto, Hinter Gittern in Prag, Die Zeit 24. 3. 1972; R. Z., Der
exemplarische Fall Milan Hubl, tamtéž.
18) ČsČH 1970. č 2-3 (říjen 1970), str. 149-150.
19) J. Poulík, K setkáni sovětských a čs. historiků, Tvorba 15. 11. 1972.
20) “Die totalitáre Herrschaft versucht sich ja wesertlich dadurch zu legitimieren . . . dass sie den Nachweis zu erbringen versucht, die gar.ze vergangene Entwicklung hábe sich ir.it historischer Notwer.digkeit auf den
Augenblick hin zubewegt, da die totalitáre Partei die Macht ůbernommen
oder ansich gerissen hat . . . Die der tótalitáren Ideologie entsprechende
Geschichtsauffassung, ist also typischer Determinismus” . W. Hofer, Geschicbtsschreibung ais Instrument totalitárer Politik, in: Wissenschaft
im totalen Staat (sborník), Munchen 1964, str. 198-200.
21) Tvorba 15. 11. 1972 (srv. pozn. 19).
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Naše nová poezie

ZIMOGRAD
A N T O N ÍN B R O U SE K
(Památce Osipa Mandělštama)
Z posmrtné m asky Smolného v šupinách sádra prýská,
vápno zaválo křižník, reznoucí v zátoce,
tah ptáků nad Adm iralitou se provlék jehlou, jež blýská,
v bednách na nábřeží hryže mráz svrasklé ovoce.
Lihový opar ssedl nad vystydlým i trupy
domovníků, již zalehli čišící průjezdy,
pod dusivým kožichem nebe, línajícím vlčí chlupy.
Rouzlousklá semínka molů dům plive na hvězdy.
Samovary se černají v odpadcích z m ěstské skládky,
rodové erby na nich něžně okresluje rez.
Nadarmo vyhlížíš drožku pro krátkou cestu zpátky,
pod prostřelenou lucernou, bez přátel, bez peněž.
V přístavu Odysseus čte již po sté jízdní řád lodí.
N evidět kouře sloup. Jen led tu louská bóje,
jen trhán klející se tu přes závěj brodí,
a herka vychrtlá klopýtá branou Tróje.
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N A M O T IV Z P A S T E R N A K A
Únor. Dát inkoust do zásuvky,
navždycky zapomenout psát.
B rus ledu jisk ří o podkůvky —
Zastavit stát! a Gelem vzad!
S tá t! Čelem vzad! a Čelem ke zdi!
narazit pevně ušanku —
a — urrrá! za ohonem hvězdy,
m ihotající na tanku.
Sníh rozmazával rudou šm inku,
štípala do lící.
Zkoušely na popravčím rynku
kohorty milicí.
Pot stékal břicha velitelů,
mráz hryzal do pažby.
A hlavy prvních nepřátelů
zatloukly do dlažby.
P U Š K IN S K Á V A R IA C E II
Již hory Gruzie spoutaly silnice
a elektrický drát střepy skal pevně zcelil.
Špehýrkou bdělé bělmo měsíce
dbá na vzorný pořádek cely.
A b y se líbila poutníku zdaleka
ta kobka, nějak povědomá,
aby se divočejších m ravů nelekal,
aby se cítil jako doma.
Již strže Kavkazu zavalil noční mrak,
a jeho výběžek až do Evropy sahá.
Jsi šťasten. Konečně vidíš ten nízký tlak,
na nějž se léta vymlouvá stanice Praha.
Však popojeďme dál. Času je namále.
Tvé oko beztak marně tady pátrá:
nespatříš človíčka, jenž přibit ke skále,
\ y nechával si vyklovávat játra.
7(j

P U Š K IN S K Á V A R IA C E II I
Vás litu ji, má léta dospívání,
jak věřila jeste, že vám patří svět,
denně jste nutila mě do zpívání —
teď nesesmolím pár souvislých vět.
Vás litu ji, vy roky rozjařené,
hodiny krásných halucinací,
kdosi tu nechal stát své pivo, párek s křenem,
v laciném výčepu, a už se nevrací.
N ikdy víc nenašels přítele, jenž by stačil
kdykoli rozplétat klubko tvých samomluv,
v hlavě ti drnčí dnes jak v počítači —
a výsledek je vzrůstající dluh.
Vás lituji, vy léta utracená,
v měně, jež dávno nikde neplatí.
Zbylo ti jen pár účtenek, nepřiměřená cena,
jízdenka propadlá, řídký dým nad tratí.
N A M O T IV Z J E S E N IN A
Hotovo! Bez návratu!
Ne, není vyhnutí,
přátelé vykřikli, vagón
sebou trh leknutím.
Už i tvá hlava padá —
zůstat — a zbláznit se —
skončila promenáda
ve dvoře káznice.
Už zachřestily klíče,
zvedla se závora.
Chtělo by se ti křičet —
koho se dovoláš?
Každý spí ve vlastním byte,
tvá věc, že nemáš kam jít,
Mlč! Ještě zavřeli by tě,
že rušíš noční klid.
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LES
J IŘ IN A FUCHSOVÁ
Životodárné proudy pospíchajících bystřin dávno vyschly
Stříbrné písně pramenů vybuchujících kdysi až k ojíněným
větvím
tmou udušeny hasí poslední požár slunce
Mlhavá rána odnášená až k jícnům zapomnění řekou času
se spojují v růženec m ost příliš křehký k překročení Rubikonu
Ó návraty pod zelený mech až k nejbledším prstíkům právě
počatých hub
Ó návraty v zurčivé kruhy pstruhem probleskujících tůní
Ó východy slunce v poduškách metlic do něhy provlhlých rosou
O lunné plavby měsíčního plodu nad tem ně ztichlým i doly

Ledovou slupkou okoraly skloněné kalichy květů
a srdce očazená požáry samoty ční do prázdného nebe
Cestovatel v údolí sm rti ještě nedostihl nejnižšího bodu
Bezpečné lůno přívětivé země čeká leč hluboko pod obzorem
Ó marná vzepětí v bělavýcli průsecích neolovnatých krystalů
Ó volání pohlcené dálkou aniž by ses bývalo dotklo vnímavého
sluchu
Ó čekání jež nemáš začátku a jehož probíhaný konec teprve
přijde
Ó lásko utonulá v hlubině jara jak včela v kalužině sluncem
rozčeřené vláhy
Les shořel . . . A co do nové m ízy —
(1970)
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Verše na podzim
PAVEL JAVOR
List za listem,
za listem list
se propadávají dny v Nenávratno
Každým dnem
se s něčím loučíme,
s něčím se smiřujeme,
z něčeho slevujeme,
někomu odpouštíme —
a to je život

—

Stesk nečekaný, nenadálý —
divoké husy k jihu táhly.
Jak bych byl opit těžkým vínem,
srdce mi rozrazily klínem.
Jen chviličku — a pak se schová
západu linka rumělková
a stejně, jak se v dálce ztrácí
jen jako tečka velcí ptáci,
tak jednou srdce vykrvácí —
Stesk nečekaný, nanadálý,
divoké husy k jihu táhly . . .
Kolikrát ještě, čase chvějivý,
prudce se opře jaro do jívy?
Kolikrát, pod nebesy bez mraku,
pojede léto v zlatém oblaku
a v podzimu, ach bože, kolikrát,
na stébla teskně Syrinx bude hrát,
než půjdem spát,
než odejdeme spát?
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—

Vlaštovičky už neuslyším.
Já vím.
Hlasem tichým a ještě tišším
svůj 'podzim pozdravím.
Po ledačems ted ’ zasteskne se,
já vím —
Po mladé písni v jarním lese,
když lákal tajemstvím —
Opily srdce lásky jiné,
z lítosti mají šat.
Jen tak co noha nohu mine
jim chodím naslouchat,
když o půlnoci svěřují mi,
co teď už vím,
že celý život, všechny rýmy
jsou pouhý dým,
že všechny lásky, touhy, viny
přikryje malý kopec hlíny.
Já vím, já vím . . .
Zimní klavír

GERTRUDA GOEPFERTOVÁ
šlapu na bílé ticho
s černou hudbou ve mně
ve sklepě zimy dvouhlasně mlčí
ve sluji pod lednovým ledem
uloženo uhlí zkamenělých snů
ožijí jen co zatopíme

Beletria
NANCY
JIŘÍ KLOBOUK
Nádraží, obvykle v těchto krajích z červených cihel, bylo
modré; celá obloha spadla. Parou opocená lokomotiva se pyšnila
velkou hvězdou. Vlak oddechoval na třetí koleji. Nikdy ještě
nebyl výpravčí Kumjursen tak zamilovaný jako dnes, při vzpo
mínce na svou ženu a dvě děti. Bezhlavý se pokoušel projít mezi
olejem napitými pražci a zmateně klopýtal. Šikmo dolů z díry
krku mu visel zelený praporek, dřevěný kolík prosáklý od krve.
Rozteklá svíčka v laterně tiše zhasínala a třísnila mu prsty
voskem. Jenom vojáci se smáli a křičeli. Bylo jich v každém
vagonu co se jich tam vešlo. Zdraví a vypasení s mastnotou
kolem úst nahlas vtipkovali; k válce se teprve schylovalo.
Nancy se probudila okamžitě. Jak běžela podél vagonů a hle
dala Delmara, křičeli na ni a natahovali ruce. K zemi padající
ji jeden z vojáků chytil za vlasy a táhnul okýnkem dovnitř.
Vagon byl zaplivaný; na podlaze plné rozdrcených nedopalků
bez přestání vyzváněl telefon.
“Halo,” řekla udýchaně.
“Halo,” ozvalo se na druhém konci.
“Kdo volá,” zeptala se. “Tady Nancy.”
“Ano, Nancy,” řekla Delmarova matka. “Volám meziměst
sky. Kolik je dvakrát čtyři.”
“Šestnáct?” lhala Nancy. “Jsem vzhůru už dávno.”
“Vážně?” zeptala se Delmarova matka nedůvěřivě.
Nárazníky třaskaly jako pukající led. Celý vlak se rozjel.
Na plošině posledního vagonu stál Delmar s pistolí přitisknu
tou ke spánku.
“Ne,” vykřikla Nancy. “To nesmíš udělat!”
“Volám v tuhle dobu poněvadž Delmar j e v práci a Alvin ve
škole,” bylo slyšet v telefonu. “A tohle bude delší řeč. Seš při
pravená ?”
“Samo sebou,” řekla Nancy.
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“Tak v první řadě se už Delmar neměl nikdy oženit. Za druhé
láska je pohádková záležitost pokud vydrží. Posledně to trvalo
sedm let. Vyprávěl ti někdy o tom ?”
“Ne,” lhala Nancy.
“Ona byla z Filadelfie. Příšerná holka. Odkud seš ty?”
“Ze Zlámané lhoty,” řekla bez váhání Nancy.
“Odkud že seš?” ptala se Delmarova matka.
“Povídám, že z Evropy.”
“Ach tak,” řekla Delmarova matka.
Potom bylo chvíli ticho.
Z ničeho nic pokračovala: “Proč tě nepřivede nikdy před
stavit?”
“Asi čeká až se naučím lip anglicky.”
“Vážně?” řekla Delmarova matka. “Jde ti to už docela slušně.
Jak vůbec vypadáš ?”
“Počkáš moment?” zeptala se Nancy.
V Bostonu se několikrát ozvalo cvaknutí zapalovače. Delma
rova přikrývka visela odkopnutá s postele dolů. Běžela do Alvinova pokoje, ale i tam bylo prázdno. Vojáčci — dřeváčci leželi
rozházení na koberci kolem dokola.
“Halo,” řekla udýchaně. “Vypadám přesně jako Betsy Clipfordová.”
“Vážně?” řekla nedůvěřivě Delmarova matka. “Pořád mi
vrtá hlavou proč povídal, že se podruhé neožení, když se oženil.”
“Kdo že to povídal ?”
“Halo,” křičela Delmarova matka. “Slyšíš mě vůbec?”
“Tak proč se oženil,” křičela Nancy.
“Asi proto, že tě miluje,” křičela Delmarova matka. “Co dělá
můj miláček Alvin?”
“Voláš z Bostonu?”
“Taky tam v Ontáriu sněží ?”
“Cože? Nezačal teprv podzim?”
“Seš hluchá? Povídám, že je dnes středa!” Nancy hodila slu
chátko na postel a rozběhla se k oknu. Slunce studeně žhnulo na
průsvitně modré obloze. Od východu se zvolna sunuly tmavé a
těžké mraky.
“Halo,” řekla. “Jsi tam ještě?”
Na opačném konci bylo ticho. Než se vzpamatovala, tma
vpadla skokem do bytu a venku začalo sněžit. Rozsvítila světlo.
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Nic nebylo podivnějšího než vytrvalé bzučení mouchy, ačkoliv
už všechny dávno vychcípaly. Ozvala se znenadání pod fialovou
skříňkou, právě když se setmělo. BZZZZZZZZZZ, bzzzzzzzzzz.
Nancy se dívala pod skříňku, v níž nebylo nikdy nic potřebného.
Moucha tam ležela na zádech a snažila se převrátit. Něco sil
nějšího než smrt ji muselo probudit.
Na nádraží byla Nancy už pokolikáté. Tam se toho už ode
hrálo! Vítala a vyprovázela obvykle za celou rodinu všechny
přijíždějící (a odjíždějící strýčky a tetičky. Sestřenice a bra
trance a bůhví koho ještě v dobách, kdy se často scházeli u jed
noho stolu. Vesnice byla seskupená na kopci kolem bývalého
panského sídla, z něhož teď zbyly jenom trosky. Když přálo
pěkné počasí, bylo vidět dolů na blížící se vlak zaplňující ní
žinu kouřem. V poslední době Nancy sestupovala do údolí často.
Nevěděla určitě, kterým vlakem Delmar přijede. Se slamákem
na hlavě a slunečníkem v ruce a v těch dlouhých staromódních
šatech, vypadala jako dívka z roku 1852 nebo 1898, ale na tom
nezáleželo, hlavně když se na ni starý Kumjursen se zalíbením
díval a usmíval se. Tehdy ještě nosil svoji hlavu, pod nosem
knír. Šest dřevěných sloupů podpíralo střechu a na každém
byla připevněna truhlice s květy, které se v provázcích pestro
barevně linuly dolů Nancy až na ramena. Opřená o jeden ze
sloupů, točila slunečníkem a Kumjursen se na ni díval a usmí
val se. Delmar konečně přijel večerním vlakem v 17,45. Vykro
čila mu naproti přes pražce, cíp sukně držený jednou rukou,
opisoval kruhy vzduchem, nebe ještě syčelo slunečním žárem,
stín se přenesl přes koleje; byla pozorná, aby nezakopla, ale
pod nohy se nedívala. Hlavu nesla vzpřímeně, ve tváři se tolik
štěstí hned tak neuvidí a Delmar, za jehož zády vlak právě od
jížděl, musel poznat, že ho jde Nancy přivítat. Měl modré a
hluboké oči; stiskli si ruce. Vedla ho spěšně za budovu nádraž
ního skladiště. Škvírami mezi prkny se uvnitř leskla stará jíz
dní kola pohozená mezi několik sudů s térem a pár pytlů shni
lého obilí. Tráva dokola kolem, kterou teď prošlápávali toto
léto, bohatě rozbujela. Žluté špičky, jako třásně sežehnuté slun
cem, jim sahaly po ramena; zavedla ho do stínu pod strom, byl
to starý ořech, začala mu vypravovat poslední události, nahoře
ve vesnici už chodí většina obyvatel s odznaky vetknutými do
klopy, dali se zlákat vylhanou vidinou budoucnosti a každého,
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kdo s nimi nesouhlasí, velmi rychle odpraví. Moji rodiče jsou
už mrtvi, řekla. Byli chyceni, když se pokoušeli sklidit obilí,
které zaseli. Znala v té době jenom několik slovíček, hledala
správné složení věty, většinou se ji to nepovedlo, a pot ji náma
hou vyrážel na těle; rozhazovala víc rukama než mluvila. Kdo
s nimi nesouhlasí, toho zabijí, opakovala naléhavě. Když se Del
mar zeptal, jaký symbol je na těch odznacích, řekla mu: “Srp
a kladivo.” Delmar se opíral o strom. “Jak zemřeli tvoji rodi
če?” zeptal se. “Byli svrženi se skály,” odpověděla.
Svatební obřad se odbyl velmi rychle v nádražním skladišti
příští den 25-tého srpna. Kněz ze sousední vesnice přijel s na
sazením vlastního života na kole. Kumjursen byl za svědka a
jeho žena taky. Jejich dvě malé děti se motaly pod nohama a
nakonec vyběhly rozdováděné ven, do sežloutlé trávy. “Hej,”
volala za nimi Kumjursenova žena. “Vraťte se!” Ale děti ne
poslechly. Delmar ji začal líbat. To už byli ve skladišti sami,
ale Nancy se trochu styděla, Kumjursenovy děti se mohly od
někud dívat. Delmar ji kousal do rtů až tekla krev. Na pro
cházku do vesnice nemohli ani pomyslet. V hospodě sice vyhrá
vala dechovka, ale kdokoliv tam vstoupil a neměl v klopě od
znak, mohl si odpočítat minuty života. A do hospody musel kaž
dý host k zápisu do návštěvní knihy. Tak měli dva dny do od
jezdu příštího vlaku; jenom zřídkakdy vycházeli ze skladiště
ven. Delmar se jí několika slovy zmínil o Alvinovi a o Americe.
Věřím, že to bude i tvůj syn a tvoje země, řekl. Potom ji znovu
pokryl teplem svého těla a Nancy se zdálo, že padá, vzdaluje
se a Delmar se snaží proniknout hlouběji, až na druhý konec
světa.
Nancy se nemohla upamatovat, že by někdy předtím zaspala.
Dnes ji mrzelo dvojnásob, že nepolíbila Delmara ani se nero
zloučila s Alvinem. Všechno co po nich zůstalo, byly dva šálky
na stole. Opečené drobky bílého chleba se válely na ubruse.
Sesbírala je do dlaně a slízla jazykem, odštěpek soli, který se
okamžitě rozpustil na špičce, ostře pálil. Nadopitý hrnek patřil
Alvinovi. Když pak oba šálky zvedla a přiblížila se k dřezu,
roztřásly se jí ruce. Něco rychle uniklo do výlevky. Malé a tem
nější barvy, to mrštně zmizelo v tmavém hrdle otvoru. Bylo
deset hodin dopoledne; zasedla ke stolu aby se naučila několik
nových výrazů. Když otevřela velký anglicko-český slovník, ně78

co zase velmi rychle přeběhlo mezi stránkami. Obracela pak
knihu ze všech stran a listovala v ní, ale víckrát se to neopako
valo. V každém případě bylo dnes velmi namáhavé soustředit
se na učení. Nejdřív Nancy uvažovala o tom, co by se stalo,
kdyby se Delmar na plošině posledního vagonu přece jenom
zastřelil. Vlak by jeho mrtvolu odvezl do neznáma, pravděpo
dobně by ji vojáci shodili později se svahu dolů, na neznámém
místě. A jak najít neznámé místo, kde leží mrtvola vašeho mu
že? Vlak se naštěstí pomalu rozplynul v zatáčce a žádnou třas
kavou ránu nezaslechla. Měla alespoň naději. Každá válka jed
nou skončí a potom se Delmar vrátí domů.
První slovíčko toho dopoledne bylo jlagitious a mělo hned
tři významy: hanebný, ohyzdný anebo zvrhlý. Jednotlivá pís
mena poletovala před ní vzduchem a narážela o sebe. Skládala
se v nová seskupení a taková slova pak většinou nic nezname
nala: GITIFLAOUS, USOIITAGFL, SOUTIGIFLA, plocha
před očima lehce fialová a písmena bílá a jakoby toho nebylo
dost, v levém rohu nahoře se k tomu připletla bzučící moucha,
BZZZZZZZZZZZZZ, bzzzzzzzzzzz lezla napříč a vrážela do pís
men; Nancy se rozhodla, že nenechá mouchu trápit a raději ji
zabije. Šla do ložnice a tam si lehla na koberec, ale mouchu pod
fialovou skříňkou už nespatřila. Další slovíčko znělo ještě ob
tížněji : undedpherable a znamenalo nerozluštitelný. Tentokrát
se písmena začala vymršťovat z jakéhosi úzkého trychtýře do
ohňostroje, který vystřeloval Nancy před očima, ačkoliv teď
snad nebyla příležitost k nějaké oslavě. Slovo undecipherable
si chtěla za každou cenu zapamatovat a přivítat pak Delmara,
až vstoupí do dveří, větou: “Miláčku, tvoje řeč je nerozlušti
telná.” Potom škrtla slovo miláčku a nahradila ho polibkem.
Tak tedy napřed polibek a potom: “Tvoje řeč je nerozluštitel
ná.” Ale Delmar, ten voják, co stál v tmavé chodbičce vagonu
a kouřil tam cigaretu, neměl příliš chuť se s ní bavit. Teď už
měl uniformu správně přitaženou. Všechny sponky pečlivě zap
nuté. Nemohla pochopit, že ji nechává takhle poníženou ležet
na zaplivané podlaze plné rozdrcených nedopalků; telefon bez
přestání vyzváněl.
“Halo,” řekla udýchaně.
“Halo,” ozvalo se v telefonu. “Nancy?”
“Kdo volá.”
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“Taky Nancy.”
“Nechte toho,” rozkřičela se Nancy. “A zavěste !”
Položila sluchátko. Než stačila odejít, telefon se ozval znovu.
“Přestaňte s tím,” řekla Nancy.
“Už jsou zase tady,” ozvalo se naléhavě.
Nancy přitáhla židli od kuchyňského stolu a posadila se. Slu
chátko zaplavalo vzduchem z ruky do ruky. Ye ztmavělé před
síni se hnědě leskla část venkovních dveří. Z chodby byl slyšet
výtah.
“Bojím se, že vás vůbec nechápu,” řekla tiše. “Neumím dobře
anglicky.”
“Anglicky neznám slovo ani já !” sypal se smích na druhém
konci.
,
“Nechte toho lhaní. Slyšíte!” rozkřičela se Nancy, ale ten
tokrát nezavěsila. Na opačném konci bylo ticho, žena zmlkla
a jenom dýchala, jakoby byla nemocná; Nancy se bála pohnout.
Dech, kterému teď naslouchala, byl jako její vlastní, a dokonce
spatřila svá pootevřená ústa vznášet se ve velké bílé místnosti,
kde nebylo víc nábytku než stůl a židle, tvar rtů přesně srov
natelný jako odlitek, pokožka jemně popraskaná a narůžovělá,
jako její ústa. Dech teď procházel celým bytem, dalo se říct,
že šplouchal o stěny jako mořská vlna, teď právě žadonil v lož
nici. Nancy odložila sluchátko na kuchyňský stůl a po špičkách
se tam vypravila. Ložnice byla opuštěná, postele neustlané tak
jak je zanechala ráno. Druhý telefon, kterým předtím mluvila
s Delmarovou matkou, visel ve vidlici. Zvedla opatrně sluchát
ko a totěž pravidelné, tentokrát už poněkud zrychlené dýchání,
přicházelo z dálky.
“Halo,” řekla tiše. “Můžete mi říct jak vypadáte?”
“Obě jakobysme Betsy Clipfordové z oka vypadly.”
V Nancy se zatajil dech.
“Můžeme to ukončit?” řekla tiše do telefonu. “Prosím vás.”
“Ale co uděláme, slyšíte! Radši se zabiju, než abych to sná
šela všechno znovu.”
“Prosím vás, musíme to ukončit,” opakovala Nancy naléhavě.
“Povídám, že jsou za pět minut tady! Copak jste pitomá!?”
Nancy zavěsila. Vracela se nazpět pomalou chůzí, ztěžklou,
jako na procházce parkem. Elektrické hodiny v kuchyni na zdi
ukazovaly tři čtvrtě na jedenáct a několik vteřin. Vlastní dech
na druhém konci byl o poznání zrychlený.
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“Jsou jako mravenci,” řekla druhá Nancy nedočkavě.
“Co jste to povídala?”
Íiíkám, že jsou jako červení mravenci!” křičela. “Vlezou všu
de. Všude!”
Nancy se rozhlídla po kuchyni. Vedle rozměrného mlýnku
na pepř, stály dva měděné džbánky. Uvnitř slabě cinkalo, těžko
říct, co se škrábalo vzhůru, byla to její představa, že něco živého
ztrácí na převislé vnitřní stěně rovnováhu a zase padá s cin
knutím na dno. Zvuk se dal taky vysvětlit odkapáváním vody
do dřezu. Tříštící kapky pohybovaly našpiněným příborem.
Pak vyzvána neslyšitelnou pobídkou, zvolna otočila hlavu a za
dívala se do sousedního pokoje. Nad pianem na zdi visel velký
obraz v pozlaceném rámu. Obrovský mořský rak s roztažený
mi klepety tam bezvládně ležel na černém kusu látky. Vedle ně
ho láhev v proutěném obalu. Bylo v ní bílé víno. Právě v tom
okamžiku nepatrná tečka, jako kapka vyšplíchnutého inkoustu,
přeběhla mezi rozevřenými klepety, zatočila kolem láhve a zmi
zela za pozlaceným rámem.
“:Co se stane s dětmi ?” zeptala se druhá Nancy náhle.
“S dětmi ?”
“Ano, nezdá se vám, že se vaše těhotenství nedá už dál utajo
vat?”
Co mohlo Nancy ještě překvapit? Jakou řečí to vlastně roz
mlouvala? Odkud slyšela hlas tak podobný jejímu? Kdo mohl
lépe vědět co se děje uvnitř těla, které jí patřilo, než ona sama?
Velká červená ručička elektrických hodin ukončovala druhou
minutu, zbývaly tedy ještě dlouhé tři. Celá řada otázek zůstala
nezodpovězena. Právě v tom okamžiku ostrý hrot šípu vystřele
ného z nevelké vzdálenosti, se jí vetknul do kůže mezi vlasy
tentokrát jako vykřičník. Bolest se začala paprskovitě štěpit
do všech míst; vykřikla jenom slabě. Vlasy jenom neochotně
uhýbaly ruce z cesty. Mezi bříšky prstů mnula načervenalou
kašičku; podobala se rozteklé marmeládě.
“Počkejte moment,” řekla do telefonu. “Ano?”
V koupelně si několikrát pročesala vlasy. Na bílé míse umy
vadla se už neobjevila ani odrobinka. Telefon visel na kroucené
šňůře a tentokrát se skoro dotýkal kuchyňské podlahy.
“Co tam máte?” zeptala se druhá zvědavě.
Nancy se držela za hlavu a neodpovídala.
“Halo,” ječela ta druhá. “Slyšte! Co tam máte ?”
“Nemám tady skoro nic,” odpověděla Nancy.
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“Co když se to dítě narodí!” křičela ta druhá.
“Tak co provedu?!” rozkřičela se taky Nancy. “Mám se snad
oddělat?”
“Auč! Jedeš potvoro!” řekla ta druhá.
“Halo,” řekla Nancy. “Co se děje.”
“Auč,” řekla zase ta druhá. “Vždyť jsem to povídala, že jsou
do pěti minut tady!”
Telefon zaklapnul sám od sebe. Tady za zády Nancy zašustělo. Otočila se právě když mravenec rychle mizel přes okraj
dřezu. Vymrštila se jako šelma a plácla rukou dovnitř. Mezi
dlaní a plechem dřezu se rozvinul zápas. Pomohla si druhou
rukou, za okamžik se jí zmítal před očima malý, červený vetře
lec. Byl útočný a drzý a něco písklavým hlasem vykřikoval.
Nancy mu nerozumněla a hodila mravence bez rozmyšlení zpát
ky do výlevky. Otočila horkou vodu. Opařený mravenec, pada
jící rourou do kanálu, žalostně sténal jako nedospělý člověk.
Sprcha byla puštěná a Nancy pod ní stála s rameny poněkud
svěšenými. Úzkost sjížděla stále níž jako síť na polapení divoké
zvěře. Vodní kapky bušily vytrvale do jejího těla, odtud cákaly
na modré kachličky a klikatě plachtily do vany. Pokud telefono
vala, chovali se k ní vojáci zdvořile a nechali ji na pokoji, ale
hned jak položila sluchátko, zavázali jí oči kusem špinavého
hadru a jeden z nich řekl: “Teď musíš poznat, který z nás je
tvůj manžel.” S rukama nataženýma pak přistupovala od jed
noho muže k druhému a chvějícími se prsty se dotýkala zaros
tlých tváří. Nebyly všechny stejné. Někde objevila vysoké čelo
nebo obočí srostlé do jedné linky. Tu a tam si některý z vojáků
dovolil vypláznout špičku jazyka když se dotkla jeho rtů, ale
většinou se chovali slušně, jakousi až nezvyklou uctivostí. Del
mar měl pod bradou malou jizvičku, jako dítě spadl na brus
lích, a když přesně takovou nahmatala jednomu vojákovi na
stejném místě, vykřikla: “Ty seš můj manžel!” Byla si jista,
že se nemýlí, i vlasy které hladila měly stejnou hustotu a přil
navost. Na důkaz své neomylnosti políbila toho muže na rty.
Hadr s očí spadl téměř současně. Nikdy netušila, že se bude
líbat s cizím mužem tak vášnivě. Navíc to byl ten nej ošklivější,
napůl albín s krvavýma očima. Vykřikla hrůzou a odporem a
jeden z vojáků si ji přitáhl na klín. Byl to jejich velitel a do
posud seděl mlčky v rohu kupé a žádné akce se nezúčastnil.
Držel ji teď kolem ramen a houpal v klíně, jako kdyby byla
malé děcko. Vojáci se právě s chutí vrhli do jídla, podal jim
82

ho oknem jeden z těch rudolících vesničanů pomatených horli
vostí. Tahali se o obrovského mořského raka vařením zbarve
ného do růžová, lámaná klepeta praskala jako sirky, šťáva jim
stékala po prstech. “Jsou pořád jako hladoví vlci,” řekl velitel.
“Nechejme je najíst.” Bezhlavý Kumjursen kroužil laternou,
mával praporkem. Obvyklé znamení k odjezdu. Velitel ji do
provodil až ke schůdkům a tam jí políbil ruku. “K ženám,” řekl,
“k ženám se budeme chovat vždy šetrně.”
Nárazníky třaskjaly jako pukající led. Celý vlak se rozjel.
Na plošině posledního vagonu stál Delmar s pistolí přitisknutou
ke spánku.
“Ne,” vykřikla Nancy. ”To nesmíš udělat!”
Když Nancy zastavila sprchu, nejpodivnější bylo, že zvuk
padající vody pokračoval jako ozvěna. Vystoupila z vany s vel
kou osuškou přehozenou přes ramenia a naslouchala. Zvuk vy
cházel za dveřmi koupelny, na které teď Nancy přitiskla ucho.
Uvnitř v bytě skutečně něco šustilo. Podivné šelestění, nic po
dobného předtím v bytě nezaslechla. Nemohl to být ani ventilá
tor ani topení. Ani za dveřmi nemohl být les, v němž se právě
nepokojně uhnízďují ptáci, přelétávajíce z místa na místo. Ani
tam nemohl být lán čerstvě zorané půdy, k němuž se slétá tisíce
černých havranů, aby nasytili svá prázdná břicha. Bujná fan
tazie v ní nakonec vyvolala představu dvou-tří lidí chodících
bytem po špičkách, tiše mezi sebou šeptajících. Zvuk šepotu se
protahoval do hloubky a šířky, huuuuuuuuuuuhááááááááááá,
pak šepot narazil do zdi a roztříštil se na drobounké střepy a
vydával pleskavé, dešti podobné šumění. Pak bylo chvíli ticho.
Nancy sevřela opatrně kliku dveří a otočila. V zámku to zaskří
pělo jako nikdy předtím, v pantech vrzlo, ale kam mohla z pra
hu dohlédnout, nespatřila nic překvapujícího.
Nadešla chvíle rozloučení s dětstvím a domovem. Zatímco
Delmar stál u nádražní pokladny a kupoval lístky, utrhla ještě
několik květů za skladištěm a vetknula si je do vlasů. Tancovala
rozbujelou travou, prozpěvovala jako při procesí na Svatou
horu, dokud nebyla z rozjímání vyrušena zakopnutím o Kumjursenovu hlavu. Ležela pohozená v dolíku, snažila se starému
výpravčímu zatlačit víčka, ale pokaždé se s klapnutím otevřela
jako mrkací panně, a velké dobrácké oči na ni skleněně zíraly.
Tušila, že to může takhle dopadnout. Nahoře ve vesnici už lidé
chodili jenom s dýkou v ruce. Jeden se bál druhého. Z dálky
přijíždějící vlak supěl, prodírala se travou, aby nic nezmeškala.
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Ale nebyl to jejich vlak. Každý vagon byl obsypaný vojáky.
Vykláněli se z oken, zpívali a křičeli. Všechno nasvědčovalo
tomu, že válka už brzo začne. Ani jejich řeči pořádně nerozumněla. Křičeli na tu dálku docela zřetelně, ale byla to řeč cizí a
nechutná, tahala ji z*a uši. Delmar právě vyšel z nádražní bu
dovy a v ruce držel lístky. Měl na sobě bílé plátěné šaty a slušelo
mu to. Několik vojáků vystoupilo a šlo se napít vody k blízké
pumpě. Když se vraceli, obklopili Delmara a přátelsky se ho
dotýkali. Nancy už chtěla vykročit ze svého úkrytu, když v tom
se ve dveřích nádražní budovy objevil bezhlavý Kumjursen.
Vojáci propukli okamžitě v hlasitý řev a smích. Nebylo pochyb,
že to Kumjursenovi udělal někdo z vesnice, aby vojákům zpří
jemnil volnou chvílí zastávky a odpočinku, a taky aby se jim
zavděčil. Nebylo snad jediného vojáka, aby se nemačkal v okně
či nevyběhl na schůdky a neukazoval na starého Kumjursena
klopýtajícího mezi pražci. Nancy se chvěla po celém těle, slzy
na řasách. Pozornost vojáků se po chvíli znovu obrátila k Delmarovi. Jeden z vojáků vytáhl polní láhev a nabízel Delmarovi
napít, zřejmě něco ostřejšího, ale ten zdvořile odmítnul. Vojáky
to dost pobouřilo. Začali do Delmara strkat. Cloumali s ním
směrem k vlaku. Za okamžik byl napůl otrhaný. Potom někdo
vyhodil z okna vojenský oblek a nutili Delmara, aby sihooblíknul. Chvíli odporoval, ale pak přinucen ranami a kopanci, odlo
žil roztrhané sako a bílé kalhoty na koleje a pokoušel se nazout
těžké šňerovací boty. Vojáci postávali kolem a povzbuzovali ho.
Nakonec s nimi Delmar nastoupil do vlaku.
Podivný šelestivý zvuk se opakoval znovu, tentokrát vycházel
z kuchyně. Až tam Nancy z prahu koupelny nedohlédla. Od
hodila osušku a vklouzla do šatů visících hned v předsíňce ve
skříni; i ten nejmíň vítaný host by se měl cítit zahanben obtě
žováním tak příjemně vyhlížející ženy. Spěšně si v koupelně
pročesala vlasy a za krk nastříkala voňavku. Stojatý, naškro
bený límec jí přidával na vznešenosti. V kuchyni nenalezla
nikoho z šeptajících jak předpokládala. Šikmo napříč čtverhraným stolem se klikatila tmavá čára. Na bílém ubruse pochodo
val jeden červený mravenec seřazený za druhým, stejní, jako
ten předtím opařený. Narezlá čára pokračovala do sousedního
pokoje a tam uprostřed jídelny končila. Pode dveřmi na chodbu
bylo hemžení největší. Škvírou mezi podlahou a dveřmi se cpali
jeden přes druhého, ale hned se ukázněně seřazovali. Tu a
tam objevila Nancy některého na stěně nebo v hrnku s mlékem
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a na másle. Když otevřela ledničku, taky jich tam několik na
chytala. Přelézali netrpělivě z místa na místo, něco teprve hle
dali. Nejdřív se Nancy pokusila utěsnit škvíru pode dveřmi.
Nacpala tam co sehnala, utěrky a papírové kapesníky. Taky v
koupelně narazila na vetřelce. Viseli tam na záchodové míse
jako hrozen včel, utrhla chvatně několik pruhů papíru s nazlát
lými květy a živé pyramidě, zdánlivě spící, se raději úzkostli
vě vyhnula. Konečně byla škvíra pode dveřmi ucpána. Další
mravenec se už neobjevil. Ti opozdilí honem spěchali ze židle
na stůl. Ale i toto poslední shromaždiště jim dokázala vzít.
Opatrně vyzvedla ubrus za čtyři rohy. Mravenci se uvnitř klim
bali jako v houpací síti a jaké asi bylo jejich překvapení, když
Nancy na balkoně ubrus rozevřela a vyklepala je z šestého
poschodí ven na ulici. Pěkně jim vyprášila kožich! Hustě pada
jící sníh narážel do tváře ve které se dala vytušit chvilková
úleva. Na rozdíl od jedné básně, v níž se nedávno mohla dočíst
o jiskřícím sněhu tančícím lehkým krokem ulicemi, byly tyto
vločky neobvykle velké a těžce klesaly k zemi. Když se několik
prvních rozpustilo Nancy na pažích, něco malého a temné barvy
jakoby rychle přeběhlo po kůži a prchalo otevřenými dveřmi
do jídelny. Ubrus vyklouznuvší s prstů náhlým úděsem rozta
žený, se snášel mezi domy, a jak se za ním předklonila přes
zábradlí, spatřila ho dosednout na kapotu jediného automobilu.
Parkoval tam v mlze s rozsvícenými světly razícími nažloutle
do dálky. Ulice, jindy tak plná ruchu, byla ztichlá do němoty.
Nancy si mnula oči, ale do spánku být pohroužena nemohla.
Tady byl přece balkón, na kterém stála jako na mostě přes řeku,
a vzduch byl ostrý a sytý, že by se dal polykat, kdyby se nebála
otevřít ústa, a sníh zatemňoval okolí jako padající clona, uska
kovala teď před ním štítivě na všechny strany; konečně vklou
zla do jídelny a zasunula za sebou dveře. Až doposud si vysvět
lovala celou událost jako neobvyklou přírodní katastrofu. Stáda
kobylek taky jednou přepadla ostrov Madagaskar a sežrala v
několika minutách celou úrodu, ale nyní, pokud by se přítom
nost mravenců ve sněhových vločkách potvrdila, jednalo by se
o skutečný, dlouho promýšlený záměr. Myšlenka ovládnout svět
byla stará jako svět sám a měnil se jenom způsob, jakým toho
dosáhnout. Nejednou slyšela o umělém rozpuštění ledovců na
severním pólu, či Grónsku, nebo o násilné změně směru teplých
vod golfského proudu. Mravenci mohli být dosazeni jako sou
část koloběhu přírody a shromážděni kolem rozsáhlých jezer
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v daleké zemi vymršťováni do prostoru rozehřátým vzduchem.
V obrovských tmavých mracích se potom přesunovali na určená
místa. V celém činu jakoby se odrážela nej krutější tvář lidské
lstivosti. Výtah na chodbě byl v neustálém provozu. Kovové
dveře se tam tlumeně zavíraly a otevíraly. Hlavní nápor přichá
zel bezpochyby z ulice. V kuchyni na stole, bez ohledu na ztra
cený ubrus, se vinula tatáž narezlá čára z rohu do rohu. Papíry
a hadry kterými ucpala škvíru z chodby odsunuty stranou a
dovnitř se hnaly další posily. Nezbývalo než zatnout pěsti a
začít s vetřelci jakýmkoliv způsobem bojovat. Nancy se o to
snažila až ji klouby bolely, ale mravenců neubývalo. Ty, co
smetla se stolu, nahradili okamžitě další. Taky v jídelně už řada
daleko pokročila a zhoustla. Narezlý čtyřstup se vytrácel pode
dveřmi do ložnice. Když Nancy rozrazila dveře, zavanul k ní
pach jejího a Delmarova těla, přes bílou rozesílanou postel se
už taky táhla šikmá, narezlá čára. Mravenci právě směřovali
k Delmarovu polštáři. Byla tam dřív, skočila jako šelma a za
čala do neslýchané drzých vetřelců mlátit polštářem hlava ne
hlava. Kroutili se na bílém prostěradle a prchali na všechny
strany, ale ne nadlouho. Řada se znovu rychle obnovovala a
postupovala kupředu. Když se Nancy vypotácela zpět do jídel
ny, byl už žlutý koberec zcela zaplněn narezlými skvrnkami.
Dupala po koberci, drtila mravence podpatky domácích střeví
ců, vynaložila všechny síly, aby tanec smrti byl pro vetřelce
co nejničivější, ale byli nezadržitelní. Mrtvé mravence nahra
dili hned další a tito další nad těmi prvními ještě v lecčems
vynikali. Drzí a útoční, hnáni kupředu příkazem míchaným do
krve současně s dětskou kašičkou, se chovali jako zhypnotyzováni. Vždyť už je bylo taky slyšet! Nejenom že kolem sebe šířili
zvláštní nasládlý pach, ale taky jejich vítězné výkřiky získá
valy na mohutnosti. Ze všech koutů to nyní písklavě řvalo jako
z tlampačů .Nebylo pochyb, že se právě rozhoduje o osudu celé
Ameriky. Řev připomínal Nancy opilé vítězství vesničanů,
když konečně pověsili bývalého starostu na strom před hospo
dou. Jak nenáviděla n ásilí! A teď se sem hnali malí rudí mra
venci se zákony navlas podobnými. Ale jak to může pokračovat?
Hnáni k činu třpytem lesknoucích se oken v ulicích, potřebovali
ukojit hlad a žízeň. Kdo by si po dobrém jídle a pití nechtěl
taky něco užít ze života? Byla snad Nancy daleko pravdy, když
si představovala mravence jako dorůstající lidi pohodlně se
rozvalující v nakradených autech? Stačí jenom jednou se vy86

spát v čistě povlečené posteli a jak to sladce zachutná. ;Co potom
svíčka při večeři zapálená na stole. Nebyl to až doposud nebý
valý přepych, který se tu a tam vetřelcům mihnul před očima
v zakázaných magazínech? Nancy je spatřila nashromážděné
kolem televize, zrovna zpíval Frank Sinatra, na obrazovku ani
vidět nebylo. Kdo vůbec začal s tou sexuální orgií? Nebo se to
jenom jeden z mravenců, zmámený vítězstvím, svlíknul do tre
nýrek a tancoval a ostatní se k němu přidali ? K smíchu to neby
lo.
Praskot dřeva se ozval současně se zazvoněním telefonu. Gar
nýž se závěsem povolila a zřítila se obtěžkána k zemi. Do poko
je vniklo víc světla. Nancy seděla veliteli na klíně a houpajíc
se, položila mu otázku: “To je pro mne?”
“Ne,” usmál, se důstojník. “Volají z velitelství.” “Tak proč
telefon nezvednete?” zeptala se Nancy. “Vím stejně co mi
chtějí,” řekl. “Útok brzy začne.” Potom zvedl sluchátko: “Tady
orel,” ozval se. “Tady orel.” V telefonu zaskřípěl vzdálený
hlas, když pak rozhovor skončil, velitel se k ní s úsměvem oto
čil a řekl: “Přesně tak, jak jsem povídal.” Hladil ji teď po vla
sech. Ostatní vojáci byli stále tiší a ohleduplní. Dívali se z okna
ven na kopec, ale vesnice byla v podvečerní mlze. Z bývalého
panství se střídavě vynořoval jenom obrys polorozpadlé kaplič
ky. V klíně velitele teď bylo Nancy docela dobře. Ačkoliv to
byli vojáci nepřátelští, chovali se jakoby obsadili její zem z
upřímného kamarádství. Většinou to byli ušatí mladíčci s do
hola ostříhanými hlavami; pořádně ani nevěděli, co se s nimi
děje. Na háku za hlavou velitele visel samopal, byla by schop
na všechny do jednoho ve vagonu postřílet. “Zůstanem navždycky přáteli?” zeptala se něžně. “To máte tak,” řekl velitel s ta
juplným úsměvem. “Zůstanem, pokud vaše přátelství nám bude
užitečné.” Bezhlavý Kumjursen už kroužil laternou a mával
praporkem. Obvyklé znamení k odjezdu. Velitel ji doprovodil
až ke schůdkům a tam jí políbil ruku s galantností bývalých
carských vojáků. “K ženám,” řekl, “k ženám se budeme chovat
vždy šetrně.” Nárazníky třaskaly jako pukající led. Celý vlak
se rozjel. Na plošině posledního vagonu stál Delmar s pistolí
přitisknutou ke spánku.
“Ne,” vykřikla Nancy. “To nesmíš udělat!”
Mravenci viseli kolem telefoního přístroje jako hrozen a
předtím běsnící zvonek se uvnitř jenom tiše třásl, jako zkomírající srdce. Delmarův hlas už neuslyší. Pramínky krve sjížděly
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zvolna po nohou na koberec. Tak jako předtím obalili mravenci
telefon, pustili se nyní s chutí do piana. Chvějící se struny
dráždily ještě k většímu výkonu. Obraz s mořským rakem už
dávno spadl. Láhev s vínem se roztříštila. Víno teklo po podla
ze. Kupodivu bílý plát dveří do Alvinova pokoje zůstal nepo
skvrněný. Pravděpodobně zvláštní vůně dítěte vnikající sem
mezerou pode dveřmi mátla vetřelce. Místnosti se zatím vyhý
bali.
Jaký mír a teplo vládly v tomto pokoji! Nancy sotva stála
na nohou. Vynaložila hodně sil aby se zbavila všech útočníků,
kteří na ni doráželi a mohla čistá do toho pokoje vstoupit. Tak
už to bývá, nakonec vám podá alespoň na dálku ruku bezbrané
dítě. Všechno, kam oko tady pohlédlo, bylo zahlceno do rozdílné
syté barvy. Modré nebo žluté. Zelené nebo červené. Snad ma
lému chlapci učitelka Hammerspiegelordová nějakým způso
bem pomůže, aby se dlouho netrápil. Nakonec mohla být ráda,,
že ani k telefonímu rozhovoru s Delmarem nedošlo. :Co by mu
taky pověděla. Že je dnes středa, neobvyklý podzimní den?
Delmar by mlčel. Tiše by naslouchal jejímu kvílení. Nebo jí
snad měl vyprávět, jak jeho kůže, dávno už z těla stažená, leží
na zemi jako uvadlé listí a to se netýká jenom jeho, ale všech
spolupracovníků v kanceláři firmy Bronson & Bronson, někteří
sedí za svými stoly, někteří se opírají o zeď, jiní zhrouceni na
zemi mezi tím podzimním listím a jejich vyhlodené maso už
tlačí ve střevech nenažranců a jenom kosti bíle září a Smrt je
sbírá do rance a dutě říhá nad tím neočekávaným a snadným
hodokvasem. Není lepší zemřít, když už se líbat nemůžeme!
Nancy křičí, každý může slyšet tento hlas kdo je ještě na živu,
ale kolik nás ještě zbývá? Kdo ji slyší!? Hračky? Nenarozené
dítě? Zabitý Delmar? Kanadský ministerský předseda? Nancy
napsala bílou křídou na nejbližší zeď : Budu Tě vždycky milo
vat, Delmare ! ! ! !
Křída vypadla s ruky, zlomila se, rozpadla v prášek, prach jsi
a v prach se obrátíš, z vedlejšího pokoje se ozýval zvuk tříštění,
jaký snad známe jenom při největším zemětřesení. V pianu
praskají struny. Knihy se sypou z polic ven. Mravenci jsou
větší a silnější. Narůstají. Za chvíli budou urostlí jako do
spělí lidé. Kdo by si to kdy pomyslel? Vojáčci — dřeváčci leží
zpřeházeně na koberci. Ostatní se vrší v papírové krabici. Mno
ho času nazbyt Nancy nemá. Dveře se poprvé otřásly. Jeden z
mravenců ji vyčenichal, pokoušel se dostat dovnitř pode dveř
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mi, ale byl na to už příliš veliký. Vojáčci — dřeváčci byli nej
oblíbenější hračkou Alvina. První řadu sestavila Nancy z dě
lostřelectva. Pak rozestavila ty, kteří měli zalícené pušky. V
záloze nechávala letadla a tanky. V očích se jí promítal divoký
lesk, kdejaká kočka by mohla závidět. Ted’ vysypala obsah
krabice na koberec a za chvíli nebylo v Alvinově pokoji místa,
kde by nestál vojáček — dřeváček připravený k boji. Nadešla
chvíle, aby sem vstoupil malíř. Přišel tiše, ani dveře se neote
vřely. Hned rozestavěl stojan a připravil plátno, trvalo to ně
kolik vteřin. Který malíř by si nechal ujít takovou příležitost!
Nancy sama z náhlého popudu zatáhla za zip a spustila šaty
na zem. Byla pod nimi úplně nahá. Malířův štětec se okamžitě
rozletěl po plátně, aby zachytil tuto jedinečnou scénu v zákla
dech se otřásajícího života. Bitevní pole, jaké se hned tak neu
vidí. Úsečné pohyby malířovy ruky vytváří křivky ramen mat
ně lesklé v oblinách a pak dolík boku, vzpínajícího se do výše
tam, kde má Nancy pánevní kosti. Kůže hladce bílá a břicho
poněkud zvětšené. Její dlouhé a štíhlé nohy ležely poněkud
překříženy a klín vzbuzoval silnou touhu. Jak byla Nancy v
tomto okamžiku žádoucí! Čerstvě vymalovaný strop se nad ní
čistě klenul. Za malým oknem zatažená obloha nepřestávala
sypat sníh. Malíř, ten věčně hladovějící umělec, pracoval bez
ustání.
“Teď,” řekla Nancy šeptem, ale důrazně. “Uposlechněte na
hého generála.” První dělová koule urazila kliku a začalo hned
hořet. Hodiny na zdi se zkroutily jako rozehřátý vosk. Byl to
útok, který nikdo nečekal. Dokonce i malíř, pohroužený do umě
leckého díla, se dal překvapit. Jeho ruka se roztřásla, mravenci
se zapalovali jeden od druhého a tavili se jako dehet černým
kouřem; válka začala.

ROZŽÍHADLO A ZHASÍNADLO
G ERTRUDA G O EP FERTO VÁ:

Byli jsme na trhu, celá rodina, manžel, děti a já. Nakupovali
jsme potraviny, tašky byly plné a těžké. Okukovali jsme u
krámků starého města, už si nepamatuji, co všechno měli vogkaři a starožitníci ve výkladech a vitrínách, tmavě orámova
ných. Snad jakési skupiny se srnkami a podobné. Něco z toho
jsem potřebovala. Najednou jsem se prudce odtrhla od výkladů
i našich, sledoval mě jen Jeník s malým balíčkem, a dala jsem
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se mezi boudy vánočního trhu — umanula jsem si, že tentokrát
opatřím miniaturní rozžíhadlo a zhasínadlo na svíčky, jaké
mají kostelníci, aby naše děti měly kolem vánočního stromku
zábavu. Doma jsme takové měli, když jsme byli malí; strom
byl až do stropu a my jsme mohli sami rozsvítit i zhasnout
všechny svíčky.
Byla už tma, pustila jsem se mezi krámky, všude měli jen
svíčky, ale zhasínadlo nikde. A všichni prodavači horečně sklí
zeli vyložené zboží, volajíce na sebe, že už je zavírací hodina.
Proč tak brzy, divila jsem se v duchu, mezi čtvrtou a pátou,
když obchody zůstávají otevřeny až do sedmi.Koupila jsem
chvatně u nejbližšího stánkaře dlouhou tenkou svíčku, krou
cenou a průhlednou jako z křišťálu, zabalenou do celofánu,
abych měla alespoň něco na zapalování, ač to byl předmět do
laciných moderních bytů, mně protivný, a honem jsem utíkala
k dalšímu krámu, loudila z neochotného majitele obyčejnou,
mléčně bílou svíčku, nepříliš tlustou, náhradu za ten šroubovitý
nevkus, neboť rozžíhadlo jsem stále nikde neviděla. Zatímco
prodavač mi odpočítával drobné a Jeník mě, uvědomovala jsem
si účastně sledoval, přeje si stejně jako já, aby se mi podnikání
zdařilo, skočila jsem k vedlejšímu krámu, kde také sklízeli a
rozžíhadla neměli, a vyloudila z nich, zatímco předešlý proda
vač mi vracel peníze, objemný bílý sloupek (to je jakési klubko
z tenounké svíčky, kterými se svítívalo a dodnes v některých
krajích svítí, v adventě o rorátech — měli jich obsáhlý výběr),
který jsem chtěla namotat na hůl a jím zapalovat, kdybych
rozžíhadlo opravdu nesehnala. Se sloupkem jsem utíkala k Stán
ku, kde měli na pultě ještě mnoho zboží a vysvětlila jim, co
hledám. Nejdřív kroutili hlavou (jak mě to zdržovalo), trochu
přemýšleli (byla jsem jak na trní), pak řekli, aha, to máme,
a otevřeli jednu z červených krabic, v nichž byly soupravy, hry
z vosku pro děti, a přinesli mi odtamtud lisovanou svíčku s
vylisovaným plamenem a žáří kolem, z níž jeden paprsek byl
delší, tím prý se začíná zapaloyat. Byl to ohavný předmět, tělo
svíčky jako plochý relief protáhlého sudu, plamen a zář kolem
bílými, žlutými a oranžovými barvami ledabyle přetřené, a k
tomu naprosto neužitečný (malý a krátký): až zapálím vystou
plým voskovým paprskem první svíčku, roztaje nástroj až ne
vím kam a další svíčku už nezapálím. Ne, to není ono, doznala
jsem lítostivě prodavačce, která se trochu zakabonila a dál
nejevila chuť mě obsluhovat. Odcházela jsem od krámku, kde
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jsem zbytečně ztratila posledních pár vteřin a umínila si, že
rozžíhadlo tedy vyrobím sama. Vezmu dřevěný klacek, omotám
voskovým sloupkem a z plechu vyříznu, kleštěmi spojím, vý
běžkem na tyč připevním kornout na zhasínání. Po celou dobu
mého rejdění po trhu mezi boudami mě Jeník doprovázel, ne
mluvil, ale očividně mi držel palec — a hlavně sobě. Byl roz
mrzelý, když jsem nepořídila. Netušil, že se chystám náhradu
přece opatřit — neměla jsem zatím čas vysvětlit mu to, teď
jsem se odmlčela rozčarováním. A vidouc ho skoro s holýma
rukama svědkem mé nepořízené, osopila jsem se na něho, proč
alespoň nepomohl nést víc brašen, proč nebyl někde užitečný, že
má jen lehký pytlík, ostatní táhli objemné kabely domů. Opou
štěli jsme spolu vánoční trh, nevědouce, jak vybít, kam odhodit
svou tichou zlost. Boudaři schovávali poslední prodejné věci.
Šli jsme po dlážděném náměstí do kopce, vystupovalo jako ku
latá hora. Hekali jsme, až jsme nemohli dál únavou a náhle
zastavili.

Rodí se čtvrtý stav
R IC H A R D H A N Z L ÍK A M IR O S L A V H A N Á K
(Z rom ánu “L afay ette”)
Rodí se Č tvrtý stav a stává se nepotlačitelným.
A tehdy pařížská gilotina otěhotní, a jsouc báječně plodná, zapla
ví svým i dětmi Francii . . .
V červnu o p rv n í letní noci zabránil horlivý poštm istr se SaintMenehouldu jm énem D rouet královi v útěku, k terý ta k pečlivě
připravil h rab ě F ersen v P aříži a v M etách m arkýz de Bouillé.
Za pět dnů se stal král zajatcem P aříže a Tuillerie se zm ěnily v
jeho vězení. N ikdy p ředtím nebylo žádné království tak pečlivě
hlídáno.
Právě toho dne k večeru šel král navštívit královnu. Byl p ře
kvapen, když nalezl dveře pootevřené.
“Ty dveře zůstanou ja k byly,” zaslechl za sebou, když se dveře
za ním znovu otevřely. Takovým hlasem snad dosud nikdy ne
promluvil žádný poddaný se svým králem .
Našel královnu v slzách. Byla sama, paní de Tourzel odešla před
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hodinou s dětmi, aby je uložila. V m atné záři jedné neklidně plá
polající svíce ji spatřil, ja k leží na lůžku, tv á ř zabořenou v po
dušce, a to, co z obličeje zůstalo, si p řik ry la rukam a. Hlava a ruce
se chvěly. Všiml si, že leží n a neodestlaném lůžku a m á na sobě
tytéž šaty, k teré měla, když před několika hodinam i vystoupila
z kočárku dole před palácem. L udvík se v rozpacích zastavil a
uvažoval, má-li se přiblížit ještě více. Vzlyky, tlum ené poduškou,
zesílily.
“M adame,” oslovil král A ntoinettu tichým hlasem. Bylo m u jí,
ubohé, líto — tak líto, že nescházelo mnoho a sám se rozplakal.
“M adame . . . ”
Pláč neustával.
“U klidněte se, M adame,” chlácholil ji. Naklonil se k ní a zlehka
se dotkl jejích vlasů: “M usíte bý t silná, Madame. My oba m usíme
být silní.”
Z podušky se ozval vzdech, utichlo vzlykání. P ak promluvila.
“Dokážete-li to vy, sire — já už nikdy.”
“Není nic hroznějšího než zklam ání,” řekl král.
“Malou chvíli p řed vám i přišel ten tam ,” královna se podívala
uslzeným pohledem ke dveřím , “až k m ém u lůžku. Nedovedete si
představit, ja k jsem se vylekala.”
“Co chtěl, ten ničem a?”
“Jestli p rý nechci, aby si na chvíli přisedl, že nejevím moc chu
ti k spánku.” K rálovnin hlas se zachvěl a opět se rozvzlykala.
“Je n klid, Madame, jen klid. H ned zítra o tom prom luvím s
panem de Lafayette. Spolehněte se, že ten drzý chlap bude po zá
sluze p o trestán.” Dovolil se a usedl vedle ní n a lůžko.
“Bože, co jenom budem e dělat!” přerušila po chvíli ticha k rá
lovna. L udvík se na ni překvapeně podíval, poprvé ji viděl bez
radnou. Jem ně se dotkl její ru k y a řekl: “Hodně jsem o tom u v a
žoval, M adame — už ve V arennes.”
“Nic jste mi o tom neřekl.”
“To proto, že ještě před hodinou jsem nebyl rozhodnut.”
“Chcete tím' říci, sire, že jste se již rozhodl?”
“Tak jest.” Řekl to tak pevně, ja k předtím Ludvíka krále m á
lokdo slyšel.
“A jaké je, smím-li vědět, vaše rozhodnutí?”
“P řijm u konstituci.”
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Královna zbledla, v očích jí zaplanulo, její rysy ztvrdly: “Sire,
vy žertujete!”
“Obávám se, Madame, že není právě nejpříhodnější doba k
žertování. A ť m ají, co chtějí m ít.”
“Uvědomujete si, sire, že to znam ená konec vaší moci?”
“A vy, Madame, dom níváte se snad, že nám zbývá v této si
tuaci něco jiného?” L udvíkův zrak se setkal s královniným . “Ano,
je bohužel sm utným faktem , že naše moc nebyla ještě nikdy tak
otřesena.”
“Můj Bože, jsm e tedy ztraceni,” řekla tiše, oči, zarudlé ještě od
pláče, plné zoufalství.
“Upokojte se, Madame, v takových chvílích jako je tato je n e j
víc zapotřebí chladného klidu. Jsou ještě m ožnosti,” král se zadí
val nepřítom ně p řed sebe, “možnosti, které zdaleka nebyly v y 
čerpány. Ještě m ám e přátele a hodně jich je v zahraničí. Jsem
přesvědčen, že p racují k tomu, abychom nebyli nadlouho v m o
ci této luzy.”
“Pošlu k u rý ra do Rakous.”
‘“Jen tiše, M adame,” napom enul ji šeptem král a ohlédl se po dve
řích, “i stěny tu m ají uši. Pokud se mého rozhodnutí týče, m ám e
dostatek možností zařídit to tak, aby se konstituce ukázala být
neuskutečnitelnou, nebo aby se národu zprotivila.”
“Co však, jestli jste prom eškal příznivý okam žik?”
“Musíme bojovat, m usím e doufat. Musíme využít a vyzkoušet
všecko.”
“A co když nic z toto nevyjde?”
“Pak budou m uset nastoupit peníze.”
“Máte na mysli B arnava, sire?”
Ludvík se zamyslil. “Hm, snad i toho,” řekl pak spíše pro sebe.
“Zdá se b ý t d iskrétní a sym patický. Všímala jsem si ho bedlivě
po celou cestu z Varennes. A ja k je dvorný! Nepoznala jsem do
sud muže z lidu, aby byl ta k dvorný jako on. Zato Pétion je přím o
nemožný. Když si vzpomenu, ja k ohlodával kuřecí kost přímo
pod mým nosem a pak ji vyhodil oknem .” K rálovna se odporem
ušklíbla.
“A vidíte, Madame, byl to právě Pétion, k terý se vyjádřil, že
Francie nemůže být republikou, že ještě k tom u nedozrála.”
“To že řekl?”
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“Ano, asi jste ještě spala.” K rál se odmlčel. Chtěl ještě něco
říci, ale uniklo m u to. Až náhle si vzpomněl: “Neměl jsem prve
n a mysli B arnava, M adame,” poznamenal.
“Koho tedy?”
“Někoho m nohem m ocnějšího.”
“D antona?”
“Snad i toho,” odpověděl zamyšleně. “Jsou však ještě m ocněj
ší.”
“L afay etta!” v yhrkla královna a v očích se jí objevilo divné
světlo. “Myslíte toho?”
“Ne, toho rozhodně ne, M adame,” odpověděl s úsměvem, věda,
že ten jí k srdci nikdy nepřirostl. “Ale když už jste to jméno
vyřkla, nebylo by špatné získat práv ě ho, což by ovšem nebylo
možné za peníze.”
“Proč se o to nepokusit?”
“Železo toho d ruhu se kuje pomalu. Zatím m usím e být rádi, že
.se nám u něj podařilo vym odlit am nestii pro chudáka Gogulata.”
“Cožpak je n a svobodě?”
“Ne tak docela. Mám však jeho slib, že propustí ihned všechny,
kdož nám pom áhali p ři útěku, jakm ile p řijm u konstituci.”
“T ak proto ji tedy přijm ete!”
“Ne, proto ne,” pospíšil si král s odpovědí. “Přijm u-li — a n e 
dej Bůh, aby to bylo příliš brzy, p ak jedině proto, abych získal
čas.”
P ráv ě skončil, když se přede dveřm i ozvaly kroky a bylo slyšet
hlas. K rál poznal bezpečně, že to přišel Romoeuf, L afayettův po
bočník, na prohlídku stráží. I královna ho poznala a zachvěla se.
V ždyť právě on to byl, kdo je pronásledoval, když utíkali, a slí
dil jako ohař, až je dostihl ve Varennes. Teprve až hlas i kroky
utichly, králova ruka, svírající královninu, povolila. Podíval se na
hodinky. “J a k je přesný,” prohodil pro sebe a sklonil se ke k rá 
lovně, aby ji lehce políbil a popřál dobré noci. “B uď te stateč
ná, M adame,” řekl na odchodu a vyšel.
Když odešel, královna byla přesvědčena, že situace není zdaleka
ta k černá, jak se ještě před hodinou domnívala, a že Ludvík, ač
tlustý a odporný paroháč, není takový tupec, za jakého ho měla.
Kéž by to byla ona, kdo se bude sm át naposledy — zazvonila na
komornou, dala se svléci a s tou m yšlenkou ulehla.
94

Neusnula však hned; byla zvyklá lehávat sam a na loži s rukam a
za hlavou a s pohledem upřeným do stropu. Dobře se jí takto p ře 
mýšlelo a snilo. Obzvlášť svítil-li měsíc a byla vlahá letní noc,
jako dnešní.
Barnave? Budiž, líbil se jí ten chlapík. Byl zřejm ě mnohem
mladší než ona, šestatřicetiletá, co n a tom? — M adame, jsem
Barnave, splnomocněný N árodním shrom ážděním , abych dopro
vodil vás i krále zpět do Paříže. Vás i krále, řekl, nikoli obrácené.
Usmála se. P ak vyzval P étiona a Latour-M aubourga, aby se i
oni představili. Je galantní, kde k tom u přišel? Celou cestu se
děl proti ní, trochu chlapecký, jen samé ano, Madame, ano, Velu
čenstvo. Ten že by mohl m ít něco proti ní? Za dva dny jí připadlo,
že ho zná už léta. A ja k byl ohleduplný: když ostatní spali, řekl
jí: — Není důvodu, Madame, abyste se obávala. Nebude nikoho,
kdo by se odvážil vztáhnout n a vás ruku. Ten, kdo by králi zatle
skal, bude potrestán — kdo by ho urazil, bude viset. — Ano, B ar
nave je přítel, její přítel a bude-li třeb a jeho pomoci . . .
Potom se jí zjevila tv á ř Rersenova. K rásný Švéd byl bledý,
smutný — takový, jakého ho viděla, když se s nim i loučil mezi
vesnicemi Bondy a Bougretem . Celou cestu předtím m ěla před
sebou jen jeho záda, ja k seděl na kozlíku a práskal do koní, jen
aby už byli co nejdále. Spatří ho ještě kdy? Měl je čekat v Me
tách, jenže teď je to jiné, tak docela jiné. Co by zato dala, kdyby
věděla, že je zdráv a v bezpečí. Ó, ja k ho milovala! Snad ze
všech nejvíce.
Brzy usnula.
V půli září p řijal král konstituci a P aříž ještě jednou zvolala
Ať žije král!” N árodním u shrom áždění dali nové jméno, Zákono
dárné a do vínku učení Jeana Jacquese.
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VĚŘE CHYTILOVÉ
JO SEF Š K V O R E C K Ý
P rvní ze dvou žen Nové vlny je pro mne spojena s karambóly.
Začlo to tak trochu jako s Milošem Formanem. Někdo zazvonil, a
za dveřmi jiná kráska, tentokrát neznámá. Oslnila m ě; sice jsem
nekoktal, jako v případě Jany Brejchové ( tohle nebyla film ová hvěz
da), ale zato jsem úplně špatně odhadl je jí věk; považoval jsem ji
za zajíčka. To odpoledne, na terase kavárny Filmového klubu, se m i
podařilo sehrát roli otce z Černého Petra tak, že vidět to Miloš, urči
tě by m ě byl angažoval.
Dívce bylo tehdy jedenatřicet, seděla přede mnou, a aby se uvedla,
řekla mi, že jako práci k přijím ací zkoušce na FÁM U napsala scé
nář podle m é povídky Rasová otázka. Přirozeně mě to potěšilo, už
proto, že v té době m i v novinách jenom spílali. Potom mě požádala,
zda bych jí nepomohl s jejím absolventským film em . Vym yslel si
je j je jí kolega Pavel Juráček, jenže prý se s ním pohádala, protože
chtěla, aby film byl filosofičtější.
Jmenovalo se to Strop, ale obávám se, že víc se m i líbila Věra
než její scénář, a žádnou filosofii jsem nedodal. Filosof ostatně by
la ona, ne já, a navíc jsem se s ní nakonec sám (velice slušně) po
hádal, protože m i věc připadala spíš jako protivná moralita, dost
poplatná socialistické “reál-filosofii”, která lidskou práci hodnotila
podle státního sazebníku za “společenskou užitečnost”. Hezká me
dická v tom scénáři začne jako part-tim e job dělat modelku na mód
ních přehlídkách, a nabrnkne si apartního milence. Poté zběhne z
m edicíny a začne pendlovat m ezi milencovou postelí a povrchním
světem módních přehlídek. T ím vším nakonec znechucena, nasedne
na vlak, kde se setká s prostým i venkovským i lidmi. Očištěna rousseauovským stykem , rozhodne se začít nový život návratem ke stu
diu lidských chorob. Ideologicky se to tedy podobalo tehdy módním
návratům m ezi lid za účelem purifikace, jak je representovala třeba
vynášená, a mně nesm írně protivná novela Jiřího Frieda Časová
tíseň, přičemž celé téma nebylo nic jiného než formálně sofistikova
ný přerod reakčního pekaře pana Racka m ezi horníky (ve zmíněném
film u Racek má zpoždění, 1950). A to zas byla jen “pokroková" mo
difikace přesně stejného námětu, před válkou s oblibou traktova
ného některým i horšími katolickým i spisovateli: i tam byl městem
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zkažený venkovan, i tam byla jízda vlakem do horské vesničky, i
tam byl bodrý prostý lid, léčivý jak zázračný pramen; rozdíl byl jen
v tom, že katoličtí prozaici to traktovali "reakčně”, což snad spočí
valo v postavě hodného pana faráře, která v “pokrokové” verzi
scházela (nebo byla nahrazena nějakým rozšafným vesnickým ko
munistou).
Mimoto m i m anekýnky byly vždycky sympatické, a tak jsem od
mítl jejich eminentně prospěšnou práci znevažovat. Věra to nakonec
tvrdohlavě natočila, ale provedla s tím něco mnohem chytřejšího,
než by byla bývala imputace sebemoudřejší filosofie. Schematická
moralita sice zůstala, ale režisérka jí zcela ulomila hrot tím , že dů
raz cele položila na, — form u. Velice form alistickou form u. B yl to
snad první form alistický film Nové vlny, nepočítáme-li Vláčilovu
Holubici (1960), zaštítěnou mírovou symbolikou. Tohle byl ryzí sled
krásných objektů — od představitelky m anekýny až po záběry pří
rody, kamerou pečlivě vypracované do šerosvitné hry světel a stínů.
Věra později prohlásila, že krása je prostředek nikoli cíl, ale hned
laky dodala: K dyž na tohle zapomeneme, můžeme říct: K dyž form a
lismus, tak krásný.
Film nesl silné stopy cinéma vérité. Nepracovalo se tu sice tolik
skrytou kamerou, ale zato skrytým mikrofonem , jejž schovali m a
nekýnkám do šatny. Věra tam sama zapřádala konverzace s převlé
kajícími se děvčaty, a tak záběry z módní přehlídky doprovázelo
fantasmagorické a nenazkoušené plácání dívčích hlasů, z nichž cha
rakteristicky vynikal hlas paní režisérky, ozvláštněný je jí výslovno
stí hlásek “r” a “ř”: vyslovuje je jako Angličani, což na české ucho
působí rozkošně komicky.
Svůj druhý, taky středometrážní film Pytel blech (1962) natočila
v mém rodném m ěstě Náchodě. Je to klasické město českého dělnic
kého hnutí, plné textilních továren, v nichž dodnes pracují anglic
ké selfaktory a, drosle, nakoupené na přelomu století. T extilní prů
mysl vždycky preferoval ženy, a tak po válce postavily továrny
velké internáty, jež jsou plné dívek, jednu dobu prakticky z celého
světa (kromě Češek a Slovenek tu pracovaly dívky z Polska, kte
ré je jen tři míle odsud, Řekyně z rodin uprchlých po porážce kom u
nistických partyzánů, korejské dívky na praxi, Číňanky a m yslím ,
že i jako sum m er job, několik zvědavých pokrokových studentek z
Ameriky. Má to jednu stinnou stránku: poměr dívek a chlapců v
mém rodném m ěstě se od časů mého mládí změnil v 5:1 ve prospěch
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(nebo vlastně neprospěch) děvčat. Jistě, to je, vzpomínáte-li si, i
výchozí situace Lásek jedné plavovlásky; situace typická pro nejed
no české textilní městečko, a těch je dost, protože textil patří ke
klasickým českým průmyslům. Pytel blech je o srážce toho, čemu
dospělí říka jí pracovní morálka, s přirozenou, a ve fem inizovaných
městečkách těžko ukojitelnou, potřebou šestnáctiletých štěňat.
H rdinka se kvůli vzácnému chlapci ulejvá z práce, je postavena
před soudní stolici Závodního výboru a zle odsouzena.
Od začátku do konce byl film aranžován, ale improvisací daného
dialogu dosáhla Věra, zejména ve scénách s dělnickými funkcionáři,
bezprostředního dojmu, podobného film ům Formanovým. A kcent
na form u a Vart pour Vartní krásu tu ustoupil; více vylezl obsah —
a došlo k maléru.
Ve film u vystupovali totiž výhradně neherci — skuteční m istři
a funkcionáři náchodské textilky. Kamera je zachytila realisticky,
tedy nelichotivě; jednoho z nich dokonce ve funkci samozvaného
kontrolora tance v jedné z m ístních kaváren, kde se mládež oddávala
výstředním západním tancům.
Byla to jakási varianta rock'n rollu, a zajímavé je, jak rozdílné
byly socrealistické pojm y o mravném tancování, jichž byla činnost
tohoto kontrolora ovšem odrazem. Za neslušné se pokládalo, jestliže
se těla tanečníků při tanci nedotýkají — nebo když dokonce každý
tančí na vlastní pěst. Proto bylo možno v padesátých letech vídat
tyto dobrovolné strážce počestnosti, jak nutí kapely hrát tanga, a
mladé páry na parketě m ají k tomu, aby se k sobě co nejvíc tiskly
poprsím a klínem.
Neherci, z nichž mnozí měli politický vliv, se proti uvedení film u
postavili, a trvalo téměř rok vyplněný vyjednáváním, než mohl jít
do kin.
Věra m ezitím pracovala na novém film u , velmi důležitém pro
její další vývoj. Prolnul se tu totiž styl vérité (který Věra potom
opustila) s form alistním stylem symbolické, stylizované, zobecňu
jící, “filosofické” výpovědi — ten posléze vedl až k pojetí díla jako
svéprávného a nezávislého objet ďart. Film se jmenoval O něčem
jiném (1963) a vlastně to byly dva film y, vložené do sebe a zachy
cující paralelně dva ?ia sobě zcela nezávislé a navzájem se nestý
kající osudy dvou jednatřicetiletých žen: světově proslulé gym.nastky, a bezvýznamné ženy v domácnosti. Jedna z těch dvou obětuje
vytčenému cíli, olympijské zlaté, vše, co má žena, jako žena, m ít —
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děti, šťa stn ý rodinný život — a dostává se proto do krize. Druhá
obětuje rodině vše, co by měla m ít žena jako lidská bytost — ctižá
dost něčím být, něco dělat, realizovat se i ve společnosti, nikoli jen
doma — a rovněž se ocitá v krizi. Oba osudy, zdánlivě diametrálně
odlišné, ústí v hořký dojem odvěké vanitas vanitatum, třebaž>e Věra
sama o film u pravila, že je dramatem věčného zápasu o nesmrtelnost
uprostřed konečnosti lidských sil. Ale konec konců, Věra je filosofka.
Po O něčem jiném byl už zřejm ý nejvýraznější rys Věřiny um ě
lecké osobnosti: je jí málem bojovný feminism us. N ěkdy se m i zdá,
že Věra je nejdříve žena, a pak teprv člověk — což s>e projevilo v
Sedmikráskách (1966).
•

Jenže než začala natáčet Sedm ikrásky, sešli jsm e se ještě jednou
při společné, i když nakonec opět marné práci. Bylo to v době, kdy
novotnovské kulturní oddělení pokračovalo ve svaté válce proti ja z
zu a pop-muzice rafinovaným bojem proti populárním zpěvákům.
Odlesk té války byl v Pytli blech, jenže ve skutečném životě to došlo
mnohem dál: až k několika veřejným procesům.
V prvním byla slavnostně odsouzena skupina “chuligánů”, kteří si
sice řádně najali m ístnost v klubu Mánes, ale v ní se tajně oddávali
zvrhlému západnímu tanci rock’n roli. Dostali tenkrát za tu protisocialisticlcou činnost každý několik měsíců, vůdce party seděl, tu
ším, asi rok. Za pár let se sice zvrhlé tance tančily veřejně, a tancovačky organisoval dokonce Svaz mládeže, ale to je v pořádku,
neboť jak praví Marxem uznávaný Hesiodos: panta rei, vše se v y 
víjí.
Sám jsem do té svaté války zasáhl článkem Kdo se koupá v šam
paňském?, po boku pop-muzikantů. Udělal jsem si tím oko u zpěva
ček, přitížil svému už tak dost zatíženému kontu na kulturním od
dělení a vzbudil opět Věřin zájem. Válka tehdy vyvrcholila tím. že
třem předním zpěvákům, Evě Pilařové, Waldemaru M atuškovi a
Karlu Gottovi bylo zakázáno veřejné vystupování, na podkladě dosti
fantastických obvinění: Eva a Waldemar močili prý v Karlových
Varech s balkónu hotelu Pupp (nyní M oskva) na jakousi dělnickou
delegaci, k čemuž jim Karel Gott zpíval známý šlágr Tam, kde šumí
proud. P ři výslechu byly odhaleny další pvečiny: Waldemar, ustro
jen pouze v ponožkách, měl řídit na jakési křižovatce dopravu, a
způsobit tím dopravní zácpu, a Eva kdesi hrála hazardně poker o
tuzexové bony. Že E va měla na urologickou noc prokazatelné alibi
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(vůbec nebyla v Karlových Varech), a že údajný poker byla hra Mo
nopoly (udavači neznámá) , kterou přivezl za zájezdu do Švýcarska
basista Luděk Hulán (a tuzexové bony byly papírové žetony, hře
příslušné), zvrhlíkům nepomohlo. K ulturní oddělení překonalo Vyšinského, a nenamáhalo se ani v y n u tit z obviněných doznání. Sou
časně dostala podobnou distanc jiná výborná jazzová zpěvačka Eva
Olmerová (té přitížilo, že jako děvče strávila rok v polepšovně);
údajně za to, že v opilství spadla z jeviště známého nočního podniku
Alhambra do obecenstva (patrně také na nějakou delegaci, zde spíš
zahraniční).
Zabýval jsem se tehdy myšlenkou, že o tom napíšu novelu. Měla
se jmenovat Podezřelý jev, což byl citát z básně Roberta Frosta Ptá
ček. Sešel jsem se s Věrou na jakési schůzi Přípravného výboru pro
československou účast na Montrealském E X P O . Věra tam uvedla do
rozpaků známého m inistra Kahudu návrhem, aby z Československé
ho pavilónu zazníval pekelný pláč a skřípění zubů, čímž by v kontra
s tu lépe vystoupila rajská krása interiéru — a o přestávce jsem
j í řekl o chystané novele a zarecitoval Frostovu básničku:
Ptáček nám u domu ostošest
zpíval, a já to nemoh snést.
Tleskal jsem, plašil ho od dveří,
nechtěl s ním uzavřít příměří.
A přece, myslím, spíš vinen jsem
než ptáček s tím vtíravým nápěvem.
Je vždycky podezřelý jev,
když někdo chce umlčet něčí zpěv.
Básnička se Věře očividně líbila víc než novela — v té měla zpě
vačka, bojující s adm inistrativním i zásahy, nakonec skutečně ztra
tit hlas při operaci hlasivek Za pár dní tedy znovu zaklepala u
mých dveří — doprovázena sociologickým znalcem pop-muzikovkého
milieu Milanem Schulzem — a počali jsm e vym ýšlet něco dle Frosta.
Hvězdou film u měla být jedna z právě potlačených zpěvaček, buď
E va Pilarová, nebo E va Olmerová. Nakonec nás s tím scriptem na
Barrandově přirozeně vyhodili, ale jedna věc stojí, m yslím , za
povšimnutí. Stalo se, že jsem Věře při práci vykládal o principu
blues — o tříveršové struktuře, kde druhý verš je obvykle varírovaným opakováním prvního, a slouží k tomu, aby zpěvák m ezitím
mohl zaimprovisovat třetí — a form alistka Věra nastražila uši.
Scénář, pod jejím poněkud diktátorským večbením, nabyl třídílné
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podoby — druhý díl byl varírovaným opakováním prvního — a na
jednu schůzku Věra pHvlekla přepracovaného slavného modernistického skladatele vážné hudby Jana Klusáka, a donutila ho, aby k
svým už tak četným, závazkům přidal ještě slib napsat zcela zvláštní
hudbu pro náš film . Věra, která jako typická filosofka, jde od obec
ného k zvláštním u, popisovala svou vizi toho hudebního doprovodu
jako “sym fonické blues” — pokud jsem to pochopil, měla to být ja
kási třídílná sym fonie, vybudovaná na strukturálním principu blue
sových veršů (nikoli na jejich harmonickém vzorci) , jenže Klusák
to, myslím, nepochopil. N ám ět ale stejně neprošel, tak Věra Klusáka
alespoň obsadila do jedné z hlavních rolí Sedm ikrásek, a obohatila
tak Novou vlnu o výrazného herce (hrál např. v Němcově O slav
nosti a hostech, v Mučednících lásky a v mnoha jiných film ech).
•

Fem inistka Věra má něco z provokující agresivity sufražetek.
Neúspěch s filmem-blioes nijak neochromil je jí energii, a k spolu
práci na Sedmikráskách donutila nejprve absurdního prozaika, her
ce a psychologa Ivana Vyskočila, spoluzakladatele hnutí Malých
divadel, a když ten se příliš vzpínal, tedy jinou ženu, E ster Krum bachovou — třebaže ta je, obávám se, pokud jde o fem inism us, Věřiným pravým opakem. Tak začala plodná spolupráce, jež zatím
vyvrcholila film em Ovoce strom ů rajských (1970). Mimoto se tehda
Věra vdala za nejlepšího českého kameramana Jaroslava Kučeru,
a ihned ho taky zapřáhla do práce. Výsledek je patrně nejbrilant
nější kamera českého film u. Natáčení končila režisérka — novoman
želka ve stavu už značně rotundním, což snad zvýraznilo jis tý tón
výsměšného vzteku, jenž ve film u stihá většinu m užských postav.
Sedmikrásky, podle Věřiných slov, měly být bizarní komedií s
odstíny satiry a sarkasmu vůči oběma hrdinkám. Bizarní komedie
to jistě byla, jenom nevím , byl-li osten satiry nam ířen skutečně
proti oběma rozjíveným sedmikráskám. Taky nevím, je-li film sku
tečně podobenstvím o ničivé síle nihilism u a nesmyslné provokace,
ale jistě to je báječný, bohatý, bravurně udělaný a nezbedný film .
Začíná montáží: exploduje atomová puma, tanky boří nějaké domy
atd. Mám podezření, že tento m ohutný úvod, jakoby inspirovaný Jireéovým absolventským film em Sál ztracených kroků (toto dílko je
celé postaveno na kontrastu hrůz války a krás mladé lásky), tam
autorky přidaly v očekávání pravděpodobné pozdější kritiky (v té
se nemýlily). Pak se objeví dvě děvčata v plavkách, sedí na vlovár101

ně a hýbají rukama jako roboti (proces form ální stylizace znovu
pokročil). Obě se jm enují stejně: Marie, a jsou v každém sm ěru,
kromě vzhledu, zaměnitelné. Povídají si asi takhle: “N ic neznáme.”
"Nikdo nám nerozumí.” “Svět všechno zkazí.” Jestli svět všechno
zkazí, buďme také zkažené. A jsou. Film je potom řetěz scén: tři z
nich pojednávají o starších pánech, kteří hostí dívčí pár v elegant
ních restauracích a nočních klubech s nadějí, že se jim za jejich
laskavost dostane odměny. Ale holky se pokaždé jenom nacpou dra
hým i pokrm y, pak vezmou postaršího pána na nádraží, donutí ho,
aby nastoupil do vlaku, a samy utečou. Jedna také dráždí mladšího
donjuana tím, že se před ním svlíkne, a pak m u vše odepře (donjuana
hrál Jan K lusák). Pak zas způsobí zm atek v nočním klubu, protože
tančí příliš divokou verzi charlestonu. Provokují prostě, kudy cho
dí, tím , že reagují vždycky jinak, než se čeká. Film vrcholí, když se
úspěšně nacpou do výtahu na potraviny v nějakém hotelu a dosta
nou se do hodovní síně zřejm ě připravené pro nějakou oficiální
žvanici. Tam začnou tím, že se pustí do jídla, a skončí tím , že po
sobě házejí šlehačkové dorty a jiné poživatiny. N a tomto m ístě doj
de k závěrečnému žertu: de facto je to legrace ze sebe samé, nam í
řená proti moralistním u závěru Věřina prvního film u Strop, o po
lepšené. manekýně. Děvčata si uvědomí, co provedla, a obratem ruky
se polepší. Ve snové scéně, oděny v šaty z novin (symbol “správných
názorů”) a zvýrazněny zrychlenou kamerou, bleskurychle zametají
svinstvo, které nadělaly, a zruinované zbytky chlebíčků a dortů kla
dou zpět na talířky na pokecaném ubruse.
Jak jinak — byl to karamból. Poslanec Národního shromáždění,
ja kýsi Pružinec, (jméno je krásně onomatopoické nomen-omen a
dalo by se přeložit jako Jack-in-the-box) povstal a protestoval proti
tomu, jak se v závěrečné scéně film u plýtvá potravinami, a to právě
v době, kdy naši zemědělci s velkým i potížem i překonávají nedostat
ky naší zemědělské výroby atd. Pružinec skončil patetickou výzvou
jednak m inistru zemědělství, jednak m in istru vnitra, aby proti fil
mu a jeho režisérce zakročili.
N euvěřitelná Pružincova interpelace kolovala po Praze v četných
opisech, a když j i přečetli z jeviště kabaretu Paravan, považovalo
ji obecenstvo za povedený fórek satirika J. R. Pícka, který tam
byl ředitelem. Film pozastavili, předváděli ho kvůli zatracení vy 
braným “pracujícím”, ale dost se líbil, tak ho nakonec pustili. Po
hyb společenského vědomí byl už příliš silný, a nestačil je j zarazit
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•ani sám president, tím méně poslanec J ack-irv-the-box, který r y c h tě
zalezl do své krabičky.
Před Sedm ikráskam i natočila Věra ještě krátký film Automat
svět, součást omnibusu Nové vlny Perličky na dně (1965). Sáhla
svou fem inistickou rukou po povídce s m otivem nevěsty, a vedle
Menzela vytvořila patrně nejvizuálnější součást toho povídkového
filmu. Po Sedm ikráskách se pustila, s E ster Krumbachovou a svým
manželem, do práoe na Ovoce strom ů rajských jíme.
•

Uvedli je j a s patřičným nepochopením přijali (móda české Nové
vlny opadla) v Cannes 1970. Je to, řekl bych, kantovské opus v díle
filosofky Věry: přesložité dílo, vybudované na kostře crimenovel,
zarámované dram atickým i citáty z druhé kapitoly Genese, o Bohu,
jenž dogmaticky zakazuje lidem jíst ovoce ze strom u Poznání, a o
Ďáblu, který je k tomu racionálně pobízí. C itáty jsou proměněny v
kantátu, a celým film em zřetelně prostupují velká hudební a velká
barevná kompozice. Vzpomněl jsem si na Jana Klusáka, nuceného
kdysi k vytvoření symfonického blues, a na dávné experimenty poetistů ve dvacátých letech s “barevným klavírem”. Skladatel Zdeněk
Liška tu Věře vyhověl, a hudba strukturuje podobenství, podkládá
každou repliku. Film je vlastně opera, symbolický děj tu zvýrazňuje
symbolika barev (E ster Krumbachová je původně m alířka), všechno
se skládá v podivný a podivuhodný celek, náhony vzdálený někdej
šímu oťukávání cinéma vérité. Je to automní objet ďart. skutečnost
rovná jakékoliv jin é na světě vznikající, jak to charakterizoval
strukturalista Jan Kučera (nezaměnit s Věřiným manželem Jaro
slavem). A kcent je výrazně na kráse, i když ambice zůstávají filo
sofické. Je-li něco formalism us, pak tohle. Ale je to — jak to od
formalismu paní režisérka vždycky požadovala — krásný form a
lismus.
•
Naposled jsem ji viděl, když velmi přísně vytýkala formální
vady Zločinu v dívčí škole a pan režisér Jiří Menzel se červenal jako
přistižený školáček. Začala kdysi jako studentka architektury ( od
tud snad architektonické kvality jejích vrcholných film ů ), dělala
technickou lcresličku (viz sm ysl pro fo rm u ), potom m anekýnku (hle,
krása a fem in ism u s), pak v Císařově pekaři dostala roličku a pohl
til ji film . V barrandovských ateliérech dělala nejdřív klapku, pak
asistentku, a konečně ji vzali na FÁM U. Stala se jednou z vůdčích,
vpravdě revolučních osobností Nové vlny, a vůbec první významnou
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českou režisérkou (z jejích předchůdkyň v povolání, Thea Červen-.
ková nikdy nenatočila film , který by stál za řeč a Zet Molas alias
Zdena Smolová, která sdílela Věřino avantgardní přesvědčení, ne
měla je jí talent a skončila jako inform átorka nacistů).
V pravé fem inistické tradici spojila intenzívní intelektuální úsilí,
s ženským smyslem pro krásu a form u, a ve svém posledním film u,
myslím, unikla nebezpečí pouhého eklekticismu, z něhož ji viní E ffenberger. O statně z přejím ání a napodobování j i vinili od začátku,
a ne pouze ortodoxní surrealisté. K dyž ovšem děláte věci postaru,
odpověděla jim tenkrát Věra, tak na vás nikdo nevyjede, že jste epi
gon, že napodobujete ty, kteří to takhle dělali už dávno před vámi.
Ale běda, zkusíte-li to jinak.
Podle novinových zpráv, pracuje nyní Věra se spisovatelkou Ivou
Hořčíkovou (scénáristka Schormova Pět holek na krku ) na scénáři
o Boženě Němcové, klasické české spisovatelce, současnici a obdivo-.
vatelce Charlese Dickense. N ení to, jak by se zdálo, jednoduchý
útěk do minulosti, dobře známý z nedávné historie českého film u.
R ýsuje se tu totiž spojení tradičního Věřina fem inism u s tím , co je
na jejích filosofických extempore nej sym patičtější: Umělec může a
m usí vyjadřovat pouze to, o čem ví a co se ho dotýká, protože si
myslí, že by tomu mělo být jinak. Chceme budovat novou společen
skou morálku, a jedním dechem jako umělci lžeme . . . Lež v umění
by se měla postavit pod zákon . . . Co bychom mohli jako umělci víc
ztra tit, jestliže bychom ztratili pravdu?
Božena Němcová byl velice osamělý, protož>e ženský rebel 19. sto-,
letí; navzdory viktoriánsky moralistní době, měla několik známých
milenců, a přitom zasvětila život boji za práva nejen žen, ale také
svého pokořeného národa. V rukou V ěry Chytilové, filosofky a revolucionářky form y, by to mohl být příběh “o něčem jiném ” nežjenom o osudu jedné nešťastné spisovatelky devatenáctého století.
Portrét režisérky Věry Chytilové je z nové knihy Josefa Škvoreckého, kterou pod názvem A L L T H E BR IG H T YOUNG M E N
A N D W OM EN vydalo torontské nakladatelství Peter M artin A sso
ciates. Kniha je “osobní historie českého film u ” a podává zajím avý
pohled do barrandovského zákulisí let padesátých, a zejména šede
sátých. (P eter M artin Associates, 17 Inkerm an Street, Toronto 189,,
Ontario, Canada.)
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Výhledy čs. bytové výstavby
ALOIS R O Z E H N A L
(Pokračování z říjnového čísla)
5. Kontrola bytů
Všechny b yty jsou pod kontrolou národních výborů. M ístní n á
rodní výbory vedou seznam y nově vystavených, zřízených a uvol
něných bytů. Přidělení každého by tu se řídí právním i předpisy,
jejichž základem je dnes už nevyhovující a zastaralý zákon o
hospodaření s byty. (Zákon z 26. února 1964, č. 41 Sb., o hospoda
ření s byty).
Byt se může přidělit jen po předcházejícím správním řízení,
které se zakládá n a dvou seznamech:
a) Seznamy uchazečů o byt.
Místní národní výbor vede m ístní seznam uchazečů o byt, do
něhož zapíše uchazeče, k teří nem ají v obci vlastní byt, nebo bydlí
v bytě zdravotně závadném nebo zdravotně nevhodném. (§ 6).
V obcích, k teré m ají více než 5.000 obyvatel nebo jsou v sídle
okresního národního výboru, zapíše m ístní národní výbor do m íst
ního seznamu uchazeče jen tehdy, jestli trv a le pracují v obci.
(§ 7).
Seznamy členů lidových bytových družstev jsou upraveny ob
dobně, (§ 10):
(1) Lidová družstva vedou pro každou obec, v niž mají své byty, seznamy
uchazečů, kteří jsou členy družstva.
(2) V obcích, které mají více než 5.000 obyvatel nebo jsou sídlem okresního
národního výboru nebo které určí okresní národní výbor, zapíše lidové
bytové družstvo uchazeče do seznamu jen tehdy, jestliže v obci trvale
pracují.

b) Místní pořadníky.
Místní národní výbor přiděluje byty podle pořadníku, k terý se
pisuje na půl roku. (§ 11).
Místní národní výbor zapíše do m ístního pořadníku uchazeče
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zapsané do m ístního seznamu, k teří podle naléhavosti bytové po
třeb y a se zřetelem k význam u své práce přicházejí v nejbližším
pololetí v úvahu pro přidělení bytu; podle týchž skutečností určí
pro každého uchazeče jeho pořadí. (§ 12/1).
P ořadníky pracovníků organizací a členů lidových bytových druž
stev jsou upraveny obdobně, (§ 15):
(1) Podnikové byty, vojenské byty, byty ministerstva vnitra a byty v domech
lidových bytových družstev se přidělují podle pořadníku, který organizace
hospodařící s podnikovými byty, orgán vojenské správy, orgán ministerstava vnitra a lidové bytové družstvo sestavují na krátké časové období,
nejméně však na tři měsíce.
(2) Organizace hospodařící s podnikovými byty, orgán ministerstva vnitra a
lidové bytové družstvo zapíší do pořadníku uchazeče zapsané do seznamu,
kteří podle naléhavosti bytové potřeby a se zřetelem k významu své práce
přicházejí v nejbližším období v úvahu pro přidělení bytu; podle týchž
skutečností určí pro každého uchazeče jeho pořadí.

Uchazečům zapsaným do pořadníku pracovníků organizací nebo
pořadníku členů lidového bytového družstva lze přidělit byt jen
tehdy, jestliže pořadník schválil m ístní národní výbor. (§ 16/1).
c) Přidělení bytu.
Přidělování podnikových bytů, bytů m inisterstva v n itra a bytů
v domech lidových bytových družstev je upraveno takto (§ 24):
(1) Podnikové byty, byty ministerstva vnitra a byty v domech lidových druž
stev přiděluje místní národní výbor na návrh organizace hospodařící s
podnikovými byty, orgánu ministerstva vnitra nebo lidového bytového
družstva.
(2) Místní národní výbor přidělí byt, jestliže mu organizace, orgán minister
stva vnitra nebo lidové bytové družstvo nejpozději do 30 dnů po vzniku
ohlašovací povinnosti navrhnou uchazeče zapsaného do pořadníku (§ 15).

d) Zrušení p ráv a užívat byt.
Uživatel bytu, k terý m á nadm ěrný byt, je povinen to hlásit m íst
ním u národ, výboru. (§4/3). Další řízení je upraveno takto (§38):
(1) Místní národní výbor může zrušit právo užívat byt nadměrný.
(2) Byt je nadměrný,
a) připadá-li z úhrnu podlahové plochy obytných místností na uživatele
bytu a na každého dalšího příslušníka jeho domácnosti více než 18 m2;
k součtu této výměry podlahové plochy se připočítá ještě 6 m2; nebydli
li s uživatelem.' bytu příslušník domácnosti, 6 m2 se nepřipočítává;
b) přesahuje-li obytná plocha bytu, jejž tvoří jediná místnost, 30 m2, jestli
že v tomto bytě bydlí jako jeho uživatel jednotlivá osoba bez dalších
příslušníků domácnosti.

Pro výpočet podlahové plochy je rozhodná i obytná místnost,
o níž platí toto ustanovení (§ 63):
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(1) Za obytnou se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o
podlahové ploše alespoň 8 m2, kterou lze přímo nebo dostatečně nepřímo
vytápět a jež je vzhledem ke svému stavebně technickému uspořádání a
vybavení určena k celoročnímu bydlení.
(2) Za těchto podmínek se považují za obytnou místnost i kuchyně o podla
hové ploše přes 12 m2; do výměry podlahové plochy obytných místností
se započítává pouze ta část podlahové plochy, o kterou je kuchyň větší než

_ 12 m2.

Životní prostor občana v bytě je ve skutečnosti m enší než sta
noví zákon:
— Ze sčítání lidu jsme se dověděli, že k 1. prosinci 1970 jsme měli v ČSSR
4.240.000 obydlených bytů proti 3.829.000 v r. 1961. V průměru vychází na
občana 11.6 m2 obytné plochy. Za posledních 10 let jsme tedy v průměru kaž
dý dostal navíc 2 m2 prostoru. (7 ), (Rudé právo, 7. ledna 1972).

Základní otázkou bytové výstavby a p ráva n a byt zůstává dále:
Podle zásluh nebo podle potřeby? Tento starý poblém (Alois
Rozehnal: Pohrom a bytové výstavby v ČSSR, Prom ěny 1967, č. 1,
str. 44) byl rozřešen ve prospěch potřeby:
— Ve vzorových stanovách stavebních družstev je v čl. 7 uvedeno, že družst
vo přiděluje svým členům byty podle naléhavosti jejich bytové potřeby, kterou
posuzuje v souladu se zásadami státní bytové politiky. (Rudé právo, 23.
prosince 1971; Věstník Ústřední rady družstev, 1967, č. 9-10: Zásady pro
sestavováni pořadníku SBD).
— Družstevníci dávají sice na byt vklad, platí si údržbu apod., ale stát po
skytuje na výstavbu družstevních bytů dotace, a proto se v nich musí dodržo
vat státní bytová politika.
— Padesáti procentní nebo větší podíl bytů jsou družstva povinna přidělovat
podle potřeby. (8).

Zánik p ráva osobního užívání b ytu a vyklizení bytu občanů, kteří
se protiprávně zdržují mimo území ČSSR, nastává bez úředního
výroku o konfiskaci, přím o ze zákona. (Zákonné opatření před
sednictva Federálního shrom áždění z 4. března 1970, č. 15 Sb.).
Mimo pořadník lze přidělit byt ve státním zájm u, zejm éna pro
veřejné žalobce a soudce stihající trestní čin nedovoleného opu
štění republiky. (Nařízení vlády ČSR č. 36/1969 a č. 88/1970
Sb.; nařízení vlády SSR č. 48/1971 Sb.).
6. Individuální výstavba
Jednou z hlavních příčin nedostatku bytové výstavby je roz
por mezi hospodářsky odůvodněným a skutečným nájem ným .
Tato nerovnováha se zračí také z pom ěru nájem ného k úhrnu ži
votních nákladů, k terý v letech padesátých činil 2.5%. V letech
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šedesátých se režim vychloubal, že v r. 1962 tvořilo nájem né
1.3% výdajů n a domácnost (Práce, 22. dubna 1964) a v r. 1965
pak u dělnických rodin nájem né činilo 2.1%:
■
— V Československu bylo nájemné sníženo v r. 1953 při peněžní reformě na
pětinu předválečné úrovně a v r. 1965 pak při sjednocení nepatrně zvýšeno.
V současné době se poskytuje u nás ročně na bydlení ze společné potřeby ko
lem 2 miliard Kčs. Bydlení je tedy v ČSSR na rozhraní mezi placenými služ
bami a společenskou spotřebou obyvatelstva. (Plánované hospodářství, 1971,.
č. 10. str. 64).
Základní otázkou tedy dosud je, zda bydlet za svoje nebo za cizí. Tento
problém byl v Československu vyřešen ve prospěch společenské spotřeby, která
v socialistickém odměňování podle třídního kritéria (profilu) vede k nezamý
šleným důsledkům, jež byly shrnuty takto:
—■ Čim kdo lépe bydlí, tím větší prospěch dostává od státu n a úhradu schod
ků bytového hospodářství. Čím bydlí hůře, tím se na nich podílí méně. A
podobně: Čím větší družstevní byt občan získá, tím větší dostane státní pří
spěvek. Čím více se uskrovní, tím dostane méně. A jiný problém: Mohu si
koupit auto, cestovat do Afriky, obstarat velkochatu, snídat šampaňské, ale
nemohu získat byt s koupelnou a vlastním záchodem. Při nejmenším ho ne
mohu získat v dohledné době. (Lidová demokracie, 11. listopadu 1970).

Na jedné straně je ostře napadána koncepce, k terá by chtěla
udělat z b ytu obyčejné zboží, jehož cena by se řídila zákonem
nabídky a poptávky, n a druhé straně stát ztroskotal n a snaze od
prodat b yty ze státního socialistického vlastnictví do osobního
vlastnictví pro nedostatek zájm u. (Zákon z 30. června 1966, č. 52
Sb., o osobním vlastnictví k bytům , §14).
Soukrom á výstavba zůstala pro občany, kteří nem ají kde byd
let nebo bydlí špatně a nem ají naděje, že se o ně postará stát. Od
rozhodnutí stavět k provedení stavby je však dlouhá cesta s ř a 
dou překážek.
Začíná to u stavebního pozemku, neboť v zásadě se nepřipou
ští převody nezastavěných stavebních pozemků mezi občany:
Nezastavěné stavební pozemky sm ějí občané převádět jen n a
stát nebo n a socialistickou organizaci k tom u zvláštním předpi
sem oprávněnou, ja k stanoví § 490/2 občanského zákoníku. S ta
novené m axim ální ceny nem ovitostí jsou nepatrným zlomkem
(až tisícinou) jejich skutečné hodnoty a výstrahou před dobro
volným nebo nuceným převodem (vyvlastněním ) nemovitostí:
Proto mnozí zájem ci o výstavbu rodinného dom ku m ají potíže
se získáním pozemku. (Rudé právo, 21. říjn a 1971).
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Stavební pozemky a stavby, které nem ají charakter osobního
vlastnictví (§ 127 obě. zák.), se oceňují tak zvaným i stop-cenami
ke dni 20. června 1939 podle nařízení předsedy vlády č 175/1939
Sb. Tyto ceny se dále snižují n a jednu pětinu a přepočítávají v
poměru 5:1 podle zákona o měnové reform ě č. 41/1953 Sb. Věci
v osobním vlastnictví a rodinné domy (§ 127 obč. zák.) se oceňují
nejvyššími cenam i podle vyhlášky č. 43/1969 Sb. (Nařízení
předsedy vlády z 20. června 1939, č. 175 Sb.; Zákon o pe
něžní reform ě z 30. k v ětna 1953, č. 41 Sb.; Vyhláška m inistra
financí z 16. února 1963, č. 18 Sb., o stanovení náhrady za vyvlastnění nem ovitostí občanům a soukrom ým právnickým oso
bám, ve znění vyhlášky č. 43/1969 Sb.).
Další velkou překážkou je byrokracie stavební výroby a sta
vebního řízení, k terá způsobuje velké ztrá ty z prodlužování te r
mínů o zahájení a dokončení staveb:
— Uvážíme-li, že stavební organizace kompletují 22.000 výrobků, vynikne
nám složitost bytové výstavby, z níž každý objekt potřebuje 62 dokladů, ale
také nutnost, aby dodavatelské a spolupracující závody plnily přesně dohodnu
té dodávky. (Lidová demokracie, 22. října 1970).

Nedostatek stavebního m ateriálu, zejm éna cihel a k rytiny, byl
způsoben zavřením 238 cihelen v důsledku “koncepční nevyja
sněností”, k terá m ěla za následek, že se dopravovaly cihly z Mo
ravy na stavby v Čechách. V poslední době došlo jednak k re 
konstrukci cihelen (Hloubětín, Český Brod, Dolní Jirčany), je d 
nak k výstavbě nových cihelen (České Budějovice, Týn nad
Vltavou, Dolní Bukov a čičenice n a Vodňansku, s největší cihel
nou ve střední Evropě v K om ořanech na Mostecku), čímž se p o 
malu napravuje pohrom a z “cihlářského tem na”. N edostatek půl
miliardy cihel tím však odstraněn nebyl a stavebník rodinného
domku m usí za cihly zaplatiti přibližně 35.000 Kčs. (Lidová demo
kracie, 25. února 1972).
Inflace projevuje účinky zejm éna ve stoupajících cenách a n á
kladech n a stavbu bytu:
— Pro rok 1971 se předpokládal průměrný náklad na čistý byt kolem
121.000 Kčs. (Lidová demokracie, 16. prosince 1970).
■
— V r. 1970 průměrný náklad na stavbu rodinného domku dosáhl však
174.000 Kčs a stavba trvala déle než 4 roky, průměrně 52 měsíců. (Lidová
demokracie, 6. ledna 1971).
•— Individuální druh výstavby nepatří zrovna mezi ty nejlacinější -— cena
rodinného domku se v podstatě pohybuje mezi 170.000 -— 300.000 Kčs, ale
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na druhé straně výši nákladů vyvažují některé přednosti, které rodinné bydlení
v poměru ke státní nebo družstevní výstavbě má. Jsou to především velikost
užitkové a obytné plochy, individuální dispoziční řešení, skladba místností, vyšší
možnost vybavení, soukromí atd. Cena projektu dodavatelským způsobem se
pohybuje okolo 5 % celkových nákladů, t. j. zhruba mezi 10.000 — 20.000
Kčs. Při posuzování ceny projektu si je třeba uvědomit, že každý čtvereční
metr užitkové plochy domku stojí 1.400 až 2.000 Kčs. (Lidová demokra
cie, 26. února 1972).
— Stavební náklady na bytovou jednotku v soukromé výstavbě stoupaji da
leko rychleji než v socialistické výstavbě. Ve srovnání s r. 1968 dělá cena pří
růstku 1 m2 nové užitné plochy zhruba 10.000 Kčs. (Lidová demokracie,
8. ledna 1972).
— Stavební náklady na bytovou jednotku v soukromé výstavbě jsou proto
nejméně o 100% vyšší než v socialistické výstavbě zejména také v důsledku
rozdílné hladiny cenové pro soukromý a socialistický sektor. Předražená (kriti
zovaná) průměrná cena bytu v socialistickém sektoru v Praze sídlišti Prosek se
pohybuje kolem 150.000 Kčs, a na sídlišti v Ďáblicích přes 190.000 Kčs.
(Rudé právo 14. ledna 1972), ale v soukromé výstavbě může přijít až na
400.000 Kčs. (Lidová demokracie, 20. října 1970).
400.000 Kčs. (50) (Lidová demokracie, 20. října 1970).
Cena vnitřního zařízení a stejně vzácného nábytku není zahrnuta ve sta
vebních nákladech a činí nejméně 50.000 Kčs, neboť jenom zařízení kuchyně
stojí až 17.000 Kčs. (Rudé právo, 13. prosince 1971) a obývacího pokoje
10.000 Kčs. (Lidová demokracie, 7. března 1972).

O dstrašující je také příklad m ajitelů postavených rodinných
dom ků, k teří se nem ohou do nich nastěhovat, aniž by zaplatili
úplatu 60.000 Kčs dosavadním u nájem níku:
— V Praze je prý cena 60.000 Kčs normální. Co mám dělat? — ptá se
majitel. Majitel rodinného domku má přednostní nárok na bydlení v rodinném
domku. Nájemník musí dostat náhradní byt, který nesmí být ani zdravotně zá
vadný, ani zdravotně nevhodný, a musí v něm. připadat nejméně 8 m2 obytné
plochy na osobu (Rudé právo, 28. ledna 1972).
—- Předpokládá se, že během této pětiletky (1971-1975) bude dokončeno
118.180 rodinných domků, přičemž se v koncových letech pětiletky přesouvá
jádro tohoto typu výstavby ze Slovenska do českých zemi. (Lidová demokracie,
26. úr.ora 1972).

Kdo si bude moci dovolit soukrom ou výstavbu? Odpověď na
tu to otázku není tak v hospodářském jako spíše v sociálním plá
nování. V hospodářském plánu m á člověk hodnotu jenom jako
pracovní síla a proto jeho starosti jsou zastíněny snůškou hospo
dářských čísel. Znovu převládá názor, že socialistický stát již
všechny sociální problém y vyřešil a že není třeb a se sociální p o 
litikou zabývat.
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7. Společenské následky
P rům ěrná měsíční m zda pracovníka v socialistickém sektoru
národního hospodářství (bez JZD) v r. 1971 činila 2.009 Kčs.
Výdaje n a potraviny (výživu) jsou proti prům yslově vyspělým
zemím vysoké a činí asi polovinu výdajů n a osobní spotřebu.
(Práce, 13. k v ětn a 1968). P roto jeden pracovní p říjem nestačí n a
výživu rodiny a Československo p atří mezi země s největší za
městnaností žen, k te rá ze 7.1 mil. pracovníků činí 46.9% celo
státně a v CSR 48.0%, v SSR 44.0%. Náklady na stavbu rodin
ného domku jsou proto hlavním důvodem, proč se sociálně slábé
rodiny nemohou účastnit individuální výstavby rodinných domků.
Sociálně slabé rodiny pozůstávají zejm éna z novomanželů, k te 
ří si teprve zakládají domácnost. Ročně uzavírá m anželství p rů 
měrně 110.000 dvojic, ale více než polovina jich nem á vůbec
kde bydlit. (L iterární noviny, 26. února 1966). V r. 1971 na
14,420.000 obyvatel bylo uzavřeno 131.0000 sňatků a 27.000 m an
želství bylo rozvedeno.
Rodina je základem každé civilizované společnosti. N edostatek
bytů se však projevuje především v poklesu populace:
— Mezinárodní srovnání počtu nově narozených na 1.000 obyvatel v r. 1968
(za nějž jsou k dispozici poslední úplné tabulky) nás s počtem 14.9 narozených
(proti 22.4 v letech 1945-1949) staví na jedno v posledních míst r.a světě. Za
námi stojí už jen Belgie (14.2), Lucembursko (14.2), NDR (14.7), Švédsko
(14.3). ČSR sama s počtem 13.9 narozených na 1.000 obyvatel je pak ve zmí
něném roce na posledním místě na světě vůbec. (Plánované hospodářství, 1971,
í . 12, str. 23).

Pokles populace postihne po 20 letech, kdy bude málo pracov
ních sil, celou společnost, nejen její dnes nebydl.cí m ladá m an
želství. S tím souvisí také přerušení těhotenství, které přestavuje
ročně také ztrátu asi 110.000 dětí. Zpomalení populačního vývoje,
krize mladých manželství, osamělost důchodců se nedá ani v so
cialismu řešit zespolečenštěnou výrobou, nýbrž jedině soustavnou
sociální politikou, jejím ž základem je lidsky důstojné bydlení ja 
ko podmínka slušné životní úrovně.
Výhledy do budoucna? Zpomalení populačního vývoje znam e
ná nejen m éně pracovních sil, ale i m éně peněz pro řešení byto
vého problému, k terý se dotýká podstaty národa. Proto dnes i v
socialismu se přichází k závěru, že nelze odtrhnout m ateriální
stimuly od morálních. (Plánované hospodářství, 1971, č, 1, str. 77).
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Starobně dóchodky v USA
Juraj M. Piljan
I. Z Á K O N O S T A R O B N Ý C H D Ó C H O D K O C H
K rajan sk á tlač používá výrazu “sociálně zabezpečenie” pre
anglické znenie “sociál security” čo ja m yslím nie je celkom
správné, lebo je to čisté doslovný překlad. V starej vlasti ak za
m ěstnanec ide do penzie alebo n a dóchodok (povinné vo veku 60),
poberá dóchodky a nazýva sa úiradne dóchodcom. Je preto celkom logické ak aj m y použijem e prim eraného výrazu p re tento
účel. N árok na “sociál security” alebo po slovenský na sociálně
starobně dóchodky v USA m á ten zaměstnanec, ktorý odpracoval
u rčitý počet rokov a dosiahol 65-ho roku svojho života. Starobně
dóchodky třeb a rozlišovat’ od starobnej podpory (old age assistance), ktorúí poskytujú rozličné státy, kým starobně dóchodky
poukazuje F ederálna vláda USA.
P rv ý zákon o starobných dóchodkoch bol odhlasovaný Congresom v r. 1856, avšak prezident Pierce ho vetoval. Zákon bol
potom koncom m inulého storočia znovu odhlasovaný, ale Najvyšší Súd rozhodol, že takýto zákon je protiústavný. Berúc do úvahy
tragické následky depresie, kedy 1’udia nem alí nárok na penziu
alebo dóchodky, aby sa zabránilo niečom u podobném u v budúcnosti, Congres odhlasoval Zákon o starobných dóchodkoch — The
Sociál Security Act — dňa 14. augusta 1935. Podl’a tohoto záko
na, každý poistený zam ěstnanec (len obmedzený počet l’udí) mal
pridelenú pracovnú k artu ak o ň u požiadal — sociál security
card. Zam ěstnanec a zam estnávatel’ prispievali na sociálně dó
chodky spoločne, každý 1.5% z ročného zárobku zam estnanca
3,000.00 dolárov. Tieto zrážky znám e ako F. I. C. A. (Federal In 
surance C ontribution Act), sa začali strh áv a t’ z platov alebo
miezd 1. jan u ára 1937. A však prvé starobně dóchodky sa začali
až v roku 1940 vyplácat’.
Je hodno hádám spom enúť čo sa stalo od roku 1937 až do
roku 1972. K ým podl’a póvodného zákona len zam ěstnanec mal
n áro k n a starobně dóchodky, novela z roku 1939 zahrnula aj ro
dinu a určitých pozostalých do nároku. Postupom času sa zrážky
ako aj ročně zárobky (příjm y zamestnancov) zvyšovali. Od roku
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1936 do 1950 zrážky sa strhávali z ročného zárobku do 3,000.00
dolárov, od roku 1950 do 1954 zo zárobku do 3,600.00 dolárov,
od roku 1955 do 1959 zo zárobku 4,200.00 dolárov, od roku 1959
do 1984 zo zárobku 4,800.00 dolárov, od roku 1965 do 1966 zo zá
robku 6,600.00 dolárov, od roku 1967 do 1971 zo zárobku 7,800.00
dolárov, počínajúc rokom 1972 zo zárobku až do 9,000.00 dolárov. Každý m á možnost’ zistiť z jeho výkazu o zárobku (Form
W-2, že v roku 1971 jeho zrážky n a F. I. C. A. činili 405,60 dolárov
(ak zarobil aspoň 7,800.00 dolárov ročně). Sam ozřejm é zrážky -—
z póvodných 1.5% sa zvýšili na dnešně 5.2%, v čom je zahrnuté
aj —. 60% na nemocničně liečenie známe ako M edicaid a Medicare (Kapitola XVIII a X IX Sociál Security Act.)

KTO OBSTARÁVÁ TIETO STAROBNĚ DŮCHODKY?
PodFa póvodného zákona R ada pre Starobně Dóchodky (So
ciál Security Board) m ala na starosti tieto fondy — zrážky z
platov zam estnancov a příspěvky zamestnávatePov. V roku 1939’
táto Rada (sam ostatný orgán) bola včleněná do nového úřadu:
Federal Security Agency. V roku 1946 bol tento úřad přidělený
k M inisterstvu P ráce (D epartm ent of Labor). Postupné sa však
počet poistene kry tý ch zam estnancov zváčšoval. V roku 1950
a v nasledujúcich rokoch aj sam ostatné zárobkove činní (obchod
níci, farm ári, advokáti a dnes už aj lekári) boli pojatí do záko
na a dnes skoro každý obyvatel’ USA móže počítat’, že bude na
starost’ poberať dóchodky (OASDI — Old age, survivors, disability
Insurance benefits) z titu lu zárobku, aj pomocnica v domácnosti
(slúžka). Tým, že sa okruh poistených osob značné zvýšil a po
čet zamestnancov v Sociál Security A dm inistration dosiahol
42,000 (najváčší po M inisterstve N árodnej O brany -— D ep art
ment of Defense) bolo potřebné pom ýšlať na utvorenie nového
Federáineho ú řad u — m inisterstva. A však republikánsky Congres odmietol odhlasovat’ taký zákon prezidentovi Trum anovi v
roku 1946. Stalo sa ta k až za prezidenta Eisenhovera, kedy demo
kratický Congres odhlasoval zákon o M inisterstve Zdravotnictva,
Školstva a Sociálnej Starostlivosti v roku 1953, známe ako HEW
(Department of Health, Education and Welfare). K tom uto m i
nisterstvu je aj přičleněná dnešná Sociál Security A d m in istra
tion.
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Ú řad pre dochodky poukazovaných do cudzích štátov je v Bal
tim ore, M aryland. Dnes je asi 26 m ilionov osob v USA, ktoré pob erajú starobně dochodky z titu lu ich predošlého zam estnania.
Je tiež zaujím avé porovnat’ prvé a terajšie m esačné dochodky.
1940
Zaměstnanec
minimum: $16.00 — 20.00
maximum: $45.00 — 60.00

1971
Zaměstnanec
$ 74.40
$250.70

po roku 1972 to bude až 295.40 a jedna rodina (manžel, manželka
a 2 děti) budú m ócť dostávat’ 517.00 dolárov.
Posledná novela o dóchodkoch bola odhlasovaná dňa 17. marca 1971 ako zákon č. 92-5, keby boli dóchodky zvýšené o 10% a
ročný zárobok zvýšený n a 9,000.00 dolárov. Stalo sa to len tak,
že tento dodatok bol “zavesený” k zákonu o Národnom Dlhu. Podl’a
n ávrhu zákona H. R. 1 ročný zárobok sa m á zvýšit’ na 10,200.00
dolárov. Tento n áv rh zákona je však vel’mi kom plikovaný, lebo
podPa něho sa m á celé sociálně zaopatrenie — známe ako welfare:
(sociál Services) — preniesť zo štátnych úradov n a Federálnu
vládu. Je to n áv rh zákona, ktorý m á hlboký význam po stránke
politickej, sociálnej a hospodárskej, určujúc m inim álny příjem
pre každého obyvatePa krajiny.

11. DÓCHODKY POUKAZOVANÉ DO ČSSR
Zákon nevyžaduje, aby osoba poberajúca dóchodky bola občanom USA, alebo tu bývala, pretože m á na to zákonný nárok.
Sociál Security A dm inistration si len vyhradzuje právo kontro
ly, že osoba, k to rá si podala (včítane rodinných příslušníkovi
žiadosť o dóchodky je skutočne oprávněná a že rodinní příslu
šníci (manželka, vdova a děti) sú zákonní dedičia, aby sa tak
zabránilo podvodom. Mnoho osob, ktoré pracovali v USA, odišlo b ý v at’ do rozličných štátov světa a tam poberajú tie samé
dóchodky a za tých istých podm ienok ako obyvatelia Am eriky.
T ak aj krajan ia, ktorí sa vrátili do starej vlasti po roku 1945 am ali
nárok na starobně dóchodky poberali tieto naď alej až do roku
1950, keďy Novotného vláda odm ietla A m erickým úradom právo
kontroly n a území Republiky (vtedy bol aj US konzulát v B ra 
tislavě zrušený) čo sa tý k á splnenia podm ienok nároku na dó"hodky. Okrem toho A m erická vláda chcela m ať záruky, že dó114

chodca skutočne dostane šek a jeho protihodnotu o čom pochy
bovala z politických a iných příčin.
Preto m inisterstvo financií (D epartm ent of Treasury) v roku
1951 vydalo výnos podl’a ktorého dochodky pre osoby žijúce v
Republike boli zadržané (nie zrušené) a ukládané na zvláštně
konto. M nohé iné štáty, obyčajne socialistické, boli zahrnuté v
tomto výnose. Mal som příležitost’ v týchto rokoch pom oct’ mno
hým manželkám , ktoré žili v Republike, dostat’ sa do USA, aby
mohli poberať dochodky s ich m anželmi žijúcim i tuná dlhé roky.
Mnohé tu ostali, iné sa vrátili. Tým, že sa v rátili do Republiky
boli ich dochodky zase zadržané.
Keď som bol v roku 1967 n a návštěvě v Republike, požiadai
ma fa rár z m ojej rodnej obce, či by som m u nepomohol vykonat’
starobně dochodky pre jeho svokru, ktorej m anžel zomrel v USA.
Návštěva n a Am erickom vel’vyslanectve v P rahe mi objasnila situáciu bližšie, lebo m edzitým A m erická vláda už rozhodla pou
kazovat’ starobně dochodky do Polska a Jugoslávie a hovořilo sa,
že sa koná vyjednávám e medzi vládam i USA a ČSSR o zrušení
zákazu z roku 1951. Toto sa v skutečnosti stalo a m edzištátna
dohoda — ja ju volám Dubčekova Dohoda — bola podpísaná dňa
20. juna 1968 vo W ashingtone. PodPa dohody zadržaných 6 milionov dolárov bolo hned’ uvoPnených pre dóchodcov a ich ro
dinných príslušníkov v R epublike a Pražská vláda súhlasila, že
výměna kurzu bude 1.00 dolár — : 14,36 Kčs a že příjem ci, si
budú moct’ n ak u p it’ potřebný tovar v Tuzexových obchodoch
za ich dolárové dochodky a že Am erickí úradníci móžu si preveriť osoby včítane ich m atričných záznamov. Na základe tejto
dohody m inisterstvo financií (T reasury D epartm ent) vydalo obežník č. 655 (Circular letter) dňa 25. jú n a 1968 povoPujúc v ý 
platy do Republiky. Tento oběžník bol uverejnený vo Pederálnom
Registri č. 46, z roku 1968. Po priaznivom vybavení vdovských
dóchodkov, svokre mójho bývalého farára, sa táto zpráva rozniesla vel’mi rýchlo a stačilo len zopár listov známým, aby sa
akcia začala. Zpočiatku nem al som ani tušenia, že z takéhoto nič
sa moja agenda rozšíri na 500 žiadatePov zo Slovenska a Moravy.
Nemám žiadon případ z čiech. H ádám nápom ocná bola k tom u
moja bývalá funkcia ústredného tajom níka vo Svojpove (Svaz
vojakcv Slovenského národného povstania), keď že som poznal
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osobné všetkýeh okresných funkcionárov. Viem i to, že arcibi
skupský ú řad v N itře vydal pastiersky list a fa rári oznamovali to
z kazatelníc, kde sa m ajú žiadatelia hlásit’; výslovné to písali
žiadatelia v ich listoch. Bolo třeba si doplnit’ m oju knižnicu o
Sociál Security, zaobstarať form uláře, tieto přeložit’ do sloven
činy (jeden form ulář m á 4 strany a takýchto form ulárov třeba
niekoPko pre jeden nárok, osobitne pre každú osobu) a pod.
P ri tejto příležitosti chcel by som poukázat’, že penzie zo súkrom ných podnikov (napr. Ford, GM a pod) mohli b y ť poukazo
vané dóchodcom do Republiky aj počas rokov páťdesiatych, lebo
vláda USA nem ala právo kontroly nad tým ito. N a druhej straně
banícke penzie (United Mine W orkers of Am erica) sa nemóžu ani
dnes poukazovat’ do starej vlasti, lebo nim i disponuje táto organizácia sama.
Chcel by som oboznám iť stručné čitateFov s podm ienkam i, že
kto m á nárok na dochodky (starobně, vdovské, sirotské):
1. zaměstnanec, ak dosiahol 65 rok, žena od 62. roku znížené od 62-ho roku;
ak je invalidom, bez ohFadu na vek, ak ir.á dosť odpracovaných štvrťrokov
2. manželka, ak má 62 rokov
3. rozvedená manželka, a manželstvo trvalo aspoň 20 rokov a iné podmienky
boli splněné.
4. vdova, ak má aspoň 60 rokov, ak je invalidom od jej 50-ho roku.
5. děti do 18jho roku, ak studujú do ich 22-ho roku (i nemanželské)
6. choré děti (i nemanželské ak otcovstvo bolo uznané) — ak ich trvalá ne
moc už či tělesného alebo duševného póvodu vznikla před ich 18. rokom
(totally and permanently disabled)
7. rodičia zamestnanca za určitých okolností
8. potomkovia (súrodenci, dedičia) ak dochodky boli schválené, ale zadržané
a ako také nevyplatené.
9. ktokoFvek, kto má v opateri maloleté dieťa zosnulého zamestnanca, ktorý
by bol býval oprávněný na dochodky v době jeho smrti.

Sociál Security A dm inistration nepoukazuje dochodky autom atic
ky, ale len ak si jednotlivec podá žiadosť n a predpísanom tlačive
na tento ú řad alebo n a US Konzulát v zahraničí. Dochodky sa
potom p rizn ajú retroaktivně za 12 m esiacov odo dňa žiadosti.
N árok na dóchod zaniká sm rťou požívateFa a neprechádza na
dedičov.
PodFa póvodného zákona, ak niekto odpracoval 6 štv rťro k o v
(quarters) lVz roka m al nárok n a dochodky. V ýnim ky boli však
ak dóchodca (alebo jeho vdova) sa narodili před 1-1-1890, tak za

určitých okolností stačilo 3 štvrťroky. Dnes dóchodca m usí m ať
najmenej 20 štvrťrokov (5 rokov) zárobku, aby mohol používat’
dóchodok s určitým i výnim kam i.
Akonáhle sa zpráva rozšířila, že rodinní příslušníci móžu do
stávat’ dochodky do R epubliky “hlad” za dolárm i bol neuveritl’ný. Listy sa h rnuli — 90% písané na stroji a v bezvadnej sloven
čině, to značí, nepísané žiadatePmi a často ani nepodpísané —
aby som našiel otca, m anžela a zistil bankový vklad a dedičstvo.
Pre zaujím avosť uvediem niekol’ko viet z listov.:
Vdova z Riečnice, okres Čadca píše (na stroji) “mój manžel odišiel za prácou do USA asi v roku 1908 a naposledy písal domov v roku 1928 a od tej
doby nemám o ňom žiadnej zprávy, či žije alebo zornrel. Jeho posledr.á adresa
bola: 168 Reliance, Egypt, Pa.”
Dcera z Vikartoviec, okres Poprad píše “obraciam sa na Vás, aby ste pře
vzal případ dochodku a pozostalosti po našom nebohom otcovi, ktorý odišiel
do Ameriky v roku 1921 a tam u Vás v roku 1969 zornrel”.
Iná dcera menom matky z Predmostia, okres Nitra, píše: “náš otec naroder.ý 28. juna 1885 v Nevidzanoch, okres Prievidza, pracoval v Amerike u
firmy Clark — Wilson v Oregon, od roku 1913 do 1932. Zoir.rel 5. marca
1935, číslo sociál security nemáme” .
Manželka z Milenova, okres Hranice “dostala som list od manžela v roku
1955, že mám uložené peniaze v barJke vo Washingtone; on posledně žil v
New Yorku a neviem či žije alebo zornrel.”
ONV v Hodoníne m a žiada: “A. P. nar. 16. 11. 1888 odišiel za prácou do
USA v roku 1928 a pracoval ako m urár na stavbách v Buenos Aires a pri
zemetrasení zahynul v roku 1938.”
Podobných listov mám viac, kde naši krajania v starej vlasti píšu, že manžel
alebo otec žil v Brazílii, Uruguay, Chile, Argentině. Podl’a ich názorov všetko
je Amerika.

Znárodnění a jak dál .

.

.

KAREL W A G N E R
Řada let uplynula od chvíle, kdy první kapitalistická, vysoce
průmyslová země -—- Československo — provedla znárodnění svého
průmyslu, bank a obchodu. A svět tehdy upřel zraky na tuto zemi,
Která měla prokázat, že nový socialistický hospodářský řád je i
pro zemi prům yslovou lepší než řá d kapitalistický. Již před pro
vedením tohoto znárodnění se vyskytly různé názory na to, jak
by mělo být znárodnění provedeno. Nakonec, po krátkém počá-

tečním zaváhání se znárodnění provedlo podle sovětského vzoru.
A dnes, po uplynutí tém ěř 25 let, které přinesly hodně zklam ání
pro zastánce tohoto systém u znárodnění a rozhodně nepřesvědčily
svět o jeho účinnosti a vhodnosti pro zemi s vysoce vyvinutým
a dobře fungujícím prům yslem , m nozí si kladou otázku, zda by
nebývalo lepší provést znárodnění jiným způsobem.
Socialistické stran y v rozvinutých zemích kapitalistického svo
bodného světa m ají ve svých program ech, jako konečný cíl, zná,
rodnění podniků, ale o tom, ja k by toto znárodnění prováděly,
kdyby se k moci dostaly, raději m noho nem luví. Jed n ak je to pro.
ně cíl stále hodně vzdálený, jednak v tom sm ěru jasný plán n e
m ají. A to proto ne, že to, co se ještě před 30 lety zdálo bý t cel
kem hotovým jediným m odelem socialistického hospodářství,
dnes je jen jedním z modelů, a to ještě něčím, co v p raxi zklam a
lo. Svět se zájm em sledoval, ja k bude v praxii fungovat jugosláv
ský model socialistického znárodněného hospodářství a celkem
brzo zjistil, že i jeho výsledky jsou nevalné. Čína se svým socia
listickým řádem je zatím zemí po všech stránkách málo proz
koumanou. A tak pro teoretiky socialistického hospodářství nez
bývá než hledat nové cesty.
Ještě před čsl. znárodněním určitým problém em byla otázka,
zda znárodněný m ajetek investiční povahy m á být vlastnictvím
státu, k terý jej jen svěří do správy nově vytvořeným národním
podnikům nebo zda bude v přím ém vlastnictví těchto podniků.
O tázka základní: kdyby pozemky, budovy, stroje byly přím ým ,
úplným vlastnictvím národních podniků, pak by tyto m usely s
péčí řádného hospodáře nejen spravovat, ale i nové výrobní p ro 
středky za své peníze si opatřovat nebo získané výrobní pro
středky prodávat. To by znamenalo určitou sam ostatnost —
ovšem i větší odpovědnost — v investiční politice, i když by in
vestice se dály v rám ci celostátního plánu a byly pod účinnou
kontrolou S tátní banky, poskytující potřebné úvěry. Tak nějak
byla tato otázka uspořádána v Jugoslávii, zatímco v CSR bylo
nakonec rozhodnuto, aby výrobní prostředky byly národním pod
nikům jako vlastnictví státu svěřovány podle potřeb státního
plánu jen do správy a převody mezi jednotlivým i podniky se dály
bezplatně, jako součást jednotlivých delim itací.
Další otázkou, n a kterou se dívali tvůrcové našeho znárodnění
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různým způsobem, byla otázka organisačního uspořádání zná
rodněných podniků. Náš prům ysl před znárodněním měl pocho
pitelně podniky nejrůznějších oborů podnikání a vývojem, který
odpovídal vývoji v ostatních vyspělých kapitalistických státech,
se stalo, že některý kapitálově silný podnik získal vlastnictví ji
ného podniku, třeb a i jiného oboru podnikání, k terý však měl
pro provoz m ateřského závodu určitý význam tím, že jej zlevňo
val, usnadňoval. Tak n a př. fa. B aťa a. s. Zlín, původně továrna
na výrobu obuvi, nakonec vlastnila podniky n a výrobu koží, umělých hmot, podniky strojírenské, podnik zahraničního obcho
du, pojišťovnu, banku atd. Škodovy závody, původně závod těž
kého strojírenství, specializovaný n a výrobu zbraní, vlastnily
podnik na výrobu automobilů, podnik pro zahraniční obchod, sta
vební závod, záložnu atd. Takové prům yslové kom bináty praco
valy po léta dobře a organisační začlenění podniků různého obo
ru pod jedno ústřední vedení se plně osvědčilo.
Jiná organizace byla uskutečněna v rám ci velkých bank. B an
ka získala rozhodující participaci v akciové společnosti a ť již
získáním přím ého vlastnictví m ajority akcií nebo ovládnutím
akciové společnosti tím, že jí byla dána plná moc většiny akcio
nářů, k teří své akcie uložili u banky, třeb a jako garancii poskyt
nutých úvěrů. B anka pak vlastně spravovala řa d u podniků růz
ných oborů a nejen kontrolovala jejich chod, nýbrž i účinně za
sahovala do jejich řízení, zejm éna tím, že určovala složení správ
ních rad, dozorčích rad a rozhodovala o tom, kdo bude generálním
ředitelem podniku. P ak se m luvilo o prům yslovém koncernu Ž iv
nostenské Banky, Anglobanky, Eskom ptní banky atd.
A ť již šlo o prům yslové kom bináty nebo o koncerny velkobank, toto organizační uspořádání se plně osvědčilo. Několik
tvůrců našeho znárodnění se pak v důsledku toho vyslovilo pro
zachování prům yslových kom binátů a pro jejich znárodnění ja 
ko organizačního celku. Zejm éna pokud šlo o znárodnění B aťa
a. s. Zlín, byly silné vlivy bojující o udržení kom binátu v rámci
znárodnění. Nakonec zvítězil systém sovětské organisace p rů 
myslu a jak prům yslové kom bináty ta k koncerny bank byly roz
trhány a jejich podniky začleněny podle oborů výroby či podni
kání.
Pokud se vyskytl před znárodněním návrh, aby stát ponechal
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50% či 49% akcií podniku ve vlastnictví soukrom ém — v n ě 
kterých afrických státech bylo znárodnění takto později provede
no — p ak o možnosti tohoto n áv rh u v CSR nikdy v rozhodují
cích kruzích nebylo vážně uvažováno.
Čsl. znárodnění pak zejm éna
1. volilo řešení, k teré hospodářství od počátku svázalo byrokra
tickým i m etodam i řízení a nesnažilo se o řešení odpovídající m o
derním u pružném u m anagem entu. Řešení navrhované reform isty
až po uplynutí 20 let od znárodnění přišlo příliš pozdě.
2. nezabránilo tomu, aby se nerozbíjelo to, co bylo dobře vybu
dováno, co po řadu let úspěšně fungovalo a co mohlo nadále i v
rám ci znárodnění účelně plnit své poslání.
3. nerespektovalo pro prům yslovou zemi její zvláštní podm ínky
a bylo provedeno podle vzoru vytvořeného pro zemi nevyvinutou,
teprve začínající s industrializací státu.
4. nedovedlo si uchovat stávající vysoce kvalitní kádr vedoucích
technických a adm inistrativních pracovníků a nahradilo jej ve
většině p řípadů neschopnými diletanty nebo aspoň zcela p rů 
m ěrným i lidmi.
5. ani po zjištění nedostatku zavedeného centrálního plánování
nenašlo a nezavedlo žádné nové form y plánování a řízení hospo
dářství.
6. nepřijalo sice některé navrhované zm ěny snažicí se uplatnit
i v řízeném hospodářství určité zásady kapitalistického hospo
dářství, ale přesto se nevyhnulo silné inflační tendenci.
7. způsobilo, nebo aspoň podstatně přispělo k tomu, že česko
Slovensko, země patřící mezi přední prům yslové státy ve světě,
bylo v době dlouhotrvající poválečné konjunktury předhoněno,
četným i jiným i státy, pokud jde o životní úroveň obyvatelstva.
Ti, kdož se nyní zabývají přípravou —- zatím teoretickou — p ře 
m ěny kapitalistického hospodářství v socialistické, m ají před
sebou i čsl. znárodnění, jako jeden z příkladů znárodnění p rů 
m yslu vyspělé země a m ohou z následků tohoto znárodnění v y 
vodit určité závěry. P rvní kroky p ři znárodnění jsou nejdůleži
tější a p rávě na čsl. příkladu zejm éna je vidět, ja k těžce se pak
později po letech určitý, jednou zavedený, systém znárodnění
mění. N avrhovaná reform a čsl. hospodářství nemohla být úspěšně
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uskutečněna nejen z důvodů politických, ale též proto, že po toli
ka letech nebyly již dány ani předpoklady hospodářské.
Při řešení důležitého problém u vlastnictví výrobních prostřed
ků se zdá, že přece jen by bylo lepší tyto ponechat v přím ém
vlastnictví národních podniků. Ovšem za předpokladu, že tyto
podniky budou od počátku řízeny skutečným i zkušeným i hospo
dáři, nikoli diletanty dosazenými politickým i orgány nebo byro
kraty rezortních m inisterstev. Problém řízení národních podni
ků by nebyl řešen rozumně, kdyby ponechával v kom petenci m i
nisterstev stanovení všech ukazatelů potřebných k provozu pod
niku, jako na př. stanovení detailního výrobního program u, počtu
zaměstnanců a jejich m zdových fondů, podm ínek odbytu a záso
bování, investic atd. a tím vlastniě ředitele podniku deklasoval n a
vykonavatele přesně stanovených úkolů a vlastní řízení podniku
svěřoval úřadu. Každé byrokratické řízení výrobních a obchod
ních podniků je špatné a zkušenosti za uplynulá léta potvrdila jen
to, před čím vždy varoval n a svých přednáškách prof. Karel
Engliš.
Csl. znárodnění počalo však s jinou organizací a zřídilo generální
ředitelství jako vrcholné orgány pro řízení národních podniků
určitého oboru. Toto řešení bylo opuštěno a byl převzat vzor so
větský s m in isterstv y jako vrcholným i orgány. Byla to příliš
krátká doba, aby se mohlo říci, zda generální ředitelství mohla
znamenat kladný přínos pro organizaci znárodněného prům yslu.
Ovšem už tehdy byla záležitost řešena politicky a m ísta generál
ních ředitelů byla obsazována podle klíče, na kterém se politické
strany dohodly. A p ak se stávalo, že třeb a ředitel národního podniku-komunista prostě nevzal n a vědomí svého generálního ředi
tele a dělal si ve svém závodě, co chtěl. V tom sm ěru byl poučný
příklad bezmocného generálního ředitele kožedělného a gum áren
ského prům yslu soc. dem okrata dra. Kubelíka a vlivného ředitelekomunisty dra. Holého, k terý si ve Svitu dělal, co chtěl a příkazy
svého generálního ředitele prostě ignoroval. Nakonec i tato ge
nerální ředitelství byla vícem éně jen byrokratickým i institucem i,
ovládanými sek retariáty politických stran.
Při řízení znárodněných podniků zklam ala generální ředitelství,
zklamala m inisterstva, zklam aly v Jugoslávii i podnikové rady,
tolik propagované čsl. reform átory.
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V p rv n í Čsl. republice se celkem dobře osvědčilo, že velké b an 
ky ovládaly určité výrobní podniky, jejich provoz neustále kon
trolovaly, rozhodovaly o jm enování správní a dozorčí rady i ge
nerálního ředitele, o investicích a o důležitých otázkách výroby
a obchodu. I když proti tom uto vlivu bank v prům yslu byla řada
nám itek, přece jen hlavní předností tohoto uspořádání bylo, že
vše bylo řešeno lidm i v hospodářském životě velmi zkušeným i, a
žádným i byrokraty. V čsl. znárodněném prům yslu m á Státní
banka rovněž u rčitý vliv n a chod prům yslu, již tím, že k o n tro 
luje finanční hospodářství podniku, plnění ukazatelů plánů, ale
nem á žádné moci sam a rozhodovat o tom, kdo a hlavně jak pod
nik povede. S tátn í banka může dnes je n navrhovat nápravná
opatření, ale nem á možnosti sam a zjištěné závady odstraňovat.
A tu jest se zamyslet nad otázkou, zda by také v socialistickém
řád u nem ohla bankovní organizace se svým i v hospodářství zku
šeným i pracovníky n ah rad it byrokratická m inisterstva, při ří
zení prům yslových a obchodních podniků. Možná, že by se našlo
řešení, které by neomezovalo činnost banky jen n a finančně tech
nickou spolupráci a kontrolní činnost, nýbrž by využilo dokonale
znalosti podniku získanou kontrolní činností banky k rozšíření
pravom oci banky do sam otné sféry řízení a plánování výroby.
Bylo by zbytečné pro každý sektor prům yslu zřizovat zvláštní
banku, a S tátní banka by m ohla m ít pro určitý sektor prům yslu
svou pobočku, k terá by m ěla n a starosti řádný chod jí svěřeného
odvětví prům yslu. Y ředitelství této pobočky by byli zastoupeni
nejen odborníci z oboru bankovnictví, nýbrž také odborníci z
prům yslové výroby touto pobočkou řízené. Na př. v ředitelství
Živnobanky byli v poslední době vedle dra. Preise, ing. Dvořáček,
ing. M ixa a jiní, kteří nevzešli z řad bankovních úřednických
kádrů, ale z kád rů prům yslových odborníků.
Za předpokladu, že by se nejednalo o plánované hospodářství
sovětského vzoru, by pak taková pobočka S tátní B anky měla za
úkol zejm éna:
1. od Státního plánovacího úřad u přijím at úkoly rámcového s tá t
ního plánu a na jeho základě zařizovat vše potřebné pro splnění
úkolů ve svěřeném sektoru,
2. v prvé řad ě přezkoum at, zda úkoly lze splnit se stávající k a 
pacitou národních podniků jí spravovaných,
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3. v případě potřeby, tuto kapacitu úm ěrně zvýšit, a ť již posta
vením nových závodů nebo rozšířením stávajících provozních
zařízení,
4. národním podnikům poskytnout úvěry potřebné k rozšíření
výroby a účinně kontrolovat veškerou investiční činnost těchto,
5. jednotlivým národním podnikům stanovit úkoly tak, aby po
žadavkům státního plánu bylo ve všech sm ěrech vyhověno. P ři
tom by bylo ponecháno národním podnikům , aby sami v rám ci
státního plánu si podle potřeb tuzem ského a zahraničního trh u
stanovily objem a náplň své výroby, počet pracovníků a jejich
mzdové fondy, potřebu m ateriálu a zajistily odbyt svých výrobků,
6. poskytnout úv ěry n utné pro provoz podniku,
7. schvalovat plán činnosti podniku pro každý rok, schvalovat
výkazy o plnění stanovených úikolů, schvalovat měsíční a roční
účetní uzávěrky, schvalovat podložené výrobní kalkulace a tím
spolupůsobit p ři tvorbě cen,
8. během roku kontrolovat veškerou činnost svěřených podniků
a požadovat okamžitou nápravu zjištěných závad,
9. jm enovat ředitele národních podniků a toho odvolávat,
10. shrom ažďovat podklady potřebné pro sestavení rámcového,
státního plánu a tyto Stát. plánovacím u ú řa d u předkládat a s
ním projednávat sestavení plánu pro svůj sektor.
Poněvadž by se takto S tátní banka stala rozhodujícím činitelem
nejen pokud by šlo o finanční záležitosti národních podniků, ný
brž i pokud by šlo o sam otnou výrobu a její odbyt, pak by také
nadřízené m inisterstvo mělo charakter m inisterstva hospodářství.
Takové zkloubení finančních a hospodářských záležitostí by ne
bylo v ekonomickém životě nic nového. Stačí vzpom enout na to,
jak kdysi Schacht, bankovní a finanční odborník v Německu,
dovedl v hospodářském životě řízeného plánem propojit úspěšně
finanční a měnové otázky s problém y prům yslové výroby. Snad
by stálo za to, důkladně prozkoum at otázku možnosti svěřit kon
trolu a řízení prům yslové výroby v řízeném socialistickém hospo
dářství do rukou hospodářských odborníků bankovních organiza
cí a tím prům yslovou výrobu vym anit z těžkopádného a škodli
vého působení byrokratického ap arátu či z vlivu neschopných
podnikových rad.
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T h e Je w s

Kritické marginálie

'Historical Studies and Surveys, 57321971. The Jewish Publication Society
of America. Society for the History
of Czechoslnvak Jews, New York.)

JAN ČEP — 70

R ecen zi

V poslední den loňského roku se
dožil v Paříži sedmdesáti let jeden z
našich nejosobitějších vypravěčů -—
Jan Cep. Jako kdysi doma, mu “lite
rární škatulkování” neodpustitelně ubližovalo, když ho zařazovalo mezi t.
zv. “ruralisty”, tak se na něm dnešní
československý režim proviňuje tím,
že se jeho dílo snaží škrtnout z kon
textu českého krásného písemnictví.
“Slovník českých spisovatelů” vydaný
nakladatelstvím Csl. Spisovatel roku
1964, věnoval osobitému a bohatému
dílu tohoto jasnozřivého básníka a
kouzelného vypravěče pouhý půlstránkový sloupeček, v němž sl. Sta
nislava Jarošová suše konstatuje, že
Jan Cep “roku 1948 emigroval do
Francie, žije v Paříži, píše náboženskoHilosofické práce a v rozhlase vy
stupuje proti socialistickému zřízení
v CSSR” .
Jestliže pokusy o oslepení pronika
vého básnického zraku a o umlčení
krásného pramene české řeči přímo
fyzicky bolí, pak je to v případě Jana
Cepa. Naše literatura neměla nikdy
nazbyt osobností jeho významu. Cepovo básnické slovo svítí a osvobo
zuje. Jeho metafyzika, dualismus srd
ce a světa, jeho hluboký psychologic
ký ponor a dušezpytná analýza jsou
původní a vpravdě objevitelské. Cepovo literární dílo je oslavou hodnot
představujících typicky českou, kře
st’ansky-dělnou duchovní tradici ná
rodní.
Redakce Proměn a společnost pro
vědy a umění, jejímž je členem, po
sílají tomuto pokornému, churavějí
címu poutníkovi, nejvřelejší pozdra
vy a přání všeho dobra. Cepovu li-
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II. svazek vyšel bez očekávané jed
notné redakce D ra Oskara Rabinowicze, který zemřel v r. 1969.
Svazek druhý líčí “zlatou dobu” čsl.
židovství za krátké doby první repub
liky, let 1918-1938 a je patetickým
vyznáním vděčnosti čsl. židovství Ma
sarykově demokracii.
Pečlivý jmenný a věcný index spo
lečný svaku I. a II. odkazuje na vzá
jemné souvislosti obou svazků, boha
tých na podrobnosti, čerpané téměř
výlučně z osobních zážitků jednotli
vých autorů. Pohled generalizující a
jednotící, při spoustě materiálu v obou svazcích zachyceného, pochopi
telně někdy uniká. Historie židů v
ČSR v letech 1918-1938 neleží v
početním jejich významu, ideovou
roztříštěností čsl. židovství do politic
ké téměř bezvýznamnosti seslabeného.
(Egon Hostovský, The Gzech Jewish
Movement 11/152).
Statistické údaje sčítání obyvatelstva
někdy matou, protože židé se různě
hlásili při sčítání k židovské národno
sti a k židovskému náboženství. Bo
hužel nemáme analýzu českého židov
ství, jakou podala ve svazku I. pro
Slovensko Livia Rothkirchen (zvi. na
terárnímu dílu věnujeme pozornost v
některém z nejbližších čísel Proměn.
— or
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str. 92 a 102) a čtenář by jistě uví
tal statistický rozbor — patrně ne
možný — židů asimilantů, zionistů a
ortodoxních.
II. svazek je pochopitelně a právem
věnován uctění památky Dr. O.K.
Rabinowicze, velké to postavě česko
slovenské, ba světové židovské histo
riografie a představitele zionisrr.u,
hnutí, které usilovalo o návrat židů
do jejich staré domoviny, dnešního
státu Israel. (Cecil Roth: My Friendship with Oskar K. Raibinowicz, str.
1-4; Theodore K. Raab: The Oeuvre
of Dr. Oskar K. Rabir.owicz, str. 517). Tyto pamětní články předchá
zejí velkému, vysoce instruktivnímu a
bohatě dokumentovanému článku z
pera Oskara K. Rabinowicze, Cze
choslovak Zionism: Analecta to a History (str. 19-136) a článku Irma
Polák, The Zionist Women’s Move
ment (str. 147-172) a článku S. Goshem, Zionist Students Organizations (str. 173-184). O.K. Rabinowicz ukazuje, jak assimilationism me
zi židovstvem (rakouským a uher
ským) předcházel hnutí zionistickému
a jak po r. 1918 český zionismus při
spěl svérázně k zionistickému hnutí
světovému, částečně se však vyvíjel
samostatně. O.K. Rabinowicz nezastí
rá roztříštěnost hnutí zionistického.
Zionisté vytvořili 22. října 1918 Ži
dovskou národní radu, později rozší
řenou v Židovskou stranu, která se
stala reprezentantem československé
ho národního židovství. Podle O. K.
R. jednou z nej význačnějších osob
ností čsl. zionistů byl Felix Welsch
(jeho vynikající článek Realism and
Romanticism; Observations on the
Jewish íntelligentsia of Bohemia and
Moravia přináší II. svazek na str.
440-454). O. K. R. vysvětluje, proč
po r. 1918 se silně uplatnily mezi če
skými zionisty směry do leva oriento
vané (str. 26), což rozvádí a potvrzu
je článek J. W. Brůgela, Jews in Political Life (str. 243-252). Podle O.
K.R. však většina zionistů se kloni
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la k liberalismu svého druhu, (2b)
více vyhovující přináležitosti českého
židovství ke “střední” vrstvě.
Pokud snad by některé články ve
II. svazku mohly vzbudit dojem, že
zionismus byl mezi čsl. židovským
hnutím převládajícím, tento dojem
uvádí na pravou míru čl. Egona Hostovského The Czech Jewish Move
ment (str. 148-154). Podobně jako,
O.K.R. Hostovský potvrzuje, že mezi
zionisty a assimilationisty nebylo spo
rů v podstatných otázkách (str. 29).
Je škoda, že článek Hostovského je
příliš stručný a nerozvádí autorovu
thezi (str. 154), že židovství má svo
ji filosofii, chceme-li metafyziku ve
víře, že existuje vyšší moudrost nad
moudrosti lidské mysli, která obhlíží
život lidí, národů a států a určuje osudy židovství. Hostovský v tom vidí
cestu z moderního “židovského dile
matu”, (sr. Joachim Prinz, Dilemma
of the Modern Jew ), které odmítá se
odstěhovat do Israele a chce udržet
své gheto. Velmi obšírně a zajímavě
se tomuto problému blíží článek Jana
Ehrenwalda, On the S'o Called Jewish
Spirit-str. 455-468). Ehrenwald přiz
nává, že od počátku víra, že židé
jsou národem vyvoleným a že jsou
povoláni být mesiáši mezi ostatními
národy byla pociťována nesympatic
ky ostatními národy jako “židovská
arrogance” a důvodem antisemitismu.
Svazek II. však se nevyčerpává pro
blémy zionismu a assimilace, nýbrž
podle článku Gertrude Hirschlerové,
The History of Agudath Israel in Slovakia, 1918-1939 (str. 155-172), se
zabývá historií slovenského orthodoxního židovství a nutno jej číst v sou
vislosti s článkem Hugo Stránského
The Religious Life in Slovakia and
Subcarpathian Ruthenia (str. 347392) a s článkem Aryeha Sole, Mo
dern Hebrew Education in Sůbcarpathian Ruthenia (str. 401-439).
Do Československé republiky podle
prvního sčítáni lidu z 15. 12. 1921

vstoupilo 354.321 židů a 2. pros. 1930
jich bylo napočítáno 356.830 (sv. I.
72 sl.) Po roce 1938 zaznamenalo
čsl. židovství katastrofální úbytky.
Tak zv. vídeňská arbitráž německoitalská z 2. list. 1938 znamenala r.a
Slovensku úbytek 40.000 židů, takže
na Slovensku zbylo jen asi 88.751 ži
dů. Asi 8000 slovenských židů už teh
dy emigrovalo. Odstoupení Podkar
patské Rusi k Zakarpatské Ukrajině
v r. 1945 znamenalo pro CSR ztrá
tu asi 709.000 obyvatel, z toho asi
97.000 židů (viz sv. I. 125 a sl. čl.
Aryeh Sole: Subcarpathian Ruthe
nia, 1918-1938. Stát. Roč Rep. Čsl.
1957 str. 42 tab. 3/11, Mirjam Mo
ravcová: Změny národnostní struk
tury států střední a jihovýchodní Ev
ropy po válce a v poválečných letech
1945-48; 361-371 Slovenský přehled
5/1969). Osud podkarpatoruských ži
dů se takto vymyká z dalšího posuzo
vání, které může zachytit pouze osud
čsl. židů v zemích českých (z Pro
tektorátu Cech a Moravy) a na Slo
vensku zbylých. V roce 1968 bylo tu
napočteno pouze 12-14.000 židů. O sud židů v Protektoráte byl zjevně
krutější než na Slovensku. Patrně te
prve III. svazek by nám mohl říci
více. Bylo by jistě žádoucí, ale patrně
nemožné, zjistit počet a osudy čsl.
židů, kteří po r. 1938 emigrovali, ne
všichni byli likvidováni, a kteří tedy
přežili éru hitlerovskou a více či mé
ně se hlásí ke své minulosti v Česko
slovensku. Vždyť i mohutné svazky
I. a II. a chystaný III. jsou nejen pa
mátníky minulosti židů v CSR, nýbrž
i důkazy živých pout, která vážou
minulost čsl. židovství s přítomností.
S hlediska politické historie židů v
Československu se musíme vrátit ke
článku J. W. Brůgela: Jews in Po
li tical Life (str. 243-252), který uvá
dí hned na počátku zprávu, kterou
podal německý vyslanec v Praze Dr.
Walter Koch 3. května 1933 do Ber
lína. Jako jiní němečtí vyslanci měl i
Dr. Koch uloženo shledávat doklady
o diskriminaci proti židům v zemích

kde působili, aby tak bylo možno vy
vracet útoky v zahraničí proti proti
židovské politice nacistů. Dr. Koch
oznámil, že “v Československu není
žádná diskriminace proti židům ani
v civilní správě, ani ve sféře spole
čenské, ani hospodářské, ani kde jin
de, dokonce ani ve sportu (což jinde
dokumentuje článek Josefa C. Picka:
Sports, str. 185-228). Právem mohl
ministr Dr. E. Beneš odpovědět jed
nomu korespondentovi: “V Českoslo
vensku není židovské otázky.” Tato
odpověď je tím pozoruhodnější, že
židům se nepodařilo docílit uznáni
jako národnostní menšiny, jak se o
to pokoušeli během mírové konferen
ce, s jejímž rozhodnutím se bez dal
ších rekriminací smířili a ani pozdě
ji jejich pokusy o utvoření vlastní po
litické strany nebyly příliš úspěšné. S'r.
čl. Aharon Moshe K. Rabinowicz:
The Jewish Party. A Stroiggle for
National Recognition, Representation
and Autonomy (str. 253-346).
Českoslovenští židé, plně věřící sli
bům T. G. Masaryka a Dr. E. Bene
še, že v Československu najdou plnou
spravedlnost a uvědomujíce si svou
roztříštěnost a malopočetnost, buď se
zřekli své víry a hledali své uplatnění
mezi buržoasr.ími stranami českými
a německými už za Rakouska, anebo
později mezi socialistickými stranami
českými, polskými a německými a
mnozí mezi komunisty (m. j. Dr. Vic
tor Stern a Rudolf Slánský). J. W.
Brůgel uvádí známá a vynikající jmé
na konvertovaných židů už za staré
ho Rakouska a pak v Československu
jako Dr. Adolf Stránský, Dr. Jaroslav
Stránský, Dr. Alfred Meissner, Dr.
Lev Winter, Dr. Gustav ÍWinter, Dr.
Ludwig Czech a j.
II. svazek má několik článků o ži
dovském umění v historických zemích
a na Slovensku (str. 469-564), s řa
dou obrazových příloh. Z těchto člán
ků byl recenzent zvláště upoután
článkem Hany Volavkové: Jewish
Artists in the Historie Lands (str.
469-496-oceňující dílo Oto Gutfreun.
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da) a článkem Zdenky Miinzerové:
The Old-New Synagogue in Prague:
Its Architectural History (str. 520546) s reprodukcí čsl. známky vyda
né v r. 1968 k 700 letému výročí staro-nové synagogy v Praze).
II. svazek končí blížící se apokalyp
sou Hitlerovy doby, o níž více poví
svazek III. V tomto zakončení je ně
kolik otřesných článků, popisujících
osobní zážitky židovských uprchlíků
z Německa do Československa a z
Československa, o židovských uprchlí
cích v Praze, o emigraci do Palestiny
a o cestě z internace v Bratislavě a

r.a ostrově Mauritius na svobodu.
K urt R. Grossman v článku Refugees
to and from Czechoslovakia přibíjí na
pranýř postoj sovětské vlády, která
odmítla dát asyl prchajícím obětem
nacistického pronásledování, leč ve
výjimečných, individuelně prozkou
maných případech. Ve skutečnosti
v r. 1936 a 1938 poskytla asyl pouze
komunistickým funkcionářům, ačkoli
mezi 1180 uprchlíky z Českosloven
ska velké procento byli komunisté ne
bo s komunismem sympatisující.
V ra tisla v B u še k

T I S K A Ř S K Ý Š O T E K Ř Á D I L . Redakce a korektoři Proměn se omlouvají čte.
nářům a autoru Dr. Antonínu Kratochvílovi za chyby, které tiskařský šotek do
kázal vpašovat do článku “Literární scéna v Československu (červenec —
prosinec 1971)” — Proměny, říjen 1972, str. 48 — 59 — ještě po druhých
korekturách, což bohužel korektorům ušlo.
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